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ABSTRACT 

The comparison of the thoughts of Allamah Tabataba’i and McNaughton 

concerning the moral motivation can be conducted in two domains, i.e., 

origin of motivation and the internality and externality of the sources of 

motivation. In the domain of the origin of motivation, McNaughton only 

refers to the situation of the action and personal understanding of it while 

Allameh highlights three factors of attention to worldly benefits, attention to 

otherworldly benefits and acquisition of divine satisfaction and he has also 

reduced the person’s understanding of the situation into one of these three 

factors. The point that deserves to be reflected in the approach of 

McNaughton is his negligence of religion and the ethics/ religion 

relationship; what is undeniable in the perspective of Allameh. In the domain 

of internality or externality of the sources of the moral motivation, one 

should mention the point that Allameh considers the sources of motivation 

to be external, because paying attention to the worldly benefits, attention to 

the otherworldly benefits and acquisition of divine satisfaction are objectives 

that lie outside the human existence; but McNaughton believes that the 

person’s understanding of the situation is based on his internal motive. 
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 مقاله پژوهشی

 (67 - 53)ص.  1401 تابستان، 2 ، شماره2دوره 

  
 

 ناتنطباطبایی و مک های عالمه  مقایسه انگیزش اخالقی در اندیشه                                  
 _________ 2 محمدرضا ضمیری ، * 1محمد مهدی شمسی   _________   
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  ، ایران. تهران، پیام نور، دانشگاه دانشیار. 2 
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 :نویسنده مسئول

 یمحمد مهدی شمس
 چکیده

 

یعنی منشا انگیزش ی انگیزش اخالقی در دو حوزه ناتن در زمینههای عالمه طباطبایی و مکمقایسه اندیشه

ناتن تنها به موقعیت و درونی یا بیرونی بودن منابع انگیزش قابل ارزیابی است. در حوزه منشا انگیزش مک

کند و این در حالی است که عالمه به سه مؤلفه یعنی انجام فعل و درک شخص در آن موقعیت اشاره می

الهی اشاره نموده و درک شخص در موقعیت  توجه به فواید دنیوی، توجه به فواید اخروی و جلب رضایت

ناتن، عدم توجه او به دین و گرداند. نکته قابل تامل در رویکرد مکرا نیز به یکی از این سه مؤلفه برمی

ی اخالق با دین است؛ امری که در دیدگاه عالمه قابل انکار نیست. در حوزه درونی یا بیرونی بودن رابطه

داند چراکه بایستی به این نکته اشاره کرد که عالمه منابع انگیزش را بیرونی میمنابع انگیزش اخالقی نیز 

توجه به فواید دنیوی، توجه به فواید اخروی و جلب رضایت الهی اهدافی خارج از وجود انسان هستند؛ 

 افتد. ناتن معتقد است که درک شخص در موقعیت بر اساس انگیزه درونی وی اتفاق میاما مک
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بیان مسأله   

شود و قوای او را در جهت انجام کاری فعال شناختی است که سبب انرژی در انسان مییک ویژگی روان 1انگیزش

و به تبع آن انگیزش اخالقی نیز به معنای برانگیخته شدن  شودکند و میل به انجام عملی خاص را باعث میمی

اجتناب رذایل است و منبع انگیزش اخالقی به معنای جستجو در درونی برای جذب و اجرای فضایل و دفع و 

 است که شناختیروان ویژگی اخالقی های اولیه رفتار اخالقی است. به تعبیر دیگر انگیزشخصوص سرچشمه

انگیرش؛ عمل، هدف و جهت رفتار را مشخص . دهدمی سوق نظر مورد هدف به رسیدن سمت به را ارگانیسم

(. شول و همکارانش در تعریف انگیزه به سه عنصر ایجاد انرژی، هدایت و 80: 1390کریمی،  کند )کاویانی ومی

 شود؛می فردی رفتار حفظ و هدایت ، انرژی ایجاد باعث که است نیروهایی حفظ آن توجه کرده و معتقدند انگیزه

برسد.  اخالقی نتایج به و یا کند عمل اخالقی تا بخشد می به این معنا که انگیزه در اولویت اول به انسان انرژی

 را انسان یا کند می حفظ را اخالقی کند و سوم قصدمی راهنمایی اخالقی های گزینه انتخاب جهت دوم به انسان

(. الزم به ذکر است که در تبیین انگیزش Scholl and others, 2016: 2)   کندمی متعهد عمل اخالقی سیر به

ها را انجام پاسخ برای این پرسش نیستیم که »کدام دسته اعمال خوب هستند تا شخص بتواند آناخالقی به دنبال 

دهد ؟« بلکه به دنبال پاسخ برای این پرسش هستیم که »چه عاملی باعث حرکت انسان به سوی عمل اخالقی 

ین رو انگیزش اخالقی شود؟«؛ از ا می اخالقی رفتار ایجاد باعث چیزی تر »چهشود؟« و یا به تعبیر دقیقمی

 (.Colle and Werhane, 2008: 751پرسش از چرایی انجام عمل اخالقی است )

شود. در واقع انگیزه ای است عام که شامل همه افعال اختیاری انسان میی عمل مسألهبطور کلی پرداختن به انگیزه

 و است عمل آورنده پدید علت از جزئی فاعل انگیزه گویند؛ چراکهمی نیز تبیینِ عمل یا عمل محرک دالیل را

ی افراد از انگیزه شود. در واقع در پاسخ به این سوال کهمی نیز فاعل انگیزه بیان شامل اختیاری عمل یک تبیین

هستند. در حوزه افعال  عمل انجام در افراد محرک شود به اموری اشاره شود کهتالش می انجام اعمال چیست؟

شود. انگیزش و تبیین علل مسأله و تبیین علل محرک شخص در انجام افعال اخالقی مطرح میاخالقی نیز این 

شناختی نیز هست و از همین روست که دانش افعال ارادی عالوه بر اینکه بحثی فلسفی است، بحثی روان

ی قرار شناسی اخالق دو گونه از مباحث مورد بحث و بررسشناسی اخالق شکل گرفته است. در روانروان

 
پذیر نیست. انگیزش البته الزم هست به تفاوت بین انگیزه و انگیزش و انگیزاننده نیز اشاره بکنیم، هرچند در مقام بحث جدا کردن این سه از هم امکان . 1

گویند. عاملی که انگیزه انگیزش می فرایندی که انگیزه را ایجاد می کند. به زبان ساده تر یعنی شما باید یک سری کار انجام دهید تا با انگیزه شوید، به آن کارها

گیزه نیز شامل یک نیاز یا را به وجود می آورد انگیزاننده نام دارد. در واقع انگیزاننده، طی فرایندی که انگیزش نام دارد، انگیزه را در وجود شما می سازد.  ان

  خواست ویژ ه ای است که انگیزش را موجب می شود.
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 همچوناند شناختی برای اعتبار اخالق یا قواعد اخالقی الزممسایلی که به عنوان مفروضات روان گیرند. اولمی

مبحث . زدپرداشناختی اعمال اخالقی به بحث میها یا ملزومات رواندوم مسایلی که درباره زیرساخت و اختیار

 (. 2-1: 1393گیرد )فصیحی رادمندی، میانگیزش اخالقی در دسته دوم قرار 

ناتن در حوزه تبیین انگیزش های عالمه طباطبایی و مکی اندیشهکند به مقایسهنوشتار حاضر تالش می

أله انگیزه و به مس های اسالمیبررسیو  نهایه الحکمه، تفسیر المیزاناخالقی بپردازد. عالمه در آثاری همچون  

نگاه اخالقی: درآمدی به فلسفه ناتن نیز در آثار متعددی همچون انواع آن اشاره کرده است. عالوه بر این مک

، 5گراییوظیفه، 4دالیل انگیزشی و دالیل هنجاری، 3باور اخالق غیراصول ، 2انگیزش اخالقی راهنمای،  1اخالق

موضوع انگیزش اخالقی را مورد  7ارزش و دالیل عامل وابستهو  6افتادن فعلعامل وابسته و تمایز انجام/ اتفاق 

ناتن بر درک موقعیت در انجام عمل و یا انجام ندادن بحث قرار داده است. الزم به ذکر است که توجه عالمه و مک

شود در ز تالش میهای این دو متفکر را فراهم آورده است. در پژوهش حاضر نیآن زمینه مقایسه آراء و اندیشه

گیرد( و درونی و بیرونی دو حوزه یعنی عامل انگیزه یا دلیل عمل )یعنی بستری که از طریق آن انگیزه شکل می

 های این دو متفکر پرداخته شود.بودن دلیل عمل به مقایسه آراء و اندیشه

ه پیشینه این موضوع و نظر ناتن در حوزه انگیزش اخالقی الزم هست بپیش از اشاره به دیدگاه عالمه و مک

 اخالقی انگیزش متفکرانی همچون افالطون و ارسطو در این زمینه اشاره شود. در دیدگاه سقراط و افالطون منشاء

نادانی بیان شده است؛ در  و اخالقی، جهل هایضعف منشأ و معرفت و آگاهی اخالقی، عمل انجام برای انسان

های دیگری نیز در تبیین انگیزش استاد خویش، عالوه بر آگاهی عوامل و مؤلفهحالی که ارسطو برخالف نظر 

یودایمونیا یا اخالقی بیان نموده است. الزم به ذکر است که فهم دیدگاه ارسطو در حوزه انگیزش اخالقی با تبیین 

یکوماخوس بیان ارسطو در فصل اول کتاب اخالق ن شود.پذیر میامکان 9و فرونسیس یا حکمت عملی 8سعادت

کند که هر فن و تحقیق علمی و هر فعل و هرگونه انتخابی معطوف به خیر است و خیر آن چیزی است که همه می

 
1. Moral vision: An introduction to ethics 

2. Mapping moral motivation 

3. Unprincipled Ethics 

4. Motivating Reasons and Normative Reasons 

5. Deontology 

6. Agent-Relativity and the Doing-Happening Distinction 

7. Value and agent-relative reasons 

8. eudaimonia/ happiness 

9. phronesis/ practical wisdom 
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(. از نظر Aristotle, 2009, 1094a 1-3) شودامور نسبت به آن گرایش دارند و هدف همه امور محسوب می

 عقالنی انسان آن چیزی است هر و سعادت است عملحوزه  در دسترس قابل امور همه باالترین ارسطو سعادت

 توضیح چنین در مورد سعادت کننده گمراه های برداشت از جلوگیری برای است. وی آن به دستیابی دنبال به

کند شود. ارسطو چنین بیان میحاصل می فضیلت با مطابقت در روح فعالیت شامل سعادت واقعی معنای که دهدمی

سعادتمند  زندگی است و این سخن به این معناست که بشر ماهیت واقعی تحقق مستلزم که است فعالیتی که سعادت

انسان  چگونه عالوه بر این ارسطو به این پرسش که. شودانسان اطالق می وجود عقالنی بعد با مطابق زندگی به

 به دهد. وی فضیلت راانسان پاسخ میبا اتکا به مفهوم فضیلت و رشد آن در  دست یابد؟ سعادت به این تواندمی

 یا خوب طبیعت واسطه به هاانسان است؛ به این صورت که ماهیت کرده تعریف پتانسیل یک کردن بالفعل عنوان

 را رذایل اگر دارد شدن بد استعداد و دهد رشد را فضایل اگر دارد شدن خوب استعداد بلکه آیدنمی دنیا به بد

 (.Colle and Werhane, 2008: 752) دهد رشد

مند مورد تمایل مدار، اهداف فضیلتالزم به ذکر است که در حکمت عملی از دیدگاه ارسطو، شخص فضیلت

شود و انگیزه کند. مساله مورد توجه در اینجا این است که این تمایل یا میل چگونه ایجاد میرا سنجش می

البته  .(Mele, 1984: 126زند میلی در آن نهفته است )انسان سرمی چیست؟ در دیدگاه ارسطو هر حرکتی که از

کند: یمسه نوع میل را از هم متمایز  ارسطو از جمله نخستین مراحل تحقق یک فعل اخالقی است. در ارسطو 1میل

به معنی میل  4( اِپیسومیا3به معنای میل احساسی و  3( تومُس2به معنای میل عقالنی یا سنجیده،  2( بولئوسیس1

شهوانی که چنین میلی با نیازهای اساسی بیولوژیکی همچون نیاز به تغذیه و میل جنسی همراه است. البته این 

اما در معنای کلی میل نیرویی محرک ؛ افالطون از نفس است گانهسهبندی مبتنی بر تقسیم ظاهراًی ارسطو بندطبقه

 ,Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan؛ 11: 1396شود )صمدیه و مالیوسفی، است که منجر به حرکت می

2004: 175-176 .) 

 ,Meleشود. )میل سنجیده یا میل برای اهداف برخالف اپیسومیا و تومس، در بخش عقالنی نفس یافت می

طور قاطع به سمت خیر کند بکند که میل سنجیده که هدفی را دنبال می(. عالوه بر این ارسطو بیان می126 :1984

(. از نظر ارسطو ibid: 127-128و سعادت توجه دارد؛ به این معنا که میل به اهداف فضیلت مدار توجه دارد)

شود چیزی که افالطون نیز به آن معرفت یکی از عوامل اصلی در انگیزش فرد برای فعل اخالقی محسوب می

 
1. desire 

2. bouleusis 

3  . thumos 

4. etithumia 
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از افراد هستند که با وجود علم نسبت به  بسیاریتقد است اذعان کرده است؛ اما ارسطو برخالف استاد خویش مع

 بر نیست بلکه عالوه انگیزش علت تنهایی به آگاهی و معرفت بنابراین ورزند.نمی مبادرت آن به درستی عملی اما

اخالقی از نظر ارسطو میل از نخستین مراحل تحقق فعل . است الزم عمل یک انجام در نیز اراده و میل آگاهی،

کند یا میل عقالنی را به عنوان نیروی محرک در افعال اخالقی انسان مطرح می است. وی میل به معنای بولئوسیس

(Bunnin, Nicholas and Yu, Jiyuan, 2004: 175-176 .) 

 مبدأیست؛ لذا انتخاب نپذیر امکان 1ارسطو معتقد است از آنجایی که عمل اخالقی فضیلت آمیز بدون انتخاب

تواند اما انتخاب بدون میل و تفکر نمی؛ عمل اخالقی خواهد بود البته مبدأ به عنوان علت محرک و نه علت غایی

رود )صمدیه و مالیوسفی، بنابراین مبدأ انتخاب، میل همراه با تفکری است که غایت را نشانه می؛ وجود داشته باشد

  (.Aristotle, 2004, 1139a 36-40؛ 11-12: 1396

 در دیدگاه عالمه طباطبایی انگیزش اخالقی و منشأ آن. 1

ی امیال و نیازهای اول منشأ و بستر افعال و رفتارهای ارادی و بطور خاص افعال اخالقی را در در وهلهعالمه 

سه قوه برانگیزاننده یعنی قوه شهویه، قوه غضب و قوه عقل در انسان  عالمه معتقد است که کند.فرد جستجو می

گیرد )طباطبایی، توانند مبدأ عمل باشند و تمامی اعمال انسان نیز از یکی از این سه قوه نشأت میوجود دارد که می

هد برای ارضای دانجام میبر اساس اراده و اختیار به عبارت دیگر هر فعلی که انسان  .(478-477: 1ب، ج1389

رسد برخالف میل فرد اتفاق افتاده، با تحلیل شود و به نظر میمیلی است و حتی زمانی که فعلی از انسان ناشی می

بطور کلی عالمه مبادی  .(185و175: 2، ج1388شود که میلی مخفی در آن نهفته است )همان، بیشتر روشن می

داند. الزم به ذکر است که میل در عمل ارادی اده و قوه عامله میعمل ارادی را شامل میل، علم و معرفت، شوق، ار

شود که فی نفسه حسن به معنای میل سنجیده است. بنابراین ابتدا یک نیاز عقالنی، داعی برای انجام عملی می

نموده، داند که این نیاز را برآورد. لذا فعل متناسب با آن را تصور است و انسان دوست دارد و بر خود واجب می

آورد. از دیدگاه عالمه نفس انسان علت فاعلی افعالی است که از انسان صادر آثار و پیامدهای آن را درنظرمی

دهد و تنها اموری از او شود. اما نفس انسانی یک مبدا فاعلی علمی است که با شناخت و آگاهی کار انجام میمی

(. هر فعلی که 325و  331: 3ب، ج1389است)همان،  شود که آنها را کمال برای خود تشخیص دادهصادر می

دهد، پاسخ به یک نیاز شهوی، غضبی و یا عقلی است و انسان را به کمال شهوی، غضبی یا عقالنی انسان انجام می

ها نیز عمل و کند و این لذت)لذت عقلی، شهوی یا غضبی( ایجاد می رساند و ارضای این نیاز نوعی لذتمی

  (.168: 14، ج1374دهند)همان، در نظر انسان زینت می متعلقات عمل را

 
1. prohairesis 
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دانند و این سه قسم عبارتند از: دهند شامل سه قسم میمی سوق عمل انجام به را انسان که هاییلذت عالمه

 و هست غذاها انواع در که لذیذی هایطعم مانند است، لذیذ شی طبیعی آن زیبایی و بودن لذیذ که هاییلذت (1

 سوق منظور به را هااین گونه لذت خداوند و است سبحان خدای به منسوب و خلقت به مستند هالذت گونهاین

 دنیوی زندگی که فکری هایلذت (2 .است داده قرار هاوجود آن در تکوینی هدف و غایت سوی به اشیا دادن

است  سبحان خدای به منسوب ها نیزلذتنوع  این. ندارند نیز ضرری او آخرت برای و کنندمی اصالح را انسان

توان به لذت ها میآن راه ندارد. از جمله اینگونه لذت نیز در تبدیلی و تغییر از این رو هیچ و و امری فطری است

 بخواهد که هر دل در خدا را حالوتش قلوبکم/ فی زیّنه و االیمان الیکم »حبّب آیه حاصل از ایمان اشاره نمود که

 بدبختی مایه و هوا با موافق که فکری است لذاتی (3. (435: 7ج ،1374 طباطبایی،)دهد« بیانگر آن است می قرار

 شودمی منبعث فطرت از که افکاری احکام. است آن مخالف سالم فطرت که است لذاتی است، آخرت و دنیا در

 که کرده تنظیم طوری را انسان فطرت تعالی خدای چون و ندارد ناسازگاری و مخالفت فطرت اصل با وقت هیچ

 را آدمی سعادت و باشد سالم فطرت با مخالف که فکری و حکم هر پس دهد، سوق سعادتش سوی به را انسان

 و روحی است لغزشی و شیطان القائات از است القایی مسلم طور به و نشده ترشح فطرت خود از نکند تامین

 خداوند را لذات گونهاین. کندمی احساس فجور و فسق انواع از انسان که موهومی لذات مانند. شیطان به مستند

: همان)دهد می زینت انسان نظر در را انسان عمل متعلقات و عمل که است لذایذ این. است داده نسبت شیطان به

کنند؛ اما چنین نیست که امیال و لذات بنابراین امیال و لذات بستر الزم را برای انجام افعال ارادی ایجاد می (.436

به تنهایی بتوانند بستر برای افعال اخالقی نیز فراهم کنند؛ چرا که عالمه انگیزه نهایی را در رضایت الهی بیان 

 کند.می

 نفس هاىخوی و اخالق کند که اصالحهای اخالقی چنین بیان میعالمه طباطبایی در تبیین اخالق و انگیزه

 مداومت و صالح عمل از طریق تکرار تنها زشت و ناپسند، اخالقیات از دل کردن پاک و فاضله ملکات تحصیل و

بایستی  باشد، پسندیده اخالق با متناسب که شود. ایشان در این خصوص معتقد است عملىآن امکان پذیر می بر

وقت از بین نرود و یا اینکه الاقل به  نهادینه شود؛ طوری که هیچ نفس در اثرش تا بتدریج به حدی تکرار شود

 تنها راه، اخالقى فضائل کسب و اخالق تهذیب سختی تغییر پذیرد و از بین برود. از این رو از نظر عالمه براى

عمومى  افکار تحسین و فضائل دنیوى فوائد به با توجه به سه مؤلفه یعنی توجه عمل تکرار این است و عمل تکرار

اخالقى و توجه به  رذائل هاىزمینه ی انبیا( و محوفضائل )طریقه اخروى فوائد به توجه فلسفه یونان(،ی )طریقه

 (.534: 1، ج1374شود )طباطبایی، ی قرآن( انجام میخداوند و انجام اعمال برای رضای او )طریقه

های افراد در انجام افعال گیزهدر واقع عالمه در تبیین انگیزش اخالقی به سه مؤلفه اشاره و معتقد است که ان

ی اولی که سبب انگیزش در افعال اخالقی اخالقی خارج از این سه مؤلفه نیستند. وی بر این باور است که مؤلفه
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(. عالمه بیان 534: 1، ج1374عمومى هست )طباطبایی،  افکار تحسین و فضائل دنیوى فوائد به توجهشود، می

و با روش قرآن  شداست که در علم اخالق یونان و اخالق قدیم به کار گرفته میکند این روش همان روشی می

 نداده؛ به این صورت ستایش و نکوهش از سوی مردم قرار را اخالق بناى زیر کریم منافات دارد ؛ چراکه قرآن

جامعه هست  دهند و یا اینکه چه چیزهایی مورد پسندمورد مدح و ذم خود قرار می چیزهایى عامه مردم چه که

 علت و کرده دعوت فاضله اخالق به را هم در برخی از آیات مردم اگر و پسندد؟جامعه نمى و چه چیزهایی را

بیان نموده از این بابت هست که این فوائد دنیایی از جهت رساندن به ثواب اخروی مورد توجه  دنیایى فوائد را آن

 (.535-533اند )همان: قرار گرفته

هاست و این همان روش انبیاست که در اخالق، توجه به فوائد آخرتی آن تهذیب از دوم عالمه روشاز نظر 

 لَهُمُ بِأَنَّ أَمْوالَهُمْ، وَ أَنْفُسَهُمْ، الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اشْتَرى اللَّهَ إِنَّ: )سوره توبه 111آیه  همچون قرآن هم به آن اشاره شده

 راه از ، در این روش اخالق(باشند داشته بهشت اینکه مقابل در خرید، را مالهاشان و هاجان مؤمنین از خدا الْجَنَّةَ،

 آیات این و ظنى هستند کماالت نه و قطعى حقیقى کماالت هاآن همه شود ومى تهذیب و اصالح اخروى غایات

 اخالق به تخلق و قدر و قضاء به اعتقاد همچون واقعى و حقیقى امورى نیز مبادى آن که کماالت این مبادى راه از

اخالق  اصالح در روش این کند.علیای او هستند اصول اخالق را بیان می صفات و حسنایش اسماء به تذکر و خدا

 در اند،کرده نقل ما پیشوایان که طورى به نیز و آمده قرآن در آن از بسیارى هاىنمونه که است انبیاء طریقه همان

 (.535است )همان:  بوده نیز گذشته آسمانى کتب

 که است این از عبارت آن و کریم است قرآن و آن مختص است اخالقى رذائل هاىزمینه محو سوم طریقه

 باقى اخالقى رذائل براى موضوعى و محل دیگر که شوند تربیت طورى تفکر، طرز و اوصاف نظر از را هاانسان

 چنان را هادل برآیند و کردن آن طرف بر صدد در تا یابد راه هایشاندل در رذائل ندهند اجازه نماند؛ به این معنا

  .(539نماند )همان:  باقى رذائل براى جایى دیگر که کنند الهی پر معارف و علوم با

 است؛ اجتماعى و عمومى عقاید اساس بر اخالق فن در فالسفه و حکما بنابراین همانطور که اشاره شد طریقه

 دینى عمومى عقائد اساس بر هم انبیاء طریقه دارند. هابدى و هاخوبی درباره اجتماعات و هاملت که عقایدى

 است قرآن طریقه که سوم طریقه دارند؛ تکالیف هاآن از تخلف مجازات در و عبادتى تکالیف در که عقائدى است؛

است )همان:  اسالم خاص و شودمى دیده اسالم در تنها و تنها که توحیدى شده؛ بنا کامل و خالص توحید اساس بر

توان به انگیزه اند میاشاره کرده تفسیر المیزانای که عالمه برای افعال اخالقی در (. عالوه بر این سه انگیزه541

های اخالقی آن را مورد توجه قرار ایجاد شده در موقعیت انجام فعل نیز اشاره نمود که عالمه در تبیین علل ضعف

گیری رفتارهای فرد، موقعیتی است که شخص در آن قرار داده و معتقد است که یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل
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(؛ اما نکته قابل تامل در دیدگاه عالمه این (.10-12: 5، ج1374)طباطبایی، ؛ 144: 2تا، جگیرد)طباطبایی، بیمی

 گرداند.ی از این سه علت انگیزش برمیاست که ایشان همین انگیزش ایجاد شده در موقعیت را به یک

 ناتندیدگاه مک انگیزش اخالقی و منشأ آن در. 2

-و هم چنین وظیفه 1گرایی اخالقیی خاصی انگیزش اخالقی را از طریق نطریهمک ناتن دیدگاه خویش درباره

نگاه اخالقی: درآمدی گرایی خویش را در کتاب کند. وی دیدگاه خاصدر معنای موردنظر خویش بیان می  2گرایی

گرایی و . وی با نقد دیدگاه واقع3دهدبه صورت مفصل توضیح می باور اخالق غیراصولو مقاله   به فلسفه اخالق

گرایی اشاره و بر اساس آن معتقد است هر تصمیم اخالقی خاص بایستی بر ناشناخت گرایی به دیدگاه خاص

ناتن در این خصوص معتقد است: »آنچه الزم است درک صحیح عینی خودش اتخاذ شود. مکاساس واقعیات 

گرایی اخالقی در مقابل مورد خاص بالفعل با مجموعه منحصر به فرد خصوصیاتش است«. در واقع دیدگاه خاص

ناتن رویکرد از نظر مکقرار دارد که قائل به تعمیم پذیری و کلیت احکام و قواعد اخالقی است.  4گراییدیدگاه عام

تواند گمراه کننده باشد. ایشان حتی گرایانه موجه و مطلوب نیست و به کارگیری آن در زندگی روزمره میعام

فایده و در بدترین حالت مانع اصول اخالقی را نیز نادیده گرفته و معتقد است اصول اخالقی در بهترین حالت بی

اخالق (. وی حتی در مقاله 245: 1383ناتن، گرایی اخالقی است )مکبه خاصاند و از این رو قائل نگاه اخالقی

 McNaughton and)داند از اصول اولیه و ثانویه اخالق را نیز بی اساس می 5بندی راس، تقسیمغیراصول باور

Rawling, 2000: 15.) بایستی عوامل توان اصول محکمی دانست. بیشتر ناتن احکام اخالقی را نمیاز نظر مک

 McNaughton) در موقعیت ارزیابی شوند تا در صورت لزوم نقش خود را به عنوان دالیل یا اصول تعیین کنند

and Rawling, 2000: 24). 

گوی این مسئله باشد ای پاسختواند به نحو مناسب و شایستهنمی گراییناتن همچنین معتقد است که نتیجهمک

گرایی در این خصوص همچون شوند؟ مک ناتن معتقد است نتیجهقی محسوب میکه چه نوع رفتارهایی، اخال

عامه مردم بیشتر به نتایج اعمال توجه دارد؛ به این صورت که عمل خوب عملی است که بهترین نتیجه را در پی 

رهای ما را تواند تمامی رفتاگرایی با معنای عام اخالق در تضاد است و نمیمعتقد است نتیجه داشته باشد. وی

 
1. Moral particularism 

2. deontology 

به کار برده شد. همانطور که وی این تعریف را بیان کرد،  (Hareصطالح خاص گرایی نخستین بار توسط هیر )کند اهمانطور ک مک ناتن اشاره می. 3

ر نظر گرایی اخالقی، دست کم در شدیدترین شکل آن، رد این تصور است که اگر دو شرایط از هر نظر غیر اخالقی یکسان باشند ، پس آنها باید از هخاص

 (.McNaughton and Rawling, 2013: 1)اخالقی یکسان باشند 

 
4. Generation 
5. W. D. Ross 
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توجیه کند؛ چراکه ممکن است شخصی به شخص دیگر که عاشق و دوستدار اوست کمک کند بدون آنکه به بهترین 

تواند توجیه کند که محدودیتی برای نتیجه خوب وجود دارد یا نه گرایی نمینتیجه فکر کند و عالوه بر این نتیجه

 McNaughton and) کندی مورد نظر خویش اشاره میگرایی به معناناتن به وظیفهو از این روست که مک

Rawling, 2006: 66.) 

مک ناتن برای تبیین بهتر دیدگاه خویش در مورد درک شخص از موقعیت برای انجام افعال اخالقی در مقاله 

با عامل وابسته یا  1طرفگر یا بیبه تمایز معروف عامل غیرمداخله تمایز عامل وابسته و انجام/ اتفاق افتادن عمل

2نسبی
گر و عامل وابسته به عنوان یکی از کند. البته بایستی به این نکته شود که تمایز عامل غیرمداخلهاشاره می 

توانند و هم چنین هایی که میشود و به ویژه در تمایز میان نظریهترین تمایزها در فلسفه عملی شناخته میمهم

های توانند شرحی برای معنای عام اخالق همچون وظایف، عوامل عامل محور و محدودیتهایی که نمینظریه

کند که اگر گر نین مطرح میدر تمایز عامل وابسته و عامل غیرمداخله 3عامل محور ارائه دهند. توماس نیگل

اره و ارجاع به شخص خاص نداشته باشد یک عامل تواند دلیلی به صورت کلی ارائه دهد و اششخص می

گر است و اگر شخص دلیلی به صورت کلی ارائه دهد که ارجاع به شخص خاص دارد، در این صورت غیرمداخله

 (.( Ridge, 2008: 2-3/ McNaughton and Rawling, 1991: 167عامل وابسته است 

هستند که برای هر شخصی در یک موقعیت فارغ از هرگونه گر مواردی به طور کلی دالیل عامل غیرمداخله

روند. در مقابل دالیل عامل وابسته برای هر شخصی تنها به دلیل روابط خاص با افراد و عناصر دیگر به کار می

رود. برای مثال هر شخصی باید دلیلی برای خیرخواهی عمومی به دیگران در پریشان ای خاص به کار میرابطه

ها داشته باشد اما من یک دلیل خاص برای کمک دارم، اگر فرزندان من باشند که در پریشان حالی حالی آن

گر از عامل وابسته نقش کلیدی در هستند. همانطور که اشاره شد در سالهای اخیر تمایز دالیل عامل غیرمداخله

گرایِ جهانی که ارزش را های نتیجهریهگرایی از نتیجه گرایی ایفا کرده است. این تمایز برای همه نظتمایز وظیفه

گرا ارزش واقعی هر موقعیتی به های نتیجهکنند قابل توجه است. براساس نظریهبصورت غیرشخصی تعیین می

شود و از این روست که دیدگاه عامل آن بستگی ندارد؛ بنابراین هیچ ارجاعی به عامل یا موقعیت او در جهان نمی

های آورد که تعیین کننده حق و خیر است. مخالفتگر را فراهم میعامل غیرمداخله گرایی شرحی از یکنتیجه

است که به نحو مناسب  5و عوامل 4هاگرایی نیز متمرکز بر دو جنبه معنای عام اخالق یعنی محدودیتاخیر با نتیجه

شناسانه های وظیفهدر نظریهشود؛ اما گر برای درک حق و خیر نشان داده نمیو کافی از طریق عامل غیرمداخله

 
1. agent‐neutral 
2. agent-relativity 
3. Thomas Nagel 
4. constraints 
5. options 
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شوند. در مورد محدودیت، ها و عوامل نقش محوری دارند و به کیفیت عمل اخالقی منجر میاین دو یعنی محدودیت

مسئله این است که عامل، عمل موردنظر را انجام ندهد و در مورد عوامل، مسئله صرفا خیر بودن و به حداکثر 

ها و عوامل، عامل ی این است که این عمل مال من است. بنابراین محدودیترساندن خیر نیست بلکه مسئله اساس

وابسته هستند. در واقع در هر مورد عامل دلیلی برای عمل دارد که دیگران ندارند؛ اما دلیل فقط یک نیاز در مورد 

 (.McNaughton and Rawling, 1995: 31)هاست محدودیت

کند متفاوت از این دو نوع گرایی مطرح میو وظیفه 1گراییخودش برای نتیجهمک ناتن معتقد است تمایزی که 

گرایی است. از نظر مک ناتن نتیجه گرایی دارای گرایی و وظیفهتمایز است و تمایز خود او مطابق با تمایز نتیجه

از ماهیت خیر دو عنصر یعنی تعریف عمل درست )عملی که عامل بهترین نتیجه را خواهد داد( و شرح جوهری 

بندی رتبه بدترین تا بهترین از را امور وضعیت دهدمی امکان ما به که باشد اصولی حاوی باید نتیجه است. بنابراین

 اساسی امری جهانی گرایِنتیجه هایتئوری همه برای مک ناتن معتقد است که این تعیین ارزش و رتبه این کنیم.

گرایی ارزش واقعی هر موقعیتی به نقطه نظر عامل بستگی ندارد. بنابراین نتیجهاست و این در حالی است که در 

کند. در نتیجه مک ناتن معتقد است بدون گر را در تعیین خوب و بد مطرح میگرایی یک عامل غیرمداخلهنتیجه

آید و رگز بدست نمیکند هگرا از آنچه عمل خوب یا بد تلقی میاشاره به عامل و موقعیت او در جهان، فهم نتیجه

 ,McNaughton and Rawling)تواند مفید واقع شود گرایی در معنای درک شخص از موقعیت میاز این رو وظیفه

کند موقعیتی است که شخص ناتن آنچه نقش عامل انگیزش را ایفا میبنابراین در دیدگاه مک (.167-168 :1991

 کننده انگیزه در فرد برای انجام افعال اخالقی است.گیرد و این موقعیت ایجاد در آن قرار می

 ناتن در خصوص منشا انگیزه یا عامل عملمقایسه دیدگاه عالمه و مک. 3

ی عمومى )طریقه افکار تحسین و فضائل دنیوى فوائدهمانطور که اشاره شد عالمه به سه عامل یعنی توجه به 

اخالقى و توجه به خداوند و  رذائل هاىزمینه ی انبیا( و محو)طریقهفضائل  اخروى فوائد به توجه فلسفه یونان(،

کنند و عالوه بر این نقش موقعیت در تبیین عامل انگیزش اشاره میی قرآن( انجام اعمال برای رضای او )طریقه

عنوان یک  دهد؛ اما به نقش موقعیت انجام فعل بهانجام فعل را نیز در تبیین انگیزش فاعل مورد توجه قرار می

کنند چرا که درک ایجاد شده در موقعیت در کنند بلکه آن را ذیل سه عامل اصلی بیان میعامل مستقل اشاره نمی

ناتن نقش اصلی را در ایجاد گردد. این در حالی است که مکدیدگاه ایشان در نهایت به یکی از سه عامل برمی

دهد. عالوه بر این در تبیین انگیزش، صرفا به تصاص میانگیزش به درک ایجاد شده در موقعیت انجام فعل اخ

عالوه بر این بایستی به این نکته توجه شود ی اخالق و دین را کامال نادیده گرفته است. اخالق توجه دارد و رابطه

 
1. consequentialism 
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 شناسی و به تبع آن انگیزش اخالقی خواهد بود. در واقع با توجه به نوعشناسی تعین بخش اخالقکه نوع انسان

 کند.شود انگیزش معنا و مفهوم پیدا میشناسی که ارائه میانسان

 ناتندرونی یا بیرونی بودن دالیل انگیزش عمل در دیدگاه عالمه طباطبایی و مک. 4

موضوع دیگری که در تبیین انگیزش اخالقی بایستی به آن توجه شود تبیین بیرونی یا درونی بودن دلیل انگیزش 

توان به دو نوع عامل انگیزش یعنی عامل بیرونی و درونی اشاره کرد. تبیین عوامل انگیزشی میهست. در واقع در 

شوند؛ به این معنا که انگیزه سبب فعل و رفتار فرد می ای دانست کهتوان نیروهای محرکههای بیرونی را میانگیزه

ی مقابل انگیزش بیرونی دانست از این جهت توان نقطهفرد به عوامل خارجی بستگی دارد. انگیزش درونی را می

 درونی دهد. به تعبیر دیگر انگیزشکه شخص فعل یا افعال خویش را به خاطر رسیدن به رضایت درونی انجام می

های خارجی و برخی نه به دلیل فشارها و یا پاداش  است و آن ذاتی رضایت برای فعالیت یک انجام نعنوا به

یابی به نتایجی جدای از خود فرد فعالیت انجام و این در حالی است در انگیزش بیرونی برای دست نتایج جداگانه

که اشاره به انجام فعالیتی برای لذت از خود شود. از این رو انگیزش بیرونی در تقابل با انگیزش درونی است می

بطور کلی در ساختن یک تصمیم فردی  .(Ryan and Deci, 2000: 56,60فعالیت است و نه ارزش ابزاری آن )

توان به قدرت باورهای شخصی اشاره توانند نقش داشته باشند. در عوامل درونی میعوامل درونی و بیرونی می

های اخالقی، اصول شخصی رفتار و در نتیجه فایده به دیگران باشد. عوامل بیرونی رزشتواند نتیجه اکرد که می

های اجتماعی و هنجارهای رفتاری( و قدرت اجرا و ها و قوانین اجتماعی )نتیجه ارزشنیز شامل قدرت مصوبه

های سازمانی رویه های سازمانی، کدهای اخالقی رفتاری، نتیجه اهداف سازمانی، قوانین وانجام )نتیجه ارزش

(. البته بایستی این نکته مورد توجه قرار گیرد که Scholl and others, 2016: 3رفتارو قوانین رفتاری( است 

عوامل بیرونی تا درونی نشوند و موجب ایجاد شوق و انگیزه درونی نشوند، موثر نخواهند بود. بنابراین همواره 

های درونی را دارند. نی است و عوامل بیرونی نقش تحریک این انگیزهچنین است که انگیزه مستقیم، انگیزه درو

به عبارت دیگر علت غایی افعال غایت خارجی نیست؛ بلکه میل و حبی است که در درون نسبت به غایت 

 شود.خارجی حاصل می

شناسی تعین بخش انسانکند؛ چراکه نوع شناسی نقش اساسی را ایفا میالزم به ذکر است که در اخالق، انسان

شود انگیزش شناسی که ارائه میشناسی و به تبع آن انگیزش اخالقی است. در واقع با توجه به نوع انساناخالق

دهد به این صورت که انگیزه تمامی کند. با توجه به نوع انسان شناسی که عالمه ارائه میمعنا و مفهوم پیدا می

توان چنین بیان کرد که عالمه منابع انگیزش را کند میر رضایت الهی بیان میافعال ارادی و اخالقی انسان را د

بیرونی درنظر گرفته است. عالوه بر این در تبیین منابع انگیزش در اخالق یونان و هم چنین اخالق دینی نیز به 

مردم و منابع انگیزش منابع انگیزش بیرونی اشاره کرده است؛ چراکه منبع انگیزش در اخالق یونانی را مدح و ذم 
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در اخالق دینی را رسیدن به فواید اخروی درنظر گرفته است. از این رو منبع انگیزش در هرسه نوع اخالقی که 

 (. 106و  95: 1391از سوی ایشان مطرح شده امری بیرون از وجود انسان است )مهدوی نژاد، 

 شناختی تئوری از ای نسخهکه سعی در دفاع از  کندچنین بیان می راهنمای انگیزش اخالقیمقاله  رمک ناتن د

 گرایی واقع تجدید با برمیگردد؛ ولی سقراط به تئوری نوع این دارد. وی معتقد است که سابقه اخالقی انگیزش

 اخالقی واقعیت یک شناخت و دارد وجود اخالقی حقایق که است معتقد واقع گرایی. است شده تقویت اخالقی

گرایان از پیشینان ناتن برخی از واقعاز نظر مک .است شناختی وضعیتی در باور، یک گیری شکل معنای به

گرایی از انگیزش اخالقی را به ارث برده اند. درون گرایی کالسیک ارتباط درونی گرای خود نظریه درونناشناخت

شخصی که حکم به صحیح بودن کند و بر اساس آن معتقد است مستقیم بین حکم اخالقی و اراده را حفظ می

شود. ناشناخت گرایان از طریق تحلیلشان از ماهیت احکام اخالقی کند برای آن عمل انگیخته میعملی می

 دیدگاهی داوول مک مانند درون گرا اخالقی گرایان واقع نیگل، پیشگام اثر دنبال بهکنند. گرایی را حفظ میدرون

عامل  که ایشان معتقدند هنگامی. شدند می تلقی انگیزه عنوان به شناختی رفاًص حالتهای آن در که کردند ایجاد را

. کندپیدا می عمل انگیزه مستقل غیرشناختی وضعیت از کمک داشتن بدون دارد، قرار مناسب شناختی وضعیت در

 روانشناختی حالت دو مشترک تالشهای برای الزم انگیزه که دانستند 1هیومن تئوری مخالف را خود آنها بنابراین

 .(Garrard and McNaughton, 1998: 45) دارد  یعنی اعتقاد و میل را جداکننده و متمایز

کند. بر اساس این نظریه از گرایی اخالقی و شرح شناختی از انگیزش دفاع میناتن از درونبطور کلی مک

شود. یک انگیخته می Aپس او برای فعل  دارد؛ Aگرایی اگر عاملی باور داشته باشد که او دلیل برای فعل درون

 :Garrard and McNaughton, 1998حکم اخالقی باور صرف نیست بلکه حالت غیرشناختی انگیزشی است )

 احتمالی های محدودیت کنند،بیان می شناختیروان وضعیت را یک ی انگیزه که انگیزه های تئوری تمام  (.45

در دیدگاه  انجام کاری که ما مجبور به انجام آن هستیم و دلیل انجام همان کار.همچون یکی بودن دلیل  زیر

ایجاد  انگیزه وضعیت ؛ اما در عین حال(است واقعیت )یک  دلیل یک کندناتن چیزی که انگیزه را ایجاد میمک

 در معتقد استناتن مک .است شخص برای عمل دلیل است؛ یعنی باوری است که شناختی وضعیت یک شده

اما اگر این عمل اتفاق  انجام آن ندارد؛ برای دلیلی باورهای عامل مربوطه کاذب باشند؛ پس او هیچ که مواردی

 (.Garrard and McNaughton, 1998: 45داد ) توضیح دیگری های روش به توان بیافتد می

دهند( و دالیل هنجاری )چرا ح میدالیل انگیزشی )چرایی انجام فعلی را توضیمک ناتن هم چنین در مقاله 

با نقد دالیل انگیزشی و دالیل هنجاری دیدگاه خویش را به این صورت  شخصی باید یا نباید فعلی را انجام دهد(

 
1. Humean 
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از برای  قدرت دالیل زیادی باشد برای اینکه او داشته مختلفی اعتبارهای است کند که یک عامل ممکنبیان می

آسپیرین بدهید  برای اینکه بخواهید به محسن را خود تمایل قدرت مثال، عنوان به. داردای خاص عمل در نحوه

در نظر بگیرید )شاید دلیل شما درست باشد و آسپیرین سردرد محسن را تسکین دهد اما این احتمال هم وجود 

برای دادن  دلیلی که نیست مساوی شما باور درجه شد اشاره که همانطور. دارد که آسپیرین به او آسیب برساند(

در واقع گزاره هنجاری شما دلیل شما  باشید عقالنی شما اگر نظر، این در بلکه باشید داشته آسپیرین به محسن

برای انجام آن عمل هست؛ پس قضیه هنجاری شما همان اعتبارهای شما برای انجام عمل در موقعیت خاص 

 .(McNaughton and Rawling, 2018: 1,22-23)هستند 

 گیرینتیجه

های عالمه طباطبایی و مک ناتن را در زمینه انگیزش اخالقی در توان اندیشهبا توجه به مطالبی که بیان شد می

دو حوزه یعنی منابع انگیزش و درونی یا بیرونی بودن منابع انگیزش مقایسه و بررسی نمود. در حوزه تبیین منابع 

کند و این در حالی آورد اشاره میموقعیت انجام فعل به دست میناتن تنها به درکی که شخص در انگیزش مک

است که عالمه درک شخص از موقعیت را مدنظر قرار داده اما این درک ایجاد شده در موقعیت را در نهایت به 

یکی از سه منبع انگیزشی یعنی توجه به فواید دنیوی و مدح و ذم مردم، توجه به فواید اخروی و رضایت الهی 

دهد. البته بایستی به این نکته اشاره کرد که ایشان رسیدن به رضایت الهی را اصل و اساس قرار داده جاع میار

ی با آن اخالق ناتن در حوزه اخالق و انگیزش اخالقی توجهی به دین و رابطهاست. عالوه بر این در دیدگاه مک

ی توان از رابطهنگاتنگی  با هم دارند به صورتی که نمیی تنشده است؛ در حالی که در دیدگاه عالمه، این دو رابطه

هم چنین در حوزه درونی یا بیرونی بودن منابع انگیزش نیز تفاوت اساسی در دیدگاه های   پوشی کرد.ها چشمآن

ناتن انگیزش ایجاد شده در موقعیت انجام فعل را انگیزشی درونی در نظر دو متفکر وجود دارد و آن اینکه مک

های خارج از انسان یعنی فواید دنیوی، فواید اخروی و ته است و این در حالی است که عالمه به انگیزهگرف

 .است رضایت الهی اشاره کرده

 

 منابع
سمیس )مکمت عملی(، 1396صممدیه، مریم و مجید مالیوسمفی ) سمطو و فرون سمالمی آینه معرفت، (،ار سمفه و کالم ا صملنامه فل سما   ف

 .23-1هفدهم، شماره پنجاه و سوم، صص 

 . قم: انتشارات صدرا.اصو  فلسفه و روش رئالیسمطباطبایی، محمد مسین)بی تا(. 

سمین ) سمیر المیزان( 1374طباطبایی، محمدم سمالمی جامعه ،تف شمارات ا سموی همدانی، دفتر انت سمیدمحمدباقر مو سمین ترجمه  ی مدر

 موزه علمیه قم، قم.

 . به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم:بوستان کتابهای اسالمیبررسی(. 1388سین)طباطبایی، محمدم
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 ترجمه و شرح علی شیروانی، قم:بوستان کتاب نهایه الحکه.ب(. 1389طباطبایی، محمدمسین)

 ، پژوهشکده باقرالعلوم.انگیزش اخالقی( 1393فصیحی رادمندی، مهدی )

دو منابع انگیزش اخالقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه عالمه طباطبایی و مازلو، ( 1390کاویانی، محمد و کریمی، محمدرضا )

 .104-79، پاییز و زمستان، صص9، شماره 5شناسی، سا  پژوهشی مطالعات اسالم و روان-فصلنامه علمی

سمفه1383ناتن، دیوید )مک سمازمان مطالعه و تدوین کتب  ی(، نگاه اخالقی: درآمدی به فل سمن میانداری، تهران:  اخالق، ترجمه م

 ها )سمت(.علوم انسانی دانشگاه

سمین )مهدوی شمه( 1391نژاد، محمدم شمناختی و انگیزش اخالقی در اندی سمان  سمفی از مبانی ان ، دو ی عالمه طباطباییتحلیلی فل

 .108-95صصپژوهشی مکمت صدرایی،پاییز و زمستان، -فصلنامه علمی
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