
22/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 1

 

 

 

 1األخالقي  الدافع

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 بيد الشهراني: عبد الله بن عترجمة
 
 
 
 

شامل  مدخل   األخالقيحول  فلسفي  لد  ؛ الدافع  مترجم  روساتي نص  كوني  و.   ،( على  موسوعة  منشور 
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عما    ااألخالقية. ومبجرد ما نُشك ِّل أحكاميف كل يوم من حياتنا اليومية، نواجُه العديد من األمور  
على الرغم يف  كبري علينا.    عبء  فرض، فهذه األحكام تؤدي إىل  ئسيصواب أو خطأ، جيد أو  هو  

نتصرف، فإن أحكامنا األخالقية ُتشكل  ال نتصرف دائًما كما نعتقد فيما كان ينبغي أن    أنناالنهاية،  
الدافع  ، للتصُرف وفًقا هلا. وعندما يتحدث الفالسفة عن  -ُمعينةعلى األقل لدرجة  -لنا،    اعادًة دافع

فهمها. فالدافع    ىل إاليت يسعون    فهذه هي الظاهرة األساس  ، (Moral motivation)  خالقي األ
  املعيارية ألن أحكامنا    –  معياراي  ا دافعنسميه  أن    ما ميكن   – أكثر من جمرد ظاهرة عامة    واألخالقي ه

أبن شيء ما جيد لنا، أو أن    معياراي  احكم  نتخذاألخرى يكون هلا عادة بعض القوى الدافعة. وعندما  
لدينا سبب للتصرف بطريقة ُمعينة، أو أن مسار عمل ُمعني هو املسار العقالين، فإننا أيًضا منيل إىل أن  

 نكون مدفوعني.  

اليت تنم عن وصفها    هي الصفة األساس  ملعياريةا أن القوة الدافعة لألحكام    عدُّوافالكثري من الفالسفة  
،  املعياريةبينها وبني األحكام األخرى اليت نتخذها. وعلى النقيض من أحكامنا    تمييز ال  ومن َثم   ،ابملعيارية

ليس هلا صلة جوهرية ابلدافع والفعل. فاالعتقاد    - على سبيل املثال-  أن أحكامنا الرايضية والتجريبية  يبدو
إذا كان  -ضاد احليوي،  قد يدفع شخص ما أن أيخذ هذا امل   سُيشفي من عدوى ُمعينة  حيواي  ا أبن ُمضاد

قرر أنه كان جيب عليه عالج العدوى ملصلحته  يُ رغب يف العالج أو يعتقد أن لديه العدوى، وإذا كان ي
ه  صاحبه، فاالعتقاد التجرييب يبدو أنه ال حيمل مع  عتقدحسب ما ي. ومع ذلك، فكل شيء  -اخلاصة
على أي ُمضاد حيوي سيؤدي إىل الشفاء    ادافع ُمعني، فأي شخص ميكن أن يتخذ حكمأي  أتثري  

 انحية اجتاه أو آخر. من الفعمال من عدوى ُمعينة بدون أي دافع 

لألحكام   ُُميزة  عالمة  تكون  قد  الدافعة  القوة  أنم  الرغم    املعياري الدافع  ظاهرة  ف،  املعياريةعلى 
(Normative motivation )    حالة يف  أمهية    األخالق   حمدودة حكام  األأكثر 
(Narrowly moral)،   الصلة أبحكام    يجًدا عن الدافع ذ   اكبري   ااهتمامالدافع األخالقي    انلو

  - ان بشدةويف بعض األحي  كثريًا-   نطاٍق واسع أبن األخالق تتعارض  أخرى. فهناك اعتقاد على  معيارية
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عن أي شيء يُقي ِّمُه أو يُفضلُه أي فرد بصورة أكرب. ورمبا بسبب اخلالف الظاهر بني املصلحة  عما ميكن  
الذاتية واألخالقية، فإن حقيقة الدافع األخالقي قد بدت ُمربِّكة بصورة خاصة. فكيف نكون مدفوعني 

كلما  افع؟ ابلطبع،  حلكم األخالقي والدالطبيعة الدقيقة للصلة بني اأبحكامنا األخالقية؟ وما    ابطمئنان
خفاقات الدافع  إأصبحت  كلما  ،  (Mundane moral)  أخالق دنيويةثر  أقل إرابًكا وأك  كانت

فهم ليس فقط كيف  أْن نوإذا كان يتعني علينا شرح الدافع األخالقي، فسنحتاج  األخالقي أكثر إرابًكا.  
كيف  لكن  ،  اتكون دافعأن  يف    عادية بصورة  تنجح    (Moral judgments)  األحكام األخالقية أنم  

يف    ا خفاقإليس    - بصورة مذهلة-نُشاهد    يف بعض األحيانبل  ،  اأن تكون دافعميكن أن تفشل يف  
والبائسني واحملتارين املضطربني،  يتمتعون بصحة ورزانة    بل،  حسبف  الدافع لدى  أيًضا بني أشخاص 

رد لديه إرادة قوية، الذي يبدو  الظاهر أنه عقالين، وف  – كاملتني. ماذا ميكن أن نصنع من "األخالقي" 
 ُمبايل مطلًقا؟  غريأخالقية، بينما يبقى  اعليه أنه يتخذ أحكام

علو  أعاله،    ن إلجابة  املذكورة  نظر  فقد  األسئلة  وجهات  بشدة  اختلفت  الدافع    حول الفالسفة 
النظر هذه   يُعتقد يف بعض األحيان أن وجهات  انطباعات  األخالقي، وكان  مة عن األمور  هم حتمل 

التأسيسية يف األخالقيات. وبصورة أكثر دقة، وجهات النظر املختلفة عن الدافع األخالقي تنطوي على  
. رمبا  خالقية وطبيعة األخالقيةالتزام أبطروحات ُمعينة كان يُعتقد أهنا حتمل أسئلة عن الداللة اللفظية األ

دعم   يف  جمتمعة  ُمعينة  أطروحات  انتشرت  شيوًعا،  أو  األكثر  التشككية  النظر    الالواقعيني وجهات 
(Anti-realist )    اتاألخالقيوراء  فيما  (Metaethics)  ويُقد ِّم هذا املدخل ُخالصة املواقف .

يشرح ابختصار كيف  و ظاهرة الدافع األخالقي.    وشرح األساسية اليت اختذها الفالسفة يف جهودهم لفهم  
هيكلة احلوارات عن الدالالت اللفظية  لدافع األخالقي لإلفادة عن  أتت األطروحات األساسية خبصوص ا

 األخالقية وطبيعة األخالق. 

 الظاهرة األساسية عن الدافع األخالقي.  -1
 الدافع األخالقي وطبيعة اخلصائص األخالقية.  -2
 األخالقي والدافع. احلُكم  -3
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 الظاهرة األساسية للدافع األخالقي -1

لتُدل   ”P“قد تُعطى وصف أكثر نظامية كما يلي، فاستخدام  الظاهرة األساسية للدافع األخالقي
والفعل الثاين    φ)الفعل األول  كل منها لتدل على فعل ما.    ’ψ‘و    ’φ‘على شخص ما أو فرد و  

ψ) . 

  اً سيكون مدفوع، وعلية  أخالقًيا  اصائبسيكون    φالفعل األول    أن  ”P“عندما حيكم الشخص  
  φالفعل األول  فيما بعد مقتنًعا أبن    Pوإذا أصبح الشخص    ;  φالفعل األول  إىل    اعتياديةبصورة  

يندفع  ابلتايل  و   φ  للفعل األول  سوف تتوقف الدافعية،  بديلهو ال  ψ  ثاينالفعل الوأن    طأسيكون خ
 . ψ لفعل الثاينل

ون  ر يهدف هذا الوصف اللتقاط خصائص خرباتنا العامة. وكما تُوحي املالحظة، الناس عادة يشع
، يتحول دافعهم عادة ليتوافق  عالوة على ذلكابالندفاع لفعل ما حيكمون عليه أنه صحيح ليفعلونه،  
فرٌد   التغيريات يف أحكامهم األخالقية. وإذا حكم  الصواب مع  ساعدة  ملالوفاء بوعد    ما على أنه من 
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غريب حمتاج، فطبيعي أن يشعر ابلدافع، على األقل بدرجة ُمعينة، ابلعمل من أجل الوفاء ابلوعد. وإذا  
ُقدِّر له تغيري رأيه عن أولوية وعده، فمن الطبيعي أنه لن يعد له دافع للوفاء ابلوعد وسينتقل بداًل من  

 ذلك لتقدمي املساعدة.

قلب  قب يف  تقع  واليت  مفتوحة،  أعاله  املذكور  األوصاف  ترتكها  اليت  العديدة  لألسئلة  ننتقل  أن  ل 
الوصف شيء    دمال يق  :األوىل،  متني هماحلوارات عن طبيعة الدافع األخالقي، فيجب أن ننوه لنقطتني  

يشعرون بفعل ما حيكمون    - أو كلهم –  بعض الناس   أنعنه  الدافع  كل ما خيربان  ،  الدافع األخالقي  عن قوة 
مييل ألن    أنم الدافع األخالقي يف احلقيقة  :شائعةالتجربة ال  شري . وتللغاية  اً ضعيف  أبنهعليه أنه صواب  
، لكن ابستحقاق واحد جيب مالحظته الحًقا، فوجهات النظر الفلسفية عن الدافع  يكون قوي متاًما

عامتاألخالقي   بشكل  إىل  التصور  تبع  يقوم  للدافع    الذي  الدقيقة  القوة  موقف خبصوص  اختاذ  عدم 
من خلفية    اً على نطاٍق واسع، وهو وصف يُشك ِّل جزء  امنتشر   اً يعكس الوصف افرتاض  الثانية:  األخالقي. 

بصورة مدهشة    عاديةظاهرة    احلوارات حول طبيعة الدافع األخالقي، وابلتحديد أنم الدافع األخالقي
سلمم  وتفاعالتنا العامة، يكون من امل  يف كل من عالقاتنا الشخصية،  من خالل احلياة االجتماعية  .وموثوقة

ه  يف  ؤثر  وتُ دافعة،    -ة إن مل يكن بكل دق-   به لدينا أنم األحكام األخالقية بكل ثقة  صورة فعمالة وتُوج ِّ
عن  البعض  زال االفرتاض غري مثري للجدل؛ ففي احلقيقة عربم  يالناس ملا يشعرون به وما يفعلونه.. وال  

عاداي األخالقي  الدافع  إذا كان  ما  خبصوص  خطرية  عامًة    اوموثوق  شكوك  نفرتض   Copp)كما 
1997, 50) . 

ألهنا  املهمة الفلسفية أتيت  صعوبة  واضحة بصورة نسبية. و يبدو أنم الظاهرة األساسية للدافع األخالقي  
اللا احملاوالت    أحدى على  تعمل  دقيق  فهم  يت  أكرب الو بشكل  بصورة  األخالقي.  ل  شرح  الدافع  طبيعة 

قشتها يف القسم  املنهجية اليت متت منا  إنحيث  ملهمة.  ذه ا منهجيتني هل  3والقسم    2ويكشف القسم  
 ا تثقيفي  اتُوفر تباينألهنا  راستها ابختصار  جيب د  2يف القسم  شائعة، فإن املنهجية  هي السائدة وال  3

مفيدة عن كيف أن األفكار حول الدافع األخالقي كان يُعتقد أهنا حتمل   ية، ابإلضافة إىل حملة أولمفيداً 
حول الدافع األخالقي    العامةعتبارات  املزيد من اال  4ما وراء األخالقيات. ويكشف القسم  عأسئلة أوسع  
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املزعومة للنظرايت الفلسفية حول الدافع األخالقي    اثر فيدرس اال  5وما وراء األخالقيات. أما القسم  
 عمل حديث يف علم النفس التجرييب. خالل من 

 الدافع األخالقي وطبيعة اخلصائص األخالقية  -2

حسن أو سيء، فيبدو أننا مُنثل العامل    اً ُمعين اً أو أن وضع  ، ما صحيح أو خطأ  عندما حنكم أبن فعال 
بو   ،بكوننا يف طريق ُمعني    معياريةخاصية أخالقية ُمعينة أو مسة    ناأننا نُعرب ِّ عن اعتقاد أخالقي، يُكسِّ

لنا، فقد حناول شرح   مرشد للفعل أو الوضع املعين. وأبخذ الشكل التمثيلي الظاهر للحكم األخالقي ك
األخالقي نكون    الدافع  ولرمبا  األخالقية.  أحكامنا  يف  تتشكل  اليت  اخلصائص  طبيعة  إىل  ابالحتكام 

األ على  األخالقية،  أبحكامنا  بثقة  ألن  مدفوعني  تقريًبا،  صحيحة  األحكام  تلك  تكون  عندما  قل 
 . وحتفزان تدفعنا ما  هي عندما نفهمهااخلصائص األخالقية مثل الصواب والصالح 

هذه الصورة للخصائص األخالقية يف نقاشه  J.L. Mackie   (1977  )جي إل ماكيي  ينتقد  
عدد من الشخصيات    أعمال وجود شيء مثل ذلك يف    حيث يدعيسع ضد موضوعية األخالقيات.  املوُ 

لكن عرضه األوضح للصورة أييت يف   Sidgwickو سيدجويك   Kant كانط التارخيية، من ضمنهم  
أفالطون   حول  ماكيي:  Platoمالحظاته  فيكتب   ."" أفالطون  نظرية   Theory of  "لاملثُ يف 

Forms    للعقلأبدية،  أبهنا  "  اخلري"  شكل، وبصفة خاصة عنصر هيكلي  . فهي  حقائق،  متجاوزة 
أنم جمرد معرفتها أو "رؤيتها" لن خُترب الناس فقط  أيًضا  يستقر يف الذهن  مركزي يف صناعة العامل. ولكن  

مغايرة.    ،يفعلونهمباذا   ميول  أي  على  يسود  مبا  الفعل،  هبذا  سيقومون  أبهنم  ستضمن  ملوك  فولكن 
ألن تعليمهم أعطاهم    بشكل مطلقالوثوق هبم  ميكن    -كما يقول أفالطون -   يف اجلمهورية  الفالسفة
لسعي  إىل اجلمال، والبقية سيكونون مدفوعني  والعدالة وا   ري اخل   شكال . ولكوهنم على دراية أبُثلمعرفة ابمل

ضطرون  س  ابلتايل، و ع آخرفبدون أي داو ،  وحدها  هذه املعرفةمن خالل  ها والنهوض بتلك األفكار،  يلإ
 .(Makie 1977, 23 – 24) "ألفكار وراء هذه االسعي  إىل 
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األقل    أو على  –أفالطون عن الدافع األخالقي    تصورمن  تستحق االنتباه    اليت  صفاتهناك بعض ال
ر نظرة أفالطون، ينبع الدافع األخالقي مباشرة  إأواًل: حيث    – عنها  تشخيص ماكيي   ن ماكيي يُفس ِّ

وابلكامل من استيعاب وجود اخلواص األخالقية نفسها. وفهم هذه اخلواص يدفع الشخص للقيام بفعل،  
افع، وتعتمد قواهم الدافعة على عدم الرغبة أو استعداد الفرد  والقيام بذلك بدون أي مصدر إضايف للد

نفسه. اثنًيا: استيعاب اخلواص األخالقية ال يشكل دافع حبد ذاته: فهو يوفر دافع سائد. فبمجرد ما  
 يستوعب الشخص تلك اخلواص، فإن قواها الدافعة تتغلب على أي رغبات أو ميول معارِّضة. 

يم  ، كما يفعل، فإنه ُيصو ِّر كيف سيكون شكل القِّ أو االشكال  ُثلعن امل  وابإلبقاء على نظرية أفالطون
فماكيي الواقع-  املوضوعية.  أفالطون(  ؤيدي  - يف  إىل  الداخلية ُتسمى  اليت  نظرة  ال  )وينسب    الكينونة 

(Existence internalism).    الداخليةوحبسب يُوجد  الكينونة  اختاذ وضع    فعلية   عالقة،  بني 
، ما مل يكن فهمها قادر على  جيدةاألوضاع ال ميكن أن تكون  على سبيل املثال،  ُمعني والدافع.    معياري

يء وفشل يف أن يكون  إعطاء الدافع، على الرغم أهنا ال حتتاج أن تكون غالبة. فإذا فهِّم شخص ما ش
نظر    وجهة ي  جيد. وكما يصف ماكيابألمر  فهذا ليس    املتغريات،  ابقي ثبات  افرتاض  مع    مدفوًعا، فإن

للكينونة  منوذج قوي بصفة خاصة  حنو    ، وابلتايل تعكس النظرةاسائد  اأفالطون، القِّيم املوضوعية تُوف ِّر دافع
، فمن املمكن أن تكون األوضاع جيدة أو قي ِّمة  لكينونة الداخليةاباخلاص   شكل . ووفًقا هلذا الالداخلية

. والشخصية الباطنية يف صورة ماكيي األفالطونية جتعلها تتوافق بشكل  مسيطرما مل يُقدم استيعاهبا دافع  
االعتقاد    نفسه  ، يف الوقتلكينونة الداخليةاب  اشكالبشكل تقرييب  غريب مع اآلراء املعاصرة اليت تقبل  

الداف   وجهة النظر   العتباراب   مع االخذة يعتمد على رغبة سابقة الوجود.  ع يف احلقيقأبن القدرة على 
(. فوفًقا ملا يُسمى  1981)  Bernard Williamsبريانرد ويليامز  ب  األكثر ارتباطاً األسباب    ولح

أن يكون لديه دافع  ابلضرورة  سبب يف القيام إبجراء، فيجب    شخص ماإذا كان لدى  فأسباب الباطنية،  
جيب أن يكون لدى الشخص موقف  ،  الدفعمن أجل  فانه  ويليامز،    من وجهة نظر للقيام هبذا اإلجراء.  

املقابل    إذا مل يؤدي  :القولنقر ِّب  احلايل. إذن    (Motivational set)   "الدافعي  الوضع "  يفدافع  
لقيام هبذا  ل، فال ميكن أن يكون ذلك سبب  دافعي لدفع شخص على اعتبار رغباته احلالية أو وضعه ال

من الفعل.   النظر لكالً  صلة ضرورية بني احلالة    تفرتض وجود ،  يةفالطوناأل   وماكيي ويليامز    فوجهات 
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بطريقة  على دوافع الشخص الذاتية  د  تعتم  املعياريةعل احلالة  وجهة النظر األوىل جتلكن  و والدافع،    املعيارية
 . قد يرفضها الرأي األخري

رت حساابت الدافع األخالقي للدفاع عن أو دحض  شتماكيي توضيًحا أولًيا عن كيف ان  يُقد ِّم نقاش
دت مثل  ف أوضاع أوسع ملا وراء األخالقيات. وحبسب ماكيي، القوة الدافعة للقيم املوضوعية،   إذا ُوجِّ

"مناذج أو أشكال أفالطون تعطي صورة دراماتيكية ملا جيب  تلك القيم، ستكون كما صورها أفالطون.  
ذو السمة  دافع  االجتاه والأن تُوفر املعلومة للعارف هبا    و هو   ال اخلريمثأن تكون علية القيم املوضوعية،  

جيعله  هذا ما ه و ءسعي ورا ي لكييعرف ذلك   الذي الشخص   ربما جيد خيُ كون شيء عندما ي، فالطاغية
حقيقة   بسبب أياملوضوعي سيسعى له كل فرد عرف به، ليس  أو اخلري يسعى خلفه. فالشيء الطيب

لكن فقط ألن  و ،  يريد هذه الغايةأنه  مت تشكيله لدرجة  أبن ذلك الشخص، أو أي شخص،    عرضية
. ويدعي ماكيي أن اجلُمل  (Mackie 1977, 40)ما    مضمنة فيها بطريقة النهاية جيب أن تكون  
صائص  اخل  حول هذه  افرتاضاتعن    واقعاليف    تُعربأخالقية    اعندما ُنصدر أحكام  األخالقية اليت نلفظها

أو خ"موضوعيةإلزامية  " أن تكون صحيحة  األخالقية  لذلك ميكن ألحكامنا  ونتيجة  ذلك  ك.  ئةطا؛ 
)  يةاإلدراك  مذهب األخالقية    –  (Moral cognitivismاألخالقية  األحكام  أبن  الرأي 

يوفر الوصف الصحيح    –  ئة طاخواالعتقادات، واجلُمل اليت تُعرب عنها، ميكن أن تكون صحيحة أو  
تعين ماذا  األخالقية، عن  اللفظية  أنم ح  للدالالت  اعتبار  وعلى  األخالقية.  األخالقي    ديثناأحكامنا 

صحة   سيفرتض  أنه  فيبدو  األخالقيةمعريف،  األحكام  (Moral realism)   الواقعية  أن  والرأي   ،
األخالقي    أو اخلطاب  األخالقية واالعتقادات حقيقة قابلة للتقومي، وبعضها صحيح حرفًيا. لكن احلوار

  إلزامية يعاين ُما يُسمى "الفشل املفرتض مسبًقا"، وفًقا ملاكيي: احلوار األخالقي يفرتض ُمسبًقا خصائص  
غريبة" على خالف أي شيء    كياانت موضوعية، لكن ال يوجد أي منها؛ فتلك اخلصائص ستكون "

حيدات  و من الواضح أن احلديث عن األخالق، كما يعتقد ماكيي، يشبه احلديث عن  آخر يف العامل.  
شبيهة  ،  Unicorn  القرن الوسطى( حول خملوقات  القرون  أسطورة  يتبع  أنه  األقل ابفرتاض  )على 

م احللزونية قوى سحرية. لكن ال  ن، ال ميكن ترويضها إال من قبل العذارى، الذين متتلك قروهنابحلصا
القرن خاطئ بشكل منهجي، على الرغم    اتثل هذه املخلوقات، وابلتايل فإن حديثنا عن وحيدملد  و وج
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واقعية  وجود اخلصائص األخالقية، يرفض ماكيي ال  وينكرللخطأ.    مستسلمامن أن القليل منا مل يعد  
املعرفية و الدالالت األخالقية  . وفًقا لنظرية  (Error theory)  نظرية اخلطأ األخالقية، وجيمع بني 

اخلطأ، "على الرغم من أن معظم الناس يف إصدار األحكام األخالقية يزعمون ضمنًيا ... أهنم يشريون  
 .(Mackie 1977, 35) "إىل شيء إلزامي موضوعًيا، فإن هذه االدعاءات كلها خاطئة

، إال أهنم اتفقوا يف  ييعلى الرغم من انقسام الفالسفة املعاصرين فيما يتعلق ابلشك األخالقي ملاك
اليت   املوضوعية  الدافع األخالقي واخلصائص األخالقية  للغاية حول  القوية  الغالب على رفض مزاعمه 
تظهر يف أحكامنا األخالقية. لقد رفضوا بشكل موحد االقرتاح القائل أبن فهم املتطلبات األخالقية من  

ر  وقد  لذلك.  وفًقا  للتصرف  دافًعا طاغًيا  ينتج  أن  الدافع  شأنه  لتفسري  املبذولة  اجلهود  فض معظمهم 
تؤدي  اليت    وضاعمن اخلصائص األخالقية واألفعال واأل   املنبعثة  الدفعاألخالقي من خالل اللجوء إىل قوة  

ابلذكر  و .  إليها جزئي  وجود  اجلدير  واحد  ااألخرية.    للفقرة استثناء    يدت كريستني كورسجارد حيث 
Christine Korsgaard  (1996فكرة الكياانت اإلرشادية املوضوعي )  ة، على الرغم من أن هذه

بشأن القيم   اتشارك كورسجارد ماكيي يف شكوكهو ، ليست خصائص أخالقية. -يف نظرها- الكياانت
 املوضوعية من النوع الذي يصفه أبنه يظهر يف وجهات النظر الواقعية األخالقية للفالسفة مثل أفالطون. 

على حق فيما يتعلق مبا إذا    تابعني ملذهب الواقعية أن ماكيي خمطئ والكورسجارد    الحظت  ذلك، ومع  
بـ "االجتاه   يعرفها  الذي  الشخص  لتزويد  املزدوجة  تفي ابملعايري  أن  كان إبمكان أي كياانت موجودة 

العامل حيتوي على كياانوالدافع". وتصر على أن   البشرية هي أن  ت  "احلقيقة األكثر شيوًعا يف احلياة 
 Korsgaard)بشر واحليواانت األخرى "  الهم  و ميكنها أن ختربان مبا جيب القيام به وجتعلنا نفعل ذلك.  

األخالقية  (166 ,1996 فلسفة كانط  مع  املتعاطفني  أولئك  حىت  الفالسفة،  معظم  جيد    وسم و . 
فكرة أن الناس )واحليواانت غري البشرية( هلم قيمة وميكنهم يف هذا  حبيث جيدون  كورسجارد للكانطية،  

كورسجارد  الصدد "إخباران مبا جيب القيام به" و"جعلنا نفعل ذلك" إىل حد بعيد املنال. لكن ادعاءات  
سيتطلب التقييم العادل  علية  هي جزء من صورة كبرية وغنية للغاية لألخالق ال ميكن استكشافها هنا، و 

، هي أن بعض الفالسفة  ُما سبق  . النقطة املهمةالصورة األكرب  الرتكيز وحماولة فهم موسعة هلذههتا  الدعاءا
األخالقية،   فلسفة كانط  من  املستمدة  األفكار  إىل  اجنذبوا  ُمن  غريهم  ورمبا  األقل كورسجارد،  على 
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املعيارية بطبيعتهما أو    حيتفظون ببعض االجنذاب لفكرة أن الدافع األخالقي واملعيارية جيدان مصدرمها يف
 ". ة وضوعيم  ة"التوجيهي كياانت

أم ال، فمن    اليت يصفها ماكيي  قوىوسواء كانت هناك أي خصائص أو كياانت هلا أي شيء مثل ال
يلتزموا بوجودهم.   أن  الواقعيني األخالقيني واملوضوعيني جيب  افرتاض أن  أو  الو اخلطأ  للواقعية   داعي 

كافية    ة، أو احلقائق املتعلقة بتجسيدها ستكون عند إدراكهان اخلصائص األخالقيعتقاد أبلال  املوضوعية
يبتهم املعرفية والتحفيزية. ومن املؤكد  لتحفيز مجيع األشخاص بغض النظر عن ظروفهم، مبا يف ذلك ترك

القيم   أن رؤية  أفالطون، وهي  إىل  ينسبها ماكيي  اليت  النظر  تبين وجهة  الواقعيني ال حيتاجون إىل  أن 
على سبيل  .  (Mackie 1977,23)"  مغايراملوضوعية ستضمن أن تصرُّف املرء، "يبطل أي ميل  

قد تكون  و ين من الالعقالنية املؤقتة أو ضعف اإلرادة؛  قد يدرك الفرد حقيقة أخالقية، لكنه يعا،  املثال
ال مُتَحى تؤدي إىل إعاقة أو هزمية القوة   دافعيةولكنها متتلك تركيبة   املؤقتة،خالية من مثل هذه العيوب  

للدوافع األخالقية   لفشل  اجيب أن يعرتف مبصادر  التحفيزية للحقائق األخالقية. وأي تفسري معقول 
أو   الواقعيني  أولئك  حىت  هبا.  يسمح  أن  جيب  األخالقية  للخصائص  معقول  حتليل  وأي  التحفيزي؛ 

 Motivationally)  والقابلني للتحفيزعقالنيني  املوضوعيني الذين يؤكدون أن مجيع األشخاص ال
unimpaired)   يكون ال حيتاجون إىل االعتقاد أبنه سو سيتم حتريكهم من خالل احلقائق األخالقية

، بغض النظر عن آرائهم فيما يتعلق أبسئلة ما وراء  -كما لوحظ سابًقا-  لديهم دافع ال ميكن تربيره
عدم  للدافع األخالقي مع    احملددة القوة  عاصرون أي موقف بشأن  األخالق األوسع، ال يتخذ الفالسفة امل

 لعادة. اب املسيطرةفكرة أن الدافع األخالقي هو  يرفضون  فيما يبدو أبهنم   -ملشار إليه سابًقا ا - أغفال

 احلُكم والدافع األخالقي  -3

حاول الفالسفة يف أغلب األحيان شرح الدافع األخالقي، ليس من خالل مناشدة القوى اخلاصة  
األحكام    األخالقية،للخصائص   تكون  رمبا  األخالقية.  األحكام  طبيعة  مناشدة  خالل  من  ولكن 

  وضع ما األخالقية من هذا القبيل حبيث ال ميكن ألي شخص أن حيكم بصدق على فعل أخالقي أو  
اجلهود املبذولة لفهم الدافع األخالقي من حيث    تعملجيب أن  وعلية  ما يظل غري متأثر متاًما.  جيد، بين
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طبيعة العالقة بني احلكم  ما    :سؤالني حموريني. أوالً على توجيه  األخالقية  الدافع من خالل األحكام  
هل   :بشكل عرضي فقط؟ اثنًيا  دفعأهنا تابلضرورة أم    دفعهل األحكام األخالقية تو   ،دافعاألخالقي وال

ط أو  يوسالرغبة كمن خالل   دفعمن تلقاء نفسها أم أهنا ميكن أن ت  دفعميكن لألحكام األخالقية أن ت
 أجاب الفالسفة على هذه األسئلة بطرق خمتلفة.   وقدحالة ارتباط أخرى؟ 

 يةيومفلسفة اهلال يمناهضية يف مقابل يومفلسفة اهلال 3-1

أن  من خالهلا  لألحكام األخالقية  إحدى الطرق اليت ميكن    إن   ، السؤال الثاين أوالً دعوان ننظر يف  
. لنفرتض أن األحكام  متثلهاإذا مل تكن األحكام األخالقية    هيمن تلقاء نفسها،    دفع، بل وتتدفع وحتفز

حول ماهية    (Moral beliefs)  أخالقيةمعتقدات  اخلصائص ومل تعرب عن  إىل  األخالقية مل تنسب  
اخل حسب  .  صائصتلك  -Moral non)  األخالقية   يةإلدراكلامذهب  ؤكد  يما  أو 

cognitivism  )  عن رغبات أو حاالت   فرتض بداًل من ذلك، أن األحكام األخالقية تعربنميكن أن  
أو أخرى "اال  ،  أحيااًن  الفالسفة  يسميه  ترتبط  ،  املؤيدة"  جتاهات ما  الواضح كيف  عندها سيكون من 

ابل األخالقية  ابلفعل؛ إلصدار حكم  دافعاألحكام  الفرد  ميتلكها  حمفزة  حالة  عن  تعرب  ببساطة  إهنا   .
. ينشأ اللغز  احتمال  على أقل   درجة معينةإىل  أو    ابلفعل،الدافع  هو  أخالقي )صادق( جيب أن يكون  

ألحكام األخالقية  أولئك الذين يؤكدون أن ا   أن تدفع وحتفز  ألحكام األخالقية ل   ميكن   احلقيقي حول كيف 
 . ةاملعتقد واحلالة املعرفية والدافع غري مؤكد كالً من  تعرب عن معتقدات أخالقية، ألن العالقة بني  

تتحول إىل قضية مركزية يف علم النفس األخالقي، أي ما إذا كان  هلذه االحجية  الفالسفة    كيفية حل 
يف التحفيز صحيًحا.  أو نظرية هيوم   ]نسبة إىل ديفيد هيوم  [ Humean مية يو اهل  نظرية لابما يسمى  

االعتقاد،  ، والذي يتطلب ابإلضافة إىل  والدفع  ، فإن اإلميان غري كاٍف للتحفيز يةاهليومووفًقا لوجهة النظر  
وابلتايل ال ميكن أن ينشأ الدافع األخالقي من االعتقاد األخالقي وحده،    ،وجود رغبة أو حالة صادقة

أو حمفزة جوهراًي. رمبا يكون من    أو حالة أخرى إرادية  ةرغبة مسبق وجود  بل جيب أن يعتمد أيًضا على  
ال تزال هي الرأي      ]هيوم  نسبة إىل ديفيد  [  Humeanismالفلسفة اهليومية  اإلنصاف القول إن  

يرفضون املعرفية والواقعية األخالقية، لذلك مل  أو  بعض الذين يقبلون    وهذا هو القول الذي تبناهالسائد.  
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هذه  مت تبين وجهة النظر كما خالق.  األ ما وراءيتم اعتبارها وحدها حامسة يف تسوية القضااي األوسع في 
 Michael  مثل مايكل مسيثأيًضا  الواقعيني األخالقيني  بعض  من قبل  و   املعرفية،غري    واقعيةالال بل  من قِّ 

Smith  (1994وبيرت رايلتون )  Peter Railton  (1986  )عدد من الفالسفة    ، إىل جانب أ
ذلك   يف  مبا  انجيل البارزين،  ماكدويل Thomas Nagel  (1970  توماس  وجون   ،)  John 

McDowell  (1979بالتس ومارك   ،)  Mark Platts  (1980 ماكنوغتون وديفيد   ،)  
David McNaughton  (1988وجواناثن دانسي ،)  Jonathan Dancy  (1993  .)

-Russ Shafer  ( وروس شافري النداو1998)  Thomas Scanlon  أما توماس سكانلون 
Landau  (2003  ) أن الدافع األخالقي يف الواقع ال يعتمد على    حبجة   ية اهليومالصورة    كلهم رفضوا
 ميكن أن يؤدي اإلميان األخالقي حبد ذاته إىل الدافع. حيث    ،وجود الرغبة

هو موضوع خالف بني  ، و ودافعاً   ايكون بذاته حمفز أن    ميكن لالعتقاد األخالقي حتت أي ظرف
  األخالقي كاٍف للتحفيز املباشر  يعتقد البعض أن االعتقاد . (Anti-Humean) ية اهليوممناهضي 

ولو بشكل  -   مؤمنلل دفع  كون  شأنه أن يمن    الوفاء ابلوعدأن    مثل القولرد االعتقاد أبنه صواب،  جمل
. يعتقد البعض اآلخر أن املعتقدات األخالقية تنتج  هوعد و حيافظ على  على حن  لكي يتصرف   -نسيب

االعتقاد أبنه من   إن  أنتجتها.  اليت  املعتقدات األخالقية  بعد ذلك ابالقرتان مع  الرغبات، واليت حتفز 
، وهذه احلاالت املعرفية واملرتبطة تدفع املؤمن للعمل  الفعل  لقيام بذلكابالصواب الوفاء بوعد ينتج رغبة  

من    منقحةيقدم بعض منظري الفضيلة نسخة  و .  ولو بشكل نسيب  افظ على الوعدحيعله  على حنو جي
ب األخرية،  األخالقي    ذريعةالفكرة  االعتقاد  من  فقط  معيًنا  نوًعا  أو كامل    -أن  مثايل  مبفهوم  مرتبط 

د  يولد ابلفرد الدافع للقيام به كمعتقابلتايل    –لكيفية العيش  واتساع موقف يف ضوء فهم أكثر مشولية  لل
الوجوب    أخالقي على  ال    العفيف الشخص  و .  (Little 1997; McDowell 1978)يدل 

ولكن لديه جمموعة معقدة من اإلميان والنظرة األخالقية اليت ستدفعه    أخالقية، لديه جمرد معتقدات    يكون
، فمن شبه  يوميةهلا  مناهضي  اليت يتبناهاختلف  امل اآلراء  أما  بشكل موثوق إىل التصرف بشكل أخالقي.  

.  واجب عليهميعتقدون أنه    التصرف مثلماأن األشخاص غالًبا ما يفشلون يف التحرك و   املسلم لديهم
 ينبع من فشل إدراكي.  أو الدفع  من هذه اآلراء، فإن فشل التحفيز  ى أي وبِّناًء عل



22/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 13

 

قبل دراسة بعض االعتبارات  و هي األكثر منطقية.    هيوميةكثريون أن الصورة األساسية للوجد    وقد
ال تلزم املرء أبي وجهة نظر معينة  فلسفة اهليومية اليت يُعتقد أهنا تفضلها، جيب أن نالحظ حقيقة أن ال

وجهة نظر مفادها أنه ال    ةاهليوميتخذ  تفيما يتعلق أبنواع الرغبات املسؤولة عن الدافع األخالقي. قد  
املختلفة عند    توجد رغبة معينة متورطة يف الدافع األخالقي. على العكس من ذلك، قد تدفع الرغبات

، مبا يف ذلك الرغبة يف أن حيظى  هيرى أنه جيب عليه القيام بفعلفرًدا إىل القيام مبا    وجودها بشكل عرضي 
الرغبة    قد تكون  ابحرتام جريانه، أو لتعزيز مصاحله بطريقة ما، أو تعزيز رفاهية أولئك الذين يهمونه.

، جند أن  ما سبقلشرح الظاهرة األساسية للدافع األخالقي. وبعد  بسيطة  جاذبة و   كافية الالطارئة أو غري  
أن يكون لدينا الدافع للقيام مبا    ميكن  الكثريون، ليس كيف   جادل فيه   بناًء على ماما حيتاج إىل الشرح،  

شرحه هو كيف يتم    حيتاجما  و   ،كثري من األحيان  يف بعض األحيان أوسواء    القيام بهجيب  ما  نعتقد أنه  
الدافع بشكل  مبا ينبغي علينا القيام بهبشكل موثوق للقيام    حتفيزان . يتضمن ذلك شرح سبب حتول 

  ، يةيوماهلصورة  لل   املتقبلني اقرتح أولئك  فقد  كما سنرى،  فموثوق به لتتبع التغيريات يف معتقداتنا األخالقية.  
أجل  من  يف بعض األحيان ننظر إىل رغبات معينة متاًما أو إىل مسات عميقة لعلم النفس البشري  أننا  

 شرح الدافع األخالقي. 

ل املعتقدات كافية  اهليومصورة  لتزعم إحدى احلجج املؤيدة  إذا كانت  ، فإننا نتوقع من  للدفعية أنه 
بعض    هناك،  الواقع  بينما يف   .يقةاألشخاص الذين لديهم نفس املعتقدات أن يتم حتفيزهم بنفس الطر 

كتابة شيك إىل منظمة  ، عرب  ة من اجملاعةاإلغاث واجب يفاملسامهة كاهنم األخالقي،  الناس مدفوعون إبمي
لكن معارضي  يشعر    اللكن  و أوكسفام،   اإلطالق.  امليل على  مبثل هذا  أهنم  اهليومآخرون  يدعون  ية 

االختالفات   هذه  تفسري  إما  من خالل  يستطيعون   Differential)  التفاضليالدافع  أن  إظهار 
motivation  ) يف الواقع إىل اختالفات أخرى يف املعتقد أو إىل الدوافع اليت تتنافس وتتغلب    يرجع

 (Shafer-Landau 2003, 129–130)على الرغبات اليت تولدها املعتقدات األخالقية 

ال لصاحل  الثانية  اهليوماحلجة  بوليامز  اكيحت  هيو   ية فلسفة  املرتبطة  األسباب  حول  النظر    وجهة 
Williams  (1981  .واليت نوقشت إبجياز يف وقت سابق ،)  الباطنيةتذكر أنه وفًقا ألسباب  حيث ،  
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يف  و للقيام هبذا اإلجراء.    مدفوًعايكون    وعلية لدى الفرد سبب للقيام بعمل ما،    يكون   من الضروري أنف
إذا كانت لديه رغبة يف القيام   فقط  للقيام بعمل ما  اً كثر حتديًدا، يكون لدى الفرد سبباأل  وجهة النظر

حول األسباب    باطنيةإذا كانت النزعة الو حتقيق غاية تتطلب القيام هبذا اإلجراء.  من أجل  هبذا اإلجراء أو  
أن    فال شكعندما حيكم الفرد بشكل صحيح على أنه لديه سبب للقيام بعمل ما،  فوعلية  صحيحة،  

مسبًقا.   موجودة  رغبة  ابلفعل  لديه  مناهضو  وهنا  يكون  ال  -أحياانً –  ية اهليوميرفض    باطنيةاألسباب 
(Reasons internalism)  وكذلك هيوم،    صحة ب   مسحلو  حىت    ،ولكن.  الدفع  يف  يةنظرية 

، فإهنم يعتقدون أن احلجة الثانية تفشل يف تقويض موقفهم. ألنه يبدو من املمكن أال  الباطنيةاألسباب 
لدينا سبًبا الختاذ إجراء.  يكون  تتضمن مجيع أحكامنا األخالقية حكًما )صحيًحا أو غري ذلك( أبن  

كم على أن  ميكن للفرد احلكم على أنه سيكون من الصواب الوفاء بوعده دون احلعلى سبيل املثال،  و 
، تفشل يف التفكري يف العالقة  رمباعلى سبيل املثال  شيء. ما الذي قد يفسر هذا؟    لديه سبًبا لفعل أي 
أن    خاطئ  يكون لديك اعتقاد؛ أو رمبا  اب لفعلهاسبا  من لديك  لقيام به وبني ما  لبني ما هو صواب  

أما  .  اب لفعلهاسبا   ك من احلقائق املتعلقة ابلعمل الصحيح أخالقًيا ال تنطوي على حقائق حول ما لدي
  لقيام هبذاإذا كان إبمكان الفرد أن حيكم على إجراء ما بشكل صحيح دون احلكم على أن لديه سبًبا ل

رغبات، ال واألسباب تستلزم    ،يستلزم سبًبا للفعل، فإنه  كان الفعل صحيًحا  إذو  اإلجراء، فعندئذ حىت  
 ,Shafer-Landau 2003)ال جيب أن تتضمن املعتقدات األخالقية رغبات موجودة مسبًقا  و 

128–129) 

تستدعي   ، عندمادافععن ال  يةيوماهلنظرية  الصاحل  واليت تصب يف  رمبا تكون احلجة األكثر تعقيًدا  
الختالفات األساسية بني  ا على وجه التحديد،  و االعتبارات يف فلسفة العقل وعلم النفس األخالقي،  

. يُقال إن املعتقد والرغبة، كمسألة  للفلسفة اهليوميةضد معاداة    انا حتسبمبدو أهنتاليت  و االعتقاد والرغبة  
ن حاالت االعتقاد ال  أل.  (Anscombe 1963)مفاهيمية، خيتلفان فيما يسمى "اجتاه املالءمة"  

فأن  هتدف املعتقدات إىل مالءمة العامل،    ألنه يف الوقت الذيميكن أن تنطوي على حاالت الرغبة.  
"من العقل إىل  اجتاه مالءمة  املعتقدات هلا    كانتإىل تغيري العامل. وهذا يعين أنه يف حني  هتدف  الرغبات  

لكي يتم اعتبار احلالة العقلية مبثابة  و عامل إىل عقل".  ال"من  أخر  اجتاه مالءمة  ، فإن الرغبات هلا  العامل"
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  . املقرتح  حقيقة أو زيف حمتواهاحتمل  اعتقاد، جيب أن تكون على األقل مستجيبة إىل حد ما لألدلة اليت  
  قرتح الفة للمحتوى املاحلقائق املخ. على النقيض من ذلك، فإن  مضادمعتقد  أي  ن احلقائق تتعارض مع  إ

العامل  -للرغبة   املرء  حسب    ال يسريحقيقة أن  الرغبة. ألن    -ما يريد  ال جيب أن حتسب ضد تلك 
ها )جلعل العامل  ليولكن جلعل العامل جييب ع  ،للعاملال هتدف إىل االستجابة  على وجه التحديد الرغبات  

ستمر حىت عندما يرفض العامل التعاون.  يمناسًبا حملتوايهتا املقرتحة أو ما هي الرغبات من أجله(، فقد  
بعض    يفعلى األقل  يذهب اجلدل،  السابقة حول االعتقاد والرغبة،    احلجة  ابفرتاض صحة ادعاءاتو 

اهليوميةا معاداة    اصدارات العقلية  يس  لفلسفة  احلاالت  أي  متماسك،  غري  هو  ما  مع    املتنافرةتطلب 
املعتقدات    ةطريق  قادرة على متثيلجتاهات املالءمة: احلاالت العقلية اليت ميكن أن تكون يف وقت واحد  ا
قد جيادلون أبن صورهتم عن الدافع األخالقي من    ة ياهليومالرغبات. لكن مناهضي    تلكدافعية  قة  طريو 

حلالة العقلية  اكون  ت ، حنتاج إىل النظر يف إمكانية أن  للوقوف على هذا.  مرتابطةألخالقي  خالل املعتقد ا
احلالة العقلية موجهة    تكون ،  املالءمةمن اجتاهات  يف عرض كل اجتاه    ألنهاملالءمة  اجتاهات    ع متعارضة م

  الة احلجيب تعزيز    لنفرتضاملالئم(.    ه جتاجتاه اال يؤمن  " )"يؤمن  إىل افرتاضات خمتلفة: الفاعل الفاضل
"S" يف إحداث "الرغبات" و "S"  )الرغبة يف اجتاه املالءمة((Little 1997, 64). 

لدعم رفضهم ملذهب    -بعضها إجيايب والبعض اآلخر سليب -اعتبارات خمتلفة    اهليومية قدم مناهضو  
، كما رأينا  يةيوماهلنظرية  ال. على اجلانب السليب، حياولون هزمية االعتبارات اليت يعتقد أهنا تفضل  يوميةاهل

أحيااًن    اهليوميةيلجأ مناهضو    اإلجيايب،ابلفعل يف سياق استكشاف بعض هذه االعتبارات. على اجلانب  
  شخص ال  بسؤالالدافع األخالقي، حبجة أنه يدعم وجهة نظرهم.    يف)الفينومينولوجيا(    واهرعلم الظ إىل  

الدراسة   بشدة  مي  الذيحمل  النهاية  ليل  يف  تصرفه  عن سبب  ذلك  أن    كما كانلقيام خبالف  يعتقد 
أن  سيوضح  يعتقد    ما   وحسببداًل من ذلك،    ;يبلغ عن رغباته يف حلظة الفعل  األخالق مطلوبة ومل

.  (Shafer-Landau 2003, 123)كان الشيء الصحيح الذي جيب فعله  الذي اختذ  اإلجراء  
أنه على الرغم من أن أفعالنا غالًبا تنشأ من رغباتنا، إال أهنا تنشأ  اآلخرين    ارب ختربان جتربتنا اخلاصة وجت

حول   االدعاءات  هلذه  إضايف  التقييمية. كدعم  معتقداتنا  من  بدالً  الدافع    يف   الفينومينولوجيا أحيااًن 
. ضع يف  عتقداحلاالت غري األخالقية اليت يبدو أن الدافع ينبع من امل  الندو- شافريانشد  و   . األخالقي
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.  اصبح حمامييفتقر إليها يف الواقع، مثل الرغبة يف أن  ياعتبارك الشخص الذي يقنع نفسه أبن لديه رغبة  
  وعليه قام ابلتسرب من   فصوهلا الدراسيةد نفسه غري متحمس من خالل  جيث  حق بكلية احلقوق  ليلت

أمضاملدرسة الذي  الصيف  بعد  العمل كنجار    اه ،  مدى يف  للنجارة    اكتشف  -Shafer)حبه 
Landau 2003, 125)  يبدو أن أكثر ما يفسر بشكل معقول تسجيل الفرد يف كلية احلقوق .

  يف ابلتمعن  .  اصبح حمامييرغب يف أن  يوجهوده الفاترة خالل تلك السنة األوىل هو اعتقاده اخلاطئ أبنه  
جتارب ال يرغب أحد    - تشمل إخضاع أنفسنا لتجارب ُملة، بل مؤملة  نرى أهنا  العديد من خياراتنا س

ببعض الشرح عن رغبتنا يف االستمرار    أصحاب النزعة اهليومية يدين لنا  ابلتايل    – منا ابلتأكيد يف حتقيقها  
الرغبة اإلضافية    شيء منب  الستعانةاجمربة على    ةيهليوماخلاصة ابيبدو أن إرادة  فيما  يف مثل هذه اخليارات.  

يف أن تصبح حمامياً. لكن مثل    كانت اليت نسعى إىل إشباعها، مثل، يف حالة ترك كلية احلقوق، الرغبة 
ال ميكن إعطاء  علية  و يف احلاالت اليت نكون فيها خمطئني بشأن رغباتنا.    حمتمل هذا التفسري سيكون غري  

قائم على   لقبول تفسري  يتعلق    فوقي  ،ألفعالناالرغبة  أساس  سبب مقنع  فيما  األكثر وضوًحا  التفسري 
 .الندو- شافري ذكر  كما  مبعتقداتنا

على أنه ال يوجد شيء مباشر يف حماوالت تفسري الدافع  أصحاب النزعة اهليومية  ومع ذلك، يصر  
القائمة على االختالفات يف  الفلسفة اهليومية من منظور املعتقدات. فقط تذكر حجة   فعلاألخالقي وال 

  فينومينولوجياال  فأنه    جانًبا،احلجة    ترك هذهحال عند  على كل  .  والرغبة  عتقد " بني املالءمة"اجتاه امل
وجهة النظر املناهضة  وال احلاالت اليت يكون فيها األفراد خمطئني بشأن رغباهتم تدعم  الدافع األخالقي  

سبب قيامه مبا رأى أنه على    ايضاح بداًل من الرغبة يف    ه. حقيقة أن الفرد قد يستشهد مبعتقد هيوميةلل
عمل  مباشر إىل التصرف أو أنه  بشكل  األخالقي دفعه    معتقدةال يفعل شيًئا إلظهار أن  حيث    ،حق

الفردية غري موثوقة وميكن    على توليد الذاتية  التقارير  التصرف. من املعروف أن  رغبة دفعته إىل ذلك 
زعم( فيها األفراد  حلاالت اليت )يَ إىل اابلنسبة  حول علم النفس األخالقي. و   رئيسيةبصعوبة حل مسألة  

أكثر وضوًحا. قد    تفسري  ا لديه  ةي اهليومأبهنم خمطئني بشأن رغباهتم، فإن الفطرة السليمة تشري إىل أن  
أبن املتسربني من كلية احلقوق يف الواقع كانوا يرغبون يف أن يصبحوا حمامني، أو    ذو امليول اهليومية جيادل  

  ا و مبجرد أن مر و   ،كيف ستكون دراسة القانون   وا ببساطة مل يفهم  معلى األقل االلتحاق بكلية احلقوق؛ ه
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حًقا يف أن  يرغب  أحدهم  مل يكن    ابألساس  رمبا أو  يف مواصلة دراسته.    م رغبتهوا  بتلك التجربة، فقد
اللتحاق بكلية احلقوق ليس من خالل  اب  قامبذلك. ومع ذلك، فقد    هأخربتنفسه    يصبح حمامًيا، رغم أن

، مثل الرغبة يف إرضاء  واعية ابلكامل  يست رغبة أكثر عمًقا، ورمبا ل  رغبة اجملرد، ولكن من خالل    معتقده
 . احماميً  هوالديه أو احلصول على املكانة أو الراتب الذي أييت مع كون

مناهضو    يفرتض ،  ال شك. ب يةاهليومعلى بدائل    اهتمأي سبب لتفضيل تفسري   ية اهليوممناهضو    قدممل ي
  ة ي اهليوم  يمعتنقسيصر  على الطرف األخر  اخلالف، ولكن    ى حل لتعمل ع،  الفينومينولوجيا  أبن  يةيوماهل

 . ةاملضاد يوميةهلاموقف  عدم تفضيلهموقفهم بعلى 

  اهليومية   نزعةأصحاب  كل حجة مت طرحها يف اجلدل الطويل بني    ال تغطي املناقشة السابقة ابلطبع
القليل من تلك اليت وجدها الفالسفة بوضوح أكثر إقناعاً. وال يزال من غري  يوميةومناهضي اهل ، إال 

النقاش وكيفية حله. ويرجع ذلك جزئًيا إىل أن طبيعة النزاع غري واضحة إىل  املؤكد ما إذا كان سيتم حل  
  عتقد حد ما. هل هو يف األساس نزاع مفاهيمي جيب حله، على سبيل املثال، عن طريق حتليل مفاهيم امل

والرغبة؟ على الرغم من أن احلجج اليت تناشد االعتبارات يف فلسفة العقل وعلم النفس األخالقي قد  
مقنعة   تأظهر  من  أقل  اآلن  أهنا  اللجوء  حىت  إىل  امليل  أن  يبدو  األساس؟  يف  جترييب  اخلالف  هل   .

للتعامل مع القضية على أهنا    ويقود يظلل الفعل األخالقي فينومينولوجيا  و إىل الفطرة السليمة واالحتكام 
جتريبية جزئًيا على األقل، على الرغم من أنه رمبا يكون الغرض من هذه املناشدات هو جمرد التحقق من  

، أن تكون عادلة، وغري حامسة أيًضا، اليت  املنشودةميكن لتجربتنا  على أي حال االدعاءات املفاهيمية.  
ناقشة. ويف سياق درء انتقادات الرأي القائل أبن الفضيلة  يستشهد هبا أولئك املوجودون على جانيب امل

نظري يف األساس، وينطوي على  يعترب خالف  ( أن اخلالف  1997)  Little  هي املعرفة، يقرتح ليتل
أسئلة كبرية ومعقدة حول طبيعة الفاعلية واملعيارية واملسؤولية. سواء كان األمر كذلك أم ال، قد يكون  

  اليت   البسيطةإىل احلجج احمللية    من خالل اللجوء ه أن النزاع لن يكون قاباًل للحل  ليتل حمًقا يف اقرتاح
. فإىل أي مدى جيد املرء أنه من املعقول أن أاًي من اجلانبني قد يتحول، يف النهاية، إىل نظرايت  درسناها

 .متعاقبشكل تظهر فيها هذه اآلراء على و  كربى مقبولة 
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 الظاهرية الباطنية ضد    3-2

بغض النظر عما ميكن أن يستنتجه املرء بشأن ما إذا كانت األحكام أو املعتقدات األخالقية حتف ِّز  
يبقى السؤال حول    ،فقط  مسبًقامن تلقاء نفسها أو عن طريق بعض احلاالت النزوعية املوجودة  وتدفع  

ابلضرورة أم  وتدفع  خالقية حتفز  الطبيعة الدقيقة للعالقة بني احلكم األخالقي والدافع. هل األحكام األ 
العالقة  أو احتمايل  أهنا حتفز بشكل عرضي   لنا أن نفسر سبب كون  إذا كان األخري، فكيف  فقط؟ 

 العرضية بني احلكم األخالقي والدافع قوية وموثوقة كما تبدو؟ 

التقسيم الرئيسي للرأي فيما يتعلق بطبيعة العالقة بني احلكم األخالقي والدافع هو بني هؤالء الفالسفة  
تعرف   أطروحة  يرفضون  والذين  يقبلون  التحفيزيابسم  الذين  احلكم   Motivational)  ابطنية 

judgment internalism).    أو الداخلي   احلكم الباطينهذه األطروحة هي شكل من أشكال  
(Judgment internalism) ًيكون  أن الدافع    بتبنيها فكرة باطين  ال، مت وصف احلكم  . تقليداي

 ابطنيةداخلي للحكم األخالقي، مبعىن أن احلكم األخالقي نفسه حيفز دون احلاجة إىل رغبة مصاحبة )"
كما هو موضح  و الضعيفة”(.  الباطنيةقوية"( أو أن هناك صلة ضرورية بني احلكم األخالقي والدافع )“

احلكم  األدبيات،  املفاهيمي    جيعل   الباطين  حالًيا يف  األخالقي    على االدعاء  احلكم  بني  صلة ضرورية 
  فعل أنه جيب عليه  شيء  إذا حكم الفرد بصدق على  و   .ابلضرورة  له  األسباب أو الدوافع املربرةو الصادق  

φ،   ذا الفعل فعندئذ يكون لديه سبب أو دافع هل  φ  . الكينونة  وأطروحة    الباطينجيب التمييز بني احلكم  و
الوجودية، توجد عالقة ضرورية بني وجود حالة    للباطنيةأنه وفًقا    ونذكرسابًقا.    عرضناها، واليت  الداخلية

قادرًا على التحفيز.    كأن يكونميكن أن يكون االعتبار سبًبا أو يكون حًقا،  كما  فع.  معيارية معينة والدا
  ية الوجود باطنيةال ألن ينص على شرط ضروري لكونه حكًما من نوع معني،  الباطينيف حني أن احلكم 

 فعاًل أو حالة أو اعتبار من نوع معياري معني.  وهو أن يكونتنص على شرط ضروري 

"، أن الشخص ال ميكنه  الباطنيةإليها فيما بعد بـ "  واليت سوف نشري،  ترى ابطنية احلكم التحفيزي
ميكن  كما  إصدار حكم أخالقي بصدق دون أن يكون لديه دافع على األقل إىل حد ما لاللتزام حبكمه.  

ألفالطون، هو الرأي القائل أبن الشخص    ييماك  شرحأقوى. يف    أشكااًل أضعف أو  الباطنيةأن تتخذ  
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 لالمتثال حلكمه. وهكذا، فإن ما األكرب  الدافعالذي يصدر حكًما أخالقًيا صادقًا سيكون ابلضرورة  
ما من   إىل حد  متطرفًا  يتضمن شكالً  املوضوعية  األخالقية  اخلصائص  عليه  تكون  أن  الكينونة  جيب 

مل ينجذب الفالسفة  و احلكم الباطين.  مع  ، والذي سيكون متحالًفا مع شكل متطرف إىل حد ما  الداخلية
األخالقيون املعاصرون إىل هذا االدعاء القوي عندما يكون الدافع األخالقي مرتبطًا ابحلكم األخالقي  

الدافع األخالقي ابخلصائص األخالقية.    علية  أكثر ُما كان يرتبط  قبلوا  فقد    ،ذلكبداًل من  و عندما 
على الرغم من أن الشخص الذي يصدر حكًما أخالقًيا    بذلك  ، واليت تسمحالباطنيةأشكااًل أضعف من  

  بسبب أو يفقد أهليته  جتاوز هذا الدافع    يتمقد  ، و للتقيد به  الدافعية ببعض    لضرورةسوف يشعر ابصادقًا،  
  ، مثل االكتئاب وضعف اإلرادة األمراض العقليةجمموعة متنوعة من    نتيجة  السقوطالرغبات املتضاربة و 

(Svavarsdottir 1999, sec.1). . 

ابطنية يكون واضًحا ابلفعل، فإن أولئك الذين يقبلون شكاًل أو آخر من أشكال    كما جيب أن
ل التحفيزي  لديهم تفسري جاهز ملوثوقية الدافع األخالقي، مبا يف ذلك موثوقية التحو   احلكم التحفيزي

يف الواقع، إحدى احلجج املقدمة لصاحل الباطنية هي أنه    .تبع التغيريات يف احلكم األخالقيمن أجل ت
األخالقي    الدافع التغيريات يف    عن سبب شرح بشكل معقول  قدم  ، ميكننا أن نهي لوحدها  إذا قبلناها

. لنفرتض أن جونز  (Smith 1994, 71–76)تتبع بشكل موثوق التغيريات يف احلكم األخالقي  
.  أخالقي  يل جونز إىل االعتقاد أبن اإلجهاض خطأ متاألخالقي.    جائزإلجهاض  هل اوتومسون يناقشان  

لنساء عن  من املعروف أهنا انضمت إىل خط االحتجاج خارج عيادة حملية لإلجهاض وحماولة ثين او 
أنه    ولنفرتضا.  إجراء عمليات اإلجهاض. يف املقابل، يعتقد طومسون أن اإلجهاض مسموح به أخالقيً 

. ما  جائز  اإلجهاض  أنبعد مناقشة مستفيضة، أقنع طومسون جونز أبن احلجج األكثر منطقية تدعم  
ولن  كانوا يتوقعون أهنا لن متيل  إذ  الذي يتوقعه الناس بشكل معقول فيما يتعلق بسلوك جونز املستقبلي؟  

خصوصاً   موقفها  االحتجاجتغري  خط  إىل  االنضمام  و بعد  النساء  ،  لثين  جهودها  عن  ستتوقف  أهنا 
  شخصية جونز    أن  على توقع بشكل ما  مد  األخرايت عن إجراء عمليات اإلجهاض. لكن هذا التوقع يعت

للقيام    افزهحيكان  فإن ما    -عاين من ضعف اإلرادة  تأو    مباليةأو ال    مكتئبةً وليس    -اإلرادة    ةوقوي  جيدة
  الباطنية استجابة للتغيري يف حكمها األخالقي، وهو ابلضبط ما ستقودان    ، وذلكقد مت تغيريه  ذا الفعلهب
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. العالقة  أو الدافعية ولة تفسري التغيريات التحفيزيةصحيحة، فيمكننا بسه  الباطنيةإىل توقعه. إذا كانت  
حمتوى    تاجنأهنا    أو داخلي   ابطين يف هناية املطاف، أفضل تفسري  هي    بني احلكم األخالقي والدافع  وثيقة ال

يقبلون  و .  .(Smith 1994, 72)أو طبيعة احلكم األخالقي نفسه   الذين  سوف    الباطنيةأولئك 
يدينون لنا يف النهاية بطبيعة األحكام األخالقية اليت تشرح وتلتقط العالقة الضرورية اليت يفرتض وجودها  

 بني احلكم األخالقي والدوافع.

اليت أو    األطروحة  التحفيزي،  احلكم  ابطنية  مباشر  بشكل    التحفيزية   ظاهريةالتعارض 
(Motivational externalism)  فقط، تنكر أهنا من املفاهيم البديهية اليت حتفز  ، أو الظاهرية

ابلضرورة األحكام األخالقية. وفًقا للظاهرية، فإن أي ارتباط موجود بني احلكم األخالقي والدافع هو  
عرضي حبت، على الرغم من أنه قد يتحول إىل مسات عميقة للطبيعة البشرية. وحيدث الدافع األخالقي  

الرغبة من أجل تربير  عندما يتحد احلكم األخالقي   الرغبة، ويكون حمتوى احلكم مرتبطًا مبحتوى  مع 
لصاحل الباطنية تنفي يف الواقع أن الظاهرية ميكن أن تشرح بشكل    أعاله تصب ذكورة  الفعل. احلجة امل

للدافع األخالقي ملطابقة التغيريات    اجلاد ، التحول  خصوصاً كاف الظاهرة األساسية للدافع األخالقي،  
ية ستكون غري كافية من الناحية التفسريية؟ مبجرد أن  ظاهر م األخالقي. لكن ملاذا تعتقد أن اليف احلك

لدينا    سوف تكونحول االرتباط الضروري بني احلكم األخالقي والدافع،    الظاهريةحنصل على األطروحة  
، مع افرتاض ثبات ابقي  ومتحفز  مندفعسوف يكون    القصة أبكملها: إذا أصدر الفرد حكًما أخالقًيا

يصدر حكًما أخالقًيا صادقًا وفعااًل، على    نل على اإلطالق  إذا مل يكن لديه الدافع، فإنه  و   املتغريات؛
فقط ينكر وجود عالقة ضرورية    ية الرغم من املظاهر اليت تظهر عكس ذلك. ألن الذي يتمسك ابلظاهر 

رية يف حاجة إىل تفسري مستقل للدافع األخالقي.  بني احلكم األخالقي والدافع. وترتكنا األطروحة الظاه
 "التحدي الباطين" للظاهرية.   ونسمي هذا   – أن أي تفسري من هذا القبيل سيكون قاصًرا    الباطنيةويؤكد  

،  Michael Smith  وفًقا لنسخة واحدة مهمة من التحدي الباطين، اليت قدمها مايكل مسيث 
  أو اخلارجي   ظاهريالوالدافع  أن يشرح العالقة بني احلكم األخالقي    يةسيتعني على من أيخذ ابلظاهر 

(Motivation externally)    بدالً من ذلك    األخالقية،على أنه ال يرجع إىل حمتوى األحكام
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يرجع   التصرفات    إىلفهو  اإلرادةمياليت    الدافعية "حمتوى  وقوي  الصاحل  الشخص   Smith)  "تلكها 
أن  .(72 ,1994 يُزعم  لكن  يُلزم من أيخذ ابلظاهر .  األخالقي.  لبصورة غري مقبولة    يةهذا  لدافع 

الذي يتم حتفيزه لفعل الشيء الصحيح يتم حتفيزه لفعل    عاملأن ال  من أيخذ ابلباطنيةالباطين أو  سيقول  
لفعل الشيء نفسه الذي يرى أنه    ندفع م  لذا فهوحمتوى حكمه األخالقي؛  عطى من  الشيء نفسه امل

شخص آخر،    سعادةالقيام بعمل من شأنه تعزيز    احلق  أنه منالشخص الذي حيكم  (. ف73)  على حق
. على النقيض من ذلك،  تقدمي اخلريمن أجل    رئيسيرغبة أو اهتمام    فهو يقع حتتعلى سبيل املثال،  

حمتوى التصرفات    راه صحيًحا بسبب يللقيام مبا  قد مت حتريكه    العاملأن يقول إن    الظاهري جيب على من  
هذه التصرفات. تذكر أنه    هميكن أن تكون عليشخص صاحل. السؤال إذن هو ما  التلكها  مياليت    الدافعية

سيتم تفسريه من حيث   التحفيزي مييل دافعه للتغيري. إذا كان هذا التحول  الشخص، عندما يتغري حكم 
وليس من حيث حمتوى أحكامه األخالقية، فإن التصرف الوحيد    الصاحل،للشخص    دافعيةالتصرفات ال 

(. ووفًقا لسميث، فإن  75الذي ميكنه القيام ابلتفسري هو الدافع لفعل الشيء الصحيح، مهما حدث )
؛ إهنا تنبع من فرعي أو اثنويمعقول مع الدافع األخالقي على أنه    الوجهة النظر هذه تتعامل بشكل  

ا الشيء  فعل  للشخص  الرغبة يف  احلايل  األخالقي  احلكم  مع  إىل جنب  الشيء    بشأنلصحيح جنًبا 
  غري مشتق )أساسي( الصحيح الذي جيب فعله. ويرغب شخص ما يف الرتويج خلري آخر، ليس بشكل 

، ولكن ألنه يرغب يف فعل  هذا األمرألنه يرى أنه من الصواب الرتويج ملصلحته وابلتايل يرغب يف فعل 
لتعزيز مصلحته. لكن الشخص الصاحل، كما يدعي مسيث، يهتم بشكل    ما هو إالوما حدث  صواب،  ال

فعل ما  عن  ابلعدالة واملساواة ورفاهية األحباء. إن االهتمام غري االشتقاقي فقط    أساسي )غري اشتقاقي(
خالقية"  أو رذيلة أ  صنم فيزك هبذه الطريقة، وليس ابألشياء األخرى، هو "حي يعتقد املرء أنه صحيح، و 

أنه من خالل حتفيز75) تقرتح مسيث  دفع  (.  أنه صحيح    أو  يعتقد  ما  فعل  الصاحل على  الشخص 
األخالق بشكل  إليها ن الغاايت اليت هتدف  ع  يبعدها" ظاهريةفإن الصورة ال  ذلك،أخالقًيا، مهما كان 

 (. 76صحيح" )

اإلشارة إىل أن حقيقة أن الشخص الطيب لديه وذلك من خالل  هلذا التحدي    الظاهريوناستجاب  
الدافع لفعل ما يعتقد أنه صحيح ال مينعه أيًضا من أن يكون الدافع غري مشتق من خالل االهتمام  
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أو رذيلة    صنم "املباشر، على سبيل املثال، من أجل رفاهية أحبائهم. لقد جادلوا أيًضا أبنه ال يوجد  
، على كل حال  يء الصحيح ميال بشكل حتفيزي لفعل الشيف افرتاض أن الشخص الصاحلأخالقية"  

 ,Copp 1997)بديلة للعالقة املوثوقة بني احلكم األخالقي والدافع    الظاهرية تفسريات  ال  ههذتعد  
ميكن للفرد، على سبيل املثال، ببساطة أن مييل إىل الرغبة فورًا يف القيام بكل ما يعتقد أنه و .  (50–49

رى أنه ذا قيمة، بدالً من االستعداد لفعل الشيء الصحيح، مهما  يمن الصواب القيام به أو أي شيء  
األمر  Sigrun  سفافارسدوتريسيجرون    جادلو .  (Copp 1997, 50–51)كان 

Svavarsdottir  (1999)    الوحيد لشرح التحول    الظاهريأبن مسيث خمطئ عندما ادعى أن اخليار
مناشدة الرغبة يف فعل الشيء الصحيح، لكنها تعتقد أن شيًئا قريًبا من وجهة النظر  عرب  التحفيزي هو  

جيب علينا، من وجهة نظرها،  و .  فقط  للدافع األخالقي  ظاهريةال صورة  الوفر  تمسيث    رفضت من قبلاليت  
أن نفهم الشخص الصاحل ابعتباره مهتًما بفعل ما هو قيم أو مطلوب من الناحية األخالقية، حيث جيب  

ليشمل ما هو صادق، وعادل، ولطيف، ومراعي،   االهتمام  ال تعين  و وما إىل ذلك.  وأمني  فهم هذا 
أهنا هتتم بشيء   إىل   قرتحتمسيث  كما يبدو أن    حتفيزي،حقيقة أن الشخص الطيب متحمًسا بشكل  

ببساطة الشيء الصحيح    م بفعل يعتربواحد فقط، وهو القيام مبا تعتقد أنه صحيح. وال يعين ذلك أهنا تقو 
اليت تقول إن الشخص الصاحل    الظاهريةالذي ينبغي فعله. على العكس من ذلك، فإنه يتوافق مع الصورة  

فإن النظرة    ذلك، . عالوة على  اهلدوءآلخرين للراحة أو  غالًبا ما يستجيب بشكل مباشر الحتياجات ا
اليت تصور الشخص الصاحل على أنه مدفوع ابلرغبة يف أن يكون أخالقًيا ال تتضمن إدخال    الظاهرية

يف وعيه من أجل شرح الدافع    -"إنه الشيء الصحيح الذي جيب فعله"    -فكر غريب )أو اغرتاب(  
  فإن،  φالفعل    كون عليهيكل احلكم األخالقي الذي جيب أن  األخالقي. بدالً من ذلك، بعد أن شُ 

يف إحداث "االنتقال النفسي" من احلكم    ايف الشخص الصاحل، دورً   اً أخالقي  اً العبيف أن تكون    الرغبة
صواب   يف   φالفعل  على  الرغبة  جيادل    أخريًا،.  φ   (Svavarsdottir 1999, 201)  إىل 

مساعدة شخص آخر  كأنه على الرغم من أن الرغبة يف القيام ابلعمل الصحيح أخالقًيا،  وتري دسفافارس
حمتاج، قد تنبع يف البداية من الرغبة يف أن يكون أخالقًيا، إال أهنا قد تعمل بشكل مستقل عن الرغبة  
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آلية رغبة  جمرد  ليست  املساعدة.  يف  رغبتها  تكون  حبيث   ,Svavarsdottir 1999)  األخرية، 
205–206, 213–214). . 

جيب أن    حاالت النزوعيةاإلصرار عليها هي أن بعض    الظاهريونيف الواقع، فإن النقطة اليت يريد  
الفعل    إىل الرغبة أو االنتقال إيل   صحيحفعل  نه  أب  φأن الفعل    تعمل يف احلركة بدًءا من احلكم علي

φ  أن هذه احلركة ال حتدث يف مجيع الفاعلني األخالقيني؛ والبعض   الظاهري. بعد كل شيء، سيذكران
عادًة كنقطة ملالحظة    الظاهريون أيخذها  و.  هي دون أن ينتقل إل  φمنهم سيحكم على أنه من الصواب  

الفطرة السليمة وهي وجود تباين واسع يف أتثري األحكام األخالقية على مشاعر الناس ومداوالهتم وأفعاهلم  
(Svavarsdottir 1999, 161).. 

الشخص الذي    -أخالقي"    غالًبا ما تتمحور النقاشات بني الباطنيني والظاهريني حول شخصية "الال 
يصدر أحكاًما أخالقية على ما يبدو، بينما يظل غري متأثر متاًما ابالمتثال هلا. ولقد بُذلت جهود خمتلفة  

مشكلة غري األخالقي، وقد أدت هذه اجلهود إىل تطوير إصدارات عديدة من احلكم الباطين    تعامل معلل
عام،   بشكل  أنوقد  التحفيزي.  على  الباطنيون  مفاهيمية   يعترب الالأخالقي    أصر    استحالة 

(Conceptual impossibility)  .  االسرتاتيجية املعيارية اليت يستخدمها أنصار الباطنية للتعامل
مع الالأخالقي االفرتاضي هي حتديد حمتوى لألحكام األخالقية اليت من شأهنا أن تؤدي إىل عدم قدرة  

على أي حال( على توظيف املفاهيم  ،  (Rational agent)  فاعل عقالين أي فاعل )أو ال يوجد  
التأثر.   مع عدم  أخالقي صادق،  وإصدار حكم  بكفاءة  الدافع  يكون  الباطنيون أبن    جييز األخالقية 

تسمح    كماتكون الرغبات املتنافسة أقوى وابلتايل قد تسود.    ألنه من املمكن أنمهيمن؛    غرياألخالقي  
؛ وجيوز ألي شخص أن حيكم على أنه من  أو غري قابل للتنفيذ   أيًضا أبن الدافع األخالقي غري جمدٍ 

وبغض  -كتئاب أو ضعف اإلرادة. ومع ذلك  ، بسبب اال φ  للفعل   ينتقل، يف حني ال  φ  فعل  الصواب
، فإن الشخص الذي يبدو أنه يصدر حكًما أخالقًيا، بينما يظل غري  -الالعقالنيةالنظر عن حاالت  

متأثر، جيب أن يفتقر حًقا إىل الكفاءة يف التعامل مع املفاهيم األخالقية أو التحدث بصدق. يف احلالة  
 ,R. M Hare)  "فاصالت مقلوبة"  مبعىنحكمت على فعل شيء أبنه "حق" فقط    اهنااألخرية،  
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عقوبة  ُحكم بحلصول على  إىل ااجملرم غري التائب، الذي يسعى    جييبما هو احلال عندما  ، ك (1963
 خطأ"."يعرف أن ما فعله كان  هأخف، للقاضي، بنربة ندم، أن

أخذ تصور  ماكنهم  أن أبرون  ي  هنم اليؤكد الظاهريون، أن الالأخالقية ليست استحالة مفاهيمية.  فيما  
-Shafer)املفاهيمية    استحالة   هناككونوا  ت لن    ،مت أخذ هذا التصورفإذا  وعلية  عن الالأخالقيني،  

Landau 2003, 146)  على عكس ما يزعمه املتشددون الباطنيون، ميكن لألفراد تطبيق املفاهيم .
األخالقية بصدق وكفاءة دون حتفيز أبي طريقة حمددة. يف حني أن بعض غري األخالقيني قد يستخدمون  

فقط مبعىن الفاصلة املقلوبة، فال ميكن تفسري مجيع حاالت الفشل التحفيزي  املصطلحات األخالقية  
 على أهنا حاالت من الالعقالنية أو عدم الكفاءة املفاهيمية أو النفاق. 

، مييل الباطنيون والظاهريون إىل تقدمي حجج إضافية يف حماولة للتغلب على  اجلدليف هذه املرحلة من  
إىل النظر يف القضااي اليت حيكم فيها الشخص    الظاهريونقد يدعوان  املثال،  على سبيل  ما يبدو أنه مأزق.  

االعتقاد أبنه سيكون من املستحيل يف الواقع النجاح يف    مع   ، φالقيام ابلفعل    على أنه من الصواب
من شأهنا أن تتعارض بشكل ملحوظ    ة ذا الفعلعتقد أن القيام هبيأو احلاالت اليت    ،φهبذا الفعل    القيام
شتهيه بشدة. أال يبدو من املعقول أنه يف مثل هذه  يأو ستمنعه من احلصول على شيء    مصاحلهمع  

  إليه، بينما يفشل يف االنتقال φأداء الفعل  له احلاالت ميكن للشخص أن حيكم على أنه من الصواب  
φ  جيادل عام،  بشكل  لألخالق    الباطنيني أبن    الظاهريون؟  التارخيي  املنافس  فهم  يستطيعون    - ال 

أيًضا حجًجا هتدف إىل نقل العبء   الظاهريوناملتشكك الذي يسأل، "ملاذا تكون أخالقًيا؟" قد يقدم 
الباطني أن    ونإىل  تفاهة  ابتذالهي    الباطنيةإلثبات   ,Svavarsdottir 1999)مفاهيمية    أو 
2006).. 

تنوعة من احلاالت بشكل كامل يفشل فيها االتصال بني احلكم األخالقي  من أجل معاجلة جمموعة م
املؤهلة من الباطنية أن العالقة    صدارات والدافع، قدمم الباطنيون نسًخا أكثر أتهياًل للباطنية. تؤكد هذه اال 

ماهية هذه   أما خبصوص  معينة.  إال يف ظل ظروف  تثبت  والدافع ال  األخالقي  احلكم  الضرورية بني 
( بتطوير نسخة من  1994)   Smithشروط، فقد مت طرح آراء متنوعة. على سبيل املثال، قام مسيثال
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النزعة الباطنية، أو ما يسميه "مطلب التطبيق العملي" ، مع التأكيد على وجود صلة ضرورية بني احلكم  
احلكم   بني  العالقة  أن  يدعي  اإلرادة".  وقوي  الصاحل  "الشخص  يف  األقل  على  والدافع،  األخالقي 

آخرون أنه ينطبق على الشخص    اقرتحا  األخالقي والدافع تُوجد يف الشخص "العقالين عملًيا". بينم
 .Bjorklund et al)أو يف الشخص "املدرك أخالقيا"     (Dreier 1990)"  "الطبيعي نفسياً 

2012: 126-128). 

قائمة. ماذا عن الشخص الذي أصدر حكًما أخالقًيا معيًنا يف املاضي ودائًما    لكن املشاكل ال تزال
ولكنه مل يعد متحمًسا، بينما يستمر يف إصدار احلكم؟ رمبا ترى    ،احلكمما مت دفعه للتصرف وفًقا هلذا  

عاًما من القيام بذلك، خلص    20أن يعمل بنشاط ملساعدة املرضى والفقراء. بعد    اً أنه جيب عليه أخالقي
إىل أنه فعل ما يكفي وتوقف عن حتفيزه للتصرف وفًقا حلكمه، لكنه استمر يف احلكم على أنه جيب  

أ أخالقياً  خمعليه  أنه  املعقول  من  يبدو  أال  والفقراء.  املرضى  ملساعدة  بنشاط  يعمل  ابملفاهيم    تصن 
األخالقية، وأنه يتحدث بصدق، وأنه يستخدم املصطلحات األخالقية مبعناها العادي، بداًل من معىن  

 يكون ال مباٍل أو مكتئٍب أو مريض عقلًيا.مل "الفواصل املقلوبة"؟ ومع ذلك، 

قي  دفعت مثل هذه احلاالت البعض إىل االبتعاد عن فكرة أن العالقة الضرورية بني احلكم األخال
ما أشكال  يطورون  الذين  أولئك  فردي.  أخالقي  حكم  على كل  حممولة  وآخرون    والدافع  جبوركلوند 

Bjorklund et al.   (2012)  الباطنية "  يف الدعوة إىل   (2015جبورنسون وآخرون    )انظر أيًضا  
ن االرتباط الضروري بني احلكم األخالقي والتحفيز  ابلقول أب  (Deferred internalism)املؤجلة"  

 . وهناً ميكن أن يكون أكثر 

 الباطنية املؤجلة 

، فهو إما )على األقل إىل  φالقيام ابلفعل  ابلضرورة، إذا حكم شخص ما أنه جيب عليه أخالقًيا  
ما(   الفعل هل   مندفعحد  بدافع.    ذا  مصحوبة  تكون  الصلة  ذات  األخالقية  األحكام  بعض  أن  أو 

(Bjorklund et al. 2012: 128) 
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  كم حيولكنه ال يزال   ،ندفع كما كانملدينا مل يعد   االنسانية لذلك، يف املثال أعاله، عامل املساعدة 
وثيًقا  ألهنا    φفعل  لقيام ابللأخالقياً  واجباً  عليه    أبن ارتباطًا  عض األحكام األخالقية واليت  ببمرتبطة 

ن الال أخالقي واضح فقط ابلنسبة  كانت مصحوبة بدوافع، أي أحكامه السابقة. فريى البعض اآلخر أ
لظروف اليت يكون فيها الدافع األخالقي صحيًحا عادة، وقد أدى هذا ابلبعض إىل إجياد األحكام  إىل ا 

على سبيل    ،Tresan  (2009a and 2009b)تريازان    تمع الفاعل.األخالقية ذات الصلة يف جم
املثال، يؤخذ يف االعتبار إمكانية وجود نسخة "جمتمعية" من الباطنية املؤجلة، واليت تعترب معتقدات الفرد  

 And see).  ودافعة   تكون املعتقدات يف جمتمع املؤمنني مع هذا احملتوى حمفزة   ،أخالقية فقط عندما
Blackburn 2001, 63.). 

الباطنية أصبحت مؤهلة  إوحيث   التساؤل عما إذا كان  ن نُسخ  بشكل متزايد، فقد مييل املرء إىل 
عما إذا كان أي منهما يتمتع    كذلك   قد مييل املرء إىل التساؤلو هناك فرق كبري بني الباطنية والظاهرية. 

شرح مصداقية الدافع األخالقي. وإذا كان األمر كذلك، فقد ينجذب املرء  جتعله قادر على    مبيزة خاصة
 حول العالقة بني احلكم األخالقي والدافع.   ظاهرياألبسط اليت جيب أن يرويها ال  كايةأنه احلإىل ما يبدو  

  بني احلكم األخالقي والدافع   والطارئة يؤكد املخلصون الظاهريون أهنم يستطيعون تفسري العالقة القوية،  
كل موثوق. كما  ، ويقدمون تفسريات خمتلفة لكيفية حتفيز األحكام األخالقية بش بشكل كامل ومناسب

سافافارسدوتري   رأينا، من    Svavarsdottir  يسعى  األخالقي  الدافع  االخنراط يف  خالل  إىل شرح 
نزوعية   األخالقية  معينةحاالت  الناحية  من  مطلوب  أو  قيم  هو  مبا  القيام  الرغبة يف  أي  الرغبة،    -، 

القلق الذي جيب على  حييل اىل مساعي    Peter Railton  ن تكون أخالقًيا. بيرت رايلتونأبابختصار  
الناس عموًما أن يكونوا قادرين على تربير خياراهتم وسلوكهم من وجهة نظر أكثر حيادية. لكنه يعتقد  

إذا كنا نريد حًقا    يُقرتح هذا عندما يشري إىل أنه  ، تلعب دورًاعلى ما يبدو  دوافع الناس العادية  ًضا أن  أي
أن أيخذ الناس األخالق على حممل اجلد، "جيب أن نسأل كيف ميكننا تغيري الطرق اليت نعيش هبا حبيث 

 Railton)ليت لدينا ابلفعل"  يكون السلوك األخالقي أكثر عقالنية بشكل منتظم ابلنظر إىل الغاايت ا 
1986a, 203)ووفًقا لديفيد برينك .  David Brink،   ألحكامنا    لدافعة فإن الظاهرية جتعل القوة ا
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للناس   األخالقية  اآلراء  حمتوى  من  على كل  اعتماًدا  عرضية،  نفسية  حبقيقة  تتعلق  "مسألة  األخالقية 
قد تكون هذه املواقف والرغبات مشرتكة    ذلك،. ومع  (Brink 1989, 49)ومواقفهم ورغباهتم"  

ال كما أكد الفيلسوف ديفيد    فرتض ويسمات املركزية للطبيعة البشرية.  على نطاق واسع ومتجذرة يف 
يف    يالحظ برينكو   .نطاق واسع يف علم النفس البشري  أن التعاطف مسة عميقة ومشرتكة على  هيوم

ن لديهم بعض الرغبة يف االمتثال ملا يعتقدون  حني أنه قد يكون حقيقة عرضية أن معظم الناس سيكو 
أن األخالق تتطلبه، إال أهنا ستكون حقيقة عميقة عنهم. "الدافع األخالقي، وفًقا لوجهة النظر هذه،  
مهيمًنا"   وال  عاملًيا،  وال  ضروراًي،  يكن  مل  لو  حىت  به،  التنبؤ  وميكن  االنتشار  واسع  يكون  أن  ميكن 

(Brink 1989, 49; Boyd 1998, sec. 4.7). . 

على الرغم من أنه من املهم أن    الفلسفة اهليومية،الفالسفة الذين يؤيدون النزعة الظاهرية عموًما    يتبىن
  Non-cognitivism  أو الالإدراكيني   يني المعرفال نتذكر أن العديد من الباطنيني، مبا يف ذلك معظم  

. يف  احلكم األخالقي  فيما خيص  دافعيةلل  يةيوماهلنظرية  اليقبلون أيًضا    ،Expressivistsوالتعبرييني  
: إن التباين  يةيوماهلنظرية  الالواقع، جيادل البعض أبن املالحظة األساسية اليت تدعم الظاهرية تدعم أيًضا  

التأثري التحفيزي لألحكام األخالقية يشري ليس فقط إىل أهنا حتفز بشكل   بل أهنا    طارئ،الواسع يف 
.  من اهليوميةتفعل ذلك من خالل بعض احلاالت اإلرادية. مع ذلك، ال حيتاج الظاهريون إىل أن يكونوا  

يرى أن املعتقدات األخالقية هي ابلفعل  و والباطنية،    الفلسفة اهليومية النداو الذي يرفض كاًل من  -شافري 
من تلقاء نفسها. لكن على عكس النزعة الباطنية، فهي ليست ابلضرورة   دفع ميكنها ال - حمفزة جوهراًي  

يف ظل ظروف اإلرهاق الشديد أو االكتئاب الشديد    دفعحمفزة. قد تفشل املعتقدات احملفزة جوهراًي يف ال
الساحقة   املعاكسة  الدوافع  شافري  (Shafer-Landau 2003, 147–148)أو  أن  حقيقة   .

الظروف مثل دعم  الدافع األخالقي يف ظل هذه  يتعامل مع عدم جدوى  شكل من أشكال    النداو 
ن مسيث يعامل قابلية عدم اجلدوى يف ظل ظروف ُماثلة على أهنا متوافقة مع شكل  إالظاهرية، يف حني  

وجهة  ُيصنمف    مىت  بتحديدبعض اخلالف بني الفالسفة فيما يتعلق  ب  هذا يوحي من أشكال الباطنية، و 
 على أنه شكل من أشكال الباطنية أو الظاهرية. النظر 
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 الدافع األخالقي وما وراء األخالقيات -4

لطاملا تداخل التفكري الفلسفي حول ظاهرة التحفيز األخالقي مع اجلهود املستمرة ملعاجلة األسئلة  
الفلسفة  . كان الستخدام األفكار املتعلقة بطبيعة الدافع األخالقي لدعم  هار األخالق وأثم التأسيسية يف  

خاصة    (Anti-realism)واقعية  الال أمهية  األخالق  النظر  وهي    – يف  الوجهة  دعاءات  املضادة 
، أو  األخالقال توجد حقائق أخالقية، وال حقائق حول ما تتطلبه  حيث ترى أنه  الواقعيني األخالقيني،  

. لقد رأينا ابلفعل مثااًل واحًدا لكيفية أتثري  للغاية   بسيط  جانب ، رمبا ابستثناء  ما تسمح به، أو  متنعه
نظر   وجهات  على  األخالقي  الدافع  حول  فيما  األفكار  أخالقية  خالقيةاأل  وراءأوسع  امليتا    أو 

(Metaethical)  االدراكية    عني  يللموضوعية األخالقية. كما ذكران سابًقا، يدافع ماك  يييف نقد ماك
اليت تربط    واقعيةالفلسفة الال، وهي شكل من أشكال  (Cognitivist anti-realism)  الالواقعية 

األخالقية تعرب عن افرتاضات حول    العباراتأن ف،  االدراكية الالواقعيةهلذه  وفًقا  و اإلدراك بنظرية اخلطأ.  
ال توجد مثل  وعلية    – السعي وراءها"  جيب  تلك اليت تتضمن "أي    – اخلصائص الوصفية املوضوعية  

االفرتاض املسبق، فإننا خنطئ بشكل منهجي يف    أخفاق؛ وبسبب  املعرفية  واقعية الاليف    هذه اخلصائص
 أحكامنا األخالقية. 

على مدار الثمانني عاًما املاضية تقريًبا قد تشكل بشكل أعمق    امليتا أخالقيةرمبا يكون تطور نظرايت  
لدعم   األخالقية  الدوافع  معينة حول  أطروحات  استخدام  الالواقعية من خالل  -Non)  الإلدراكية 

cognitivist anti-realism)  .ترفض  فكالمها  ،  االدراكية الالواقعية ، مثل  الإلدراكية الالواقعية
رفض  ت  اوجود خصائص أخالقية قوية وحقائق أخالقية. ولكن على عكس وجهة النظر األخرية، فإهن

األحكام األخالقية تعرب  الرأي القائل أبن    على أنهتقليداًي  ه  ر يصوم ت   يتم، والذي  الالمعرفيةاإلدراك لصاحل  
 .ليست حقيقة قابلة للتقييم فهي  ن املعتقدات أو االفرتاضات، وابلتايل ععن مواقف بداًل 

 Non-cognitivist)  دراكية احلجة غري اال ( صياغة ملا يسميه  2003)  النداو - يقدم شافري
Argument)  اجلهود املبذولة    ابرزت، واليت توضح بشكل مفيد كيف مت استخدام األطروحات اليت

 ، فيما يلي:الإلدراكية الالواقعيةلفهم الدافع األخالقي لدعم  
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إىل    اابلضرورة. مدفوعً إذا حكم املرء بصدق على عمل ما أبنه صواب، فعندئذ يكون الفرد    -1
 احلكم التحفيزي(. )ابطنية  حد ما للتصرف وفًقا لذلك احلكم

عندما تؤخذ املعتقدات من تلقاء نفسها، فإهنا ال حتفز وال تولد أي حاالت فعالة حتفيزاًي.    -2
 . (Motivational Humeanism -  تحفيزيةال الفلسفة اهليومية )

 معرفية أخالقية(.الالليست معتقدات. )  -ذلك بعد -  حكام األخالقيةإن األ  -3

ومبا أن الواقعية األخالقية تدمج االدعاء املعريف أبن األحكام األخالقية هي معتقدات، فإن استنتاج 
 يستلزم أن تكون الواقعية األخالقية خاطئة. دراكيةاحلجة غري اال 

املعاصرين   الفالسفة  أو  لدفاع عن  ل  للساعني كان على  أو    اصداراتنسخ  الواقعية األخالقية  من 
، حىت لو مل يتعاملوا معه دائًما  دائردل الاجل احلجة أو املوا مع هذا اخلط األساسي من املوضوعية أن يتع

لرسم خرائط للمواقف املتنافسة  تزودان أبداة مفيدة    دراكيةاحلجة غري اال بشكل صريح. وابلتايل، فإن  
لحجة  ل  املنطقية   قدماتاملما وراء األخالق. ميكننا تصنيف مواقف الفالسفة بشكل سليب من حيث  في

، وغالًبا ما استمروا يف الدفاع عن  1اليت يقبلوهنا أو يرفضوهنا. فقد رفض البعض الفرضية    دراكيةغري اال
الظاهرية )على  اليت تتبىن    (Naturalist moral realism)  الواقعية األخالقية الطبيعيةأشكال  

النظر  Railton 1986; Boyd 1988; Brink 1989  املثال،سبيل   لوجهات  ووفًقا   .)
األخرية، فإن اخلصائص األخالقية هي نوع من امللكية الطبيعية واحلقائق األخالقية هي حقائق طبيعية.  
األحكام حول هذه احلقائق تعرب عن افرتاضات، وابلتايل ميكن أن تكون صحيحة أو خاطئة، لكن هذه  

إذا و ابلضرورة.    أو حتفز  تدفعاألحكام ال   من خالل    تدفعناكانت أحكامنا األخالقية    يتم حتديد ما 
 حول علم النفس ومعتقداتنا األخالقية اجلوهرية. أو طارئة  حقائق عرضية 

الفرضية   البعض  الفرضية    ُمنوبعض    ،(McDowell 1978, 1979)  2رفض    2رفضوا 
 Darwallالبنائية األخالقية أو العقالنية )على سبيل املثال،    هنج   تتماشى معانضموا إىل إصدارات  

1983; Scanlon 1998  وأتخذ اآلراء األخرية أشكااًل متنوعة على نطاق واسع، لكنها ترى .)
املبادئ األخالقية على أهنا متطلبات للعقالنية أو العقل، أو كنتيجة التفاق افرتاضي بني  بشكل عام  
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اعتبارات حمفزة  األخالقية هي  األسباب  املناسبني.  فيها  ودافعة  األشخاص  نفكر  األقل عندما  ، على 
  1بشكل صحيح، لكن قوهتا التحفيزية ال تعتمد على رغبة سابقة. وقد رفض البعض كال الفرضيتني  

  (  Non-naturalist moral realism)   طبيعيةالللدفاع عن أشكال الواقعية األخالقية ال   ،2و
(Shafer-Landau 2003). 

ليست متطابقة مع اخلصائص الطبيعية أو الوصفية،    اخلصائص األخالقية ، فمن وجهة النظر هذه
ميكنها    - على الرغم من أهنا قد تكون مكونة ابلكامل بواسطتها. األحكام األخالقية احملفزة جوهراًي  

وافق  هناك من  يف حالة عدم وجود رغبة موجودة مسبًقا، لكنها ليست ابلضرورة حمفزة. وأخريًا،    دفع ال
بشكل مناسب، حبجة أنه ميكننا رؤيتهما على  صقلها  على األقل    ،2و   1البعض على كال الفرضيتني  

 Smith)، وكذلك مع الواقعية األخالقية  ةاالخالقي   ية اإلدراكمذهب  حد سواء ليكوان متوافقني مع  
باب  . على سبيل املثال، يفهم مسيث موضوع األحكام حول اإلجراء الصحيح على أنه أس(1994

املعيارية من خالل احلقائق حول ما نرغب، بشكل مثايل   للعمل. ووفًقا له، تُعطى األسباب  معيارية 
ومناسب، يف أن نرغب فيه؛ ووجود مثل هذه احلقائق يعين أن بعض الرغبات مطلوبة بشكل عقالين.  

، ويف احلكم على  ا الفعل هذ  فمن املنطقي أننا جيب أن نراعي  φللفعل  إذا اعتقدان أن لدينا سبًبا معياراًي  
.  φفعل  لا ، فسننتقل ابلضرورة، بقدر ما نكون عقالنيني، إىل  φفعل  للقيام ابأن لدينا سبًبا معياراًي ل

يف عاملنا    يف أنفسنا للرغبة  نرغب  النناما كنا نريد، لو كنا عقالنيني متاًما،  عومفهوم الصواب هو مفهوم  
بقدر ما نكون عقالنيني، سيكون   ، إذنφالقيام ابلفعل    الفعلي. عندما نعتقد أنه سيكون من الصواب

 .φلتبين املوقف لدينا الدافع  

(  Tresan 2006, 2009a, 2009b  ،يف اآلونة األخرية، جادل البعض )على سبيل املثال
احلكم    " فإن( أبهنا "غري دستورية2012)  وآخرون Bjorklund بريوكلوندأنه عندما تُفهم كما مساها  

امليتا أخالقية  الباطين ال يتوافق فقط مع عقالنية مسيثية، ولكن مع جمموعة واسعة من النظرايت  دافعي ال
  ي وه  "(االشراف على العقل ية"ابطن  Tresan  . "الباطنية غري الدستورية" )أو ما يسميه تريزاناملعرفية

على    -ابلضرورة -ال حُتسب احلالة العقلية   هومنا عن املعتقد األخالقي،وجهة النظر القائلة أبنه وفًقا ملف
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  ”P“هو املعتقد األخالقي، فإن    ”P“إذا كان  ، فأهنا اعتقاد أخالقي إال إذا كانت مصحوبة بدافع
  ا ، نرى أهنالباطنيةوفًقا لرتيزان، مبجرد أن نتعرف على هذا الشكل من النزعة  و يكون مصحواًب ابلدافع.  

، مبا يف  وجهات النظر ما وراء االخالقيةوابلتايل مع جمموعة من  مع نسخ املعرفية،  بشكل تقرييب    ةمتوافق
يتناقض هذا  و (.  2006:  68)  (Ethical naturalism)  الطبيعة األخالقيةالفلسفة  ذلك أشكال  

واملعرفة على أساس أن طبيعة املعتقد األخالقي تضمن الدافع )يف ظل    الباطنيةمع حماوالت اجلمع بني  
( أو ألن املعتقدات  1994( إما بسبب حمتوى املعتقدات األخالقية )مسيث  تقدير  أقلعلى    ظروف معينة 

 Bjorklund)  انظر(  Dancy 1993)يف جوهرها    والدافعة  احلاالت احملفزة هي  نفسها  األخالقية  
et al. 2011.) 

 التجرييب الدافع األخالقي وعلم النفس -5

كيفية فهمنا واإلجابة على أسئلتنا حول الدافع  على تشكيل  العمل يف علم النفس التجرييب  يضيف  قد  
على أسئلة    كان هلا أتثرييف علم النفس    نتاج فكريإبدخال  عدد من الفالسفة    قام  مؤخًرا األخالقي.  

ثر  أ  ذوهذا العمل    ويعدخالقية على وجه اخلصوص.  وحول مسألة الدوافع األ   وراء االخالقيات  فيما
على طبيعة الدافع بشكل عام، وعلى النقاش بني الدوافع الباطنية التحفيزية والظاهرية، وعلى معقولية  

 التفسريات الفلسفية املختلفة لطبيعة الدافع األخالقي.

وآخرون، يرمسون ما يصفونه ابلرسوم الكاريكاتورية ألربع نظرايت حمتملة عن    Schroeder  شرودر
 ، والعاطفي (Cognitivist)  ، واملعريف(Instrumentalist)  ذرائعيالهي:  األخالقي، و   الدافع

(Sentimentalist)اين، والشخص  (Personalist)،    وجيادلون أبن "نظرايت الدوافع األخالقية
. (72" )هليوم أو أرسطو وليس كانط  بشكل كبرياليت تناسب الصورة العلمية احلالية هي تلك اليت تدين  

بات  ، "يتم حتفيز الناس عندما يشكلون معتقدات حول كيفية إشباع الرغ)الذرائعي(  ذرائعيةللقائل ابلوفًقا  
، واليت تؤدي بدورها إىل تكوين رغبات غري جوهرية الختاذ إجراءات  (74)  املوجودة مسبًقا"]اجلوهرية[ 

أبن    " ويؤمنD"عندما يكون لدى الشخص رغبة جوهرية  فحمددة هتدف إىل إشباع رغباهتم اجلوهرية.  
من وجهة  و .  φفعل  رضاء  إجوهري( يف    بال سببفإنه يرغب )  "،D"سوف يرضي    φفعال  ألالقيام اب
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"، فإن الطابع األخالقي على وجه التحديد للدافع أييت  ةياهليومالنظر الذرائعية، اليت يطلق عليها عادة "
ال  ، يرى املعريف أن الدافع األخالقي  الذرائعيمن الرغبة اجلوهرية لفعل ما يعتربه املرء حق. على عكس  

حافز  ثل هذه املعتقدات  وتكون مل  .هي الصواباألفعال  ي  ابلرغبات، ولكن ابملعتقدات املتعلقة أب  يبدأ
والعمل اجلدير أخالقًيا ال ينشأ من الرغبات، على    بشكل مستقل عن الرغبات اجلوهرية املوجودة مسبًقا.

. ويرى العاطفي أن العواطف تلعب  (76)  األقل ليس يف املقام األول، ولكن من األحكام األخالقية
ن الفعل نتيجة للدافع األخالقي، جيب أن تسبب بعض  دورًا مركزاًي يف الدافع األخالقي، ولكي يكو 

أشياء    يهو لنوع الصحيح من املشاعر  هذا البعض من املشاعر ميكن أن نصفها اباملشاعر هذا الفعل.  
يرى الشخصاين أن مصدر الدافع األخالقي يف حسن اخللق،    أخريًا،.  (77)   مثل الرمحة أو التعاطف

ما هو جيد لذاهتا،  يريد  تتضمن معرفة اخلري،  اليت  ة  الشخصية اجليدوبشكل أكثر حتديًدا، يف الفضائل. "
  ، وامليول العاطفية طويلة األمد اليت تفضل العمل اجليد، والعادات طويلة األمد يف االستجابة ملعرفة الفرد

يبدأ العمل األخالقي عندما تدفعه حساسية الشخص جتاه األمناط  و ورغباته وعواطفه أبفعال جيدة".  
يكون سيًئا( للحكم على أن الفعل سيكون  لاألخالقية واالستدالل األخالقي )مثل أن الكذب مييل  
 يؤدي إىل دافع أخالقي. و جيًدا، ُما يشرك تصرفاته وعاداته العاطفية طويلة األمد، 

التزامات تتعلق بطبيعة    بشكل مسبق وجوداآلراء "تفرتض    وفًقا لشرودر وآخرين، فإن كل من هذه 
احلاالت النفسية مثل املعتقدات والرغبات واالختيارات والعواطف وما إىل ذلك، جنًبا إىل جنب مع  

هذه االلتزامات ليست    كون. ونظرًا ل(79)  االلتزامات املتعلقة ابألدوار الوظيفية والسببية اليت تلعبها" 
"كتاب علم األعصاب املدرسي"    - جتريبية أيًضا، فهي تلخص العمل التجرييب  هي  فلسفية فحسب، بل  

العلم هلذه اآلراء الفلسفية األربعة  أنه  على    - الفيزيولوجيا العصبية للتحفيز ولتقييم اآلاثر املرتتبة على 
 حول الدوافع األخالقية. 

األعصاب، كما هو احلال مع   حتقق نتائج جيدة يف ضوء علم الذرائعيوهم جيادلون أبن وجهة نظر  
الشخصية. يف املقابل، فإن التفسري املعريف للدافع األخالقي يواجه مشكلة "ألن سلوكنا األخالقي    القصة

. وابملثل وجهة نظر  (106)  ال يبدو أنه حتت سيطرة احلاالت املعرفية وحدها بشكل مستقل عن الرغبة"
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العاطفي، على الرغم من ارتباطه الوثيق ابلنظام الكامن وراء الفعل  صعوبة "ألن النظام    واجهتالعاطفي  
عنه ما مل تكن املشاعر هي نفسها مبنية جزئًيا على    خيتلف ، سيتبني أنه مع ذلك  طوعي واالختياريال

نعرتف أبن فهمنا احلايل لعلم األعصاب غري مكتمل وأنه ميكن  ". شرودر وآخرون  (106)  الرغبات"
ا  على  ردود  يوجهوهناتقدمي  اليت  أن  (106)"  النتقادات  يقرتحون  فإهنم  ذلك،  ومع  علم  ب  االهتمام . 

بنية   حول  املستقبلي  التنظري  تقييد  على  يعمل  أن  "ميكن  األخالقية األعصاب   Moral)  الفاعلية 
agency.. ). ( "107 .) 

( استخالص استنتاجات حول نوع معني من الباطنية حول  2003) Roskiesروسكيس حتاول 
الدافع األخالقي من خالل الرتكيز على األدلة التجريبية املستمدة من املرضى الذين يعانون من تلف يف  

. بتعبري أدق، هي جتادل ضد وجهة النظر القائلة أبن املعتقد األخالقي  ابلدماغ  البطينالفص اجلبهي  قشرة  
سمى  تُ اليت  نظر  الأخالقًيا، وهي وجهة نظر تسميها "الباطنية الدافعة"، وهي وجهة  وحمفزاً  ًعا  يستلزم داف

هي الرأي القائل "الدافع جوهري،    الباطنيةفإن الدوافع    ،3.2يف القسم    وصفتهاالقوية" كما    الباطنية"
نه جيب عليه  . إن الشخص الذي يؤمن بصدق أ(52)  أو مكون ضروري لالعتقاد أو احلكم األخالقي"

النقيض من ذلك .  "Fلــ "  حد ما فعل ذلك يكون مدفوًعا، إىل  يأن   من أيخذ  الظاهري )  يرى على 
يمكن ألي شخص أن يعتقد أنه جيب  ف، أن االعتقاد األخالقي ال يستلزم دافًعا أخالقًيا؛  ية(ابلظاهر 

  يتضمن:   الباطينأن االدعاء    روسكيسذلك يوضح  لفتقر إىل أي دافع  ي، بينما  "F"  فعل ذلكيعليه أن  
الباطينوفًقا  و واخلصوصية.    ،واجلوهر  ، الضرورة مصاحًبا  فأنه  ،  للدافع  الدافع  يكون  أن  الضروري  من 

األخالقي احلكم  أو  فهي  لالعتقاد  وابلتايل  األخالقية"،  املعتقدات  على  قادر  فاعل  "ألي    صحيحة 
القة بني املعتقد األخالقي أو احلكم والدافع قائمة  وتتمثل جوهرية الدوافع الباطنية يف فكرة أن الع  .(52)

حتوى ذلك االعتقاد. أما ابلنسبة  بسبب حمتوى االعتقاد األخالقي، وليس بسبب شيء ال عالقة له مب
ا من  إىل  األخرى  األنواع  عن  ختتلف  األخالقية  املعتقدات  أن  ترى  الباطنية  الدوافع  فإن  خلصوصية، 

 .(52) جوهرايً  اً دافع املعتقدات، واليت ال تعد 
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تواجه معضلة: إما أن أطروحتها الباطنية ضعيفة جًدا وغري مثرية  "الدوافع الباطنية"  ووفًقا لروسكيس،  
ولكنها    الفلسفية،لالهتمام من الناحية الفلسفية، أو أهنا قوية مبا يكفي لتكون مثرية لالهتمام من الناحية  

األول من املعضلة، تكون األطروحة الباطنية ضعيفة    عتبار. يف اال(51)  أيًضا "خاطئة بشكل واضح"
من خالل    عتباراالللغاية وابلتايل فهي غري مهمة من الناحية الفلسفية. ويوضح روسكيس معضلة هذا  

وجهة نظر مسيث القائلة أبن هناك صلة ضرورية بني احلكم األخالقي والدافع، إال عندما يفشل الفاعل  
. تتطلب هذه األطروحة حتديًدا ملا جيب أن يكون عقالنًيا من الناحية العملية،  عقالنًياعملًيا  يف أن يكون  

عملًيا   العقالين  إذا كان  هذا  ولكن  التصرف كأفضل فأن  الرغبة يف  إىل  فإن  حكم   يرقى  تؤكد،  ، كما 
ه  . إنه ليس ادعاًء قواًي بوجود صلة ضرورية بني احلكم األخالقي والدافع، ولكنعدمية األمهيةاألطروحة  

جمرد ادعاء تعريفي حول العقالنية العملية. عالوة على ذلك، فهي تفتقر إىل اخلصوصية، ألهنا تنطبق  
جتعل   الباطنيةنسخة أخرى من الدوافع  هذه  أفضل من الناحية األخالقية. و  الفاعلأيًضا على ما يعتربه  

 .(53-51) كذلك   متواضعةاألطروحة 

املعضلة، فإن االد الناحية    الباطينعاء  على اجلانب اآلخر من  ولكنه   الفلسفية،مثري لالهتمام من 
ميثلون    يف املخ  البطينالفص اجلبهي  قشرة  بتلف بادل روسكيس أبن األشخاص املصابني  جت  هنا،  خاطئ
، فإن هؤالء املرضى "يبدون طبيعيني من الناحية  سصفهم روسكيت. كما  الباطنية"  مضاد لسري  "مثال

، مبا يف ذلك تلك اليت تقيس الذكاء وقدرات  املعيارية املعرفية يف جمموعة واسعة من االختبارات النفسية  
التفكري"، ومع ذلك، "يبدو أهنم مجيًعا يواجهون صعوبة خاصة يف التصرف وفًقا لألعراف االجتماعية  

. متت  (56)  حلكم بشكل مناسب يف مثل هذه احلاالت "قدرهتم على ااحتفاظهم بعلى الرغم من  
فإن مرضى    لروسكيس،وفًقا  و اإلشارة إىل حالة هؤالء املرضى على أهنا "اعتالل اجتماعي مكتسب".  

قادرون على "التفكري أخالقًيا يف املستوى الطبيعي" ومزاعمهم    ملخابالبطنية  الفص اجلبهية  تلف قشرة  
مع تلك العادات"، لكنهم يفشلون يف التصرف بشكل موثوق به كما يفعل األشخاص    األخالقية "تتفق

  املناسب واالستجاابت العاطفية "   العاديون، وما هو أكثر من ذلك، "يبدو أهنم يفتقرون إىل التحفيز 
  العبء مثل  للجلد  االستجابة املوصلة    طنية يف املخاالبالفص اجلبهية  تلف قشرة  مرضى  ال يُظهر  .  (57)
زعم أن  فتَ دلياًل على غياب الدافع.  روسكيس  عتربها  يعاطفي اليت يظهرها األشخاص العاديون، واليت  ال
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الدافعة ألن لديهم إتقااًن   للباطنية يقدمون مثااًل مضاًدا  طنية يف املخ االبالفص اجلبهي مرضى تلف قشرة 
أهن ويبدو  األخالقية  دافع  للمصطلحات  أي  إىل  يفتقرون  بينما  صادقة،  أخالقية  أحكاًما  يصدرون  م 

 .(59) للتصرف وفًقا هلا

لباطنية. جادل البعض أبن  للدافعية امت تقدمي حجج خمتلفة ضد النتائج املزعومة للنتائج التجريبية  
الب القشرة  تلف  )امرضى  األخالقية  املفاهيم  إىل  يفتقرون  املخ  يف   Kennett and Fineطنية 

طنية يف املخ يصدرون أحكاًما أخالقية فقط يف ما أمساه آر إم  ا(، وأن مرضى تلف القشرة الب2007
أن  و ،  (Kennett and Fine 2007)( مبعىن "الفواصل املقلوبة"  1963)  R. M Hare  هري

الب القشرة  تلف  املخ امرضى  يف  الواقع    طنية  يف  أخالقية    مدفوعني هم   أحكاًما  يصدرون  عندما 
(Kennett and Fine 2007)  ، طنية يف  امرضى تلف القشرة البأن الدليل املقدم لالدعاء أبن  و

أن لدينا  و ،  (Prinz 2015)يصدرون أحكاًما أخالقية دون الشعور ابلعواطف "ليس حامسًا"    املخ 
 Cholbi) ابالصل معتقدات أخالقيةطنية يف املخ امرضى تلف القشرة البأسبااًب للشك يف أن لدى 

يعانون من ضعف يف األداء وابلتايل ال يصدرون    طنية يف املخامرضى تلف القشرة الب، وأن  (2006
 Gerrans)  مزيد من األمور اليت تشفع هلذه الفكرةأحكاًما أخالقية حقيقية، األمر الذي يتطلب  

and Kennett 2010)  .من    هناك متاسكما إذا كان  تتحدى هذه االستجاابت    ،بطرق خمتلفة
كحاالت من عدم    طنية يف املخامرضى تلف القشرة البحاالت    حبيث يتم التعامل مع  ،الناحية املفاهيمية

، فمن غري املؤكد  لـــ "الال أخالق"بقدر ما يتعلق اخلالف ابلتماسك املفاهيمي  و .  (يالالأخالق)  األخالق 
  روسكيس   ؤكد تقد    ابلطبع،إىل األمام.    والنقاش  كيف تساعد جاذبية األدبيات التجريبية يف دفع اجلدل

هي أطروحة نفسية وليست مفاهيمية،    الباطنية  ،يف الواقع  ،(انظر أدانه  Prinz  (2015،)  برينز)  ابتباع
طنية  امرضى تلف القشرة البحاالت    لتعامل معويف هذه احلالة فإن هذه االنتقادات للتماسك املفاهيمي ل 

 .تنطبقتُعد حاالت من عدم األخالق لن ابعتبارها  ملخاب

( على العديد من هذه االعرتاضات أم ال، فهناك  2007و   2006روسكيس )سواء جنحت ردود  
. تقر روسكيس  الباطنيةستشهد هبا روسكيس كافية لتقويض النزعة  يأسباب للشك يف أن البياانت اليت  
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تعتربها إشكالية أو مل يتم تطويرها بشكل كاٍف حىت  أن بعض إصدارات الباطنية )على الرغم من أهنا  
(  63-62: 2003طنية يف املخ )امبرضى تلف القشرة الباآلن( قد تكون متسقة مع البياانت اخلاصة 

)  Schroeder  ويُشري سكرويدير السيكوابتيني (.  2010:95وآخرون  أن  إىل  األحباث تشري  أن 
قدرة متناقصة على التمييز بني االنتهاكات األخالقية  لديهم "  [السيكوابيت هو الشخص مضطرب العقل]

، نقالً  96:  2010والتقليدية"، ُما دفع البعض إىل استنتاج أن لديهم "ضعًفا يف املفاهيم األخالقية" )
إذا كانت لديهم ابلفعل مفاهيم أخالقية ضعيفة، فإهنم ال ميثلون  ف(.  Nichols  2004  عن نيكولز 

 للباطنية.  أي مشكلة 

طنية يف املخ، الحظوا أنه "قد مت اجلدل أبن األشخاص  اومع ذلك، يف حالة مرضى تلف القشرة الب
يف  الذين يظهرون اعتالاًل اجتماعًيا مكتسًبا ال يظهرون عجًزا أخالقًيا على اإلطالق، ولكن عجزهم  

أنه   إىل  ويشريون  من حني آلخر".  األخالقية  املواقف  فقط يف  يظهر  للحياة  األخالقية  اجلوانب غري 
طنية يف املخ  استكون هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات حلل مسألة ما إذا كان مرضى تلف القشرة الب

وتسميه    (Call cognitivism)   "دراكاستدعاء اإل"بـ  يشكلون هتديًدا ملا أمساه شرودر وآخرون  
(. على  2010  :97)  "(Motive-internalism)  أو الداخلي  الباطين  الدافع"له بــ  روسكيس  

طنية يف  امرضى تلف القشرة الب  املتوفرة من أي حال، هناك جدل حول أفضل السبل لشرح البياانت  
يظهرون سلوًكا اجتماعًيا، مبا يف    حياهتموقت مبكر من    أصيبوا هبذا املرض يف الذين  فمثاًل املرضى  املخ.  

يف وقت الحق من حياهتم ال يفعلون ذلك.    لصابة هبذا املرضل  االذين تعرضو   أماذلك السلوك العنيف،  
فيها  ليسوا عنيفني، على سبيل املثال، ألن أحكامهم األخالقية    األخروناخلالف هو ما إذا كان املرضى  

ت  كما أوضح  أخريًا،   .من عادة  سلوك مأخوذجمرد ذا كان سلوكهم الالعنفي هو  إ إىل حد ما أو دافع
بعناية، "الدليل غري حاسم ألن أفضل االختبارات تصميًما إلدراك وسلوك    ( 205:  2007)  روسكيس

 . مل يتم إجراؤها بعد" ملخابمرضى تلف القشرة الباطنية  

حيث  جريبية تدعم النزعة الباطنية.  (، على عكس روسكيس، أبن األدلة الت2015جادل برينز )
، بدالً من كوهنا حقيقة مفاهيمية  (61) جيادل أوالً أبن "الباطنية ميكن فهمها على أهنا أطروحة نفسية"
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التجريبية لدعمها.  حقيقة  أو   سمى  ت  وجهة نظريستدعي األول  مسبقة، ث يقدم العديد من احلجج 
 "العاطفية".

 تتكون األحكام األخالقية من املواقف العاطفية.  -1
 . والدفع على التحفيز املواقف العاطفية تعمل    -2
 .(70) دافعة  تعترب إن األحكام األخالقية وعلية ف -3

هي بيان للعاطفة، يف    1اخلطوة املثرية للجدل يف احلجة هي املقدمة األوىل. يقول برينز أن الفرضية  
 أخالقيا"   إبعطائهام األخالقية تتكون من مشاعر موجهة إىل كل ما نقوم  أنم الرأي القائل أبن "األحك 

تقدم دراسات    :ة، واليت تثبتها الدراسات. أوالً . وجيادل أبن األطروحة تدعم تنبؤات جتريبية خمتلف(70)
دليالً على أن "الناس يدخلون يف حاالت عاطفية    ة االخالقي  ية اإلدراكمذهب  التصوير العصيب حول  

العواطف املستحثة هلا أتثري    :. اثنًيا(71)  عندما يصدرون أحكاًما أخالقية"    يف ُتظهر الدراسات أن 
خمتلفة" أتثريات  هلا  املختلفة  "املشاعر  وأن  األخالقي،  إاثرة  (72)  احلكم  يؤدي  املثال،  سبيل  على   .

بين ما تزيد السعادة  االمشئزاز إىل احلكم على سيناريو ينطوي على خطأ أخالقي بشكل أكثر قسوة. 
املستحثة األحكام األخالقية اإلجيابية وليست السلبية، يف حني أن الغضب يزيد األحكام األخالقية  

خيتلف األشخاص الذين لديهم ميول عاطفية    :. أخريًا(72)  السلبية وليس األحكام األخالقية اإلجيابية 
الذين يعانون من عجز يف العديد من    وني. على سبيل املثال، "السيكوابتخمتلفة يف األحكام األخالقية 

املشاعر السلبية، ولكن ليس لديهم امشئزاز، يظهرون عدم حساسية جتاه اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص،  
معروفني ابالحنراف اجلنسي" املصابون مبرض هنتنغتون من قصور يف  (73)  لكنهم غري  يعاين  بينما   ،
النتائج(72)  اجلنسي  االمشئزاز، ويظهرون أمناطًا من االحنراف كما يؤكد برينز، "تضيف دعًما    . هذه 

حتدث عندما يصدر الناس  املشاعر  كما أن    األحكام األخالقية.   ا تكون لالدعاء أبن العواطف هي م 
أحكاًما أخالقية، وُتستخدم كمعلومات عند اإلبالغ عن قوة املواقف األخالقية، ويؤدي العجز العاطفي  

، وابلنظر  ربهانإىل هذا ال  وابلنظر . وفًقا لربينز،  (73)  "يف احلساسية األخالقيةملا    اثلةإىل أوجه قصور ُم
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  كما توفر ،  2دعم الفرضية    ذه الطريقة مت من البحث الذي يربط العاطفة ابلسلوك، وهبطويلة  إىل عقود  
   هذه احلجة دعًما قواًي للباطنية.

أقل وضوًحا بكثري ُما يسمح به برينز. يقول أحيااًن أن األحكام  يعترب  دعاء العاطفي  اال   بهما أييت  أما  
"مكوانت" من األحكام األخالقية.    عبارة عن  األخالقية "تتكون من" مواقف عاطفية، وأحيااًن تكون

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الدليل يوفر دعًما مناسًبا للعاطفة، على عكس الرأي القائل  
العواطف )عرضً  املشاعر احلكم  لذا  ا( تصاحب احلكم األخالقي.  أبن  املفاجئ أن تصاحب  من غري 

 ابلنظر إىل أمهية األخالق لرفاهية اإلنسان. وذلك األخالقي،  

يقدم برينز أربع حجج إضافية، يتم النظر يف اثنتني منها فقط ابختصار هنا. األول جيادل من األدلة  
.  (75)   ادة "يعتربون العواطف ضرورية لوجود مواقف أخالقية"التجريبية اليت يبدو أهنا تظهر أن الناس ع

لشخصني.   األخالقية  املواقف  تقييم  الدراسات  إحدى  يف  األشخاص  من  طُلب  املثال،  سبيل  على 
الشخص "أ" يدخن املارجيواان، وال يشعر ابلذنب لفعله ذلك، وليس لديه مواقف سلبية جتاه اآلخرين  

الشخص  أما  ك يقول إنه يعتقد أن تدخني املارجيواان خطأ أخالقًيا.  الذين يفعلون ذلك، ولكنه مع ذل
هذا  "ب" يدخن املارجيواان، ويشعر ابلذنب لفعله ذلك، ولديه مشاعر سلبية جتاه أولئك الذين يفعلون  

، لكنه مع ذلك يقول إنه يعتقد أن تدخني املارجيواان ليس خطأ أخالقًيا. استنتج غالبية املستجيبني الفعل
ملدخن األول ال يعتقد حًقا أن تدخني املارجيواان خطأ أخالقًيا، بينما يعتقد الثاين أنه خطأ أخالقًيا،  أن ا

خبالف ذلك. يقول برينز إن "الغالبية تتعامل مع العواطف على أهنا ضرورية    ا على الرغم من مزاعمه
وع من العاطفة". هذا سيظهر لنا  وكافية لإلسناد األخالقي"، ُما يشري إىل أن "الناس العاديني ملتزمون بن

على األكثر ما يعتقده الناس العاديون؛ لن تدعم العاطفة ابعتبارها أطروحة ميتافيزيقية "أهنا جزء من  
أبن املزيد من البحث قد    برينز  يفرتض.  (64)   "دافعةجوهر األحكام األخالقية اليت ميكن أن تكون  

اتساقًا بني املشاعر واألحكام األخالقية"  ارتباطًا مفاهيمًيا أكثر  . يف الوقت احلاضر،  (76)  "يؤسس 
غري كافية لتقدمي الكثري من الدعم  تعد  الدراسات اليت يستشهد هبا برينز  فأن  على الرغم من ذلك،  و 

 للباطنية.



22/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 39

 

لدراسات اليت تظهر أن الناس لديهم الدافع  ل  هي تتعرضف أما احلجة الثانية من حجج برينز األخرى 
يف بعض األحيان للتصرف بشكل أخالقي، حىت عندما يكون من املنطقي عدم القيام بذلك. فيقرتح  

.  (77) ، مستقلة عن الدافع غري األخالقي" دافعيةأن "أبسط تفسري هو أن األحكام األخالقية هلا قوة  
التثاقف والرغبات املشرتكة    طلب  وضع جيد لشرح األدلة من خالل  لكن الظاهريني هم على األقل يف

 ملساعدة اآلخرين أو لفعل الشيء الصحيح. 

إن البحث التجرييب حول الدافع األخالقي، له أمهية كبرية يف حد ذاته. لكن الكثريين قد  ال شك  
عاًء بوجود صلة ضرورية بني  ادعاًء مفاهيمًيا، واد  الباطنيونيشككون يف صلة مثل هذا البحث مبا يعتربه  

احلكم األخالقي والدافع األخالقي. حىت لو افرتضنا أن البحث التجرييب ميكن أن يساعد يف حل املأزق  
 ، فإن البحث احلايل بعيد كل البعد عن القيام بذلك. والظاهريني  الباطنيني بني 
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