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تبیین نیازمندی عقل عملی به عقل نظری
در اعتبار و استقالل در ادراک
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تاريخ دريافت41/7/41 :

حسن اسماعيل پورنيازی

مسئلۀ منشأ اعتبار گزارههای اخالقی و حقوقی ،که ا نهنم مهارکاق عقه
عملیانها ،یکهی ا مباحه

ممهد ر سلسه ۀ اخهال و حقهو انهتن انمها راه

اعتباربخشی ب این گزارهها ارجاع آنما ب بایمیاق عق نظری انتن اما آیها ایهن
امر امکانپذیر انت؟ هیوم و کانت و برخی یگر ا انایشهمناان ایهن ارجهاع را
غیرموج انست انان گروهی یگر اص ِ نیا منای مارکاق عق عملی ب ارجهاع
ب عق نظری را انکار کر ه و مهارکاق عقه عملهی را به و نهت بهایمی و
غیربههایمی اقسهید نمههو هانهها و اعتبههار بههایمیاق را به

یه بههااهت و اعتبههار

ی ارجاع آنما ب بایمیاقِ همین عق

انست انهان ایهن مقا ه ،

غیربایمیاق را ب

پس ا پذیرش ضرورق ارجاع احکام عق عملی ب عق نظری ،یعنی ضرورقِ
یاستن ریش ای ا «هستها» برای اعتبار «بایاها» و پس ا ارائهۀ راهههای ارجهاعِ
هستها ب بایاها ،بر این نکت اأکیا میکنا ک اگرچ عق عملی ر اعتبار خو
ب عق نظری محتاج انت ،ر ا راک احکامش مستق عم میکنا ،ب این معنها
ک ما واقعاً و گون ا راک ارید ک ا و ننمانا ،اما ر اعتبار معرستی ،یکی ب
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یگری محتاج انت ،چنانک حواس ظاهری پنج حس مستق

ر ا راکانا ،امها

همگی ر اعتبارشان ب عق محتاجانان

واژگان کلیدی :عق عملی ،عق نظری ،ضرورق با قیاس ،اعتباریاق ،هیهوم،
کانتن
مقدمه

مسئلۀ منشأ اعتبار گهزاره ههای اخالقهی و حقهوقی ،که ا نهنم مهارکاق عقه
عملی انا ،یکی ا مباح

ممد ر سلس ۀ اخال و حقو انهتن غیرواقه گرایهان

منکر اعتبار مطلق برای این ننم ا گزاره ها می باشنان اما واق گرایهان همگهی بهر
اطال و عام نسبیت احکام حقوقی و اخالقی اأکیا ارنان امها ایهن پرنهش که
چگون می اوان گزاره های اخالقی و حقوقی را با واق مرابط انست و یکی را ا
یگری انتنتاج کر  ،بح های گستر ه ای را موجب شاه انتن ما ر این مقا ه ،
پس ا طرح بح  ،ب بیان ریشۀ اصلی اشکال انتنتاج بایها و نبایها ا هسهت و
نیست ک ا جانب هیوم ارائ شاه می پر ا ید و ،آنگاه ،ب راه حه ههای مختله
اشاره کر ه ،آنما را مور ار یابی قرار می هید و ،ر پایان ،امکان انتنتاج بایها ا
هست و کی یت اراباط عق عملی و عق نظری را ابیین خواهید کر ن
بیان مسئله

اقسید ا راکاق انسان ب

و بخش نظری و عملی ک ا

علمی بشر عرض شاه انت ا جانب انایشمناان مختل

مان ارنهطو به جامعهۀ
پذیرسته شهاه انهتن

مت کران مسلمان نیز اص این اقسید را پذیرست انا و محصول اأمالق خو را ر
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و بخش «حکمت نظری» و «حکمت عملی» عرض

اشت انان 5حکمت عملی به

آن نت ا ا راکاق اطال می شو که مسهتقیماً بها عمه انسهان مهرابطانها و،
ب اصطالح« ،انجام ا نی» یا «ارککر نی» میباشنان این نت ا ا راکاق گاهی ب
ونیلۀ «بایا» و «نبایا» و گهاهی به ونهیلۀ م هاهیمی ماننها «خهو » و «بها» یها
« رنت» و «نا رنت» بیان میشونا ،ماننا گزارههای «بایا عاا ت ور یا»« ،بایها
رانتگو بو »« ،نبایا ظلد کر »« ،نبایا روغ گ ت» یها «عهاا ت خهو

انهت» و

«ظلد با انت»ن ر مقاب  ،ا راکاق نظری به معرسهتههایی گ ته مهیشهو که
مستقیماً با عم انسان مرابط نیسهتنا و ا «هسهتهها» یها «نیسهتهها»ی بحه
می کننا ،ماننا عماۀ قضایای علوم سلس ی و اجربین ایهن قضهایا حهاوی اوصهی
نیستنا ،بلک اوصی ی ا عا د ا طریق هست و نیست ارائ می هنا ،ماننا «خهاا
هست» « ،مین کروی انت»« ،قیامهت هسهت»« ،انسهان مرکهب ا روح و جسهد
انت»« ،انسان موجو ی اجتماعی انت» و «آ

ر مای صا رجه به جهوش

میآیا»ن
انایشمناانْ حکمت عملی را ب ن قسدِ «اخال »« ،اابیر منزل» و «نیانهت»
و حکمت نظری را به نه قسهد «ا میهاق»« ،ریاضهیاق» و «طبیعیهاق» اقسهید
کر هانان
بح

ممد و انانی ر این اقسید این انت ک آیا این و قسهد ا ا راکهاق،

ک طبق یک اصطالح ب «عق عملی» و «عق نظری» نیز مونومانا 2،و راه معتبر
5ن «و المشهود من أهل الزمان أنهم یسمون األول علماً نظریاً ألن غایته القصوى نظرر و یسرمون الثرانی

منهما عملیاً ألن غایته عمل»( .ابنسینا5041 ،ق)6 :
 .2ذکر این نکته ضروری است که مراد ما از عقل نظری و عقل عملی در این مقاله همان است که
در متن به آن اشاره شده است :عقل نظری مدرکاتی است که مربوط به عمل نیست و به واقعیات
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مستق برای معرستانا و هر یک مستقالً ما را ب معرست میرناننا یا عق عملی
اابعی ا عق نظری انت و آنچ موجب معرست می شو همان عق نظری انت

غیرمرتبط با عمل انسان نظر دارد و عقل عملی مدرکاتی است که مرتبط با عمل انسان است .اما در
تفسیر «عقل نظری» و «عقل عملی» سه دیدگاه دیگر نیز وجود دارد که باید گفت که هر کدام اصطالح
مستقلّی است .بنابراین ،درمجموع ،چهار دیدگاه در تفسیر عقل عملی و عقل نظری وجود دارد که
بهاجمال به آنها اشاره میکنیم:

ـ دیدگاه اول همان است که در این مقاله مورد نظر است .این تفسیر از ابونصر فارابی (ر.ک.
سبزواری5022 ،ق ،ج )561 :1نقل شده است و مورد تأیید محقق محمدحسین اصفهانی (اصفهانی،
5021ق ،ج ،)155 :2مرحوم مظفر (مظفر )114 :5110 ،و برخی دیگر از اندیشمندان قرار گرفته است.
طبق این تفسیر ،عقلِ انسان از این حیث که مدرک مسائلی است که با عمل ارتباط مستقیم ندارند «عقل
نظری» نامیده میشود و از این حیث که مدرک مسائلی است که با عمل ارتباط مستقیم دارند «عقل
عملی» نامیده میشود.
ـ دیدگاه دوم معتقد است که انسان دو قوۀ مدرکه دارد :اولی مدرک امور کلی است ،اعم از امور
مربوط به عمل و امور غیرمرتبط با عمل ،و دیگری قوهای است که مدرک جزئیات ناظر به عمل است.

اولی را «عقل نظری» و دومی را «عقل عملی» میگوییم .این دیدگاه به ابنسینا متعلق است (ابنسینا،
بیتا )88 :و ظاهر کالم مالصدرا (صدرالدین شیرازی )245 :5106 ،و عبدالرزاق الهیجی (فیاض
الهیجی )511 :5112 ،نیز همین است .اما اصطالح سوم که در کلمات بهمنیار (بهمنیار-181 :5101 ،
 )114و قطبالدین رازی (سبزواری5022 ،ق[ 561 :تعلیقه]) و مرحوم محمدمهدی نراقی (نراقی،
5168ق ،ج )11-18 :5و استاد جوادی آملی (جوادی آملی )06-01 :5181 ،به چشم میخورد عبارت
است از :ادراک ،به طور کلی ،کار عقل نظری است و عقل عملی عهدهدار عمل و تحریک است.
بنابراین ،هم ادراکِ هستها و هم ادراکِ بایدها در حیطۀ عقل نظری است اما عقل عملی عبارت است
از قوهای که نفس انسان به وسیلۀ آن منشأ افعال میشود .طبق این اصطالح ،هم حکمت نظری و هم
حکمت عملی به وسیلۀ عقل نظری درک میشوند .البته ،اصطالح چهارمی نیز وجود دارد که به مرحوم
مهدی حایری متعلق است( .ر.ک .حایری یزدی )511 :5165 ،به هر حال ،اصطالحی که در این مقاله
مورد نظر ما است همان اصطالح اول است.
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و عق عملی انما ر صورق ارجاع ب عق نظری موج و معرستبخش انهت؟
ر این صورق ،ی ا کیک میان این و عق گستر گی قلمرو و ا اوق ظاهری
آن و نسبت ب یکایگر انت ،ن وگانگی ذاای و اباین حقیقین
ر این میان ،گروه نومی نیز وجو ارنا ک ب

وگانگی ذاای این و اذعهان

ارنا ،اما انما عق نظری را معرستبخش مهی اننها و معتقانها ا راکهاق عقه
عملی واق و ن ساألمر ناارنا و معرستی ا واق ب ما نمی هنا و صرساً ب معنای
«مشمور بو ن»ِ موضوعاقشهان نهز عقهال مهیباشهنا 5و ر ایهن صهورق ،انمها
صالحیت کاربر ر قیاس جا ی را خواهنا اشت ،چراک حکایت یقینی ا واق
را ک کار «مقاماق برهان» انت ناارنان
کانت پس ا طرح انتقا های متعا بر مارکاق عق نظهری و اهالش نظهری
بسیار گستر ه برای اثباق عام امکان اعتما ب عق نظری ،ب اعتبار عقه عملهی
ستوا ا ن اما اعتباری ک کانت برای عق عملی قای شا ب این ی بو ک آن را
راهی مستق برای انسان می انستن وی ،اگرچ معتقا بو نمیاوان اعتبهار عقه
عملی را با عق نظری اثباق کر  ،اما بر این باور بهو که بایها به عقه نظهری
اعتما کر  ،یرا ر غیر ایهن صهورق ،پایهۀ اخهال سروخواههاریختن وی که
نتوانست ا راه عق نظری وجو خاا و ن س و جاو انگی ن س را اثباق کنا ،با
انتماا ا عق عملی ،هر ن مسئل را اثباق کر ن ا نظر وی ،ا آنجاکه اخهال
اعتبار ار و باون وجو خاا و ن س و جاو انگی ن س ،اخال بیمعنها خواهها
 . 5این نظریه به عالمه محمدحسین اصفهانی و مرحوم مظفر و برخی دیگر از بزرگان مانند ابنسینا
و خواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده شده و از برخی عبارات آنان قابل استفاده است ،اگرچه برخـی

از عبارات محملهای دیگری نیز دارند( .ر.ک .ابنسینا558 :5111 ،؛ همو ،5111 ،ج224 :5؛ اصـفهانی،
5021ق ،ج116 :1؛ مظفر ،5110 ،ج251 :5؛ همو ،5111 ،ج)141 :1
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شا ،پس ،خاا و ن س وجو ارنا و انسان جاو ان انتن

5

اما هیوم با طرح مسئلۀ قط اراباط «هست» و «بایا» ،یعنی قط ارابهاط میهان
عق نظری و عق عملی ،همۀ احکام عق عملی را بی اعتبار انست ،بلک اناناً
اطال نام عق بر آن را ناروا انسهتن ا نظهر وی ،آنچه

یگهران عقه عملهی

می خواننا عق نیست ،احسهاس انهتن ر حقیقهت ،هیهوم ر احلیه ِ حقیقهت
«بایاها» و «نبایاها» غیرواق گرا انتن
ا نظر غیرواق گرایان ،گزارههای اخالقی ریش ای ر واقعیت ناارنان اوضهی
اینک ر اینک بایاها و ا زاماق ه چه اخالقهی و چه حقهوقی ه ا چه منبعهی
نرچشم می گیرنا و ب چ

ی معتبرنا و چگون میاوان ربارۀ اعتبار و عهام

اعتبار آنما اوری کر میان صاحب نظران اخهتال

نظهر شهایا وجهو ار ن ر

پانم ب این نؤال ،انایشمناان ب و گروه اصلیِ واق گرا و غیرواق گهرا اقسهید
شاهانان واق گرایهان ریشهۀ ا زامهاق اخالقهی را امهوری واقعهی و ن هساألمهری
مههی اننهها ،یعنههی ا امههور واقعههی «ا ههزام»ههها را قاب ه انههتنتاج مههی اننهها ،و ههی
غیرواق گرایان عام احققِ بایا و نبایا را اموری غیرمرابط با واق و ن هساألمهر
معرسی میکننان غیرواق گرایان ر اعیین منشأ ا زاماق اخالقی ب ن گروه عمهاۀ
«احساس گرایی»« ،قرار ا گرایی» و «امرگرایی» اقسید میشونان وج مشترک این
ن رویکر انکارِ ریشۀ واقعی برای ا زاماق اخالقی انهتن ر حقیقهت ،مکااهب
غیرواق گرا رابط ای میان «بایاها و نبایاها» و «هستها و نیستها» قای نیستنا
و ریشۀ ا زام را ر احساس یها قهرار ا یها امهر ا مهی جسهتجو مهیکننهان ا بته ،

 .5برای آشنایی با برهان اخالقی کانت ،ر.ک .کاپلستون 105 ،122 :5112 ،و 101؛ فروغی،5161 ،
ج214 :1؛ راسل.112-115 :5111 ،
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واق گرایان نیز معتقا نیستنا ک ا هر «هست» میاوان هر گون «بایا» انهتخراج
کر بلک برای این انتنتاج ،مالکی را مطرح میکننان بررنی این مسهئل اهمیهت
یا ی ر شناخت گزاره های اخالقی و حقوقی ار و میاوانا ب عنوان محکهی
برای ننجش حقانیت مکااب اخالقی و حقوقی باشان
ها

این مقا اثباق احتیاج عق عملی (بایاها) ب عق نظری (هستها) ر

اعتبار انتن ا اینرو ،ابتاا ،ی قایالن ب عام اراباط را مور بررنی و ار یهابی
قرار می هید و پس ا آن ،اص وجو اراباط و کی یت ارابهاط را بیهان خهواهید
کر ن
 .1هیوم سردمدار عدم ارتباط میان عقل عملی و عقل نظری

ر میان طرسااران عام رابط میان بایا و هست ،ممدارین آنما یویا هیوم انهتن
ب نظر برخی انایشمناان ،وی او ین کسی انت ک ر سلس ۀ جایها غهر

ایهن

نؤال را مطرح کهر ه انهتن 5وی ر کتها رنها ای ر بها طبیعهت آ مهی
می گویا ک ر انتاالل معتبر ،هرگهز نبایها بهرای رنهیان به نتهایج ار شهی و
هنجاری 2ا مقاماق مربوط ب واقعیت ها و هستها انهت ا ه کهر ن ایهن مطلهب
احت عنوان «چنگک هیوم» 3مشمور انتن وی اأکیا ار که منطقهاً نمهی اهوان

 .5ر.ک .حایری یزدی52 :5165 ،؛ ایشان در توضیح پرسش هیوم مینویسد« :هیوم این سؤال را
براساس فلسفۀ تجربهگرایی خود و براساس انکار هرگونه فلسفۀ مابعدالطبیعه مطرح کرده و بعد از هیوم
هم این سؤال دنباله پیدا کرده [است] و االن مسئلۀ روز است .معاصرین کتابهای زیادی راجعبه تفسیر و
تحلیل این پرسش نوشتهاند و بعضیها حرف هیوم را تأیید کردهاند و عدهای نظر مخالف او را اتخاذ
کردهاند و در این کار ،بعضی موفق بودهاند و عدهای ناموفق».
2. Normative.
3. Humes fork.
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قضایای ار شی را ا قضایای مربوط ب واقعیاق انتنتاج کهر ن ا هزام و بایها 5را
نمی اوان ا هست 2انتزاع کر ؛ ا مقاماق واقعی نمی اوان نتایج ار شهی حاصه
کر ن (ر.ک .واعظی )341 :3131 ،انتنتاج ار ش ا واقعیهت بها ههی روش منطقهی
اثباق نشاه انتن براناس أشکال معتبر منطقی ،انما میاوان یک «هست» مجمول
را ا «هست ها»ی معلوم انتنتاج کر و پ

ن ا «هست» ب «بایا» مبنای منطقی

ناار ن
 .1-1استدالل هیوم

نویسناۀ کتا کاوشهای عق عملی اص پرنش هیوم را ا کتا رنها ای
ر با

طبیعهت انسهانن ( )Hume, 1987: 469آور ه و ارجمهۀ آن را چنهین نقه

میکنا
نگارنده نمی تواند از تذکار این نکته خویشتن داری کند  ...اندیشمندان فلسفۀ
اخالق در طرح مسائل خود تا چند زماانی باا روش و زباان متاداو و معماویی
فلسفه به گفتگو میپردازند و همهجا ،باا شاوو معلاو و مشاص

فلسافهورزی،

ابتدا ،مسئلۀ هستی خدا را مورد بررسی قرار می دهند و از همان طریا و مطااب
همان روش معمویی ،فلسافۀ مطایعاا و نظریاا خاود را درباار ویژگای هاای
اختصاصی انسان ابراز می دارند .اما ناگهان ،به محض ورود در بحث های اخالقی،
با شگفتی بسوار مشاهده می کنوم که این روش هماهنگی با فلسفه دگرگاون شاده
است و به جای رابطه های منطقیِ است و نوست 3که به طور معماو در تشاکول
قضایا و مسائل فلسفه به کار برده می شود ،دیگر اثری از ایان کلماا باه چشام
نمیخورد و در این سوستمِ اندیشاهورزی [بحاثهاای اخالقای] ،هاو قضاوه یاا
1. Ought.
2. Is.
3. is and is not.
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مسئله ای نوست که با رابطه های «بایستی» و «نبایستی» 1سامان نوافته باشاد [در
مباحث اخالقی همۀ مباحث به وسولۀ «باید» و «نباید» بوان می شوند] .قطعاً ،ایان
دگرگونیِ بنوادی در فلسفۀ اخالق از «است ها» باه «بایادها» از مارز توجوهاا
حسی بورون است  ...و اصوالً ،باید معلو کرد چگونه امکان پذیر اسات کاه ایان
رابطه های نوظهورِ «باید و نباید» را با وجود ناهمااهنگی از رابطاه هاای منطقای
«استها و نوستها» ا آنهم با روش استنتاج قواس برهانی ا به دست آوریام ...
نگارش کنندگان فلسفه به این دوگونه بودن روش اندیشه ورزی [تفاو هستهاا
با بایدها] هشدار نداده اند  ...ما انتظار داریم این هشدار کوتاه و ایان آگااهی باه
تفاو بنوادین موان «است ها» و «بایدها» سوستم عاموانۀ فلسافۀ اخاالق را ،کاه
تاکنون به این تفاو پی نبرده بود ،واژگون سازد )Hume, 1987: 469( . ...

هیوم ،براناس این عبارق ،رابطۀ میان هست و بایا را ب
خال

ی

وگانگی آنمها

رویۀ انتاالل های منطقی انست انتن وی بر این نکته اأکیها کهر ه که

چگون میاوان ا «هست» «ا زام» و «بایا» را انتخراج کر  ،ر حا ی ک این و با
یکایگر ناهماهنگانا؛ این انتخراج و انتنتاج قاب اوجی حسهی نیسهتن پهس،
نبایا این انتنتاج را معتبر انستن ا این رو ،اگر بتوانید هماهنگی «ا زام و بایا» را
با «هست و احقق» اثباق کنید ،ر حقیقت ،ب این اشکال هیوم پانم ا هایدن
اگر بخواهید یلی برای ا عای هیوم ا کلماق وی ب نهت بیهاورید ،شهایا
بتوان این انتاالل را بیان کر «عق انما ر با

رنتی یا نا رنتی امور عینی و

واقعی ،یعنی هستها ،میاوانا قضاوق کنا ،ر حا ی ک ار شها ر مرۀ امهور

1. ought or ought not.
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5

عینی و واقعی نیستنا ،بلک ب قلمرو «احساس و عواط » مربوطانان» (واعظیی،
)341 :3131

بیان سو را ر قا ب شک اول میاوان چنین گ ت ار شها خارج ا قلمهرو
امور عینی انا؛ عق

ر خارج ا قلمرو امور عینی قضاوق نمیکنان پس ،عقه

ار ش ها قضاوق نمیکنان ب بیان یگر ،هر ار شی «ا

ر

» 2انت؛ ههی «ا ه »ی

مور قضاوق عق نیستن پس ،هی «ار شی» مور قضاوق عق نیستن (ضر
نوم ا شک اول)
 .2-1ارزیابی استدالل هیوم

حا ونط ر این انتاالل ه ک ب مثاب علت اصلی قطه رابطه میهان بایها و
هست ا نظر هیوم انت ه عبارق انت ا «اعلق ار شها ب مقو هۀ احسهاس و
عواط

و خروج عواط

ا امور عینی»ن این نخن باین معنا انت ب این یه

ک ار ش ها ا امور عینی نیستنا بلکه ا مقو هۀ احسهاس و عواطه

انها ،عقه

نمیاوانا ر مور آنما قضاوق اشت باشا و «بایا»های ار شی را اأییا کنان این
انما احساس انت ک میاوانا ر مور ار شها نظر باهان بنابراین ،هیوم انانهاً
منکر وجو عقلی ب نام «عق عملی» انت و آنچه را که یگهران عقه عملهی
مینامنا ،وی «احساس و عواط » می انان اگر سیلسهوسان اخهال نتواننها عقه
عملی را ب عق نظری برگر اننا ،ا نظر هیوم ،اخال و حقهو [و به ابه آن،
« .5نقطۀ کلیدی در اندیشۀ هیوم آن است که وی ارزشهای قلمرو حکمت عملی را با دنیای عینی
( )objective worldبیارتباط دانسته و آنها را به قلمرو احساس و عواطف ما مربوط میسازد و از
همین رو ،آنها را از دسترس عقل که منحصر در کشف روابط و داوری در باب درستی یا نادرستی امور

عینی و واقعی است بیرون میشمارد( ».واعظی)508 :5111 ،
 .2الف «خارج از امور عینی بودن و متعلق به احساس و عواطف بودن» است.

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

511

عاا ت] را بر «احساس و عواط » بنا کر هانا و با ابتنای ار شها بر احسهاس و
عواط  ،یگر نمیاوان ا مطلق بهو ن ار شهها و جهاو انگی اصهول اخهال و
قابلیت ا زام عمومی و اجتماعی ب طور مطلق نهخن گ هت ،چراکه احسهاس و
عواط

انسانها متغیرنا یا الاق قابلیهت اغییهر ارنهان حتهی ر صهورق ثبهاق

احساس نیز نمیاوان ا اطال ار شها ساع کر ن
با اوج ب انتاالل هیوم ،اگر ما بتوانید ثابت کنید ک «بایا» و «نبایا» ار شهی
نیز ،ر حقیقت ،اشارهای ب رابطۀ عینی و واقعی میان سع و نتیج انت ،یعنی ا
«ضرورق با قیاس» میان اسعال و نتایج آنمها حکایهت مهیکنها ،یها بایها و نبایها
اعتباری عقالیی برای بیان رابطۀ واقعی میان برخی امور واقعهی بها برخهی یگهر
انت و صر

احساس و عواط

نیست [اگرچه ممکهن انهت ر مهوار ی بها

احساس نیز همخوانی اشت باشا] ،صغرای انتاالل هیوم [ ههر ار شهی «ا ه »
انت] را ابطال کر هاید ،چنانک اگر بتوانید اثباق کنید ک عق میاوانا ر قلمرو
احساس و عواط
ها

نیز قضاوق کنا و آنما را با اوج ب همسویی یا ناهمسویی با

اصلی ب «خو » و «با» اقسید کنا ،ر حقیقت ،کبهرای انهتاالل هیهوم [

هی ا ی مور قضاوق عق نیست] را ابطال نمو هایدن ما ،ر ا امه  ،بهر ههر و
جمت اأکیا خواهید کر و ی اأکیا اصلی بر ابطال صغری انتن
چنان ک اشاره شا ،اگر ما نتوانید ریشۀ رخت ار ش را ر واقعیهت بکهارید،
نمی اوانید ا اطال اصول عاا ت و اخال و حقو
اعتبار ار ش ها را «امر ا می» باانیدن نویسناۀ کتا

ساع کنید ،حتی اگهر معیهار
انش و ار ش با اأییا ماعای

هیوم مبنی بر قط رابط میان «بایا» و «هسهت» و اأکیها بهر اینکه ههی

انشهی

نمی اوانا مبنای ار ش باشا ،ر مقام ح مسئلۀ خانتگاه ار شها ،مسهیری غیهر
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ا مسیر هیوم را می پیمایان هیوم بر احساس و قرار ا اأکیا اشت ،و هی ایشهان
بر امر ا می «بایاِ بایاها» ب عنوان مبنای اخال و ار ش اأکیا میکنا
هو واقعوتی به صرف بودن نمای تواناد از کسای طلبکاار باشاد و بارای او
«باید»ی را ایقا کند ... .در برابر هار فرماان اخالقای مایتاوان باه چاون و چارا
برخاست  ...هر انسانِ رشود  ...مشتاقانه در جستجوی بایدی و فرمانی اسات کاه
جواز خود را بر دوش خود حمل کند و فرماانبردار را از چاون و چارا در فرماانِ
فرمانده آسودگی بصشد  ...این باید بارر ،،ایان بایاد بایادها و سرچشامۀ هماه
فرمان ها ،تنها اوست که بایدها و فرمان های او را نمی توان چاون و چارا کارد .و
هموست که به فرمانش باید گردن نهاد و هر «باید» دیگار را کاه هسات باه آن
«باید» نصستون باید نوازمند و قائم دانست  ...زنجور این «باید»ها باید از فرمانی
آغازین و مادر آویصته باشد و آن همانجاست که به فرماندهی برساوم کاه بار او
فرمان فرمانده دیگری حاکم نباشد  ...و آن همان خسروی است که هر چه کناد و
هر چه گوید شورین است  ...اگر او امر نکرده بود هو امری شایستۀ پوروی نباود
 ...آن که همۀ هست ها از اوست ،همۀ بایدها نور از اوست( .سروش-501 :8531 ،
)588

اما این روش ،ک همان روش اشاعره ر ارجاع حسن و قب به شهرع انهت،
نمیاوانا مشک اعتبار اخال و حقو و عاا ت را ح کنا ،چراک هنو نهؤال
ا «مالک امر ا می» و انشاءِ بایا و نبایا ا جانب خااونا متعال باقی انهتن اگهر
پانم ا ه شو ک امر ا می مالکی غیر خو ِ امر نهاار و مهالک امهر ا مهی ارا ۀ
خاانت ،میاوان پرنیا ک «ب چ

ی  ،اوامر خاا معتبر انت؟»ن انهتنا اعتبهار

امر ا می ب کام مطلق بو ن او اگر ب این معنا باشا ک «خاا کام مطلق انت و
کام مطلق ا مصا و م انا امور آگهاه انهت» ،ایهن مطلهب قیقهاً به معنهای

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

اعترا

511

ب واقعیت ار بو ن ار شهانت و اینک ار شها ب این ی اعتبار ارنا

ک با واقعیتها و هستها مرابطانان ا بت  ،ما انسانها نمیاوانید همۀ واقعیتها را
رک کنید و خاای کام مطلق چنین قارای ار و ب همین ی  ،امر خاا معتبر
انتن و اگر انتنا اعتبار امر ا می ب کام مطلق بو ن خاا ب این معنا باشها که
«خاا کام مطلق انت و امر کام مطلق را بایا پهذیرست» [!] بها ههد نهؤال ا
چرایی این ا عای «بایا» باقی انتن اا ب ریشهۀ واقعهی و ن هس األمهری نرنهید،
هرگز نؤال قط نخواها شان
 .3-1نظریۀ استقالل «باید» و «هست» در اعتبار و نقد آن

برخی یگر ا انایشمناان برای پانم ب مسئلۀ هیوم راه یگری پیمو هانان ا
نظر آنان ،همانطور ک عق نظری بایمیاای ار ک قاب اشکیک و ار یا نیستنا
و ب محض ارجاع نظریاق ب آنما ،نؤال ا چرایی اعتبار نظریاق قط میشهو ،
عق عملی نیز برای خو بایمیاای ار که پایهۀ بقیه گهزارهههای ار شهیانهان
گزارههای ار شیِ یگر اعتبار خو را ا گزاره های ار شی پای اخهذ مهیکننها و
پیرو آنما هستنا ،و ی گزارههای پای «خو موج » و «بایمی»انا و نیا ی ب اوجی
و اثباق ناارنان برخی ا انایشمناان معاصر با ساع ا این نظری میسرمایا
اگر ما در زمونۀ مسائل مربوط به جهاان بونای و هساتی شناسای یا

رشاته

قضایای بدیهی را داریم که بدون اعتماد بر آنها قادر بر نول به شاناخت جهاان و
کشف حقای هستی نوستوم ،همچناون ،در زموناۀ مساائل مرباوط باه ایادئویوژی
[ارزشی] نور ی

رشته داوری های بادیهی و بایادها و نبایادهای کلای و ماادی

داریم که عقل و فطر انسان بر صحت آنها گواهی میدهد .باا توجاه باه هماون
بایدهای کلی و بدیهی عقلی است که بایدهای شرعی نور ایرا آور می شوند .مثالً،
می گویوم «باید به دستورا ایهی عمل نمود» .اگرچه پودایش این باید باه دنباا
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اثبا وجود خداست و این باید متفرع بر این هست مای باشاد ،یاوکن نقاش ایان
هست در این استنتاج تعوون موضوع است و این جملۀ «باید از خدا اطاعت کارد»
برخاسته از ی

اصل عقلی بدیهی است و آن اینکه «شکر منعم پساندیده و الز

است» ... .این باید از بایدهای عقل عملایِ روشان و بادیهی اسات کاه هرگار از
«هست» استنتاج نشده است( .سبحانی)171 :1331 ،

و ی این راه نیز مشک اعتبار گزارههای ار شی را ح نمیکنا؛ ا عای بااهت
برخی گزارههای ار شی ماننا حسن عاا ت و قب ظلد و وجو
قاط ِ نؤال ا

شکر منعد و ننن

ی اعتبار آنما نیستن اوج به گهزارۀ حهاوی «هسهتی» ر حها

موضوع نا ی برای گزارههای ار شی نیز به معنهای ارابهاط «بایها» بها «هسهت»
نیستن برای این انتنتاج ال م انت «ا زام» گزارۀ حهاوی «بایها» (یعنهی محمهول
گزاره) ا «هست» انتنتاج شو  ،ن موضوع آنن ر گزارههای عقه نظهری ،یه
اعتبار بایمیاق کش
واق

واقعیت اونط عق یا شمو انت و روشن انت ک شمو ِ

یلی واض و قاط بر واقعیت و اعتبار انتن اما هنگامی ک ا عق عملهی

نخن میگویید ،ما امی ک آن را ب واقعیت گره نز ه اید ،نمیاوانید ا شمو واق
نخن بگوییدن اینک هر انسانی ب صورق بایمی و روشن و باون ار یها خهو
بو ن عاا ت را رک میکنا ،نمیاوانا رابط ای ضروری و واقعی و ن س األمهری
میان عاا ت و خو

بو ن را اثباق کنا ،بلک انما وجو ِ رک همگانی را اثبهاق

میکنان اما شایا همۀ انسانها ر این رک اشتباه میکننا و واقعاً عهاا ت خهو
نباشا یا ن خو

باشا و ن با ،هماننا احساس مشترک همۀ انسان¬ها نسبت ب

«خوش مزه» بو ن «نیب» ک

یلی بر اثباق این ص ت برای نیب ر ن هساألمهر

نمیشو ن ما امی ک ص تی برای سع (ماننا عاا ت) یا عین (ماننها نهیب) ،قطه
نظر ا «احساس» و « رک رونی» اثباق نشو  ،نمیاوان اعتبار واقعهی آن صه ت
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را اذعان کر ن
شایا ب همین ی انت ک ر ننت سلس ۀ غر  ،هیوم اناناً وجهو عقلهی
مستق ب نام عق عملی ک بتوان نام «عق » بهر آن گذاشهت را انکهار کهر ن وی
اصری کر ک کار عق انما رک نیای عینی 5انت و اخهال ا نهنم نیهای
عملی و احساس انهت ،نه عقه ن و ر نهنت انایشهۀ انهالمی نیهز جمعهی ا
انایشمناان قضایای عق عملی را ا مشموراق انست انا ک
عموم اعترا

ی اعتبار ر آنمها

انت و انتنا ب آنما ر برهان صحی نیست و انما میاوان قیانی

جا ی ا آنما اشکی

ا ن  2ا بت  ،خواهید گ ت ک عق عملی واقعاً عق انت و

ب حاظ مارکیت ،مستق ا عق نظری نیز انهت ،امها ا جمهت کسهبِ اعتبهار
نیا مناِ آن انتن
 .2نگاه کانت به عقل عملی

کانت اعتبار اخهال [و ههر گهزارۀ متهاسیزیکی یگهر] را ا طریهق عقه نظهری
غیرممکن می انان ا این رو ،برای اثباق خاا ،ک ب نظر وی ا طریق عق نظهری
ممکن نیست ،ب عق عملی متون میشو ن ا نظر کانت ،عق عملهی عمهاه ار
اعتبار اخال و ،ب اب آن ،اثباق وجو خاا و جاو انگی ن س و وجو قیامت و
آ ا ی و اختیار بشر انت ،چراک اگر هریک ا ایهن نه مطلهب (وجهو خهاا،
آ ا ی و اختیار ،ابایت و نرمایت ن س) را انکار کنید ،یگهر ریچهۀ اخهال و

1. Objective.

 .2این نظریه به برخی از اندیشمندان مانند ابنسینا ،شیخ اشراق ،خواجه نصیرالدین طوسی ،محقق
اصفهانی و مرحوم مظفر نسبت داده شده است .از نظر آنان ،قضایای ارزشی از سنخ «مشهورات» و
«آرای محموده» هستند.
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اخالقیاق بست خواها شا و راهی برای اثباق مسائ اخالقهی نخهواهید اشهتن
(ر.ک .حایری یزدی )31-33 :3133،ا نظر کانت همان طور ک عق نظری نهاظر به
اثباق نوعی هستی و احقق انت ،عق عملی نیز ناظر ب نوعی «هستی» انت ،اما
هستیای ا جنس بایا و نبایان این نوع هستی هی اراباطی با نهوع اول نهاار و
نمیاوان این نوع را ا آن نوع انتنتاج کر ن اگهر قهرار باشها انهتنتاجی صهورق
پذیر  ،بایا انتنتاج با عکس باشا ما وجو خاا و جهاو انگی ن هس و اختیهار و
آ ا ی ن س را [ک ا ننم هست ها می باشنا] ا اعتبار اخال و اصهول اخالقهی
انتنتاج میکنید ،یرا اگر این ن وجو عینی نااشت باشنا ،اخال بیمعنا خواها
بو ن کن اخال بیمعنا نیستن پس ،این ن وجو ارنان
بر این اناس ،کانت نیز هماننا هیوم منکر اعتبار انهتنتاج «بایها» ا «هسهت»
انتن اما برخال

هیوم« ،واق گرا» انتن هیوم اعتبار گزارههای مشتم بر بایا و

نبایا را ب قرار ا یا احساس ارجاع می ها ،اما کانت برای این نت ا گزاره هها
منشأیی ب نام «عق عملی» قای انت ک ا نظر وی ،خو نوعی «واقعیت» انت،
اما واقعیتی ا جنس یگرن ب همین ی  ،کانت ر پانم ب این پرنش ک «چهرا
عاا ت خو
خو

انت» معتقا انت این نؤال جوا

انت ،چون خو

ناار ! او مهیگویها «عهاا ت

انت»ن مکتب اخالقی کانت «واق گرایی اثبهاق ناپهذیر»

انت ،یعنی گزاره های اخالقی را «وظی »ای می انا ک عق عملهی آن را بهاون
هی مالحظ ای و باون حاظ هی غایت و هاسی بر عماۀ انسان میگهذار ن وی
ر اخال «وظی گرا»نت و خا ت ا ن هر غایتی را ر گهزارهههای اخالقهی و
عم اخالقی موجب خروج گزاره و سع ا «اخالقی بو ن» مهی انهان به همهین
ی  ،ا نظر وی ،هی گهزارۀ اخالقهی مقیها نیسهتن همهۀ گهزارهههای اخالقهی

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

515

مطلقانا و حکد اخالقی با نظر به نتیجه و غایهت اغییهر نمهی کنهان امهری که
طرسااران «واق گراییِ اثباقپذیر» هرگز نمیپذیرنان
ا نظر کانت ،وظی براناس غایت اعیین نمی شهو ن میهان «حهق» به معنهای
« رنت» و «خو » ا یک نو و «خیر» و «نعا ق» و «غایهت» انسهان ا نهوی
یگر اراباطی نیستن نمیاوان با اوج ب چیستی نعا ق انسان« ،وظی » و «حق
و رنت» و «نا رنت» را برای انسان اعیین کر ن این ا عا اگر چ بها نهام «قطه
رابط میان هست و بایا» مطرح نشاه انت اما ر حقیقت ،سرعی ا همان مسهئل
انتن کانت نیز اگرچ ر ظاهر واق گهرا انهت امها ر واقه غیرواقه گرانهتن
واق گراییِ وی سر چناانی با غیرواق گرایی هیوم ناار ؛ هر و منشهأ اخهال را
«عق عملی» می اننا ،با این ا هاوق که هیهوم «عقه عملهی» را احسهاس نهام
می گذار و ب همین ی  ،با عنوان «احساس گرا» ک شاخ ای ا غیر واقه گرایهی
انت شناخت می شو  ،و ی کانت مارکاق همهان «عقه عملهی» را نهوعی واقه
می انا و ب همین ی  ،با عنوان «واق گرا» شناخت میشو ن قیقاً ،ب

ی روحیۀ

غیرواق گرایی ک بر کانت حاکد انت ،ر اعیین وظی و حق هی اراباطی میهان
آنما و نعا ق و خیر نمیبینان امری ک هیوم نیز آن را ه اما ا اویه ای یگهر ه
میپذیر ن بنابراین ،هیومِ غیرواق گرا و کانتِ واق گرا ر ایهن مسهئل اا ها نظهر
ارنا ک بایاها اراباطی ب هست های عق نظری ناارنا ،چ اینک «هست» هها ا
قبی «وجو خاا» و «کمال مطلق بو ن خاا» و «وجو ن هس» و ننن باشها و چه
اینک ا قبی «نعا ق انسان» و «خیر حقیقی» و «کمال واقعی انسان» باشان
ا اینرو ،با ح مشک بیانشاه ا جانب هیوم و اثباق اعتبار انتنتاج «بایا» ا
«هست» و ارجاع «بایا»ها ب «هست»هایی ا ننم عق نظری ،هد اعتبار انهتنتاج
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«اخال و حقو » ا «هست ها» ثابت می شو و هد اراباط «اخال و حقو » که
ا مقو ۀ «حق»انا با «خیر و نعا ق» انسانن اثباق این و مسئل می اوانا احهو ی
جای ر شناخت مکتب اخالقهی و حقهوقی قابه

سهاع ایجها کنها و آن را ا

مکااب اخالقی و حقوقی ارائ شاه ا نوی انایشمناان یبرا یسهد کهامالً متمهایز
نمایان
 .4پاسخ اندیشمندان مسلمان به هیوم

برای پانم ب مشک هیوم و ب طور کلی برای ابیین منشهأ واقعهی احکهام عقه
عملی و اخال و حسن و قب  ،انایشمناان مسلمان و راه مت اوق پیمو هانا ک
ب نظر میرنا هر و روش صحی انت ،اگرچ روش وم حاوی قهت بیشهتر
انتن ر این قسمت ب هر و روش اشاره میکنیدن
 .1-4نظریۀ اعتباریات عالمه طباطبایی

ا نظر عالم نیامحماحسین طباطبایی ،میهان ههر سعلهی بها نتیجهۀ آن یهک
ضرورق برقرار انت؛ هر سعلی نتیج ای ار ک وابست ب قرار ا و احسهاس و
جع نیست؛ رابطۀ میان سع و نتیج ضروری انت اما رابطۀ میان ساعه و سعه
«امکانی» انتن مثالً ،رابطۀ میان «غذا خور ن» و «نیر شان» ب حکد اینک او هی
علت ومی انت ضروری انت با غذا خور ن نیری حاص میشو ن امها میهان
«ساع خور ن غذا» (شخص) و «خور ن غذا» رابطۀ ضروری نیست ،بلک رابطهۀ
امکانی وجو ار  ،باین بیان ک اگر ساع بخواها ،غذا میخور و اگر نخواها،
نمیخور ن هنگامی ک ساع ب هر ی نتیجۀ سع را بخواها ،یعنی بخواها نهیر
شو  ،میان خو و سع غذا خور ن یک رابطۀ ضروری ا عایی «اعتبار» میکنها و
میگویا «من بایا غذا بخورم»ن این ضرورق (ضرورق میان ساعه و سعه ) که
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یک ضرورق ا عایی انت ا یک ضرورق واقعی (ضرورق میان سع و نتیجه )
نشئت گرست انتن بنابراین« ،بایا»ها ا هستها نشئت میگیرنهان اعتبهار «بایها»
گزا

و بیحسا

نیستن ر هر مور ی نمیاوان «بایا» اعتبار کر ن بلک با اوج

ب وجو رابطۀ واقعی ن ساألمری میان سع و نتیج رابط ای ضروری میان ساع
و سع با حاظ مطلوبیت نتیج برای ساع اعتبار مهیشهو ن ایهن ضهرورق یهک
ضرورق ا عایی و مجا ی انت ک ریش ر یک ضرورق حقیقی و سلس ی ار ن
پس ،ر حقیقت ،ایهن «بایها» ا یهک «هسهت» انتهزاع و انهتخراج شهاه انهت،
انتخراجی ک بیمالک و بیمعیار نبو ه انتن
ا نظر عالم طباطبایی ،عالوه بر اینکه اصه ایهن اعتبهار بها حهاظ واقه و
ن س األمر انت و گزا

نیست ،ی انجام اعتبار ا جانب انسان نیز احریک به

انجام کار انت ،اا قوای سعا انسان ب حرکت رآینا ،باین معنا ک انسهان سعه
را با احساسِ «ضرورق» ب انجام رنانا ،چراک اگر این اعتبار ه که کهار «عقه
عملی» انت ه نبو  ،صر

سعا یت عق نظری ه ک کارش انما کاش یت ا امهور

واق انت ه نمیاوانست «قوای سعا » را ب «سع » وا ار کنان ر حقیقهت« ،عقه
عملی» نقش وانط میان قوای سعا و سع انسهان را بها ی مهیکنها و آن را به
نوی انجام سع احریک میکنا ،نقشی ک «عق نظری» ا عماۀ آن برنمهیآیهان
(ر.ک .طباطبایی ،3111 ،ج331 :1؛ مطهری ،3111،ج)113 :3
 .2-4نظریۀ ضرورت بالقیاس عالمه مصباح یزدی

ا نظر آیتاهلل مصباح یز ی ،میان سع و نتیج ضرورق با قیاس حاکد انت،
یعنی هر یک ا سع و نتیج نسبت ب یکایگر ضهرورق با قیهاس ارنهان «غهذا
خور ن» ر قیاس با «نیر شان» ضهرورق ار [یعنهی بهرای نهیر شهان ،غهذا
خور ن ضروری انت] ،چنانک «نیر شان» نیز نسبت ب «غذا خور ن» ضرورق

511

تبیین نیازمندی عقل عملی به عقل نظری در اعتبار و استقالل در ادراک

ار  ،یعنی با غذا خور ن ،نیری ضروری انهتن حهال که میهان سعه و نتیجه
ضرورق حاکد انت ،اگر ساعلی بخواها آن نتیج را ایجا کنا ،روشن انت که
همان ضرورق حاکد انت ،یعنی بهرای «ساعه » «ضهرورق» ار که «سعه » را
«ایجا » کنان این ضرورقِ میان ایجا سع و رنیان ب نتیج یک ضرورق واقعی
و سلس ی انت ،ن یک ضرورق ا عایی و مجا ین با وجو ضهرورق حقیقهی و
سلس ی و واقعی یگر نیا ی نیست میان «ساع » و «سع » ضرورای را اعتبار کنید،
چراک میان «نتیج » و «ایجا سع » ضرورای ن ساألمری وجو ار  ،همهانطهور
ک میان «وجو سع و نتیج » نیز وجو اشتن این ضرورق ،ک ا آن ب صورق
«بایا» اعبیر می شو  ،ناشهی ا یهک «هسهت» واقعهی و ن هس األمهری انهتن ر
حقیقت ،این ضرورق نیز ا ننم «هستهها» انهت ،که به شهک «بایها» بیهان
میشو ن پس ،رابطۀ میان «بایاها» و «هستها» ،ر حقیقت ،رابطۀ میان «هستها»
و «هستها» انت ،هماننا اینک

ر امور اکوینی میگویید «بایا بهرای رنهیان

ب آ  ،اکسیژن و ئیاروژن را با هد ارکیب کر » که ایهن «بایها» بیهانی یگهر ا
ضرورق انجام سع برای رنیان ب نتیج انتن

5

 .5از نظر عالمه طباطبایی« ،باید»های اخالقی اعتباریاند ،اما بایدی که میان علت و معلـول وجـود
دارد حقیقی است و چون بایدهای اخالقی با لحاظ بایدهای حقیقی به صورت ادعایی «باید» شـدهانـد،
آنها را بایدهای اعتباری نامیدهاند .اما از نظر استاد مصباح« ،باید»های اخالقی هم همانند بایدهای علی و
معلولی اند ،حتی نه همانند بلکه همان اند ،با این تفاوت که در بایدهای علی و معلولی ،ضـرورتی میـان
وجود و وجود دیگر حاکم است ولی در بایدهای اخالقی ضرورتی میان وجود (نتیجه) و ایجاد حـاکم
است ،که از آن به «ضرورت بالقیاس علت نسبت به معلول» (ضرورت بالقیاس فعل نسـبت بـه نتیجـه)
تعبیر شده است .طبق نظریۀ عالمه« ،جعل ضرورت» براساس ضرورت واقعی است اما طبق نظریۀ استاد
مصباح« ،کشف ضرورت» بر اساس ضرورت واقعی است .و البته ،طبق هر دو نظریه ،رابطۀ میان باید و
هست رابطهای منطقی است و بدون معیار و مالک نیست.

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

511

بر این اناس ،عق عملی گون ای یگر ا عق نیست ک اراباطی با مارکاق
عق نظری نااشت باشا و خو  ،ب انتقالل ،معرستی را موجب شو بلک مارکاق
عق عملی بیانی یگر ا مارکاق عق نظری ر حو ۀ مطلو ههای انسهانانهان
(مصباح یزدی 331 :3114 ،و 331؛ همو ،3111 ،ج )311 :1هنگامیک میگویید «ا
خو

انت» یا «

با انت» یا «بایا ا

را انجام ا » یا «نبایا

را انجام ا »،

همۀ این موار ک چمارچو های اصهلی بهرای بیهان مهارکاق عقه عملهیانها
(خو

و با ،بایا و نبایا) ،ب این معنا انت ک میان «ا

» بها «مطلهو » انسهان

رابطۀ ایجابی وجو ار و میان « » و «مطلو » انسان رابطۀ نلبی حاکد انتن
م اهید ار شی (خو

و با) و م اهید زومی (بایا و نبایا) همگی بیهانگر ا راک

عق نظری ب «وجو رابطۀ مثبت یا من ی» میان سعه و نتیجه مطلهو
هنگامی ک عق نظری ریاست ک میان سع ا
یا نو نیایی یا ذق یا هر مطلو
موجب رنیان ب مطلو

ا
خو

و مطلو

یگر] رابطۀ ایجابی وجو ار  ،یعنی انجهام

میشو  ،این رک را ر قا بی یگر ب شک «ا

نلبی وجو ار  ،یعنی انجام آن موجب وری ا مطلو
«ا

انسان [ماننا نهعا ق

انت» بیان می کنان و اگر ریاست ک میهان « » و مطلهو

ر قا ب «

هسهتنان

با انت» بیان میکنان «ا

مرا ب مطلوبد نز یک میکنا و

خو

انهت و

انسهان رابطهۀ

میشو  ،ایهن رک را
بها انهت» و اینکه

مرا ا مطلوبد ور میکنا» هی ا هاوای

با یکایگر جز ر اعبیر ناارنان ب بیان یگر ،حسن و قب بیانگر رابطۀ «ضرورق
با قیاس» میان «سع » و «نتیج »انا و رک وجو رابطه کهار عقه نظهری انهتن
بنابراین ،مارکاق عق عملی مقو ای جاا ا عقه نظهری نیسهتنا و انانهاً ،و
عق مستق نااریدن ب همین ی  ،مهاعیاق عقه عملهی هماننها عقه نظهری
ب آنانی قاب ار یابی و قاب ااصا

ب صا و کذ انان
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 .5نیازمندی در اعتبار ،استقالل در ادراک

ب نظر می رنا چ ما عق عملی را ،طبق نظریۀ سو  ،انما بیانی مت اوق ا عقه
نظری باانید ن قوهای مستق  ،و چ آن را قوهای مستق ا عق نظری باانید که
کار آن رک خو

و با و بایا و نبایا انت ،بایها اذعهان کهر که خهو هها و

باهای مسلّد و روشن عق عملی (ماننا خوبی عهال و احسهان و بهای ظلهد و
خیانت) مور اأییا عق نظری هد هستنا ،ب این معنا ک عق نظری با اأمه

ر

موار سو ب آنانی رک می کنا ک سع عاا ت و احسان موجب کمهال روحهی
انسان میشو و سع ظلد و خیانت نبب نقوط روحی انسان میگر  ،چ اینک
این رک را عام خو
خو

و با انستن سع باانید و چ اینکه ایهن رک و رک

و بای را و امر مستق ا یکایگر بشمارید ،چنهان که بهر ایهن انهتقالل

شواهای نیز وجو ار  ،ماننا اینک هر انسانی بها وجوان خهوبی و بهای مهوار
سو را رک می کنا حتی اگر اوجمی ب اینک این موار موجب اکام یا نقوط
روحی هستنا نااشت باشان ر هر صورق ،این امر شاهای انت بر اینکه عقه
عملی قوهای انت ر انسان ک با قط نظهر ا حکهد عقه نظهری نیهز خهو ش
مستقالً حکمی صا ر می کنا ،اگرچ اعتبار این حکد با صر

مارَک بهو نش به

وانطۀ عق عملی ثابت نمیشو ن
بنا براین ،نبایا گمان کر ک انتقالل عق عملی ا عق نظری به ایهن معنها
انت ک مارکاق عق عملی ر اعتبار نیز مستق ا عقه نظهری انها و ر ایهن
جمت احتیاجی ب آن ناارنا و صر

رک آنما ا این طریق یلی اام بهر معتبهر

بو ن آنما انت ،بلک بایا گ ت حتی اگر عق عملی رکهی مجهزا و مسهتق ا
عق نظری اشت باشا ،برای اعتبارش محتاج ب عق نظری انهت و بایها ثابهت
شو ک آنچ عق عملی خو

می انا ر مسیر مطلو

حقیقی انسان هست یها
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کانت ک هد معتقا انت عق عملی مستق ا عق نظری انت و

هد بر این نکت اصرار ار ک عق عملی باون هی قیا و شرطی معتبر انهت و
ب هی وج نیا ی ب عق نظری ناار  ،بلک طبق مبنای وی ن انمها ال م نیسهت
مارکاق عق عملی را با عق نظری محک بزنید ،بلکه ال م انهت ا ایهن کهار
اجتنا

کنید و براناس کمال انسان و خیر او خو

و با را محک نزنیدن ب بیهان

یگر ،ا نظر کانت ،ال م انت مسئلۀ خیر و نهعا ق و غایهت (مهارکاق عقه
نظری) را ا خو

و با و بایا و نبایا (مارکاق عق عملی) ا کیک کنیدن

حاص اینک می اوان گ ت عق عملی ر اعتبار نیا منا عق نظری انت ،اما
این و عق

و رک مستق ا یکایگرنا ،ب این معنا ک ما واقعاً ،با قط نظر ا

هستها و نیستهها ،رکههایی ا نهنم «خهو » و «بها» اریهد ،چنهانکه ر
محسوناق معتقاید ک پنج نهوع رک حسهی اریهد و هرکهاام ،ا نظهر رک،
مستق ا یکایگرنا ،اگرچ همگی ،ر اعتبار ،محتاج عق نظریانان
بیان این نکت نیز ب جانت ک عق نظری ب انمهایی نمهیاوانها همهۀ روابهط
ایجابی و نلبی میان سع های متنوع و متکثر ا یهک طهر
طر

و مطلهو

انسهان ا

یگر را رک کنان ب همین ی  ،عق نظری ر اأییا یا ر همۀ «خو »ها

و «با»ها اوانمنا نیست ،چراک ا روابط پیچیاه و چنامجمو یِ اسعهال انسهان بها
کمال حقیقی وی آگاهی ناار  ،چنانک اشخیص مصاا «مطلو

حقیقی انسان»

نیز چناان آنان نیستن
نتیجهگیری

ر این مقا  ،پس ا طرح اشکال هیوم بر عام امکان انتنتاج احکام عق عملهی
(بایا و نبایا) ا عق نظری (هست و نیست) مبنی بر «بی اراباط بو ن مقاماق و

تبیین نیازمندی عقل عملی به عقل نظری در اعتبار و استقالل در ادراک

511

نتیج » و «عینی نبو ن موضوعاق عق عملی و احسانی بو ن آنما» ،ب ارائهۀ راه
ح های مختل

مرابط با این اشکال پر اختیدن برخی ا پانم ها عقه عملهی را

مستق ّ ا عق نظری انست و هر و را ارای احکام معتبر و بایمی شمر ه انا و
یا انما عق عملی قطعی را معتبر انست انان برخی یگهر ا پانهم هها انمها عقه
نظری را معتبر انست و مارکاق عق عملی را ر مرۀ مشهموراق ،که انمها ر
جال کارایی ارنا ،ار یابی کر ه انان اما جمعی یگر وگانگی وانتقالل ایهن و
عق را نپذیرست و معتقا شاهانا ک عق عملی انما بیهانی یگهر ا عقه نظهری
انت ،ن ننخی یگر ا عق ن ر این نظری  ،احکام عق عملی انمها ر صهورق
ارجاع ب احکام بایمی عق نظری معتبرنا و این ارجاع نیهز امکهان پهذیر انهتن
روش ارجاع نیز یا ا طریق اعتباریاق انت (عالم طباطبایی) یا ا راه ارجاع به
ضرورق با قیاس (آیت اهلل مصباح یز ی)ن ر نمایت ،با پذیرش نیا منهای اعتبهار
عق عملی ب ارجاع ب عق نظری و پذیرش امکانِ منطقی ارجهاع ،بها و روش
اخیر ،بر این نکت اأکیا کر ید ک عق عملهی ،اگرچه ر اعتبهار نیا منها عقه
نظری انت ،خو ا راکی مستق ّ ا ا راک هست ها و نیست هها انهت ،همچهون
ا راکاق مختل

حسی ک ر عین نیا منای ب عق برای کسب اعتبار ،ر اصه

ا راک مستق ا یکایگرنان
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