
 
Vol.27, No. 106, spring 2021,    

             Quarterly                                          
ISSN: 1608-7070    
Method@rihu.ac.ir    

 

  
The Position/Role of Practical Reason in Human Sciences 

 Mohammad Mohammad fathalikhani (Research Institute of Hawzah and universiy) 
 
 

ARTICLE INFO                       ABSTRACT 

 

Article History 

Received: 2020/06/30 

Accepted: 2020/10/08 

 

Key Words:  

Human sciences,  

social scinces, 

religious human sciences,  

religious social scinces,  

Islamic human sciences, 

social sciences, 

religious social sciences, 

Islamic social sciences, 

reason, 

theories of reason, 

practical reason, 

theories of practical reason, 

normative judgements 

 

 From the viewpoint of different theories of social and 

human sciences, the position/role of reason in science 

is not the same.  
By considering the constituents of social and human 

sciences, as expressed in the theories of human 

sciences, and by considering the limits and realm of 

reason, as expressed in the theories of reason, we can 

evaluate the position/role of reason in each of the 

submited images of social and human sciences. 

Part of this extensive research is to assess the validity 

of the various images of these sciences based on the 

limits and realms accepted for practical reason in 

theories of reason. 

This article seeks to examine the rationality of social 

and human sciences using this various images 

presented by theories of reason. 

The method of this study is to analyze the theories of 

social and human sciences in order to assess the 

position/role of practical reason in each of these 

theories.  

For this purpose, using some theories of human 

sciences, various components involved in the 

realization of human sciences are identified. Then, 

using theories of practical reason, different 

probabilities of the limits and realm of practical reason 

are expressed. Finally, according to different 

probabilities concerning the limits and realm of 

practical reason, the position/role of practical reason in 

the theories of the humanities, which have been 

analyzed, is revealed. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

هلا  ظتلملع عملان  ییلایس ی یلات ی یل   جایگاه عقل  ر  عملا  م ظر لظ ی ظیل 
رهرلهه عملان  ییلایس ج  جلیلاعس  هلا  تکل   تلا ت الا ر  ی لظ تلظملل ظ   ل ظس
ها  عمان  ییایس ا ات شهه  س   ج اا تاجل  ال  ولهجر ج رمیلظج ک  ر  ی ظی تای آت

   جایگلاه عقل  ر  هظیلز  م ها  عقل  ا لات شلهه  سلک  ر  ی ظی تای عق   آت
تصلاجیظ    هل  شللهه  م عملان  ییللایس ج  جلیلاعس    سلر  ه  اتکللس  م  یلل ت ق لل  
تیلظره ظظااط  س  ا  سر ش  علبا  تصاجیظ ظتلمع  یل عملان اظ سلاح ولهجر ج 

 ها  عق  ت ل  شهه  س   رمیظج   س  ک  اظ   عق  عیمس ر  ی ظی 
ان  ییلایس ج  جلیلاعس الا  سلل اره  م  یلل ظقا   واضظ ر صهر اظ سس عقالی ل  عمل

هلا  عملان  ها  عق   س    جش  ی ان  یلل اظ سلس ت م ل  ی ظیلاتش  م ی ظی 
هاسل   الهیل  ییایس ا  ظر ا  سر ش جایگاه عق  عیمس ر  هظیز  م  یل ی ظیل 

هلا  تایلاتات هلا  عملان  ییلایس  ظ   ل ظر ا یتی  اا  سل اره  م اظخس ی ظیل 
ها  عق  عیمس  عمان  ییایس شراسایس ج سپس اا  سل اره  م ی ظی  رخ   ر  ت ق 

 ولیاالت ظتلمع ر اا ه وهجر ج رمیظج عق  عیمس ا ات شهه  س   ج ر یهای  ارااظ 
 ولیاالت ظتلم س ک  ر اا ه وهجر ج رمیلظج عقل  عیملس ججلار ر  ر  جایگلاه عقل  

  ظ  شهه  س  تها  ت م   شهه عمان  ییایس  یل   عیمس ر  ر  ی ظی 
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 مقدمه

هرا  عقل و عقالنی در کالم متفکران مختلف و از منظرر فرهنر 
عدد  به کار رفته است. حتی گاه یک متفکرر گوناگون به معانی مت

این واژه را به معانی متعدد  بره کرار بررده اسرت. در گ شرته دور 
بره باران کاربردهرا   فی معایی  معقا ی اثر  از فارابی برا عنروان 

مختلف عقل اختصاص یافته بود و در دوران جدید ناز که عقرل و 
تفراوت  عقالنات و کاربرد اصطالحی آن دچار تحول شده اسرت،

معناها  مقصود از عقل و عقالنارت همننران چشرمگار اسرت. 
« عقالنری»برا  نمونه، تا شانزده معنا  صریح و ضمنی برا  واژه 

(. باان 17: 1395اند )بروباکر، در کالم ماکس وبر شناسایی کرده
معرانی پرشرمار  کره از ایرن واژه یرا اصرطاله اراده شرده، و نارز 

را  مقصود این نوشته کر  ثمرر اسرت؛ بند  آنها دشوار، و بجمع
 کنا .رو در اینجا صرفًا به باان مقصود خود از عقل بسنده میازاین
ای مشهتک  ماهاآ مدماهاآ مقصود از عقل، در این مقاله،، وهو  

یکساآ و مورد وبول همه،  1االصولاست ک، نتایج عملککد مآ علی
ههای د و یونه،با ایهن ویگیهی که، سااسهایی  هدو  2،هاستانساآ

و ناز سااخت و ساجش نتایج عملکهکد مآ بهک خهود  3،عملککد مآ
صرفتی اسرت بررا  اندیشره یرا « عقالنری»به این ترتاب  اوست.

عملی که با دریافت یا فرمان حاصل از کاربست این قوه مطابق یرا 
 ک  سازگار باشد. دست

فالسرروفان و اندیشررمندان بررا اسررتفاده از همرران قرروه دربرراره 
اند که این قروه بردان تعلرق پرداز  کردهفی نظریهمروها  مختلقل

ی،ها با عنوان گارد. از این نظریهمی یاد خواها  کرد.  های عقلنظک
هایی را درباره چاستی فالسوفان علوم اجتماعی و انسانی ناز نظریه

ها  گونراگون دخارل در تحقرق علوم انسانی و اجتماعی، و مؤلفه
یه،هرا را هانرد. ایرن نظریرآنها مطره کرده  ههای علهوا انسهانینظک
 خواها  خواند. 

                                                           

مکلان ا»اشاره دارد به امکان بروز خطا در عملکرد عقل.. « علی االصول »قید . 1
در « یکسانی علی االصلول نالایع عملکلرد  ن»با « بروز خطا در عملکرد عق.

دهد، که در قسمت  خر تعریل  بله کنار هم، قابلیت نقادی عق. را، نایجه می
 «.  شناخت و سنجش ناایع عملکرد  ن بر خود اوست» ن تصریح شده است: 

شلود و ذل ا سان ملیتا به اینجای تعری  شام. قوای دیگری نظیر قوای حسی ان .2
 مانع اغیار نیست.

مانند عق. عملی و نظری، یا قدرت عق. بر انشاء حکم عملی یلا علدق قلدرت  .3
  ن بر چنین حکمی. 

ها  مختلف علوم انسرانی جایگاه عقل در عل  از منظر نظریه
تروان برا در نظرر گررفتن یکسان ناست. در یک تحقاق گسترده می

کره در گونرهدهنده علوم انسرانی و اجتمراعی آنها  تشکالمؤلفه
، و با توجره بره ها  علوم انسانی باان شده است، از یک سونظریه

ها  عقل باان شده است، که در نظریهگونهحدود و قلمرو عقل، آن
از سو  دیگر، عاار عقالنات هریک از تصاویر ارائه شده از علروم 
انسانی و اجتماعی را سرنجاد، و دربراره اعتررار عقالنری آن علروم 
داور  کرد. بخشی از این تحقاق گسترده مربرو  خواهرد برود بره 

ار تصرراویر مختلررف ایررن علرروم براسررا  حرردود و سررنجا اعتررر
ها  عقل گفته شرده اسرت. در نظریه عقل عملیقلمرو  که برا  

مقاله حاضر درصدد بررسی عقالنات علوم انسانی و اجتماعی برا 
ها  عقل است، که از این پس آن را استفاده از این بخا از نظریه

ی،  خواها  خواند. های عقل عملینظک
ن بررسی، پس از بحثی مقدماتی دربراره حکمرت برا  انجام ای

ها  بالفعل و بایسته علوم انسانی و اجتماعی عملی، نخست ویژگی
ها  نظر  و هنجار  دخال در تحقق این علروم را از منظرر و مؤلفه

گرا، تفسار  و انتقاد  شناسایی و نسرت آنها برا رویکردها  طراعت
ختلف درباره حدود و سپس احتماالت م 4شود.عقل عملی باان می

شرود و ها  مختلف عقل عملی باان میقلمرو عقل عملی در نظریه
در نهایت نشان خرواها  داد کره بنرابر احتمراالت مختلرف دربراره 
حرردود و قلمرررو عقررل عملرری، نقررا عقررل عملرری در هررر یررک از 

ها  علوم انسرانی و اجتمراعی در سره رویکررد تصاویر  که فلسفه
 کنند چه خواهد بود.ه میفوق، از این علوم عرض

 
 حکمت عملی و علوم انسانی

دار پاسخگویی عقل عملی در سنت فلسفه یونانی و اسالمی عهده
دهرد هایی را پاسخ میها  هنجار  است؛ یعنی پرسابه پرسا

که درباره درستی یا نادرستی، خوبی یرا برد  اعمرال اختارار ، و 
ایی درباره حکر  هخوبی و بد  ملکات نفسانی است، ناز پرسا

هرا در نهادهرا  هنجار  اعمال مربو  بره روابرم متقابرل انسران
                                                           

های عق. عملی و گرچه در شناسایی و بیان احاماالت مخال ، از برخی نظریه. 4
س کنیم، وذی هلد  ایلن مقاذله تققیقلی از  لنهای علوق انسانی یاد مینظریه

تاریخ فلسفه و اندیشه نیست. هلد  اراهله تصلویری کللی از فلرول مخالفلی 
 فرینی عق. عملی در علوق انسلانی و ا املاعی در توان برای نقشاست که می
 نظر گرفت.
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گوید. اجتماعی نظار خانواده و شهر یا مدینه را بررسی و پاسخ می
ها  قسر  اخارر کره برا نهادهرا  اجتمراعی سرروکار دارد پرسا

بنرد  و هایی کره فررد در نهراد مزبرور دارد صرورتبراسا  نقا
قلمروها  مطالعاتی اخرالق، تردبار منرزل و شوند. پاسخ داده می

سااست مدن محصول کاربست عقل عملی هستند، که درمجموع 
هرایی کره در حکمرت دهند. پرسراحکمت عملی را تشکال می

ا  ناستند که صررفًا از عقرل عملری گونهشوند بهعملی بررسی می
 در پاسخشان استفاده شود. 

اتری دربراره نحروه هرا  تربا  از پرسرابرا  مثال، مجموعه
هرا  اسرتقرار عردالت در ایجاد ملکرات فاضرله در فررد، و روش

شررود کرره مقت رری اجتمرراع، در حکمررت عملرری پاسررخ داده مرری
گاهی هایی درباره انسان و اجتماع است که به توسم عقل نظرر  آ

آیند. بنابراین، حکمت عملی منحصرًا نتاجه کاربست به دست می
 1هرا  اختصاصریکره پرسرا عقل عملی ناست. لکرن از آنجرا

حکمت عملی درباره حک  هنجار  افعال و ملکات انسان است، 
تروان بدون قائل شردن بره عقالنری برودن احکرام هنجرار  نمری

دیگرسخن، اگرر قلمرو  عقالنی قلمداد کرد. به حکمت عملی را
احکام هنجار  را خارج از قلمرو عقل بشماری  و آن را در شرمار 

تابع مال و عاطفه قرار دها ، هر تالش عقلری امور اراد  صرف و 
لحرا  عقلری ناخرالو، و چنانکره در صدور احکام هنجار  بره

خواها  گفت نقا عقل در شناسایی آن احکام صرفًا ابرزار  و از 
 ناحاه عقل نظر  خواهد بود. 

ها  مختلف علوم انسانی و ها  مورد تحقاق در شاخهپرسا
هرا  عملری، ترکارری از پرسرااجتماعِی مدرن مشابه با حکمت 

هرا  نظر  و عملی است. لکن برخی از این علوم باشتر به پرسا
پردازند، و برخی دیگر اغلرب حاثارت هنجرار  دارنرد. نظر  می

قابل تقسا  به علوم محر   −با اندکی تسامح −رو این علوم ازاین
و کرراربرد  هسررتند. در هررر صررورت هرردف از پاسررخگویی برره 

وصرراه راهکارهررایی برررا  تحقررق اهررداف هررا  عملرری تپرسررا
هرایی در علروم محر  طرره مشخو است، خواه چنان پرسا

 شده باشد یا در علوم کاربرد .
                                                           

انلد در های نظری از نجاکله در عللوق دیگلر پاسلخ داده نشلدهبرخی از پرسش .1
تققیلق شلده باشلند از شوند، و اگر در علم دیگلری حکمت عملی تققیق می

 شود.  نها به عنوان اص. موضوع اسافاده می

اع  از علوم مح  −موضوع مسائل علوم انسانی و اجتماعی 
ها  اراد  است، ولری ها  انسانی و هستیبرساخته −و کاربرد 

اسرت،  هرا  نظرر غایت علوم مح  عمدتًا پاسرخ بره پرسرا
پردازنرد و هرا  نرا ر بره عمرل نارز مریهرچند که گاه به پرسرا

دیگرسخن، مسرائل علروم محر  دهند. بههایی را ارائه میتوصاه
هایی درباره معانی، علل و معالال اعمال انسان و نهادهرا  پرسا

 چگهونگیها در مورد گونه پرسابرساخته انسان است، پاسخ این
اجتماعی است؛ پرس ایرن دسرته از  در بعد فرد  و انسانی هستی

گارد، ولی در تعریرف و علوم انسانی در قلمرو عقل نظر  قرار می
شرود؛ زیررا تنقاح موضوعات این علوم از عقل عملی استمداد می

عقل عملی در حاات فرد  و اجتمراعی انسران اعترراراتی را بررا  
دهد کره تعراریف آن اعتررارات تحقق غایاتی مشخو صورت می

 دهند.تصور  علوم انسانی را تشکال می مراد 
گفتنی است که ارزشمند  غایاتی که اعترارات عقل عملی در 

انرد؛ الرتره پی آنهاست توسم خود عقل عملی درک و مقررر شرده
کند ازآنجاکه علوم انسانی گاه موضوعات و اعتراراتی را بررسی می

نارز از که غایاتشان مورد تأیاد عقل عملی ناست و لر ا خودشران 
شوند، شناخت آن موضوعات بر عهده سو  عقل عملی تأیاد نمی

هررا  عقررل نظررر  اسررت. عقررل نظررر  بررا اسررتفاده از روش
آنکه به کند و بیشناختی آنها را شناسایی میشناختی و جامعهمردم

گارررد و برره سرررا  محررک عقررل عملرری بسررپارد، مفروضشرران مرری
مثال اعترارات نهادهرا  رود. برا  شناسایی علل و معالال آنها می

برران المللرری مرردرن کرره عمرردتًا برررا  تحقررق غایرراتی سررکوالر و 
ا  از اند موضوع بخا عمدهفردگرایانه با صرغه لاررالی مقرر شده

علومی نظار حقوق و اقتصاد و علوم سااسی هسرتند. ایرن اعتررارات 
بسا از عقل عملی مجروز  دریافرت نکننرد؛ لکرن واقعارت عانری 

عی افراد و نهادها  اجتمراعی ملری و فراملری در  یرل زندگی اجتما
این اعترارات در جریان است؛ ل ا شناخت این اعترارات و پرژوها 
درباره علل و معالارل رفتارهرا  افرراد کره در قالرب ایرن اعتررارات 

هرا  تفسرار ، توصرافی و شوند مستلزم پرژوهابند  میصورت
با آنهاست. ایرن گونره  تاریخی درباره این مقررات و نهادها  مرترم

   ها  نظر  هستند.ها اصالتًا از سنخ پژوهاپژوها
در نقطه مقابِل علروم محر ، غایرت اصرلی علروم کراربرد  

هرا  هنجرار  اسرت؛ هرچنرد در مرواقعی بره پاسخ بره پرسرا
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پردازند که پاسخشان در علوم محر  ا  ناز میها  نظر پرسا
وان آنها را جایگزین جدیرد توجود ندارد. با توجه به این ویژگی می

بخرا  حکمت عملی شمرد: عل  مردیریت از ایرن قرارل اسرت.
هایی درباره معانی، علل و معالارل نظر  علوم کاربرد  ناز پرسا

ها  اراد  است؛ اعمال انسان و نهادها  برساخته او یعنی هستی
ها  این بخا هنجار  ناست و ل ا در قلمرو ولی ماهات پرسا

ها  اصلی و محور  علوم کراربرد  ر دارد. پرساعقل نظر  قرا
انرد و در قلمررو عقرل عملری قررار دارنرد. هایی هنجرار پرسا

ها عقل عملی افزون برر اینکره مرراد  گونه پرسادرخصوص این
دهد، مرراد  تصردیقی و اصرول تصور  آنها را در اختاار قرار می

بره دسرت  هنجار  الزم برا  ورود به پژوها دربراره آنهرا را نارز
دهد، و درنهایت رأسًا پاسرخگویی آنهرا را نارز بره عهرده دارد. می

آننه که درباره اعترارات عصر مدرن گفته شرد درخصروص علروم 
کرراربرد  ناررز مصررداق دارد؛ یعنرری شررناخت آنهررا اگررر بخواهررد 
شناختی عماق و ارزیابانه باشرد بره کمرک عقرل عملری صرورت 

صافی داشرته باشرد توسرم گارد و اگر صرفًا جنره تصور  و تومی
 پ یرد.عقل نظر  صورت می

آننه که درباره علوم انسانی در تنظار با حکمرت عملری گفتره 
کره بایرد گونرهشد باشتر مربو  بود به علوم انسانی و اجتمراعی آن

باشند، ولی واقعات خارجی علوم انسانی و اجتمراعی روزگرار مرا 
اند کره از الگرو  ادهدقاقًا اینگونه ناست. علوم جدید همواره کوش

علوم طراعی ترعات کنند و ل ا رفته رفته از عقل عملری و حکمرت 
 اند. اند و به عقل نظر  توسل کردهعملی فاصله گرفته

 
 غلبه رویکرد نظری در علوم انسانی مدرن

توفاقررات علرروم طراعرری مرردرن در شناسررایی قرروانان طراعررت، 
ن داشت تا در هردف و وران علوم انسانی و اجتماعی را بر آاندیشه

قلمرو مطالعات خود تجدید نظر کنند و به جا  اسرتفاده از عقرل 
برا  شناسرایی و توجاره احکرام هنجرار ، آن را بررا  شناسرایی 
قوانانی نظار قوانان طراعت در مناسرات انسانی و اجتماعی به کار 

دیگرسررخن، دانشررمندان علرروم انسررانی و اجتمرراعی گارنررد. برره
ا کرره دانشررمندان علرروم طراعرری در عرصرره کوشررادند راهرری ر

شناسی پاموده بودند تکرار کنند تا مگرر دسرتاورد  نظارر طراعت
 دستاورد آنها را به چن  آورند. 

دستاورد علوم طراعی توانایی انسان در چارگری برر طراعرت از 
طریق کشف قوانان طراعت برود. اکنرون عرال  علروم اجتمراعی و 

حاک  بر رفتار فرد  و اجتماعی انسان انسانی ناز بر آن شد قوانان 
را شناسایی کند تا امکان سلطه بر رفتار آنها را فراه  کند. قروانانی 

ها  خاص فرد ، اجتماعی و تاریخی االمکان به موقعاتکه حتی
وابسته نراشرد و اعتررار  جهانشرمول و فراتراریخی داشرته باشرد 

ایی قروانان تواند چنان دستاورد  را به دسرت دهرد. برا شناسرمی
فراتاریخی و غارهنجار  حاک  بر فرد و اجتماع نظ  بخشرادن بره 

مند بودن آحاد مرردم رفتار فرد  و جمعی آدماان متکی بر ف الت
توان در پرتو شناخت قوانان یادشده شرایطی نخواهد بود؛ بلکه می
شان، ماننرد اشراا  مند ها فار  از ف الترا فراه  کرد که انسان

ا  را کننرد کره آن بانری و محاسررهان کرار قابرل پرااطراعی، هم
 (. (Habermas, 1974: 43کند شرایم ایجاب می

تحقق علمی با این اوصاف مطالعات علوم انسانی و اجتماعی 
مدرن را یکسره از حکمت عملی و هردف اصرلی آن کره بررسری 
عقالنی احکام هنجار  رفتار فرد  و جمعی و نهادهرا  انسرانی 

ک  کند، و نقا عقل عملی در عل  را منتفی و یا دستیبود جدا م
که گفته شد این وضرعات در علروم کند. لکن چنانبساار اندک می

انسانی و اجتماعی مح  و بخا نظر  علروم کراربرد  جریران 
دارد، و در بخا کاربرد  این علوم همننان هدف به دسرت دادن 

توان علوم یهایی برا  تحقق اهداف مشخو است؛ ل ا نمتوصاه
 انسانی را منحصرًا در قلمرو عقل نظر  جا  داد. 

پارررو  تمررام عاررار علرروم انسررانی و اجتمرراعی از روش علرروم 
ساز  موضوع این علوم از به منزله تهی −اگر ممکن باشد−طراعی 

ها  اخالقی و انکرار یرا دسرت کر  نادیرده گررفتن اختارار ارزش
از ارزش و اختارار  ساز  موضروع علر انسانی است. رخداد تهی

پاشتر در علوم طراعری ر  داده برود. بررا  توضراح مختصرر ایرن 
هرا  مختلرف تراران امرور را در توان سرگ شرت گونرهرخداد می

 زیر خالصه کرد: مراحل
عنروان فعرل هدفمنرد فراعالن ها  طراعی بهنخست پدیده. 1

گاه و دارا  قصد و اختاار )خدایان و ارباب انواع( شد قلمداد می آ
آمد؛ و شناخت آنها از طریق شناخت غایات آن فاعالن حاصل می

شناخت کره افعرال آدماران را گونه مییعنی انسان طراعت را همان
دیگرسخن، الگو  شناخت طراعت، شناختی برود شناخت. بهمی
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گاه و مرید داشت. تراان که انسان از افعال خود به عنوان موجود  آ
حله تراان غایی برود، و قررین بره ایرن ها  طراعی در این مرپدیده

عقاده بود که جهان طراعت جهانی واجد نظرام اخالقری اسرت، و 
ها  اخالقی امور  عانی و مسرتقل از مارل و اراده و سرایر ارزش

  1حاالت  هنی و روانی انسان هستند؛

هرا  در مرحله بعد و عمدتًا با  هور عصر جدیرد، پدیرده. 2
اقد هدف و معنرا قلمرداد شردند کره طراعی همنون پدیدارهایی ف

ها  حس و مشاهده قابرل شرناخت هسرتند، و صرفًا از طریق داده
تروان گفرت. در شناخت آنها سخنی از غایت، قصرد و نارت نمری

بانی و تصرف در طراعت شناخت حاصل از این روش قدرت پاا
 داد؛را به انسان می

رعات از ها  انسانی و اجتماعی به تچنانکه گفته شد کنا. 3
علوم طراعی، امور  فار  از ارزش و قصد و نات انگاشته شد و به 

ها بسنده شد تا مناسررات ماران مظاهر رفتار  قابل مشاهده کنا
ی فراگار شناسایی شود؛آنها در قالب قانون  ها  علِّ

چنانکه خواها  گفت تهری کرردن کرنا فررد  و جمعری . 4
داشتن این امرور از افرق  و یا دور 2،انسان از قصد و غایت و ارزش

                                                           

هلای های اخالقی و معادل گرفان عینیت ارزش. این تعری  از عینی بودن ارزش1
اخالقی با قاه. شدن به و ود نظامی ارزشی برای  هان  طبیعت، از واذار ترنس 

 (1390اسایس گرفاه شده است در: اسایس )
ای را کله از اعاقلاد قبل. از عللم بله می توان  ن رشاه فکلری» اسایس، . به گفاۀ2

نظاق اخالقی  هان شروع و به این اعاقاد نوین که  هان نظاق اخالقلی نیسلت، 
 خام شد، به این صورت خالصه کرد: 

اگر اخالق مبانی بر هد  اذهی یا کیهانی است،  ن اخالق عینی است.  هلان • 
 نظامی اخالقی است.

که در فص. پلیش توضلیح داده شلد، باعل  از میلان رفلان ایگونهبهعلم نیوتن • 
 ایمان عملی به هد  اذهی یا کیهانی شد.

 رو، دیگر ممکن نیست که اخالق، مبانی بر هد  اذهی یا کیهانی باشد.ازاین• 
 ها را باید با هدفی ارتباط داد و برحسب  ن تعری  کرد.ذکن ارزش• 
انی از میان برداشاه شوند، تنها شلق  بلاقی مانلده، های اذهی و کیهچنانچه هد • 

 هد  انسانی است.
« هلای انسلانی وابسلاه بلدانیمهای اخالقی را به هلد بنابراین اکنون باید ارزش• 

 (.140: 1390)اسایس،
های معطو  به گوید اخاصاص به اخالق فردی و ارزش نچه اسایس در اینجا می

اعی او نلدارد. انسلان در  هلان فاقلد رفاار فلرد در زنلدگی خصوصلی و ا امل
هلا را هد ، در قلمرو ا اماع و سیاست نیز ناگزیر اسلت کله اهلدا  و ارزش

های خود وضع کند، و از این رهگ ر به ذهنی گرایی دامنه دار در تمامی عرصه
هلا تمامللاه بله تمللایالت، شلود  یعنللی ارزشملرتب  بلا عقلل. عمللی کشللیده ملی

ها شود، و دیگر سخن از عینی بودن ارزشوابساه میاحساسات یا نظرات انسان 
هلا در فلرل ذهنلی بودنشلان سلوای سخن ناروایی خواهد بود. چلرا کله ارزش

کله اگلر ایگونلهو ودی که در تفکر  دمیان دارند و ودی نخواهند داشت  به
 (136بود )همان: انسانی نبود خیر و شری هم در دنیا نمی

ع انسانی قلمرداد شرد؛ نگاه دانشمند به منزله تحریفی در امور واق
ل ا الگو  اصال شناخت کنا انسران از طریرق شرناخت معنرا و 
قصررد و ارزِش مقرررون و منرردرج در آن کررنا، مررورد توجرره قرررار 
گرفت؛ هرر چنرد ایرن توجره جدیرد بره احارا  حکمرت عملری 

 نانجاماد. 

چهارم که دو گونه از عل  انسانی و اجتمراعی را  مرحله سوم و
کنند، چنانکه پاداست در موضروع نقرا عقرل عملری در باان می

ا  از علوم انسانی و اجتماعی اقت ائاتی دارنرد، و هریرک مرحلره
تحررول و انتقررال از حکمررت عملرری برره علرروم جدیررد محسرروب 

ین تحول پردازان علوم انسانی و اجتماعی دربرابر اشوند. نظریهمی
تروان هرا را مریاند. هریک از ایرن واکرناواکنا یکسانی نداشته

ا  بازتاب دیدگاه آنان درباره عقالنات و قلمرو آن دانسرت. گونهبه
هرا  ها را با گزارشی از سه روایرت از ویژگریدر ادامه این واکنا

بالفعل و بایسته علروم انسرانی و اجتمراعی از منظرر سره رویکررد 
کنا  و نشان خواها  داد که فسار  و انتقاد  باان میگرا، تطراعت

پردازان ایرن سره رویکررد، گارها  نظریهها و موضعتفاوت واکنا
ریشه در جایگاه اعتراریات و احکام هنجار  در علروم انسرانی از 

ویرژه عقالنارت دیدگاه آنان و ناز تفاوت تلقی آنان از عقالنات و به
 عملی دارد.

 
ه احکام هنجاری و عقل عملی در علوم بخش اّول: جایگا

 گرا، تفسیری و انتقادیانسانی بنابر رویکردهای طبیعت

گرارویکرد طبیعت
3

 

                                                           

ان مورد بق  خواهد بود، گاه بلا عنلوان پوزیاویسلم رویکردی که ذی. این عنو  .3
ا طبیعتشناخاه می فلسلفه »تری است. در ملدخ. گرایی عنوان مناسبشود  ام 

 :Braybrooke, 1998)المعررف فلسفر رففاجسر فدائره « علوق ا اماعی معاصر

گرایی اسافاده شده اسلت. پلوپر بلرای  نکله بلر ( نیز از اصطالح طبیعت8075
کیلد کنلد، و در علین ات خود با پوزیاویستتفاوت نظری های اوذیه و منطقی تأ

ی، و اعاقاد به یکسانی  حال ویژگی مشارک خود و  نها را که اهاماق به تبیین عل 
« طبیعت گرایلی»روش علوق طبیعی و ا اماعی است، حفظ کند  از اصطالح 

افاده هلا اسلبرای اشاره بله پوزیایویسلت« طبیعت گرایی منقر »برای خود و 
ها که پلوپر بلا  ن مخلاذ  اسلت و ذل ا می کند.  ن دساه از  رای پوزیایویست

شلود، در ایلن عبلارات پلوپر اطالق عنوان پوزیایویست بر خود ناراضلی ملی از
 است:   مده

گیلری با مشاهده و اندازه −هایی از این قبی. دارد: گرایی منقر  توصیهطبیعت» 
ایلن  −ساقراء تعمیم بدهید و نظریله بسلازید. سپس بر مبنای ا − غاز کنید... 

شلیوه ملا را بلله  رملان عینیللت علملی )تلا  نجللا کله اساسللاه در عللوق ا امللاعی 
عینیللت در علللوق ا امللاعی بسللیار  −کنللد. یللافانی اسللت( نزدیلل  مللیدسللت
باشد( چرا که علم عینی  یافانیاصواله دستتراز علوق طبیعی است )اگر دیریاب
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تحولی که علروم انسرانی و اجتمراعی در ترعارت از الگرو  علروم 
طراعی با آن مواجه شدند، در رویکرد پوزیتویسرتی بره علروم، بره 

ر پاراستن عل ، اع  از روشنی باان شده است. آنها از آغاز تاکنون ب
هرا اصررار ی، از مابعدالطراعره و ارزشعل  طراعری و علر  انسران

انرد. آنران شرمردهاند و این پارایا را شر  عانات علر  مریداشته
انرد و انگاشرتهها  مابعدالطراعی را فاقد اعترار عقالنری مریآموزه

احکام هنجار  را ناز غار عقالنی و مربو  بره قلمررو احسرا  و 
زعر  اند، و ترعًا خواستار اخراج ایرن عناصرِر، برهدانستهاطفه میع

 اند. خودشان، غارعقالنی از قلمرو  عقالنی به نام عل  بوده
هررا  مختلررف پوزیتاویسررت برره باانررات مختلفرری جریرران

طورکلی احکرام هنجرار  را از قلمررو مابعدالطرااعه و اخالق و به
ترین این ترین و تندروانهریحاند. یکی از مشهورترین، صعل  رانده

باانات به پوزیتاویس  منطقی قرن باست  اختصراص دارد. آنران برا 
پاا کشادن اصل معنادار  برآن شدند که پاا از پرسا دربراره 
صدق و ک ب مدعاات علمری بایرد از معنرادار برودن آن مردعاها 

ا  ناست؛ بلکه به ق ایا  پرساد. صدق و ک ب وصف هر جمله
اختصاص دارد. بررا  احرراز معنرادار  یرک جملره الزم معنادار 

سرود جرویا .  1پر یر است از اصل دیگر  به نام اصرل تحقارق
کره صرورتی از آن بره قررن هجرده  و نظریره ، مطابق ایرن اصرل

گرردد، معنرا  گرایی هاوم بازمیدر تجربه 3و تصورات 2انطراعات
نظارر هاروم  هر جمله به روش یا قاعده اثرات آن بستگی دارد. آنان

قابرل ارجراع  5یا بازترابی4که هر مفهومی را که به انطراعات حسی
ا  را که نتروان بره روش تجربری شمرد، هر جملهنراشد مهمل می

شمردند. در نتاجه جمالتری کره در حسی اثرات کرد فاقد معنا می
شروند مابعدالطراعه و قلمروها  ارزشی نظارر اخرالق طرره مری

                                                           

یعنی مساق. از هرگونه داوری ارزشلی باشلد، حلال  نکله « شفارغ از ارز »باید 
تواند خویش را از نظاق ارزشی حاکم بر طبقله دانشمند علوق ا اماعی ندرتاه می

فلارغ از »اش رها کند، به همین دذی. است که حای به مرتبه نلازذی از ا اماعی
کله یابلد. از نظلر ملن تملاق ملدعیاتی نیز دست نملی« عینیت»و « ارزش بودن

 ،)پلوپر« گرایلی منقلر  نسلبت دادق، کلاماله نادرسلت اسلتاین  به طبیعت
1384 :161  .) 

1  . the principle of verification  

2  . impression   

3. idea  
4. impressions of sense 

5. impressions of reflection 

اثرات ناستند فاقرد معنرا خواهنرد برود.  چون به روش تجربی قابل
هرا، از ترعًا با چنان دیدگاهی درخصروص جمرالت بارانگر ارزش

تروان خروبی و برد  یرا درسرتی و ها  اخالقی، نمیجمله ارزش
شروند، که در قالرب عررارات هنجرار  ادا مری، نادرستی افعال را

 معنادار شمرد و تحقاق درباره آنها را به عهده عقل گ ارد. 
یدگاه فلسفی دیگر  که موجب شد وارسی عقلری ا هرارات د

هنجار  ناممکن قلمداد شود، عقاده به دوگانگی واقعات و ارزش 
بود. آن دیردگاه نارز بره سرخن هاروم درخصروص نراممکن برودن 

ها بره آن اعتقراد گشت و پوزیتاویستاستنتاج باید از هست بازمی
اضی، یگانه طریقی ها  منطقی و ریداشتند. گویی گ شته از گزاره

توان امر  را در قلمرو عقل تصور کرد آن است که یا توسرم که می
ا  منطقری از حوا  و تجربه حاصل آمرده باشرد، و یرا بره شراوه

شدنی باشد. در غار این صورت ها  حسی و تجربی استنتاجگزاره
هرا نارز باید آن را امر   هنی و غارواقعی شرمرد. بنرابراین، ارزش

ی و غارواقعی و در نتاجه غارعقالنی هستند؛ یعنری بره امور   هن
قلمرررو احساسررات و عواطررف مربوطنررد و جنررره شخصرری و 

 غاراستداللی دارند. 
گرایرران برره ترردریق از عقایررد برراوجود اینکرره دیگررر طراعررت

پوزیتاویستی فاصله گرفتند، بساار  از دانشمندان علوم اجتمراعی 
هرا  هنری برودن ارزش قرن باست  به جردایی واقعارت و ارزش، و

رو بره ارزش زدایری از (؛ ازایرن44: 1385وفادار ماندند )پراتن ، 
فعالات علمی اهتمام کردند تا عقالنات عل  را حفظ کنند. به ایرن 

طرفی ارزشی خود ارزش حاک  بر جریران علر  شرد، و ترتاب بی
برررا  آنکرره نرراگزیر  زنرردگی انسرران، از جملرره دانشررمندان، در 

ها و معناها ناز مورد انکار اریخی و سرشار از ارزشها  تموقعات
پرداز  نسرت داده واقع نشود، این ناگزیر  به مقام کشف و فرضاه

شد، و مقام داور  برکنار از ح ور هرنروع ارزش و مابعدالطراعره 
ناراز از ها پاراسته و الجرم بریخواسته شد تا مقام داور  از ارزش

 زشی و هنجار  باشد. گار  و داور  ارهر نوع موضع
گرا بره علر ، به این ترتاب واضح است که در رویکرد طراعت

ها، احکام هنجار  و به ترع آن جایی برا  عقرل جایی برا  ارزش
که گفته شد موضروعات علروم عملی باقی نخواهد ماند. آنان چنان

انسانی را نظار موضوعات علوم طراعری پاراسرته از قصرد و ارزش 
هرا  سنخ با پرسرارنتاجه مسائل این علوم را ناز ه دانند و دمی
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ها  هنجار . آن سره  از شمارند، نه پرسانا ر به امور واقع می
هرا  عقل عملی که به شناسایی و ارزیرابی اعتررارات و برسراخت

انسانی به منزله موضوعات علوم انسرانی از آن یراد کرردی  نارز در 
جتمرراعی برره مررراحثی گرررا برره علرروم انسررانی و ارویکرررد طراعررت

شناسرانه معناشناختی فروکاسته شرد و مسرتغنی از ارزیرابی ارزش
هرا  علروم عقل عملی قلمداد شد. ل ا بحث درباره آنها در فلسفه

ها  مربو  به عقل عملری خاص صورت گرفت و از قالب پرسا
 شناسی خارج شد.و ارزش

 
 رویکرد تفسیری

و انسانی، موضوع ایرن  از منظر رویکرد تفسار  به علوم اجتماعی
هاسرت کره در علوم اعمال معنرادار، هدفمنرد و اختارار  انسران

گارند و کنشگران بررا  انجرام شرایم خاص اجتماعی صورت می
آنها دالیلی دارند. معنا  این اعمال در متن زندگی اجتمراعی و در 

شود؛ یعنی کنشگران معناهرا تعامل با دیگران ایجاد، و دگرگون می
دهند، معناهایی که توسم دیگرانی فه  د و به عمل خود میرا ایجا

شوند که برا کنشرگر نظرام معنرایی مشرترکی دارنرد. بنرابراین، می
واقعات اجتماعی که شناختا مطلوب پرژوها اجتمراعی اسرت 

 بخشند. کنند و بدان معنا میهمان است که مردم تجربه می
هرا کره انسرانآیرد ها  معنایی متکثر  پدیرد مریرو نظامازاین

کنند و عاَل  را بره تناسرب آنهرا درک و تجربره براسا  آنها عمل می
ها به ترع تکثر معناها متکثرند؛ یعنی بررخالِف آننره کنند. تجربهمی

کند، یک نظام معنایی واحد و مشترک و درنتاجره گرا تصور میاثرات
انان یک نحوه واحد و یکسان تجربه عاَل  وجود ندارد تا بتروان از قرو

توانرد ها مریفراگار و فراتاریخی رفتار سخن گفت؛ الرته رفتار انسان
هرا بره تناسرب شررایم الگو و قاعده داشته باشرد؛ ولری ایرن قاعرده

شرود، نره مختلف اجتماعی و تاریخی توسم کنشگران سراخته مری
هرایی از پراا تعران یافتره و ثابرت باشرد کره در انتظرار آنکه قاعده

 (.186 −182: 1389لمان باشند )ناومن، شناخته شدن توسم عا
تروان هرا  موضروع علروم انسرانی نمریبا توجه به این ویژگی

معناها  در حال ترادل توسم رفتار کنشگران را با رجوع به پوسرته 
 اهر  آنها شناخت؛ بلکه درکی همدالنه الزم است ترا بتروان بره 

رد و ها  حاک  برر رفترار کنشرگران نفرو  کرنظام معنایی و ارزش
دهنده احساسات درونی انگازاننرده بره ها  تشکالدالیل یا انگازه

تصما  فاعالن را دریافت. آننره بررا  پژوهشرگر تفسرار  مهر  
کنرد شان تحقاق مریهایی که دربارهاست آن است که بداند انسان

هرایی کننرد، و ارزشواقعات اجتماعی را چگونه درک و تفسار می
دهند چاستند. پرس او سار آن را شکل میکه این رفتار و درک و تف

هاسرت؛ ولرری نرره از منظرر عقررل عملررِی درصردد شررناخت ارزش
خواهرد بدانرد دیگرران چره ق اوتگر، بلکه از منظر کسی که مری

کننرد و رفترار شرمارند و بره تررع آن رفترار مریچاز  را ارزش می
کنند. این تلقی از موضروع و روش دیگران را براسا  آن تفسار می

وم انسررانی، نرروعی بازگشررت برره ترارران غررایی برره منظررور فهرر  علرر
هررا  انسررانی اسررت. در رویکرررد تفسررار  هرردف تحقاررق کررنا

گرایان خواهان تواند کشف قوانان جهانشمولی باشد که اثراتنمی
پرردازان تفسرار  اساسرًا چنران کشف آن هستند. برخی از نظریره

داننرد و ناممکن میقوانانی را منکرند و ل ا کشف آنها را برا  عل  
برخی دیگر معتقدند که تنها پس از درک درسرت از نحروه خلرق و 

تروان دربراره ها  معنایی توسم افراد است که مریکارگار  نظامبه
 .(188: 1389گرایان تحقاق کرد )ناومن، قوانان مورد نظر اثرات

هررا و هنجارهررا  کنشررگران در رویکرررد اهمارت نقررا ارزش
ا  با اهمات آنها در حکمرت عملری دارد. هتفسار ، تفاوت عمد

در حکمررت عملرری ارزشررداور  امررر  عقالنرری بررود کرره امکرران 
سراخت، ولری در سنجا و داور  دربراره رفتارهرا را فرراه  مری

رویکرررد تفسررار  هنجارهررا امررور  صرررفًا ترراریخی و برسرراخته 
 هایند که به قلمرو عقالنات راهی ندارند. خواست و اراده انسان

ین، اگررر آرمرران پژوهشررگر تفسررار  در شررناخت معررانی و بنررابرا
ها  فرد یا جامعه موضوع پژوها دسرت یرافتنی باشرد، عقرل ارزش

نارز جایگراهی نردارد؛ یعنری اگرر بتروان  عملی در رویکررد تفسرار 
ها  پژوهشرگر پاراسرت، پژوها تفسار  را از هر نوع مداخله ارزش

مسررار پرسررا او برره خررود  خررود پرسشرری هنجررار  ناسررت، و 
پاسررخگویی و  ناررز مقت رری وارسرری عقالنرری هررا  اعترررار  از 
اعتراریات و برساخت ها  انسانی، و ق راوت عقالنری دربراره هرا  

باشد. بنابراین در پژوها تفسار  ارزشرداور  ا  نمیحک  هنجار 
که از شؤون و کارکردها  عقل عملی است جایی ندارد. در این مقالره 

وجه به جایگراه سرازوکار دور هرمنروتاکی در شود که با تنشان داده می
 ها  دیگران، این آرمان دست یافتنی ناست.درک ارزش
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 رویکرد انتقادی

در رویکرد پوزیتاویستی به علوم انسانی و اجتماعی، بایرد علر  را 
هرا  شخصری خرود ها پاراست. پژوهشگر باید از ارزشاز ارزش

همنرون شررایطی  طرفی اختاار کنرد. ایرن امررفاصله بگارد و بی
هرا  ایدئال برا  تحقارق اسرت ترا عانارت و جهانشرمولی یافتره

پژوها علمی به دست آید. در رویکررد تفسرار  نارز پژوهشرگر 
برا  آنکه بتواند بره  شود، ولیها  خود تخلاه نمیگرچه از ارزش

همدلی با موضوع انسانی مرورد مطالعره دسرت یابرد، از اولویرت 
 1کنرد.هاز و از ارزشداور  اجتناب میها  خود پردادن به ارزش

 این ویژگی مشترک هر دو رویکرد است.
هررا  نظریرره رویکرررد انتقرراد  واقعاررت اجتمرراعی، ویژگرری

ا  گونرهاجتماعی، نحوه آزمون نظریه اجتماعی و هدف عل  را بره
توانرد نظارر رویکررد پوزیتاویسرتی و کند که الجرم نمیترسا  می

هنجررار  و ارزشرری مسررتقل و  هررا تفسررار  نسرررت برره داور 
تفاوت باشد. واقعات اجتماعی از منظر انتقاد  عار  عقالنی، بی

حال کند. درعانکه پوزیتاویست گمان میگونهاز ارزش ناست، آن
واقعات اجتماعی صرف معانی و  هنات برساخته افراد ناز ناست. 

ی واقعات اجتماعی ترکاری از روابم واقعی و عانی به عرالوه معران
هرا  بخشرند. نظر هرا بره آن روابرم مریا  است که انسان هنی

هرا و اعتررارات هایی انسرانی، یرا همران برسراختاجتماعی سازه
هرا نارز سرشار از معنا و ارزشری هسرتند کره تغاارپ یرنرد. نظریره

هایی هستند که خود ها و ارزشفرضهمواره مرتنی بر عقاید، پاا
د. نظریره اجتمراعی درصردد قابل سنجا عقالنری و تغاارپ یرنر

ها و ناز روابرم واقعری جرار  در محرام شناسایی معانی و ارزش
اجتمرراعی مررورد پررژوها اسررت، و برره جهررت مواضررع مسررتقل 

هرا  تواند ساختارها  پنهانی را که در نظر ا  که دارد میارزشی
انجامرد شناسرایی و افشرا هرا مریکشی از انسراناجتماعی به بهره

                                                           

دنبلال برخال  اثبات گرایلان پژوهشلگر تفسلیری بله »نویسد: ویلیاق نیومن می. 1
علم عاری از ارزش نیست. در حقیقت علم ا اماعی تفسیری امکلان دسلایابی 

کنلد تلا به این حاذت را زیر سؤال می برد. او با افراد مورد مطاذعله هملدذی ملی
هللای خللودش را بللا  نهللا در میللان هللای  نهللا را دریابللد و همچنللین ارزشارزش

کنلد کله یل  نملیهلا مصلر  اسلت و فلرل بگ ارد. او بر  شکارسازی ارزش
ها از بقیه بهار یا بدتر است. نقش صلقیح پژوهشلگر در ایلن مجموعه از ارزش

لا 195−194: 1389 ،)نیلومن« رویکرد ی  مشارکت کننده حساس است (  ام 
این سخن نیومن دقیق به نظر نمی رسد، زیرا در نزد پژوهشگر تفسیری نیز عللم 

پیراساه باشلد. از منظلر تفسلیری  هااز  ن رو که علم است باید از مداخله ارزش
تواند از ارزش تهی شلود تلا بشلود بلا یعنی کنش انسانی است که نمی« معلوق»

 تکیه بر مشاهده ظواهر  ن به شناخای از  ن رسید. 

هرا  عقالنری ترتاب در تغاار آنها براسرا  ارزشنماید، و به این 
مؤثر باشد. ل ا آزمون نظریره اجتمراعی از طریرق مشراهده نترایق 
اقدام براسا  نظریه، و ارزیابی آن نتایق از حاث کمکی است کره 

رهایی از جهل، و عمل برا  تغاار آن ، به مردم در درک واقعی عال 
همات را آشرکار سراخته، تراان تمام عاار انتقاد ، تو»کرده است. 

کند، چگرونگی ساختارها  زیرین حاک  بر شرایم را توصاف می
ا  انرداز  بررا  آینردهکنرد، و چشر حصول تغاار را تشریح مری

 .(210−197: 1389)ناومن، « دهدممکن ارائه می
تروان گفرت با چنان توصافی از رویکرد انتقاد  به روشنی می

ور  هنجرار  بره کمرک عقرل رویکرد انتقراد  اساسرًا بردون دا
رو عقل عملی در نظرر تواند تحقق خارجی داشته باشد؛ ازایننمی

رویکرد انتقاد  امر  ناگزیر در تکوین هر نظریه اجتماعی اسرت 
هرا  که به ترداوم نظراما گونهخواهد از تحریف واقعات بهکه می

غارعادالنه کمک کند، دور بماند. تحقرق هردف علروم اجتمراعی 
  در شناسایی و نقراد  نظامرات اجتمراعی از جملره نظرام انتقاد

تولاد و ترویق عل  بردون تحلارل و ارزیرابی عقالنری اعتررارات و 
پر یر دهنرد، امکرانهرا را تشرکال مریهایی که این نظامبرساخت

هرا  ها  انتقاد  افرزون برر اینکره بایرد ارزشناست؛ ل ا نظریه
جا توسم عقل عملری پادا  نظامات اجتماعی را مورد نقد و سن

ها  منطرو  در نهادهرا و اعتررارات تشرکال قرار دهند باید ارزش
دهنده موضوع علوم انسانی را ناز نقاد  کننرد. مهمترر آنکره بایرد 
مازان و محکی را که به عنوان منظر عقالنارت عملری خرود بررا  
نگریستن و سنجا نظامات اجتماعی اتخا  می کننرد همرواره بره 

الرتره معنرا و  بگ ارند و آن را اعتراریابی کنند.سنجا عقل عملی 
قلمرو عقل عملی مورد نظر صاحرنظران ایرن رویکررد، برا معنرا  

 مقصود در این مقاله یکسان ناست. 
 

 های عقل بخش دوم: نظریه

 عقل نظری و عقل عملی

پرردازد و از ا  است که به شناخت موجرودات مریعقل نظر  قوه
درباره چگرونگی جهران هسرتی  نتایجی طریق تأمل و استدالل به

 آنهرا تعلرق دارد 3و تراران 2عقرل نظرر  بره امرور واقرع .رسردمی
                                                           

2  . matters of fact 

3  . explanation 
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Wallace, 2014)نتایق حاصل از استدالل .)  هرا  عقرل نظرر
هسرتند. عقرل نظرر   2دارند و از جمله باورها 1حاثات بازنمود 

عقلی است که آننه را سزاوار است دانسته شود و متعلق عمل قرار 
کند. این تعریف نا ر به عقرل حصرولی اسرت. گارد درک میینم

مقصود از عقل حصولی، عقلی است که با تصور و تصردیق، و برا 
تعریف و ق ایا و قااسات مرترم است، و بره آننره هسرت تعلرق 
دارد؛ یعنی به چاز  که در منطقه فعل اختارار  موجرود مخترار و 

  (.59: 1395 ، دارا  اراده، واقع نشده است )عابد  شاهرود
گوید عمرل اختارار  مرا عقل عملی، عقلی است که به ما می

گونرره شررود کرره بایررد باشررد. بایررد چگونرره باشررد تررا جهرران آن
کنرد و عقرل ها داور  مریدیگرسخن، عقل نظر  درباره هستبه

کنرد، و همزمران مری 5داور  4و بایردها 3هراعملی دربراره ارزش
عقرل عملری فقرم درک و  نمایرد.نسرت به عمل بعث و زجر مری

 دهد.کند و فرمان ه  میکند؛ بلکه توصاه میداور  نمی
ا  در این نوشته، با اتکاء بر این تعاریف اجمرالی، هرر نظریره

که درباره توانایی یا ناتوانی عقل برا  داور  هنجار  درباره حک  
و انشاء حک ، سخنی گفتره اسرت مشرمول  6عمل اختاار  انسان

قل عملی خواهد بود؛ خرواه سرخن خرود را تحرت عنوان نظریه ع
 7عنوان عقل نظر  جا  داده باشد یا تحت عنوان عقل عملی.

                                                           

1  . representive 

2  . beliefs 

3  . values 

انلد افلزون بلر بایلدهایی کله بله عمل. تو ها نیلز  ملیمقصود از بایدها ]و ارزش .4
گیرد، بایدهایی درباره غایات یا نالایع اعملال اخایلاری اخایاری انسان تعلق می

انسان نیز باشد. همه اندیشمندان به اینکه عق. عملی باواند بایلدهایی را دربلاره 
غایات اعمال اخایاری انسان صادرکند )یعنی غایت یا غایلات اعملال اخایلاری 

نیز ارزشداوری کند( قاه. نیساند  ذ ا در این تعریل  فعلاله و بله نقلو  انسان را
ا مال عق. عملی را عهده دار داوری دربلاره بایلدها معرفلی ملی کنلیم تلا در 

  ینده این ا مال را با تو ه به  راء مخال  به تفصی.  وریم.

 . به این نوع داوری از این پس داوری هنجاری یا ارزشداوری خواهیم گفت.5
توانلد توسل  عقل. شایان تصریح است که اعمال اخایاری انسلان از دو زاویله ملی. 6

هلای هنجلاری. از ایلن عنوان موضوعاتی برای مقملولنخست به  −مطاذعه شود: 
ها دربلاره فعل. شود. این گونه پرسشها پرسش میزاویه از ارزش و اذزاق  ن کنش

اخاصاصلی مربلوط بله فعل. هلای اصلی. یلا شلوند و پرسلشبما هو فع. طرح می
دوق به عنوان امور واقع که موضلوعاتی بلرای احکلاق   −اخایاری یا کنش هساند  

لی میلان افعلال بلا سلایر  ناظر به واقع اند. از این زاویه درصدد شناخت مناسبات عل 
هلا و ها از حیل  انگیلزههای انسانی و ا اماعی هسایم. اگر شناخت کنشپدیده

 همین راساا صورت گیرد به همین نوع دوق تعلق خواهد داشت.معانی  نها  نیز در 
توان از دو منظر نگریست از ی  منظلر  نهلا ها را نیز میدر همین راساا خود ارزش

اند، از منظر دیگر امری از املور واقلع و دارای تلأثیر اموری مافاوت از امور واقع
 بر و تأثر از سایر امور واقع هساند. 

را به خلود اخاصلاص  یدی  ملی: عق.، گرچه اصطالحات فراوان.  یت اذله  وا7
ا ز  ن یل: ای. عقل. نظلر1ر اسلت: یر مجموعه  ن، دو امر  امع ز یداده است، ام 

ها  عقل ها  عقل عملی با وصف فوق جزئی از نظریهنظریه
هرا  طورکلی هستند. هدف این بخا مقاله پرداختن بره نظریرهبه

هرا  عقرل عقل عملی است؛ اّما نخست برا  آنکه جایگاه نظریه
هرا  عقرل را ها  عقل را بهتر تصور کنا ، نظریرهملی در نظریهع

 کنا .درباره قلمرو عقل به صورت  یل خالصه می
ها  شناخت عقلری الف: عقالنات فراگار که مطابق آن متعلق

اند از: اصول صور  حاک  بر اندیشه )منطق(، امرور واقرع عرارت
)ریاضرررری، اعرررر  از طراعررررت محسررررو  و نامحسررررو ، و 

سااسرت ، ها )اع  از اخالق، تردبار منرزلالطراعه(، و ارزشمابعد
 شناسی(؛مدن، و زیرایی

ب: عقالنات نافراگار نوع اول که مطابق آن منطق، همره امرور 
واقع، و اخالق تدبار منزل و سااست مدن متعلرق شرناخت عقلری 

 هستند؛
ج: عقالنات نافراگار نوع دوم که مطابق آن منطق و امور واقرع 

 اخت عقلی است؛متعلق شن
د: عقالنات م اق نوع اول که مطابق آن منطرق، ریاضراات و 

 اند؛امور واقع طراعی متعلق شناخت عقلی
: عقالنات م اق نوع دوم که مطابق آن منطق و ریاضراات و ھ

پ یر متعلق شرناخت از ماان امور واقع طراعی، صرفًا امور مشاهده
 اند. عقلی

                                                           

 یپردازد و قضا و داور یم یامور نظر یاصطالح، فق  به بررس ی عق.، طبق 
از ن نلوع یلا یهلا رمجموعهیشود. ز  ی. خام میمسا« نبودن»ا ی« بودن»ز به یاو ن

. کیشه را تشلیه مراح. مخال  اندکال و حس است یعق.، عبارت از َوْهم، خ
باشد. اثبات  یق میه  مع  ن حقاکاست  ینیو کن عق.، حق  تیع ایدهد. ناا یم

از  نهلا بقل   یه در عق. نظلرکاست  یو ود خدا، نبوت، معاد و... از امور
املور  یبررسلاصطالح، فقل  بله  ی ن عق.، طبق ی: ای. عق. عمل2شود   یم

اسلت. حاصل. « دهایلدها و نبایبا»او از سنخ  یپردازد و قضا و داور یم یعمل
باشلد. حلق  یه  ملع  ن حقلوق ملکلاسلت  ین عق.، حق  اعاباریا یها تالش

 یه در عقل. عمللکلاسلت  ین، و... از ملواردکت، حق  مسکی، حق ماذی زاد
ت و غضلب ، عبلارت از شلهو یعق. عمل یها رمجموعهیز ز یشود. ن یم یبررس

لا صلدق یلگ ی. ملکه توس   نها مراح. مخال  علزق و اراده شلکاست  رد. ام 
ال و یبر َوْهم، خ یه عق. نظری با رهبرکاست  یین، در  ایو راسا یعق. واقع

از غضب و شلهوت، بله  ییا عق. عملی با رهای. شود یات نایلک کحس به در 
ت گمارد. زهیم انگیتنظ  ها هم 

فلرق  ی، با عق. عملیمت عملکز حیاست، و ن یظرر از عق. نی، غیمت نظرکح
شله یدار هرگونله اند ، عهلدهیه عقل. نظلرکلن اسلت یدارد. اصطالح صاهب، ا

نلد، و عقل. کر لوع  یمت عملکا به حیبرگردد  یمت نظرکاست  خواه به ح
برگردد و  ینیو کق تیمان به حقایزه است، خواه به ایدار هرگونه انگ ، عهدهیعمل

نلد ) لوادی  مللی، کر لوع  یعزق به انجلاق حقلوق اعابلارخواه به اتصا  و 
 .(178−177: 1387عبداذله 
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ها  عقرل عملری است که نظریهبا نظر به خالصه یادشده، پاد
دربارۀ عقل هسرتند « الف و ب»ها  تفصال یافتۀ بخشی از نظریه

و سه نظریه دیگر اساسًا به عقل عملی قائل ناستند؛ یعنی قوه عقرل 
را قادر به داور  و حک  هنجرار  دربراره عمرل اختارار  انسران 

داننرد، و هرر جرا از عقرل عملری سرخن گوینرد کاربردشران نمی
 است. تسامح م کور دو صورت دارد:  تسامحی

در یررک صررورت عقررل عملرری مررورد نظررر اساسررًا داور   −
ها  خود را با تعرابار هنجرار  کند؛ هر چند داور هنجار  نمی

ادا کند. عقل عملری در ایرن صرورت درواقرع احکرامی نظرر  را 
ها و نسرتی که با اهداف کند که به روابم عّلی ماان پدیدهصادر می

: 1395ارند )عقل ابرزار (، مربرو  اسرت )بروباکرر، مفروض د
(. درباره این آراء در این مقاله بحث خواها  کرد؛ هرچنرد کره 59

 به معنا  دقاق کلمه آنها به عقل عملی قائل ناستند.
صورت دوم را در پایان مقاله به روشنی در خرواها  یافرت؛  −

ختارار  زیرا در این کاربرد گرچه از حکر  عقرل دربراره اعمرال ا
ا  مشترک ناست کره رود، ولی عقل مورد نظر قوهانسان سخن می

ها از آن رو که انسرانند واقرع شرود. نتایق آن مورد قرول همه انسان
درباره این آراء ناز در این مقاله بحث خواها  کرد؛ هرچند که آنها 
ناز به معنا  دقاق کلمه به عقل عملی قائل ناستند. نمونه ایرن آراء 

هرایی هسرتند کره مرردأ صردور احکرام عملری را توافقرات نظریه
 دانند نه قوه مشترک فراتاریخی آدماان. اجتماعی می

 
 های عقل عملینظریه

ها  عقل عملی رابطه ماان عقل و عمل اختاار  انسان را از نظریه
کنرد و برر آن حاث که موضوع احکام هنجار  است، تصویر مری

ها  برا  ارائه این تصویر پرساآورد. درستی آن رابطه حجت می
 کنند:ها  عقل عملی بررسی می یل را در نظریه

آیا عقل حاثات شناختی نسرت بره حکر  هنجرار  عمرل   .1
اختاررار  انسرران دارد یررا حاثاررت انگازشرری، یررا هررردو حاثاررت را 

 داراست؟ 
در فرررض داشررتن حاثاررت شررناختی نسرررت برره احکررام  .2

کند یا احکام شناسایی می هنجار ، الف. آیا عقل احکام جزئی را
کلرری را یررا هررردو نرروع حکرر  را؟ ب. در هررر حررال متعلررق ایررن 

شناختی چه چاز  اسرت؟ ج. آیرا ایرن ها به لحا  هستیشناخت
توان مسرتدل کررد؟ و آیرا اسرتدالل پشرتوانۀ ایرن ها را میشناخت
 ها برهانی است؟ شناخت

ل در فرض اینکه عقل دارا  حاثات انگازشی نسرت به افعا .3
ها  آن جزئی است یا کلری یرا هرردو اختاار  باشد، الف. فرمان

ها کجاسرت: آیرا عقرل نوع فرمان را داراست؟ ب. منرع این فرمان
شناسد و مردأ ایرن کند یا صرفًا آنها را میها را صادر میاین فرمان

 ها خارج از عقل )مثاًل فرامان الهی( است؟فرمان
؛ یعنی صرفًا محاسررات آیا عقل عملی حاثات ابزار  دارد .4

دهد و درباره اهداف ساکت است و آنهرا را هدف وساله انجام می
گاررد یرا کند و مفرروض مریاز قلمروها  غارعقالنی دریافت می

 غارابزار  و اصال است؟ 
ها  مختلف عقل هایی از این دست نظریهدر پاسخ به پرسا

ثارت هرا منکرر وجرود حاانرد. برخری از پاسرخعملی پدید آمرده
شررناختی و هنجررار  برررا  عقررل در بخشرری از اعمررال اختاررار  

با اوصافی که در ، هستند؛ یعنی عقل به عنوان قوه مشترک آدماان را
تعریررف عقررل آمررد، دارا  ربررم و نسرررتی بررا عمررل از آن حاررث 

هرا را گونره نظریرهدانند که موضوع احکام هنجار  است. ایننمی
هرایی کره قلمداد کرد؛ نظریرهها  نافی عقل عملی توان نظریهمی

دانند می 1ها  عملی را حاصل نوعی حس اخالقیشناخت ارزش
و همننان، برا  عقل نقشی در انگازش به عمل قائرل ناسرتند، از 

هرا  هرا هسرتند؛ زیررا از سرویی شرناخت ارزشاین قرال نظریره
اخالقی را نتاجه فرایند  شهود  یا استداللی که متکری بره عقرل 

انند و از سو  دیگر شأن انگازاننده ه  برا  عقل قائرل دباشد نمی
ا  بررا  عقرل یکری از دو شرأن شرناخت ناستند؛ ولی اگر نظریره

 ارزش عمل یا انگازش به عمل را قائل شود، در اصطاله مترداول،
 O’neillها  عقرل عملری خواهرد برود )ا  از قرال نظریهنظریه

,1998: 6775.) 
 

 ه عمل برانگیزانندگی عقل نسبت ب

ها  عقل عملی در پاسخ به پرسا شماره یک دچار اخرتالف نظریه
درونگررا و  هرا هایی همنون نظریرهاند، پدیدآمدن دیدگاهنظر شده

                                                           

1  Moral sense 
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گردد. هر سره احتمرالی برونگرا به برخی از این اختالف نظرها برمی
کره در مررتن پرسررا نخسررت آمررد )حاثاررت شررناختی، یررا حاثاررت 

طورکلی درباره حاثات انگازشی ارد؛ اّما بهقائل د انگازشی، یا هردو(
انرد: درونگرایری ها به دو دسته تقسا  شردهاحکام عقل عملی نظریه

   .3( و برونگرایی انگازشی2)یا درونگرایی حکمی 1انگازشی
درونگرایان انگازشی معتقدند که احکام اخالقی کره بخشری از 

ا  حاثارت عنوان احکامی عقالنری داراحکام عقل عملی هستند، به
انگازشی هستند؛ یعنی احکام اخالقی ازآنجاکه فرمان عقل هسرتند 

کننرد یعنری درسرتی افزون بر اینکه عمل را توسم عقرل توجاره مری
کنند، باعث و انگازاننده به عمل ه  هستند. از اخالقی آن را باان می

تباهان عمل است و ه   یکتوجا،این دیدگاه حک  عقلی اخالقی ه  
از آن جهت که توجاه کننده عمل است موضوعی برا  فررا آن.  کااد 

اخالق است؛ یعنی در فرا اخالق قابلات مسرتدل شردن آن احکرام 
کننده عمل اسرت موضروعی شود و از آن جهت که تراانبررسی می

ترر است. بره باران سراده 4برا  فلسفه عمل و ناز روانشناسی اخالق
به عمل این اسرت کره کنندگی حک  اخالقی نسرت مقصود از تراان

فرد را به عمل مطرابق برا و افره  5تواندمیتشخاو و افه به تنهایی 
  (.Deigh, 1998: 592) برانگازد

در نقطه مقابل درونگرا  انگازشی برونگررا  انگازشری قررار 

                                                           

1  . motivational internalism 

2  . Judgment internalism 

3  . motivational externalism 

خلود، بله موضلوع انگیلزه  لهااخالق. مثاله سایمون کرچین در فص. هفام کااب 4
اینکه ناق کااب بقثی فلسفی در ایلن خصلوص را ایجلاب اخالقی پرداخاه و با 

می کند، عمدتاه از و هله نظلر روانشناسلی اخلالق بله موضلوع پرداخاله اسلت 
 (.243−211: 1397)کرچین، 

. گفانی است که قدرت انگیزش حکم هنجاری عقالنلی بله ایلن معناسلت کله 5
ای را  یلزهچنین حکمی، انگیزشی را نسبت به انجاق فع. وا د است  یعنی انگ

کند  وذی نه به ایلن معنلا کله ضلرورتاه فعل. یبرای انجاق فع. مورد نظر ایجاد م
مطابق با  ن حکم را ایجاد کند. توضلیح اینکله هرچنلد در دیلدگاه درونگلرای 
انگیزشی حکم هنجاری عقالنی قدرت ایجاد انگیلزه را داراسلت، وذلی یگانله 

هلای دیگلر از قبیل. عواطل  و هخاساگاه انگیزه نیست  ذ ا چه بسا کله انگیلز 
احساسات مخاذ  بر انگیزه ناشی از حکم عقللی غلبله کننلد و درواقلع فعللی 
برخال  مقاضای حکم هنجاری عقالنی، از فاع. مخالار صلادر شلود. بلرای 

اذجملله قلدرت ی نکه درونگرای انگیزشی مقسوب شویم کلافی اسلت کله فل
یم و الزق نیسلت کله قاهل. بله ایجاد انگیزه بر فع. را بلرای حکلم عقللی بپل یر 

منقصر بودن این قدرت برای حکم عقلی باشیم و نیز الزق نیسلت بلرای حکلم 
هنجاری عقلی قاه. به قدرت ایجاد ضروری فع. شویم. ایجلاد فعل. و انگیلزه 

توانلد بله یفع. دو مفهوق  دا از هم هساند. در افعال اخایاری انگیلزه فعل. مل
هلای هبله دذیل. حضلور انگیلز −اند از ایجاد فع. تو  میایجاد فع. بینجامد و نیز 

 بازبماند. −معارل

طرورکلی و از جملره دارد که معتقد است احکرام عقرل عملری بره
عمل باشند. بنابر ایرن  کنندهتراان تواننداحکام عقلی اخالقی نمی

تواند باعث به عمل شود حراالت دیدگاه، اساسًا تنها چاز  که می
توانرد از طریرق نفسانی یا اماال هستند؛ ل ا عقل بما هو عقل نمی

ترر احکام و دالیل خود محّرِک شخو به عمل باشد. به باان ساده
ممکن است کسی و افه عملری و اخالقری خرود را بدانرد؛ ولری 

گفته شده اسرت  6برا  عمل به آن نداشته باشد )همانجا(. محّرکی
که حاماان درونگرایری انگازشری بسراارند، و حاماران برونگرایری 

شمارند، لکن دو تن از باناان علوم انسانی مدرن در انگازشی اندک
شمار همان گروه اندک قرار دارند: توما  هابز و جران اسرتاوارت 

 −از یرک لحرا −ی باور دارند که مال هر دو به برونگرایی انگازش
 برد. پاشانه به هاوم می

هابز معتقد بود که انگارزش بره عمرل همرواره، و از جملره در 
خصوص عمل اخالقی، بناراد  خودگروانره دارد. مارل نارز ماران 
دالیل درستی اصل یا اصول اخالقی و فرمان به آن و ت مان عمل 

تروان برر که هرچند مری مطابق با آن، فرق می نهاد و ل ا بر آن بود
نادرستی عملی احتجاج کرد که برخالف اصل اخالقری )بره نظرر 

توان برا اسرتدالل عقلری ( است و دلال آورد، نمی7مال اصل فایده
کسی را به عمل مطابق با آن اصل اخالقی برانگاخت. به نظرر و  

ا  را دریافرت کررده باشرند فقم کسانی که تعلرا  و تربارت ویرژه
گرایران کره عمردتًا کننرد. عاطفرهل اخالقی رفتار میمطابق با اص

انرد نارز عقرل را در مله  از اندیشه پوزیتاویستی حلقه ویرن بروده
دانند و همنون هاوم انسان را متحرک برانگاختن به عمل قاصر می

 دانند. بالمال می
 

 دالئل عملی و عقالنیت آنها

یرژه احکرام وهمه کسانی که استدالل دربراره احکرام عملری و بره
کنند، مراحث خود را ولو به تسامح  یل عنروان اخالقی را طره می
هرا  مرورد نظرر توان استداللدهند. لکن نمیعقل عملی قرار می

                                                           

کلی کله که نداشان هیچ . باید تو ه کرد6 کلی بله عمل. بلا داشلان مقر  گونه مقر 
شود فلرق دارد. ممکلن اسلت تصلور کلرد کله ها واقع میمغلوب دیگر مقر ک

کلی کله انسان کی به عم. بیابند  ذکن مقر  تلاب ها با داشان حکم اخالقی مقر 
گلوییم های مخاذ   ن را ندارد. در این صلورت نملیمقاومت در برابر مقر ک

گلوییم گونه مقر کی که ناشی از حکم اخالقی باشد ندارد  بلکله ملیفرد هیچ
 مقر ک ناشی از حکم اخالقی او ضعی  بوده است.

7  . utility 
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همه آنها را از حاث عقالنری برودن در یرک سرطح قلمرداد کررد. 
نسرت این دالئل با قوه عقل به معنرا  مرورد نظرر در ایرن مقالره، 

هرا  مهمری کره درخصروص ایرن پرسایکسان ناست. یکی از 
طرور نسرت، نزد فالسوفان مطره است این است که آیرا عقرل، بره

 مستقل از اماال، دالیلی بر درستی اعمال دارد؟ 
دانند که بردون برخی از فالسوفان عقل را واجد این توانایی می

هرا  انسران، دالیلری را درخصروص استناد و اتکراء بره انگارزش
ویرژه احکرام اخالقری اقامره احکام عملی و بهدرستی یا نادرستی 

کند. چنان دالیلی از حاالت روانشناختی عامالن مستقل هسرتند. 
هایی نظار نظریه اخالقی کانت از این قرال هستند. در نقطره نظریه

طرورکلی هایی قرار دارند که معتقدند دالیل عملی بهمقابل، نظریه
گرسرخن، امارال انسران دیباید مرتنی باشند بر امارالی خراص. بره

برخاسته از دالیل ناستند، بلکره دالیرل مرتنری و متکری برر امارال 
هستند. ریشه این دیدگاه نظریره هاروم در فلسرفه عمرل اسرت کره 
معتقد است انگازش به عمل فقم از طریق اماال قابل تراان اسرت 

Heuer, 2005:715).) 
لی سخن بانا  گروه دوم گرچه از استدالل عمبه این ترتاب می

پ یر شمردن احکام عملی آنها را در قلمررو گویند و با استداللمی
دهند، لکن بناان عقالنات مورد نظرشان امارال عقالنات جا  می

رو مجرال بررا  و احوال روانشناختی انسان است، نه عقرل. ازایرن
هررا  عملرری اعترررار شررود کرره نتررایق اسررتداللایررن فررراه  نمرری

را شرایم و احوال روانشناختی عرامالن جهانشمول داشته باشد؛ زی
هرا بنابراین عارار عقالنارت ایرن اسرتدالل 1همواره متفاوت است.

گونره دالیرل اندک است و بلکه به معنا  دقارق کلمره اساسرًا ایرن
عقالنی ناستند؛ اّما گروه نخست معتقدند که عقل مستقل از اماال 

ل )اعمرال تواند دالیلی را بر درستی دست کر  برخری از اعمرامی
توان گروه نخست از فالسوفان را قائل اخالقی( اقامه کند؛ پس می

برره وجررود دالیررل عقالنرری در دفرراع از احکررام اخالقرری شررمرد و 
 ها  آنها را دارا  عاار باال  عقالنات دانست. استدالل

نظراتی که به امکان استدالل عقالنی مسرتقل از امارال، بررا  
انرد: ه دو دسرته کلری قابرل تقسرا احکام اخالقی قائلنرد خرود بر

پ یر و درنتاجه ا  برا  اینکه احکام اخالقی را صدق و ک بدسته
                                                           

اقدند، این امیال اذباه برخی مانند هیوق به و ود امیال کلی و الیاغیر در  دمی مع .1
 اند.همواره ثابت را حد وس  برای قاه. شدن به اخالق  هانشمول قرار داده

هرا  قابل سنجا عقالنی بشمارند، حقرایق، اوصراف و محمرول
ها  امور واقع، امرور  اخالقی را نظار حقایق، اوصاف و محمول

(. (Wallace, 2014: 4 of 15انررد عانرری قلمررداد کرررده
به نوع مستقل و متمایز  از حقایق و اوصاف به نرام  دیگرسخن،به

انرد. برخری از ایرن فالسروفان حقایق و اوصاف اخالقی قائل شده
حقایق و اوصاف اخالقی را امور  طراعی و برخری دیگرر آنهرا را 

اند؛ لر ا بررا  اشراره بره مطراَبق احکرام و امور  ناطراعی دانسته
وان از اصررطاله ترراصررول اخالقرری از منظررر ایررن فالسرروفان مرری

پر یر  االمر استفاده کرد. خالصه اینکه عقالنات و استداللنفس
احکام و اصول اخالقی از منظر اینان متفرع بر وجود مطاَبقی برا  

انرد کره از آن آنهاست و ل ا حقایق و اوصافی اخالقی را قائل شده
هرا  کنرا . نظریرهاالمرر یراد مریعنوان نفرسحقایق و اوصاف به

گرایری هرا  واقرعگارنرد نظریرهکه در این دسته جا  مری متنوعی
 هستند.  2اخالقی

پر یر برودن احکرام و ا  دیگر در عان اینکه به اسرتداللدسته
دانند که بره وجرود اصول اخالقی قائلند خود را مستغنی از این می

حقایق و اوصاف اخالقی همنون امور  واقعی قائل شروند. آنهرا 
پر یر  و عقالنارت احکرام و اصرول استداللگرایی را مرنا  واقع

 3هرا را گراه برسراختگراییدانند. این دسرته از نظریرهاخالقی نمی
توان با توسرل بره ابعراد اند که میاند. برساختگرایان مدعیخوانده

]شاید بتوان گفرت برا توسرل بره « دلال»و « عمل»مسل  و اصلی 
ه و مستدل کررد  ات و  اتاات عمل و دلال[ اصول اخالقی را موّج 

O’neill, 1998 a,1785) ویژگرری مشررترک برسرراختگرایان و .)
تروان اصرول گرایان اخالقی این است که هر دو باور دارند میواقع

کرررد. اّمررا ویژگرری  موجهه،اخالقرری جهانشررمول داشررت و آنهررا را 
اختصاصی برساختگرایان این است کره معتقدنرد راه دسرتاابی بره 

سل به مفاها  عمل و دلال یا عقل است، این اصول و توجاه آنها تو
 االمر برا  این مفاها . نه قائل شدن به نفس

ا  )اخالق( که در آن بتوان هررو  برا  قائل شدن به عرصهبه
را به نحو عقلی و بدون اشرترا  و  احکام عملی )/احکام اخالقی(

، تعهدات، قرادادها و امثرال هااتکاء به امور  نظار اماال، خواست
کره همره عراقالن در برابرر آن اسرتدالل ا گونهآن مستدل کرد؛ به

                                                           

2. Moral realism  
3 . Constructivism 
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خاضع شوند؛ کافی است تا احکام عملی بنارانی عقلری باابنرد، و 
در نتاجه بتوان هر نوع استدالل عملی متکی به این امور را بر عقل 

د توسرم استوار کرد، و امکان مستدل کردن آنها به نحرو قابرل تأیار
 همه عاقالن را فراه  کرد. 

 
 عقل عملی ابزاری و عقل عملی مستقل

طرورکلی، و عمرل اخالقری داور  هنجار  عقل درباره عمرل بره
 طورخاص به دو صورت قابل تصور است: به

عقرل برا در نظرر داشرتن  1عقل عملی معطهو  به، یایهت  −
غایاتی مشخو، اعمال را از حاث ترأثار  کره در نارل بره آن 

هرایی کره ایت دارند بررسی و ارزشرگ ار  نمایرد. دیردگاهغ
شوند به این نروع از خوانده می 3یا پاامدگرا 2اصطالحًا غایتگرا

داور  هنجار  توجه دارند. در این حالت عقل عملی، عقرل 
درباره غایت ندارد، و نقشی ابرزار  دارد: ابرزار  عملی حکمی

سرنجد. عقرل مریرسادن به غایاتی مفروض و غارقابل نقد را 
گوید: مرا عقراًل ملرزم هسرتا  ابزار  تابع اصلی است که می

وسایلی را اختاار کنا  که بررا  تحقرق غایاتمران الزمنرد. در 
انتقاد به این اصل گفته شده است که ایرن اصرل خرود بارانگر 

 ,Wallace) الزامی است که به ها  رو  حاثات ابزار  ندارد

2014: 6−7 of 15.) 

عقل فار  از نقشی کره یرک  4معطو  ب، عمل  عقل عملی −
کند عمل در تحقق یک غایت دارد آن عمل را ارزشگ ار  می

نماید. در ایرن دیردگاه اعمرال و درباره آن داور  هنجار  می
اختاار  انسان فار  از نسرتی که با غایات دارند واجرد ارزش 
اخالقی هستند و عقل تروان شناسرایی آن ارزش را دارد. عقرل 

کند که رزش اعمال را از طریق اصولی هنجار  شناسایی میا
 آورد.بر درستی آن دلال می

در  یل این تقسا  پرسشی مطره اسرت کره آیرا عقرل دربراره 
کند که در عقل عملی معطوف به غایرت، مرنرا  غایتی داور  می

دیگرسخن، آیا گزینا غایرات گارد. بهسنجا حک  عمل قرار می

                                                           

1. end−oriented  
2 . teleological 

3 . consequentialist  
4  . act−oriented 

گارد یرا بره صرورتی کراماًل دلخواهانره میبا هدایت عقل صورت 
شود. در صورتی که پاسخ مثرت باشد، هردایتگر  عقرل انجام می

هرا  مختلفری پدیرد چگونه است. در پاسخ به این پرسا نظریره
 آمده است.

ها نقا عقل در ارترا  برا غایرات را صررفًا در برخی از نظریه
اسرت کره  دانند که گزینا غایت در صورتی عقالنریاین حد می

مرتنی بر اطالعات درست درباره امور واقع صورت پ یرد. در ایرن 
رو  نقشی عملی ندارد. عقرل نظرر  ها ها عقل بهدسته از نظریه

ها از جمله شرایم فاعل مختار را شناسایی و اوضاع و احوال پدیده
کنررد و فاعررل مختررار برره صررورتی دلخواهانرره آن را عرضرره مرری

معطروف بره غایرت در ایرن صرورت برر گزیند. عقل عملری برمی
کنرد و محاسررات بستر  وابسته به اراده و غارعقالنی فعالات مری

هردف خرود  −دهد. محاسرات وساله را انجام می 5هدف −وساله
هایی که غایت را محاسراتی در محدوده عقل نظر  هستند. نظریه

هرا دانند در شرمار ایرن نظریرهامر  وابسته به جامعه و فرهن  می
گرا هستند. مقصود این است که گارند، و به وضوه نسراتقرار می

کنند بستگی بره ایرن دارد کره فاعرل ا  که صادر میاحکام عملی
مختار کردام غایرت را انتخراب کررده باشرد، خرواه ایرن انتخراب 
گاه و نتاجه تعلق به یک جامعره و فرهنر  خراص  انتخابی ناخودآ

گاهانه صورت پ  یرفته باشرد، در هرر حرال باشد یا به نحو  خودآ
دستورات اخالقی ا  جهانشمول نخواهنرد برود کره در  یرل ایرن 

 انتخاب قرار دارند. 
گفتنی است که عقل عملری معطروف بره عمرل نرافی احکرام 
عملی معطوف به غایت ناست؛ لکن اواًل شأن اصلی عقل عملری 

دانرد؛ ثاناررًا نتاجرره محاسرررات وسرراله نمرری−را محاسررات هرردف
را بردون اعانره عقرل عملری فاقرد حکر  هنجرار   وساله−هدف

هرا  تروان برا شرناخت وسرالهداند و بر آن است که زمانی میمی
دستاابی به اهداف مشخو، حکمی هنجار  به آنهرا داشرت کره 
هدف مشخو شده واجد ارزشری باشرد کره عقرل عملری بره آن 
داللرت کررده باشررد؛ ثالثرًا حکرر  هنجرار  اعمررال را کره از ایررن 

استخراج شود صرفًا در چارچوب احکرام عقرل عملری محاسرات 
شناسرد؛ یعنری در صرورتی کره معطوف به عمل بره رسرمات مری

                                                           

5. means−ends  
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احکام عملی مستخرج از عقل ابزار  با احکرام مسرتقل اخالقری 
کند و برا  آنها جواز عقلری عملری متعارض باشند آنها را طرد می

 شود. قائل نمی
 

 بخش سوم: امکان پاالیش علم از ارزش

ایر  اکنون سه رویکرد درباره علوم اجتماعی را آنگونه معرفی کردهت
ایر  کره پردازان این رویکردهاست و نتاجه گرفتهکه خواسته نظریه

در دو رویکرد پوزیتاویستی و تفسرار  جایگراهی بررا  دخالرت 
ها  ارزشی و هنجار  و در نتاجه عقل عملری وجرود دادن داور 

هرا  علمری در واقعارت که آیرا نظریرهپرسا  ندارد؛ اّما اکنون می
خواهرد و آرزو پررداز مریانرد کره نظریرهگونرهشان همرانخارجی

پرداز اجتمراعی پوزیتاویسرت که نظریهگونهتوان آنکند؟ آیا میمی
ا  فار  از هر ارزش و صرفًا نا ر بره واقعارت خواهان است نظریه

ن اتخرا  تروان بردوعار  از ارزش اجتماعی به دست داد؟ آیا مری
نظر ، صرفًا بره گرزارش  موضعی ارزشی و بدون ترجاح دیدگاهی

کره گونرهها  مردم یک جامعه پرداخرت، آنها و ارزشبانیجهان
  پرداز تفسار  آرزو دارد؟نظریه

برا  پاسخ به این پرسا مناسب است نخست موضع یکی از 
فالسوفان برجسرته علر  را روایرت کنرا . از منظرر هالرر  پراتن  

هاست. مقصود ها خود مسروق به شناخت ارزشاخت واقعاتشن
این است که توجاه هر مدعا  نا ر به واقع بدون مفروض داشرتن 

هرا  شرود؛ الرتره همران داور هایی ارزشی، ممکن نمریداور 
ارزشی خود از نظر کسی کره بره کمرک آنهرا درصردد توجاره یرک 

کر  قابرل مدعا  نا ر به واقع است، باید درسرت باشرد یرا دسرت 
ا  هررا  ارزشرریدرسررت بررودن باشررد؛ یعنرری بایررد چنرران داور 

هایی عانی باشد وااّل مدعاها  نا ر به واقع ما ه  که بر آنهرا داور 
 (.200: 1385متکی هستند امور   هنی خواهند بود )پاتن ، 

گارر  دو نکتره از نظرر بحرث مرا مهر  اسرت: در این موضع
ها  ارزشی داور  نا ر  نخست آنکه بدون مفروض داشتن داور

ها  ارزشی عانری هسرتند؛ به واقع ممکن ناست؛ دوم آنکه داور 
یعنی امور  وابسته به احسا  و عاطفه صررف ناسرتند. بنرابراین، 

ها  ارزشی امرور  در قلمررو عقرل هسرتند، هرچنرد کره داور 
نراشند که کانت احکام اخالقی را عقلی  ا گونهعقالنی پاشانی به

)همان(. نکته اخارر برر عقالنری برودن حکر  هنجرار   شمردمی
کاد دارد و نکته نخست ناممکن بودن حک  واقعی در نرود حک   تأ

کند. نکته نخست حاثاتی منطقی دارد؛ هنجار  را خاطر نشان می
یرابا  کره اساسرًا در یعنی با تحلال منطقی فعالات علمری درمری

 پ یر ناست. هنجار  امکان عل ، حک  واقعی بدون وجود حک 
آنکه درصدد ارزیابی این دیردگاه باشرا  بره کمرک آن، آراء بی

ها  هنجار  را بره دو معتقد به عدم امکان پاراستن عل  از داور 
 کنا : گونه تقسا  می

گروهی نظار پراتن  و کرواین امکران منطقری پراالیا علر  از 
را منکرنرررد، و گروهررری برررا تکاررره برررر رأیررری  1داور  ارزشررری

اسانه، معتقدند که استعال  انسان از طراعت و اجتمراع و شنانسان
ها امر  است که حتی اگر بره لحرا  منطقری فار  شدن از ارزش

بتوان آن را همنون یک آرمران در نظرر گرفرت، در عمرل ممکرن 
، هرراانررد کرره پرراا داور پژوهشررگران افررراد  حقاقرریناسررت. 

قشران زندگی شخصی، و همننران عالئ، هانفساناات، جاه طلری
شان را متأثر کند. هنجارها  جامعه علمری ا تواند رفتار حرفهمی

شروند و گره گراه نقر  طرفی، هماشه در عمل اجرا نمرینظار بی
شوند. اساسًا فعالات عل  در خأل و جدا  از دناا  واقعری ر  می

دهد. ناروها  اجتماعی، سااسری، و اقتصراد  مختلفری برر نمی
 .(35: 1389)نارومن، گ ارند تأثار میایجاد و نحوه فعالات عل  

اگر نحوه ح ور داور  ارزشی در فعالارت علمری را نظارر گرروه 
نخست تصویر کنا ، و به عانارت احکرام هنجرار  قائرل باشرا  

ای ، و آن را نقشی نقا عقل عملی در عل  را به وضوه ا عان کرده
 ای . لکن اگرر جایگراه احکرام هنجرار  در علر  رااساسی دانسته

 ماطقهینظار گروه دوم تصویر کنا ، نقرا عقرل عملری را نقشری 
ای ؛ هرچند به لحا  واقعی، و تاریخی همرواره علر  را در نشمرده

ایر . ایرن ناپ یر احکام هنجرار  دانسرتهاجتناب عملا شعاع تأثار 
تروان، بره هردو رهاافت به عدم امکان پاالیا عل  از ارزش را مری

اند. رهاافت نخست را ارزشرمدار  معنایی، ارزشمدار  عل  خو
 منطقی، و رهاافت دوم را ارزشمدار  عملی خواها  خواند.

 
                                                           

کنللد، اعللم از ح مللیمقصللود پللاتنم از داوری ارزشللی، چنانکلله خللود تصللری .1
 (.198: 1385 ،های اخالقی است )پاتنمداوری
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گرا، تفسیری و گانه طبیعتارزشمداری علم و رویکردهای سه

 انتقادی

 یکاارزسمداری علم و رویککد طباعت
گرایران برا ارزشرمدار  ایر  طراعرتبا توجه به آننه تاکنون گفتره

ر برران آنهررا رویکرررد پوزیتاویسررتی بررا منطقرری علرر  مخالفنررد. د
هررا  ارزشرمدار  عملری علر  نارز مخرالف اسرت؛ اّمرا روایرت

ا  پر یرد. نمونرهگرایی ارزشمدار  عملی را میتر طراعتپاشرفته
ا  یافت که درخصوص عانات توان در اندیشهاز این پ یرش را می

اره گرا  پوزیتاویستی که معاار داور  دربرعل ، از اندیشه طراعت
انگاشرت، طرفانه دانشمندان مریامور واقع را مشاهده صرف و بی

عانارت در علروم طراعری و »فاصله گرفته و بر آن شده اسرت کره: 
اجتماعی مرتنی بر حالت  هنی بی طرف دانشرمند ناسرت، بلکره 

پ یر فعالات علمی و در نتاجره صرفًا به مشخصه عمومی و رقابت
... به طور خالصه عانات مرتنری  ها  اجتماعی آن تکاه دارد.جنره

« است بر: نقاد  عقالنی متقابل، رهاافت نقادانه، و سرنت نقراد 
 . (142: 1384 ،)پوپر

خود گریز  از زندگی اجتماعی و در نتاجره خود دانشمند به
پر یر  از اجتمراع نردارد. اگرر علر  یرا معرفرت را مفّر  از ترأثار

گاهی»فرایند  در  هن یا  یا شاید محصول چنران  هر دانشمند« آ
آننه عانات علمی نرام گرفتره بردین نحرو » فرایند  تلقی کنا ، و 

لحا  شود، نه تنها در علوم اجتماعی و سااسی که در آنها ممکرن 
ها  نهانی مشابه سهمی داشته باشند، است منافع طرقاتی و انگازه

بلکه در علوم طراعی ناز به صورت امرر  یکسرره غارقابرل فهر  و 
سراده لروحی اسرت کره خارال کنرا  « آیرد...محال در مریحتی 

ریرز  عانات علمی باید بر عدم تعصب و دید عانی دانشمند پی»
بایسرت عانارت علمری را شود، در صورتی که اگر چنان بود، مری

گمرران همرره برره منظومرره بروسررا  و کنررار بگرر اری . ... برری
تلقری  ها  خودمان دچاری  و بساار  چازها را بدیهیداور پاا

علر  و عانارت علمری از « ... »پر یری کنا  و ناسرنجاده مریمی
نتاجره « دیرد عانری پاردا کرردن»ها  فرد  دانشمند برا  کوشا

هرا  آماختره تواند نتاجه شود(؛ بلکه از همکار شود )و نمینمی
گاررد. به دوستی و دشمنی بسراار  از دانشرمندان سرچشرمه مری

روش علرر  « برران ا هررانی»ترروان خاصرات عانارت علمرری را مرری
 . (1051−1050: 1369 ،)پوپر« توصاف کرد

کنرا  و همره در ماان همه چازهایی که از جامعه دریافت مری
کنررا ، هررایی کرره در روابررم خررود احسررا  مرریحررّب و بغرر 

هایی ارزشی هست که نقشی تعاان کننرده در حرکرت علر  داور 
علر  از آن  هرا  ارزشری برردارد. گفته شده است تأثار این داور 

تروانا  بردون نفری هویرت بشرر  طورکره نمریروست که همران
هایا بپاررایا ، همننران ها و جانردار دانشمند و  را از تعصب

به، شأن و   توانا  بدون نفی موجودیت انسانی او و بدون نفینمی
و  را سرکوب یا نابود کنرا .  هایداوریارزش، مازلۀ یک دانشماد

هرا  علمری محر  مرا )از جملره آرمران مانها و حتی آرانگازه
هرا  خرارج طرفانه در باب حقاقت( عماقًا در ارزیرابیتحقاق بی

یرا « عانری»رو دانشرمنِد علمی و تا حّد  دینی ریشه دارند؛ ازاین
توان دانشمند  ایدئال دانست. بدون را دشوار می« فار  از ارزش»

علر   در عرصرۀیابا . حتی شور و اشتااق، به ها  چاز دست نمی
 . (169−168: 1384)پوپر، مح  

ها  ارزشی در تحقرق علر  ا عان به چنان نقشی برا  داور 
طراعی و اجتماعی الرته لزومًا به معنا  ا عان به نقا عقل عملری 
در تحقرق علرر  ناسررت؛ زیرررا ممکررن اسررت گفترره شررود کرره ایررن 

آفرینری بره مقرام کشرف و گرردآور  تعلرق دارد کره اساسرًا نقا
تروان گفرت ضرابطه اسرت. در پاسرخ مریمرو  غارعقلی و بیقل

لحرا  منطقری پ یرفتره جدایی مقام کشف و داور  حتی اگرر بره
شود، مانعی بر تأثار عانی و تاریخی قلمرو هنجار  برر محصرول 
واقعی علمی ناست. بنابراین، هرچنرد در فررض پر یرش جردایی 

در تکرون مقام کشف و مقام داور  نقا امور ارزشی و هنجرار  
ناپر یر عل  نقشی منطقی ناست، لکن بررا  آنکره نقرا اجتنراب

ها موجب انحراف عل  نشود پاراستن  هن فررد  و نهراد  ارزش
ا  ضررور  اسرت کره بره تأیارد ها  هنجار دانشمندان از آموزه

رسند. در انجام این مه  الزم است به تناسرب قلمررو  عقل نمی
به امور هنجرار  قرائلا ،  که برا  عقل در خصوص داور  نسرت

 از عقل عملی برا  داور  ارزشی و هنجار  استفاده کنا .
گرررا در خصرروص علرروم کرراربرد  فقررم در رویکرررد طراعررت

تواند نقا عقل عملی را در علر  انسرانی و اجتمراعی صورتی می
انکار کند که تمامی عرصه احکام هنجار  را غار عقالنی قلمرداد 

خصروص نظریره پوزیتاویسرتی باران شرد نماید؛ الرته چنانکره در
ا  عراطفی و اندیشند و قلمرو عمل را عرصهگونه میکسانی همان
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حک  و  شمارند. بنابراین، کسانی که برا  عقل شأنغارعقالنی می
داور  هنجار  قائلند از این رویکررد فاصرله دارنرد و بره جهرات 

اننرد. ا  باید عقل عملی را در عل  انسرانی نقرا آفررین بدعدیده
چنانکه گفتره شرد عقرل عملری هر  در تصرویر و تنقراح و تأیارد 

آفرین خواهد برود کره موضروع علروم ها و اعتراراتی نقابرساخت
دهند و ه  در تعاان غایاتی که علوم کاربرد  انسانی را تشکال می

هرا  پردازند، و هر  در تأیارد توصراهبرا  تحقق آنها به توصاه می
 ر  با احکام اصال و مستقل عقل عملی.این علوم از حاث سازگا

 
 مداری علم و رویککد تفساکیارزش

آننرره دربرراره انراشررتگی  هررن کنشررگران اجتمرراعی از باورهررا و 
گرا بره رسرمات ها  پاشرفته طراعتها گفته شد، در جریانارزش

هرا  هرا و ارزشگونه دانراشناخته شده است و گاه از وجود این
اصر ناگزیر  یاد شده است که تداوم فعالارت عنوان عنساز بهزمانه

بشر  بدون آن ممکن ناست. فعالات علمی بشر ناز از این قاعرده 
ها اجتناب از تأثار انحرافی مستثنا نشده است؛ لکن در این جریان

ها ممکن شمرده شرده این عناصر در کسب معرفت و توجاه نظریه
از ترأثار مخرّرب تروان است؛ یعنی عقاده بر این بوده است که می

ها  نظر  و عملی بر فعالات برا  شناخت مطابق این پاا داشته
هرا  ایرن طریرق جلروگار  کررد، با واقع و نقاد  استداللی یافته

مشرو  بر آنکه مقام داور  را با تمهادات نهاد  از دخارل کرردن 
 ها پاراست. داور  در تأیاد نظریهارزش

  نارز وجرود دارد، برا ایرن نظار این اندیشه در رویکرد تفسار
ها  نظرر  رویکررد تفسرار  معتقرد تفاوت که اگر کسی به بناان

تواند بدون ارتکاب تنراق ، قائرل بره امکران اجتنراب باشد، نمی
شران در فعالارت و نترایق هرا  ارزشریدانشمندان از تأثار داور 

گرایی با تفکاک مقام کشرف و داور ، آرمران علمی شود. طراعت
نمود؛ ولی در رویکررد تفسرار  از ارزش را حفا ت میعل  فار  

مقررام کشررف و داور  قابررل انفکرراک از یکرردیگر ناسررتند. اساسررًا 
پررداز  بره منظرور کشرف قروانان کلری و جهانشرمول در فرضاه

پررداز  پر یرد ترا بتروان از فرضراهمطالعات تفسار  صورت نمی
پر یِر ونعنوان فعالاتی در مقام کشف سخن گفت، و نترایق آزمربه

قابل استخراج از فرضاه را به واقعات عرضه کرد، و به ایرن وسراله 
 در مرحله داور ، از آن زدود. ، ها  ارزشی فرضاه راپارایه

ها در فعالات اجتماعی رویکرد تفسار  تأثار اغراض و ارزش
دانرد. ویژه در فعالات علمی غارقابل اجتناب مریطورکلی و بهرا به

هررا  نظررر  و عملرری امکرران ورود برره دور داشررتهبرردون پرراا
هرمنوتاکی که شر  شناخت تفسار  از موضوعات انسانی اسرت 

بنردد. بنرابراین، ناممکن است و ها  دانشی بدون آن صورت نمی
ها  ارزشی عالمران بره نحرو نراگزیر، در نترایق ها و داور نظریه

 در رویکرد تفسار  به علروم اجتمراعی 1علمی آنان اثرگ ار است.
چنانکه گفته شد، گرچه به نحو آرمانی پژوهشگر مو ف اسرت از 
اولویت دادن به یک نظام معنایی و ارزشی نسررت بره نظرام دیگرر 

توانرد بررا  ی او بدون داشتن داور  ارزشی نمریاجتناب کند، ول
فه  نظام معنایی و ارزشی گروه یا جامعه مورد مطالعره خرود، بره 

جررم او یرک داور  ارزشری را دور هرمنوتاکی ورود کند، پرس ال
 مقدم خواهد داشت. 
گویا  هرچه عقالنات نظام ارزشی برگزیده او از همان جا می

باالتر باشد احتمال مصونات نتایق تحقاق او از عناصر غارعقالنی 
باالتر خواهد برود. بره ایرن ترتارب او نراگزیر اسرت همره اصرول 

دهد، و نارز را میا  را که به او جواز ورود به یک پژوها اخالقی
کند، وارسری نمایرد ترا از نفرو  هایا را تأیاد میرفتار با آزمودنی

 عناصر غار عقالنی در پژوها خود مصون بماند. 
نقا عقل عملی در شناخت موضوعات مسائل علوم انسرانی 
در رویکرد تفسار  نسرت به رویکرد طراعت گرا باشتر است؛ زیرا 
                                                           

( The process of understanding. ایللون شللرت در توضللیح فراینللد فهللم )1
گلر دانسلت. ... تلوان نقطلۀ تالقلی ملان و تأویل.نویسد: فرایند فهم را ملیمی

ق  میزش این دو ... یعنی عم. دست یافان به فهلم. بله عقیلده گلادامر از طریل
مان دربارۀ موضوعی که بایلد فهلم شلود کله کارگیری سنت به میراث رسیدهبه

شود... چطور ممکن اسلت کله تلوان ملن بلرای امکان فهم معنای  ن میسر می
هلایی را دربلارۀ چگلونگی فرلفهم ی  مان صرفاه ناشی از این باشد که پیش

دهد کله بله ایلن میاق؟ گادامر پاسخ های پیشین به میراث بردهها از نس.پدیده
دهند تا معانی گونلاگون را بلر موضلوعی ها به ما ا ازه میفرلخاطر که پیش

( ... گادامر این مجموعه از معانی projectکه قرار است فهم شود فرا بیفکنیم )
 نامد. ساخاار فهم میفرا افکنده شده را پیش
بخشند که ملا را ان فهمیدن میساخاارها از این رو به ما امکبه اعاقاد گادامر، این پیش
کنند. به خاطر داشاه باشلید ( معنا میHermeneutic circleوارد دور هرمنوتیکی )

دهد، مگر اینکه باوان راهلی بله دور که از نظر اه. هرمنوتی  هیچ فهمی رخ نمی
 ملد کلرده و پیوسلاه وهرمنوتی  پیدا کند  یعنلی میلان ا لزاء و کل. ملان رفلت

مان را اصالح کنلیم.  گلادامر فراینلد فلرا بر مان فرا بیفکنیم و فهم هایی رابرداشت
بلر روی  −هایملان داورییلا پلیش −ایلم هایی که به ارث بلردهفرلافکندن پیش

هلا ملان از طریلق دور هرمنوتیل  را  میلزش افلقمان، سپس ح  و اصالح فهم
(fusion of horizonsمی ) است از عمل.  میلزش نامد. ... بنابراین، تأوی. عبارت

های گ شاه و حال. افق تاریخی زمان حال با افلق تلاریخی گ شلاه تالقلی دیدگاه
 (.133−132: 1387)شرت، ایون  (Gadamer, 1989: 265−300)کنند می
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علوم انسانی مقت ی پرژوها  از منظر تفسار  موضوعات مسائل
پر یرد. ایرن تفسار  اسرت و در مرتن علر  انسرانی صرورت مری

گراسرت کره شناسرایی موضروعات را بره برخالف دیدگاه طراعرت
کاهررد و آن را برره عرصرره معناشناسرری منطقرری مفرراها  فرومرری

 راند.ها  این علوم میفلسفه
 
 مداری علم و رویککد انتقادی ارزش

عملی در پژوها علمی از منظر انتقاد  بره بحث از جایگاه عقل 
گروانره و تفسرار  کلی برا بحرث از جایگراه آن در علر  طراعرت

ویررژه در گروانرره )بررهمتفرراوت اسررت. در دو رویکرررد طراعررت
ها  ارزشی و اخالقی پوزیتاویس ( و رویکرد تفسار  تأثار داور 

؛ شرددر داور  علمی تأثار  ناخواسته و قابل اجتناب قلمداد مری
ل ا شعار یا آرمان دانشرمندان ایرن دو رویکررد اجتنراب از داور  
ارزشی و اخالقی در فعالات علمی بود؛ لکن در رویکرد انتقراد  
به علوم اجتماعی، اساسًا پژوهشگر خود درصردد کرار  ارزشری و 

خواهد همه عناصرر عنوان پژوهشگر انتقاد  میاخالقی است. او به
در نظریره علمری مرورد پرژوها را ایدئولوژیک و ارزشری منطرو  

شناسرایی کنررد و برا ارزیررابی عقالنری اعترررار آن عناصرر، آنهررا را از 
   ساحت عل  اجتماعی در صورتی بزداید که غارعقالنی باشند.

داور  نردارد. او بنابراین، پژوهشگر انتقاد  گریرز  از ارزش
ا  عقالنرری را قرررول دارد، واال هررا برره شرراوهداور  دربرراره ارزش

کشرانه ها  مورد سروء اسرتفاده بهررهتوانست از افشا  ارزشنمی
سخن بگوید. پژوهشگر انتقاد  حداقل سه و افره برعهرده دارد: 

. شناسایی عناصر غارعقالنری موجرود در نظریره و سراختارها  1
. افشا  آنها و یا به تعرار دیگر طره آنها در جامعره و 2اجتماعی؛ 

 . فعالات برا  تغاار آنها. 3
این هرر سره فعالارت دارا  برار ارزشری و مسرروق بره داور  

داور  و رو پررژوها انتقرراد  برردون ارزشارزشرری اسررت؛ ازایررن
بنردد. بنرابراین، باشرترین و استفاده از عقل عملری صرورت نمری

ها  علروم اجتمراعی و ترین نوع تأثار عقل عملی در نظریهرسمی
 انسانی را باید از آن نظریه انتقاد  دانست. 

توان یک تفراوت جروهر  ماران رویکررد از همان ویژگی می
گرایانره را نشران داد. هرر انتقاد  با رویکردها  تفسار  و طراعت

هررا  سرره رویکرررد درصرردد بارران عناصررر تشررکال دهنررده و روش

ها  علوم انسرانی و اجتمراعی هسرتند. بخا به نظریهمشروعات
نتقاد  برخالف لکن تفاوت گوهر  آنها در این است که رویکرد ا

دو رویکرررد دیگررر برره علرر  ایرردئال نظررر نرردارد؛ یعنرری عناصررر و 
کراود؛ نمری −که باید گونهیعنی عل  آن −ها  عل  آرمانی را روش

هرا  بلکه به تحقق خارجی و تاریخی عل  نظر دارد و در بررسری
تاریخی و نا ر به تحقق عانی علوم، به برخی از بناادها  فلسرفی 

 پردازد. ز میدرباره عل  نا
عنروان برا  مثال، باا از آنکه آرمان عل  پوزیتاویسرتی را بره

یک آرمان مورد داور  قررار دهرد نسررت بره امکران آن تشرکاک 
کند، و سپس آن را معرروض یرک داور  اجتمراعی و تراریخی می

نارافتنی نویسد که اصرار برر ایرن آرمران دسرتدهد، و میقرار می
نگه داشرتن سرویه اسرتثمارگر علروم  خود روشی است برا  پنهان

ها  ارزشی مورد نظرر خرود را بره امرور  پوزیتاویستی که داور 
( ترا برا 42−3: 1386اوث ویت، کاهد )ساالرانه فرومیفنی و فن

اتکاء به مرجعات علر  از نقراد  آنهرا پاشرگار  کنرد. بنرابراین، 
شرناختی منطقری رویکرد انتقاد  باا از آنکره یرک نظریره علر 

 ا  اجتماعی درباره عل  و نظریه است.شد، خود نظریهبا
القاعده باید نقا عقل عملی را علی در رویکرد انتقاد  گرچه

در این دامنه وساع و مه  پ یرفت، ولری عقرل عملری مرورد نظرر 
کره در تعریرف ایرن مقالره از گونهآن −ایشان خود بنااد  عقالنی 

هرا و هنجارهرایی را ندارد. رویکردها  انتقراد  ارزش −عقل آمد
گزینند که در هر عصر مورد قرول و پ یرش است و با اصولی برمی

نظار عدالت و برابر  در تعرارض ناسرت، و نقرد آنهرا را صررفًا از 
برد، نه طریق گفتگو و با اتکاء بر ارتکازات عرصه عمومی پاا می

با استناد به اصول فراتاریخی و جهانشمول هنجرار . گونره دوم از 
ها  عملی ا  که تسامحًا عنوان عقل عملری را برر خرود الناتعق

 دهند، به همان ویژگی رویکرد انتقاد  اشاره داشتا .می
 

 باااد عقلنی علم بک عقل عملی
اکنون که نقا عقل عملی در علوم انسانی و اجتماعی را بنا بر هرر 
یک از سه رویکرد علروم اجتمراعی باران کرردی ، در پایران نقرا 

ریرز  عقالنارت علر  را باران تر  از عقرل عملری در پریاساسی
کنا  که عقالنات عل  بر چره کنا ؛ ل ا این پرسا را طره میمی
ورز  خرود رفترار  عقالنری ا  استوار است؟ اساسًا آیا علر پایه



      109 انسانی علوم در عملی عقل جایگاه 

 

است؟ فرض کنا  که رعایرت هنجارهرا  متررع در ماران عالمران 
به کمک قوه مشترک  ا  به دست دهد که دفاع از درستی آنفرآورده

آدماان یعنی عقل با وصفی ممکن باشد که از آن در ابتردا  مقالره 
تواند ما را در این موضوع موجه کند که به داده شد؛ اّما آیا عقل می

جا  پاسخگویی به نردا  عواطرف و احساسرات، از هنجارهرا  
علمی و استداللی ترعات کنا ؛ یعنی آیا دفاعی عقالنی از عقالنی 

  1ماسر است؟ بودن
برا  اتخرا  موضرع »در پاسخ به این پرسا گفته شده است: 

گاه، تن بره پر یرفتن  گاه یا ناخودآ عقالنی، شخو باید قراًل، خودآ
پاشنهاد یا گرفتن تصما  یا پارو  از اعتقاد یا تعقاب رفتار خاصی 
داده باشد؛ ولی تن دادن به هر یک از این امور، خود عملری بروده 

یرا « غارر عقالنری»تدالل در آن راه نداشرته و کرار  که عقل و اس
بوده است و صرف نظر از اینکه جنره موقتی داشته « غاراستداللی»

یا ملکه شده باشد، باید آن را ایمانی غارعقالنی و غارر اسرتداللی 
به عقل و استدالل توصاف کرد و ضرورتًا بایرد نتاجره گرفرت کره 

ناراز از ماسروا  خرود  مسلک عقالنی به ها  وجره فراگارر و بری
. مقصود از مسلک عقالنی فراگار (1070: 1369 ،)پوپر «ناست

حاضر به پر یرفتن »در این پاسخ، مسلکی است که مدعی است: 
و « چاز ناست  که با استناد به دلال یا تجربه قابل دفراع نراشردها 

 «.  هر فرضی که مستند به استدالل یا تجربه نراشد، باید رها شود»
آن این مدعا یا اصل مسلک عقالنی فراگار را بپ یری  و در اگر 

ا  عقالنری خللی نرانا ، ممکن است بتوانا  عقالنات را به شراوه
اختاار کنا ؛ ولی اگر این اصرل را نتروان پر یرفت راهری بررا  آن 

ا  مرتنری برر وجود نخواهد داشت که التزام به عقالنات را به شاوه

                                                           

کند که او اناخاب ی   رمان و تعهد به  ن را . ریچارد رورتی از ساناایانا نق. می1
د اسلت کله نبایلد دربلاره ماهیلت چنلین به عاشق شدن تشبیه می کنلد و معاقل

منشلأ یلا  ۀشلویم، مگلر دربلار وقای عاشلق کسلی ملی» تعهداتی پرسش کنیم. 
کنلیم؟ ماهیت تعهدمان نسبت به خوشبخای  ن شخص ]معشلوق  تققیلق ملی

هنگاق عشق ورزیدن به یل   رملان نیلز انجلاق چنلین کلاری بله هملین انلدازه 
یعنی کلاری کله ملن ] یعنلی رورتلی  پ یرش نگرش ساناایانا، « » معناست.یب

شناخای یکنم، به معنای کنار گ اشان سنای است که هایدگر االهیات هسامی
نامللد. کنللار گ اشللان ایللن سللنت هللم بلله معنللای دسللت کشللیدن از طللرح یملل

هاملان، و هلم بله لخاساگاه یلا منشلأ ایلدها ۀهای ماافیزیکی است دربار شپرس
 نکله چگونله  ۀشناخای است دربلار تهای معرفشمعنای دست کشیدن از پرس

توانیم بکنلیم توان از اناخاب  رمان درست اطمینان یافت. ... کاری که نمییم
این اسلت کله میلان دو شلخص یلا میلان دو  رملان براسلاس معیارهلای خنثلی 

 .(32−31: 1397)رورتی، « طر   دست به اناخاب بزنیمبی]

بره »فت با این اصل گفته شرده اسرت: عقل اختاار کنا . در مخال
توان دید که این اصل مستلزم تناق  است؛ زیرا ممکرن آسانی می

ناست خود مستند به دلال یا تجربه باشد و بنرابراین، بره ضررورت 
منطقی باید ترک شود )و از این جهت، نظارر پرارادوکس دروغگرو 

 «.  کند(ا  که به ک ب خود حک  مییعنی جملهاست؛ 
تروان دلالری تجربری بررا  ایرن ادعرا آورد، سرخن نمیاینکه 

درستی است؛ زیرا این ادعا در اصل حکمی عملی است، بره ایرن 
به ها  حک  نظر  یا عملی ملتزم نشرو، مگرر آنکره »م مون که 

دالیلی که بر له یا علاره یرک «. دلالی به نفع آن حک  داشته باشی!
جرارب صرورت شود حتی اگر با رجوع بره تحک  عملی اقامه می

گارد، در نهایت و ناگزیر مراهاتی تجربری ندارنرد؛ زیررا حرداکثر 
آیرد ایرن کار  که از تجربه در خصوص یک حکر  عملری برمری

است که برخی از پاامدها  عمل به آن حک  را نشران دهرد، و برا 
ا  توجه به آن نترایق دربراره آن حکر  داور  کنرد. چنران داور 

تزام به یرک حکر  عملری صرورت هرچند با مالحظه پاامدها  ال
گارد، ولی سرانجام بر امور  نظار وجدان یرا اسرتدالل عقلری می

تروان اسرتدالل باید تکاه کند. بنرابراین، چنران اسرتداللی را نمری
 تجربی خواند.

اّما آیا ناممکن بودن اقامه دلالری تجربری بره نفرع یرک حکر  
خ ایرن عملی به معنا  ناممکن بودن اقامه هر دلالری اسرت؟ پاسر

پرسا براسا  آنکه درباره قلمرو عقل عملی به کدام نظرر باشرا  
 فرق خواهد کرد. 

تواننرد داننرد نمریکسانی که عقل عملی را صرفًا ابزار  می −
دلالی بر ایرن حکر  عملری اقامره کننرد؛ زیررا برا نشران دادن 

تواننرد پاامدها  تخلف از این حک  نهایرت چارز  کره مری
کره پاامردها  تخلرف از ایرن حکر   استنتاج کنند این اسرت

هرکس کره خواهران اجتنراب از »زیانرار است. سپس بگویند 
آنگاه خطاب به همه «. زیان است باید از این حک  ترعات کند

فاعالن مختار خواهد گفت که شما خود باید تصما  بگاریرد 
که از زیان اجتناب کناد یا نکناد؛ ل ا انتخاب شما در هر حال 

که به خواست و اراده شما وابسرته اسرت نره بره انتخابی است 
 دلالی عقلی.
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توانند کسانی که به عقل عملی اصال و غارابزار  قائلند می −
مدعی بداهت و یا اقامه دلالی بره نفرع حکر  عملری یادشرده 

 باشند. 

نتاجه اینکه کسانی که عقالنات عملی را منحصر به عقالنارت 
کننده بره الترزام عملی الزام کنند نخواهند توانست حک ابزار  می

به احکام عقل را عقالنی کنند. آنهرا نراگزیر انتخراب عقالنارت را 
انتخابی غارعقالنی خواهند دانست؛ ل ا یگانره راه عقالنری برودن 
عقالنات وجود حکمی بدیهی یا مستدل است که التزام به احکرام 

از  عقل را ضرور  بداند. بنابراین، بناراد عقالنری عقالنارت )اعر 
 نظر  و عملی(، عقالنات عملی خواهد بود.

بنااد عقالنی عقالنات را عقالنات عملی دانستن مطابق است 
با دیدگاهی که تقابل ماان عقل عملی و عقل نظر  را تقابرل ماران 

شمارد، که یکی برا  تنظرا  عمرل و دیگرر  دو نظام هنجار  می
شرود گفته می برا  تنظا  باور است. در این دیدگاه عقل نظر  که

ها  نا ر به واقع اسرت، متکری خواهرد برود بره مربو  به پرسا
به چره چارز  تعلرق  بایدهایی هنجار  مرنی بر اینکه باور پرسا
 .((Wallace, 2014: 2 of 15 گارد؟
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