
 چکیده 

روری بر ارتباط ض این نظریهتر شده است. در روز عمیقبهروز« ی هیومی دالیل عملینظریه»نظر موافقان و مخالفان در فرااخالق معاصر اختالف

ی هیومی را تهدیدی علیه باور به شود و به همین دلیل مخالفان همواره باور به نظریهو امیال تأکید میدالیل عملی )از جمله دالیل اخالقی( 

مفروضات پنهان (، با کنار گذاشتن 2007)بردگان عواطف اند. مارک شرودر در کتاب گرایی اخالقی دانستههای اخالقی و عقلعینیت گزاره

ه جا کی امر اخالقی سازگار باشد؛ تا آنی هیومی عرضه کند که با شهودهای متعارف دربارههای دیگر، کوشیده است روایتی از نظریهروایت

ش عمدتًا کوش اند. هرچند در متن حاضر اینگرایی نامیدهترین نوع هیومیرا کانتی« گراییمشروط»ی هیومی یعنی منتقدان روایت او از نظریه

های بستن آن از بندر نزدیک کردن دو طرف بحث و در نتیجه خارج کردبردگان توان انکار کرد که خورده ارزیابی شده است، اما نمیشکست

 سزایی داشته است. قدیمی نقش به

ثبات ا با نشان دادن نادرست بودن این تلقی، کوشدداند و میهیومی میی نظریهترین مفروضات شرودر عدم تفکیک دلیل از میل را یکی از رایج

برای دلیل در نظر گرفته شود. او این اندیشه را همسو با اصلی  زمینهکه میل باید نه جزئی از دلیل بلکه تنها به عنوان بخشی از شرایط پس کند

ت که ها. شرودر امیدوار اسی آنزمینهبه شرایط پیش کنیم و نهبه دالیلمان فکر می گوید ما در هنگام تأملکه میداند ی تعقل عملی میدرباره

ی اخالق دچار سوء تفاهم فهمد و یا این اتهام که اساساً دربارهی هیومی را از این اتهام که تعقل عملی را خودمحوارنه میاین مالحظات نظریه

ش شده نشان داده شود که الفت شده است. به عالوه کوشی تعقل عملی مخی شرودر دربارهدهد. در این مختصر با اصل مورد اشاره است نجات

ه بگیرد که تواند وظایفی را بر عهدکه تمایزی مابعدالطبیعی باشد ابزاری کاربردشناختی است و نمیزمینه بیش از آنشرایط پیشو  یلتمایز دل

 گرایی بر دوش آن قرار داده است. مشروط

 


