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  كرامت آدمى در اخالق كانتى

  كرامت آدمى در اخالق كانتى

  ∗∗∗∗مهدي اخوان

  چكيده

از  ،نفسـه و غيرابـزاری آن باشـد  ارزش ذاتى، فى ،امر كيداشتن  اگر مراد از كرامت
تكـريم . شايستۀ تكريم اسـت ،»شخص«يك عنوان  بهكه نظر كانت تنها آدمى است 

بـه ايـن جهـت  .شـود اشخاص انسـانى عـالوه بـر ديگـران شـامل خـود فـرد هـم مى
نگری  اما معنای دقيق كرامـت آدمـى و غايـت. چاكرصفتى و چاپلوسى ممنوع است

به انسان چيست؟ كرامت داشتن انسان چه لوازم و پيامدهای سياسى و حقوقى دارد؟ 
گانـۀ امـر مطلـق  های سه بندی در اين جستار با تقرير اجمالى اخالق كانت و صورت

های  لـوازم و پيامـد ىء و شـخص بـه برخـىز شـيماق مفهوم احترام و تي، تدقاخالقى
  .شود خته مىدوم در مورد عدالت و نظريۀ كيفری پردا ۀو حقوقى ضابط سياسى

  ها   واژه كليد

خـواهى، همـدلى، نظريـۀ  كانت، اخالق، كرامت انسانى، امـر مطلـق، نيـكايمانوئل 
  .كيفر

    

                                                           

   M_Akhavan78@yahoo. com استاديار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي            ∗
 25/02/1390: تاريخ تأييد          1389/ 10/12: پذيرشتاريخ 
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  اهميت ايد^ كرامت انسانى .1
رأيـى كـه البتـه، خـاص او  ؛آدميان شأن و منزلت خاصى در ميان عالميان دارنـد ،كانت ۀدر فلسف

ای در متون قديمى مقدس دينى نيز مورد تأكيد بود، امـا كانـت ايـن مفهـوم را  چنين انديشه. نبود
 -كانـت بـا تقابـل و تمـايز شـئ. كنـد بندی مى داند و لوازم اخالقى آن را صـورت بنياد اخالق مى

دانـد كـه در خـدمت مقاصـد  تنها تا جـايى دارای ارزش مى) از جمله حيوانات(را  ءشخص، اشيا
داند و به همـين جهـت  مى »شخص«اش،  ارزش ذاتى و نه ابزاری ۀواسط هآدمى باشند و آدمى را ب

  . شايستۀ كرامت
دو واقعيـت  ، و بـه اعتقـاد او،»ها از هر مخلوق ديگری باالتر اسـت ارزش انسان«كانت  در نظر

ها آرزوهـا و اهـدافى  كه چـون انسـان اين نخست، :دكن اين حكم را تأييد مى ،ها بارN انسانمهم در
خواهيـد  اگر مى. كنند ارزش پيدا مى های آنها چيزهای ديگر برای آنها و در رابطه با برنامه ،دارند

اما جدا از اين  ،يك شطرنج باز شويد يك كتاب آموزش شطرنج برای شما ارزش خواهد داشت
  . كتاب مذكور هيچ ارزشى ندارد ،ل اهدافقبي

عـاملى ؛ دارد؛ زيرا يك عامل متعقّل اسـت» ارزش ذاتى و كرامت«كه انسان،  تر اين دوم و مهم
های خـود را وضـع كنـد و رفتـار خـود را  گيری كنـد، هـدف تواند خـودش تصـميم آزاد كه مى
متعقّـل تجسـم خـود قـانون  جا كه قانون اخالقى قانون عقل است، موجـودات از آن. هدايت كند

تنها راهى كه خير اخالقى اصًال بتواند در جهان باشد آن است كـه مخلوقـاتى متعقّـل . اند اخالقى
كانت بـر آن بـود . شناختى آن را انجام دهند درك كنند كه چه بايد بكنند و از روی حس وظيفه

يچ موجـود متعقلـى وجـود بدين ترتيب، اگر ه. دارد» ارزش اخالقى«كه اين تنها چيزی است كه 
  . شد نداشت بُعد اخالقى عالم به كلى برچيده مى

موجودات متعقّل به همين جهت ارزشى باالتر از هر مخلوق ديگر دارند و از ايـن جهـت بايـد 
 فهميـدهآنچـه از ايـن مطلـب . بـا آنهـا برخـورد شـود -و نه صـرفاً وسـيله -هدف عنوان  هميشه به

ی برای نيكوكاری به ديگـران برعهـده داريـم، بايـد مطلق و جدّ  ای شود آن است كه ما وظيفه مى
پرهيـز رسـاندن بـه آنهـا  شان احترام بگذاريم، از آسـيب در جهت رفاه آنها تالش كنيم، به حقوق

  . »به اهدافشان برسندديگران تالش كنيم تا « ،كلى طور و به كرده
» بـرای ادای ديـندادن  روغ و فريـبد Nوعـد«كانت احترام به كرامت انسانى را در قالب مثال 

بـه آن را نداشته باشيد و دادن  پس اگر از كسى قرض بگيريد و قصد باز كه دهد توضيح مىچنين 
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 -د خيری داشـته باشـيدصق حتى اگر از اين فريب -كنيد  بدهيد كه آن را ادا مى هوعددروغ به او 
  . ايد كرده استفاده» به عنوان يك وسيله«شما در اين عمل از دوستتان 

توانيـد قـرض را ادا  نمىكـه كنيـد  گرفتن در شرايطى كـه اعتـراف مى قرض«در مقابل تصوير 
عنوان  در آن صورت دوست ما به. است» عنوان يك هدف«برخورد با دوستتان به  ،واقع در» كنيد

او به اهـداف و آرزوهـايش مراجعـه . تواند تصميم بگيرد به ما پول بدهد يا نه موجودی متعقّل مى
  . گيرد كه چه كند و اين معنای احترام به كرامت انسانى است كند و تصميم مى مى

  زمينۀ طرح امر مطلق: ای از اخالق كانت طرفه. 2
نقـد عقـل و  )1785(مابعدالطبیعـه اخـالق  بنیـادهـای  تـوان در كتاب اخالقى كانـت را مى یآرا هعمد
 . يافت )1781( های فلسفه اخالق درسو  مابعدالطبیعه اخالق، )1788( عمل	

دهـد  به اين نكته توجـه مى راما  اخـالق هبعدالطبیعبنیاد ما و همچنين در نقد عقل محضكانت در 
نـاظر عنـوان  طـرز نظـری بـهيـا بـه : كنيم كه ما از دو راه با جهان و امـور واقـع رابطـه برقـرار مـى

)observer( عملى و در مقـام عامـل مخواهيم فقط جهان را بفه وقتى مى Nيم يا به شيو)agent(  زمـانى
بايـد  ،كنيم به صورتى در آوريم كه فكـر مـى آن را ايجاد كنيم وتغييری در جهان  كوشيم كه مى
   1)1387، 387كانت، (باشد 

، اصـل محـور و عقـل بنيـاد 2)ناپيامـدگرا(گرا  توان فلسـفه اخـالق كانـت را وظيفـه به اجمال مى
فعـل، ثانيـاً بـه بنيـاد  فوایـد و پیامـدهایآدمى نظر دارد نـه  وظایفاين فلسفه اخالق به  ،اوالً . دانست

ا شـود تواند بـر بنيـاد احسـاس بنـ يعنى اخالق نمى. عقالنى و غيراحساسى برای اخالق ملتزم است
اعمال بـه ارادN بودن  اخالقى ،بلكه انگيزه فعل اخالقى عقل عملى و اصول بديهى آن است و ثالثاً 

كـه  فعلـى دارای ارزش اخالقـى اسـت، تنهـا به تعبير ديگر. مبتنى بر اصول عقل عملى تكيه دارد
كنـد و عمل نبايد هيچ اصـل اخالقـى را نقـض (مطابق با وظيفه باشد  )الف: دارای دو شرط باشد

ز و مطلـق و نامشـروط ؛)اين اصول اخالقى چيزی نيستند جز مصاديق يك اصل برتِر يگانه و منج 
تـرين انگيـزN فعـل  مهم ،؛ ارادN خيـر  از سِر وظيفه انجام گرفته باشـد و نـه هـيچ انگيـزN ديگـر )ب

داشـتن  اخالقى است كه وی آن را به دقت از ميـل و شـوق داشـتن و مطلـوب دانسـتن و دوسـت
  :چرا كه ؛تمسك به حس اخالقى برای اخالقى زيستن از نظر كانت مردود است . كند متمايز مى

معتقدنـد احسـاس بـه آنهـا  ،توانند فكر كنند حس امری سطحى است و تنها كسانى كه نمى )1
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  ؛كند كمك مى
  ؛ازندتوانند معياری برای خير و شر فراهم س نهايت درجه با هم متفاوتند و نمى ها بى احساس )2
  .)1386راس، : نك(تواند احساس خود را در حكم يك معيار به ديگران الزام كند  فرد نمى )3

و  چـه چیـزی خیـر اسـتكه  اصول بنيادی اخالق به دو دسته احكام نظری در باب اين ،از نظر كانت
شـود  مى، تقسيم کند یا مبدأ شوق است چه چیزی مرا تحری2 م	كه  اصول اجرايى يا عملى در باب اين

  ). نه حس( و اصل اعالی تمام احكام اخالقى در فاهمه قرار دارد
كـه  گيـرد بـر مى را دراصل اخالقى امری عاطفى نيست چون اخـالق قـوانين بيرونـى و عينـى 

اخالق بـه معنـای تسـكين تمـايالت . انجام دهد خواهد م	انجام دهد نه قوانينى كه انسان  بایدانسان 
شد حاكى از آن بـود  عاطفه بنا مىاساس  اگر اخالق بر. بلكه دستوری است عليه تمايالت ،نيست

بلكـه يـك اخـالق  ،كه تمايالت بايد كامًال ارضا شوند و اين نـه يـك اخـالق اپيكـوری راسـتين
  .)61، ص1388كانت، (اپيكوری حيوانى بود 

كـه از طرفـى معتقـد اسـت دانـد و  آميـز مى تمايـل عقالنـى را مفهـومى تنـاقضكانت  ،اصوالً 
. تواند هم عقالنى باشد هم احساسى چيزی نمى. تواند به يك امر عقالنى تعلق بگيرد احساس نمى

داشـت و هركسـى  وجـود نمـى ای كار اخالق ارضای تمايالت نيست وگرنه هيچ قـانون اخالقـى
و مشابهى  اگر فرض كنيم حتى مردم از درجه يكسان. توانست مطابق تمايالت خود عمل كند مى

احساسات عمل كنـيم؛ زيـرا اساس  از احساس برخوردار بودند باز هم الزامى وجود نداشت كه بر
بلكه هركس هر كاری  ،توانستيم بگوييم آنچه مطلوب ماست بايد انجام دهيم در آن صورت نمى

چـه  كنـد كـه امـا قـانون اخالقـى مطلقـاً حكـم مى. داد پسنديد انجام مى در صورتى كه مى تنهارا 
  .)62همان، ص(كاری بايد انجام شود، خواه احساسى دركار باشد يا نباشد 

اعتبــار و ارزش خصوصــى  ، ازدر صــورتى كــه احســاس مبنــای تــدوين قواعــد عملــى باشــد
  . گويى است تواند عامل تفاهم ميان افراد باشد و يك همان است و نمىبرخوردار 
 ،حـال. كه چه چيـزی اصـل اخالقـى نيسـت اينجا بحث سلبى كانت مطرح بود در باب  تا اين

اخالقى او اخـالق را عبـارت از  ۀجا نظري در اين. داند بايد پرسيد او چه چيزی را اصل اخالقى مى
فعل از نظـر كانـت اوالً مبتنـى بـر بودن  اخالقى. داند انطباق فعل با قانون عام و كلى ارادN آزاد مى

كانت سه پرسـش در . در مطابقت آن با اصل و قانون عينى ،انگيزه تكليف مدار فاعل است و ثانياً 
  : )66-64، ص1380ساليوان، ( دهد كند و در قالب سه قضيه به آن پاسخ مى مطرح مى
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  ؟ )يا ارادN خير داشته باشد(شود شخص اخالقاً خوب باشد  چه چيزی موجب مى) 1
  شود شخص اخالقاً خوب باشد؟  چه قسم نيتى سبب مى) 2
  دست به عمل بزند؟ » از سِر تكليف«دهد كه شخص نيت كند  چه معنا مى )3

  : ها به ترتيب چنين است و پاسخ
وقتى كسى به رغم بيشترين كوشش، از رسيدن به هدف . هركسى در هر عملى هدفى دارد. 1
تگى بسـبلكـه  ،پس منش اخالقى به اهداف بستگى ندارد. دانيم بماند او را اخالقاً مقصر نمى ناكام

اند  با آرزوهای پوچ و نابخردانه فرق دارنـد و راسـتين ها البته، اين نيت. به نيات دارد يافتن دستبه 
  .)394، ص1369كانت، (

ميــل بــه خوشــى و ســعادت و ديگــری  ، يعنــىكانــت ميــان دو انگيــزه كــامًال متفــاوت. 3و 2
كسـى كـه اخالقـاً . نهـد مى فـرق بودن ستهيسته است به دليل بايشناسى يعنى عمل به آنچه با وظيفه
و بـودن  از همين جا او تفـاوت اساسـى خـوش. بايد به انگيزN تكليف عمل كند ،خيری داردنيت 

ممكـن اسـت  ،عكـسه بلكه ب ،داند و آنها را لزوماً هم مصداق نمى ،كند را مطرح مىبودن  خوب
 ممكـن اسـتانـد و نيـز  كـه اخالقـاً خوب در عـين اين ،بخـت و نـاخوش باشـند افرادی بسيار تيره

 بنیـادكتـاب وانگهـى او در  .)393همـان، (انـد  خالقـاً خـوب نبودهكـه، ا حـال آنخوشبخت باشـند 
   3.تواند به غرور و تكبر بيانجامد كه خوشبختى مى كند مىاشاره  اخالق همابعدالطبیع

اخالقى بر تكليف و نه ميل به خوشـبختى،  احساس با لزوم ابتنای انگيزN مبتنى نبودن اخالق بر
 كـههنگامى كه شخص تصميم بگيرد به احترام قانون اخالق، هـر آنچـه . دارد تنگاتنگای  رابطه
دسـت بـه عمـل زده » از سر تكليف«كند، انجام دهد، آن وقت  و را موظف به انجام آن مىاقانون 
تـر اسـت، همـان امـر  شود كه از هر انگيزN ديگـری مهم قانونى كه باعث چنين احترامى مى. است

  . مطلق است
عقـل  ).234-233، ص همـان(معتقـد اسـت ) نه ميـل(او به قدرت انگيزانندگى عقل محض عملى 

شناختى بايد ما را از سويى قادر به تشـخيص غايـاتى   ى در مقام يكى از قوا يا نيروهایمحض عمل
و از ) هنـىذكس مستقل از هرگونـه ميـل يـا بيـزاری  يعنى برای همه(عينى خوبند طور  كند كه به

امر مطلق قادر به تمييز ضوابط درسـت از هرگونـه عواقـب احتمـاالً نامسـاعد وسيلۀ  سوی ديگر به
  . باشد

بلكـه مـا  ،كنـد مند مى هكه ما را عالق به نظر كانت قانون اخالق نزد ما اعتبار دارد نه به دليل اين
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آور نيسـت  يعنى اخالق به اين جهـت الـزام. كه نزد ما اعتبار دارد دليل اين كند به  مند مى هرا عالق
م به قـانون اخـالق دهي ای به آن داريم بلكه چون اول تشخيص مى بينيم نفع يا عالقه كه نخست مى

   .)461-460همان، ص( كنيم پيدا مىايم به آن نفع يا عالقه  ملتزم شده
ها و تمايالت از نظر اخالقى خوب يا بـد نباشـند امـا از حيـث شـيوN  ميلد يشا، كانتبه اعتقاد 

انگيـزN تبعيـت از قـانون  »ميـل«بـه نظـر او اگـر  ).398همـان، ص(واكنشمان به آنها اخالقاً مسـئوليم 
 تنهـاكودكـان كـه معتقـد اسـت  رو، همـين ، و ازشود ارزش اخالقى اعمال نابود مى ،اخالق باشد

دهد كـه قـانون اخـالق  شوند كه به سن عقل برسند و عقل امكان مى وقتى موجودات اخالقى مى
  4.ناپذير از آنها بخواهد ايشان به ظهور برسد و اطاعت سرپيچى در خودآگاهىِ 

جـويى اسـت ولـى بـر  كانت عقيده ندارد كه حيات اخالقى قابل تبديل به عيش و نوش و كام
افـزا  براستى مقرون بـه فضـيلت حتمـاً بايـد سـرد و خشـك و غم اين اعتقاد هم نيست كه زندگىِ 

هـای علـم اخـالق قـرن هجـدهمى  بايد توجه داشت كه او حيات اخالقى را از پشت عينك. باشد
ظاهر بسيار شـبيه انسـان آرمـانى  به شخصيت اخالقى آرمانى او. بيند رواقى مىنگر مسيحى  روشن

دار اسـت و آرامـش درونـى را در ادای  رواقيان در عهد قـديم اسـت كـه در هيجانـات خويشـتن
  . جويد تكليف مى

و در رابطه بـا تمـايز ميـان اخـالق و دورانديشـى  بنیاداو مسئله انگيزN اخالقى را در بخش دوم 
)prudence( داند كه بدان وسـيله  ای مى جا عقل عملى را نيرو يا قوه در آن. كند به تفصيل مطرح مى

گـزينيم و قواعـدی را بـرای  مى منـديم بـر ههايى را كه در آن نفعى داريم يـا بـه آنهـا عالقـ هدف
هـايى كـه عقـل  نقش. كنيم و سرانجام بر طبق آن قواعد عمـل مـى. دهيم رسيدن به آنها شكل مى

ــى ــه  عمل ــا عالق ــه ) interest(دارد در تشــخيص هــدف، تشــخيص نفــع ي و چگــونگى رســيدن ب
  . هاست هدف

كه آيـا فـالن عمـل در  كردن ماهيت اخالق و پى بردن به اين يكى از تدابير كانت برای روشن
 تفكيـكاو بـا . شناسى انجام گرفته يـا نـه، توجـه بـه نيـت فاعـل اسـت فالن موقع به انگيزه وظيفه

معتقد است اگر كسـى از  ،های ذهنى و مشروط از اصول نامشروط و مطلق و عينى)maxim(دستور
  . آن اصل نامشروط است ،دستوری تبعيت كند كه بتواند بخواهد آن قانونى عام شود

تمام منافع و عاليق مشروع ما اخالقى نيست، بلكه ما نيازهـای بسـيار متنـوعى داريـم كـه بايـد 
يـا » سـعادت«. بلكه برای افزودن به كيفيـت زنـدگى آنهـا را بـرآوريم ماندن تنها به منظور زنده نه
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همـان، ( شـود تشـكيل مىاز زنـدگى مـا هـا و تمتـع و خرسـندی  ارضاء نيازهـا و ميل ازخوشبختى 
ايــن همــان اســتدالل دورانديشــانه اســت كــه خــود را در قالــب امرهــای . )418و416، 405، 393ص

)  counsels of prudence(و تـدابير دورانديشـانه ) rules of skill(مانند قواعـد كـاردانى( ،مشروط
اگر در فالن اوضـاع و احـوال «شود كه  تدبير دورانديشانه به اين صورت بيان مى. كنند معرفى مى

و قاعـده . »بايـد چنـين و چنـان كنـى ،يابى خواهى به بيشترين شادكامى و خوشى ممكن دست مى
خـواهى بـه  اگر در فـالن اوضـاع و احـوال مى«كه شود  ىمطرح مبه اين شكل  )كاردانى(مهارتى 

  . »بايد چنين و چنان كنى ،يابى از خوشى يا عالوه بر خوشى دست مقصود خاصى غير
ای است دربارN سير طبيعـى  گزاره ،امر مشروط كه حاصل استدالل دورانديشانه است ،در واقع

 »الف«محقق شود بايد كاری كنى كه رويداد  »ب«يا از نوع  »ب«خواهى رويداد  امور كه اگر مى
است و در توان شماست كه كاری كنيد كـه  »ب«يگانه علت  »الف«= محقق شود »الف«يا از نوع 

   .)285 -284، ص1367كورنر،(واقع شود  »الف«
تنها به ايـن دليـل دسـت بـه عملـى . انگيزN رفتار دورانديشانه همواره محصول تمايالت ماست

و از همـين جـا اخـالق (كننـد  ها مـا را مجبـور نمى البته، ميل. خواهيم الن چيز را مىزنيم كه ف مى
. ها پيروی بكنيم يا نكنيم و ميان آنهـا دسـت بـه گـزينش بـزنيم توانيم از ميل مى). شود معنادار مى

كند آن است كه كاربرد عقل در مواردی كـه تصـميم گـرفتيم چـه  ای كه كانت برجسته مى نكته
خواهيم و چگونه بايد بـه  گيريم چه مى مقيد به تجربه است؛ زيرا فقط به تجربه ياد مى خواهيم مى

يـا آرزوی خوشـبختى و ) self-love(ضوابط دورانديشانه همه الزمۀ اصـل حـّب ذات . آن برسيم
ای  هدف همچنين به معنای خواستن هر وسـيله اگر كسى عاقل باشد و خواستنِ . های آنند مصداق

كانت ايـن اصـل را بـه نحـو تحليلـى . اند برای رسيدن به آن موجود ضروری استاست كه او بد
  5.داند صادق مى

از . از دورانديشـى بدانـد تمامى اين مقدمات برای آن است كـه كانـت مؤكـداً اخـالق را غيـر
 -پس تمـايالت  ،كه بخواهيم لذتى حاصل كنيم غرض ديگری در ميان نيست تمايالت ما جز اين

ممكـن اسـت بـه اعمـال غيراخالقـى  -كارهای اخالقـى بينجامنـد توانند بـه آسانى كه مىبه همان 
كانـت، (كه چه چيزی نويد لذت دهد يا خطر احساس الم در بر داشـته باشـد  اينبه بسته  بيانجامند،
  .)442، 398، 390همان، ص

بدون اتكا بر هيچ ميل يا گرايشى كه ممكن  ؛طلبد قيد و شرط مى قانون اخالق از ما اطاعت بى
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هـای ديگـر  عقل خود و بدون تكيه بر انگيزهاساس  بايد بتوانيم فقط بر ،در نتيجه. است در ما باشد
واسطه و عمًال مؤثر در عمل بر طبق تكليف  عقل ما بايد بتواند خود به تنهايى نفعى بى. عمل كنيم

، 441همان، ص: نك(عمل كنيم  ،منافع مبتنى بر تمايالت Nگيزآنكه الزم باشد به ان وجود آورد بىه ب
  . )413، حاشيه460، 449

 ،نـوع خـود را دوسـت نـدارد داشتن به اين معنا نيسـت كـه اگـر كسـى هم شناسى انگيزN وظيفه
مـراد . شناسى نباشـد به انگيزN وظيفه ،راستىه ب ،دهد همين موجب شود آنچه نسبت به او انجام مى

كرد بـدون دوسـت داشـتن آنـان و حتـى بـا وجـود   نوعان ادای وظيفه توان به هم ىاين است كه م
مشـغولى سـعادت  نيكوكاری بـه ديگـران و دل .)277، ص1367كورنر، : نك(بيزاری و تنفر از ايشان 

چـون  ؛آنها به نظر كانت قانون محبت است اما ما مكلف بـه احسـاس همـدلى بـا ديگـران نيسـتيم
؛   محبت اخالقى يكى از عواطـف نيسـت. دلسوزی چيزی نيست كه با فرمان صرف، احساس شود

 ،كنيم يـا نـه كه آيا به ديگران احسـاس مهـر مـى باره كه قطع نظر از اين نگرش عملى است در اين
  . )399كانت، همان، ص: نك(رد چگونه بايد نسبت به ديگران عمل ك

سـعادت را بـاالترين خيـر طبيعـى  او. در پـى سـعادت باشـيم بايدكه  مخالف اين نيست كانت 
طـور  به -سعادت طلبى  ۀاما از نظر او توجه به سعادت بايد غيرمستقيم باشد و وظيف ،داند مى انسان

تر  آسـان ،تر باشـيم اگر بتوانيم خـوش ،اوبه اعتقاد . )399همان، ص(استانسان بر عهدN  -غيرمستقيم
تخلـف از ورطـۀ به  شايدقى خود برسيم و در مقابل سختى و درد و نياز توانيم به تعهدات اخال مى

تـرين مـانع  بزرگ ،به دنبال خوشى رفتن .؛ اما غايت نهايى اخالق است نه خوشى  بگرائيمتكليف 
صـورت تكليـف  ههای اخالقى نـزد مـا بـ و رقيب اخالق است و اين دليل هم هست كه مسئوليت

  . شود گر مى جلوه
شناسـى كانـت هـم نظـر  شناسـى و روان اخالق كانتى را بايد در رابطـه بـا انسانبودن  بنياد  عقل

 ،كنـد مى اتخاذ  -عواطف انسانىدر باب  -خشك و خشنى  ديدگاه كانت چنين كه دليل اين. كرد
انديشـد  های اخالق مى شكست در بابها و  اين است كه وقتى او دربارN قدرت نسبى عقل و ميل

 ،قانون اخـالق و تمايالتمـان روبـرو نيسـتيم ميانالسويه  ما صرفاً با گزينش على گيرد كه نتيجه مى
اكراه  ،كند آنچه قانون اخالقى ايجاب مى شپذيرنسبت به  -در درون خود -در بيشتر موارد بلكه 

  . كه بايد بكوشيم تا مطابق تكليف عمل كنيم داريم و حال آن
داند كه مـردم هنـوز  ترين مشكل هر دولتى را اين مى بنيادی، سياسى ۀاو در جايى در بيان نظري
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و  ،های خود را دارنـد فقط دغدغۀ برآوردن ميل برند و از حيث اخالقى در وضع طبيعى به سر مى
توانـد بـه  هـيچ دولتـى نمى رو، ؛ از همينكنند احساس و به عناد رفتار مى ديگر بى با يك ،در نتيجه

ای در  تند به ميل خـود عمـل كننـد؛ زيـرا چنـين اجـازهشهروندانش اجازه دهد كه هرگونه خواس
بنيـادی دولـت  ۀوظيف .)211-210، ص1380ساليوان، (حكم ضمانت نابودی ساختار جامعه خواهد بود 

های ضروری برای حفـظ و پيشـبرد  يعنى محدوديت است؛ای سلبى و منفى  وظيفه ،كانتدر نظر 
هنـوز در وضـع طبيعـى هسـتيم و همـه گرايشـى  ما اخالقـاً ، كانتبه اعتقاد . آزادی يكايك مردم

آدمـى ممكن نيست كه اما  .ای و جبلّى و نازدودنى به ايستادگى در برابر قانون اخالق داريم ريشه
شرور باشد و مطابق تصويری كه از  -ناپذير درمانطور  به -در مقابل عامل اخالقى يكسره فاسد و 

  . چ كار اخالقاً خوبى از وی ساخته نباشدشود، هي او در نظريه سنتى گناه ازلى رسم مى
گيـريم بـه جـای اطاعـت از قـانون اخـالق  طور خالصه همۀ ما در وهلۀ نخسـت تصـميم مى هب
تـوانيم  مـا نمى. كنـد ای در مقابل اين گرايش ايسـتادگى نمى های خويش را برآوريم اما اراده ميل

فـرض را بـر شـرارت اراده بتـدا، ابلكـه بايـد از  ،نقطه آغاز را معصوميت طبيعى خـويش بگيـريم
تعـارض  رو، از همـين. كنـد بگذاريم كه ضـوابطى بـرخالف آمـادگى اخالقـى اصـلى اختيـار مى

پيكاری است ميان گـرايش فطـری بـه  ،كند اخالقى درونى كه همه كس از آن تجربه حاصل مى
تنهـا . شـدنى باشـد كن رسد هرگز ريشـه ای و اكتسابى به بدی، كه به نظر نمى نيكى و تمايل ريشه

ای در گرو تأسيس و گسترش جامعه اخالقـى  اميد پيروزی گسترده در پيكار همگانى با شر ريشه
  .)190، ص1380ساليوان، (دهد  گونه كه قالب سوم امر مطلق فرمان مى جهانگيری است، آن

معتقـد  بـر همـين اسـاس،از طرفى ديگر كانت به ضعف اخالقى سرشت آدمى آگـاه اسـت و 
بـاز بـر حسـب اتفـاق اخالقـاً  ،شناسى عمـل كنـيم تى هنگامى كه متعهديم از روی وظيفهاست ح
بايـد بـه فواصـل . همواره بايد نگران اين امر باشيم كه دسـتخوش لغـزش اخالقـى نشـويم. خوبيم
  . عزم اخالقى خود را دوباره جزم كنيم ،كوتاه

  گانۀ آن  های سه بندی امر مطلق و صورت. 3
 ،ن اخالقى محض بوديم، اصول عينى اخالق همـواره بـر اعمـال مـا حـاكم بـوداگر همۀ ما عامال

 ند،های ما قدسـى نيسـت جا كه اراده ولى از آن ،يعنى اصول عينى اخالق، اصول ذهنى اراده نيز بود
دهـد و  محـض فرمـان مى عقل عملىِ . آيد امر در مىصورت   قانون اخالقى ضرورتاً از لحاظ ما به
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كاپلسـتون، (ها متعارض اسـت غلبـه كنـيم  های خود كه با اين فرمان كه بر ميلتكليف ما اين است 
  .)329، ص6 ، ج1375

 ،از نظـر كانـت. اسـت ارادN خيـر تـرين انگيـزN فعـل اخالقـى مهم اشـاره شـد،گونـه كـه  همان
تنها وقتى از نظر اخالقى نيـك اسـت كـه بـه كه يعنى تصميم گرفتن به انجام كاری  »كردن اراده«

  . شناسى باشد فس وظيفه و انگيزه وظيفهخاطر ن
بنـا كانـت در پـى  ،جا كه تجربه در نظر كانت مشروط است و اخـالق بايـد مطلـق باشـد از آن
دستوری اسـت در  ،و به نظر او اين بنياد استغيرمشروط برای اخالق و يادی غيرتجربى ساختن بن

ز كه سه صورت نامشروط و ،قالبى مطلق دارد  بندی  منج :  
صـورت   بـه) اراده كنـى(بر طبق دستوری عمل كن كه در عين حال بتوانى بخـواهى  تنها) الف

مثـل مـن رفتـار : چنان باش كه بتوانى به هر كسى بگـويى(شمول و عام در آيد  قانونى جهان
  .)421كانت، همان، ص() كن

چنان عمل كن كه انسان، چه شخص خودت و چـه هـر شـخص ديگـر، را همـواره غايـت  )ب
  .)433و429كانت، همان، ص(انى نه هرگز صرفاً وسيله بد

گـذار  گونه عمل كنـد كـه گـويى همـواره يكـى از اعضـای قانون هر موجود عاقل بايد آن )ج
چنان رفتار كن كه گويى ارادN تو هم واضع قانون است هـم تـابع (ملكوت عام غايات است 

  .)438، 434، 431كانت، همان، ص( )آن
ــذيرش ا ــت پ ــر كان ــالىاز نظ ــانه خ ــتورها و ش ــن دس ــا ي ــت از آنه ــای  ،كردن در متابع ــه معن ب

تناقض كه شـامل تنـاقض ميـان ذهـن و  عِ به معنای موسّ  ،البته(تناقض است آمدن در ورطۀ  گرفتار
  ). شود نيز مىعمل 

تواننـد معيـار و سـنجۀ داوری اخالقـى  اند و نظيـر اصـول منطـق صـوری مى اين اصول صوری
طور  همـان -يعنـى  ؛به خوبى وجود دارد ،بندی نخست در صورتويژه   بهصوری  ۀاين جنب. باشند

اوِل امر مطلق جنبه صوری قـانون اسـت و صـورت   بندی  صورت -كند كه خود كانت تصريح مى
  . دوم جنبه مادی قانون و صورت سوم جنبه مادی و صوری را توأمان دارد

 خودآيينى يا قانون عام: نخست  بندی  صورت .1.3

هايى را برگـزينيم و بـر طبـق آن عمـل  كند تنهـا رويـه امر مطلق ما را ملزم مى ،طبق بيان كانتبر 
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بلكه با  ،تنها ذاتاً  هايى نه چنين رويه. بتوانند در مقام قوانين عينى قرار گيرند ،كنيم كه در عين حال
كـه در عـين حـال  ای عمل كن بر طبق رويه تنهابه تعبير ديگر . های ديگر نيز تناقضى ندارند رويه

نبايد مدعى معافيت از وظـايفى . )42كانت، همان، ص( قانون عام در آيدصورت   بتوانى اراده كنى به
خـود مـدعى امـر  Nمنـافع ويـژاسـاس  نبايد بـر و دانيم شويم كه ديگران را موظف به ادای آنها مى

مـالك  »عموميـت«رط شرو،  اين از. مجازی شويم كه حاضر نيستيم آن را به ديگران تعميم دهيم
ممنـوع اسـت و  نيـز است، بدين معنا كه آنچه برای يك تن ممنوع اسـت بـرای همـهبودن  متقابل

 indisinterested(غرضـانه  پـس بايـد بـى. آنچه برای يك تن الزامى است برای همه الزامى است

fashion (ضوابط Nويـژه در مـواردی كـه خـود دارای بزرگتـرين منـافع و ه ب ؛داوری كنيم ،دربار
  . عاليق هستيم

و ارادN كـس ديگـری باشـد  چـه ،ای را حذف كنيم كننده بايد سوای عقل خودمان هر تأثير تعيين
گـذاری،  گونـه خـود قانون اين تنهـا. ميـل خودمـان بـه كسـب لـذت يـا پرهيـز از درد و رنـج چه

  . خودآيينى است
برای مثال، ضوابط بايـد چنـان انتخـاب شـوند  ؛دهد دست مى اول به رتصواز ت يرواكانت چند 

  .)436و421كانت، همان، ص(قوانين عام طبيعت صدق كنند عنوان  كه گويى بايد به
ديگر سـازگار  توان ضوابط را از نظر اخالقى با اين پرسـش سـنجيد كـه آيـا چنـان بـا يـك مى

كـه قـوانين فيزيكـى بـر عـالم  كـه چنان ،رنـدآو وجود بهفرد شوند كه چارچوبى برای آزادی  مى
خـواهيم قـوانين  چـون مى ؛ايـن كـار قـوN فهـم اسـت نـه تخيـل ،كانـتبه باور ند؟ ا طبيعت حاكم

زعـم  بـه. پيشنهادی را نه از جهت پيامدهای تجربى خيالى بلكه از حيث نتايج منطقى آنها بسنجيم
خـواهيم  ،ورزند اخالقى مبادرت مى های اگر توجه كنيم كه مردم عادی چگونه به داوری ،كانت

خواهند فالن شيوN خاّص كردار را در بوتۀ آزمـون  وقتى مى. كنند ديد كه از همين راه داوری مى
شـد؟ آيـا مـن حاضـر  كردند، چه مى طور عمل مى اگر همه اين«: پرسند نوعاً مى ،اخالقى بگذارند

  .»نم؟كردند زندگى ك طور رفتار مى بودم در دنيايى كه همه اين
كردن مطابق بـا ضـوابطى  كند از عمل بندی ما را منع مى بنابراين، امر مطلق در نخستين صورت

ضـوابط قـانونى  ديگـرقانون به تصـور در آينـد يـا بـا عنوان  كه يا بدون تناقض نتوانند همچنين به
. انون شـونديد نتـوانيم اراده كنـيم كـه قـآ آنكه تناقض الزم بى رو، از همينمنافات داشته باشند و 

قـانون عملـى عنـوان  بهكه است  ۀ آنشايست ،يدآای از اين هر دو آزمون سربلند بيرون  اگر ضابطه
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  . در يك جهان ممكن اخالق از آن استفاده شود
كـه  مسئله اين اسـتدر آن صورت، . آزمايد های دروغ مى امر مطلق را در مورد وعده ،كانت

كردن بـه آن را  ای دهم كه قصـد وفـا افتم وعده رت مىستنگى و عُ در آيا جايز است هنگامى كه 
  .)402كانت، همان، ص( ؟نداشته باشم

  رسالت اخالقى ما .2.3
منش اخالقاً نيـك،  ، مگردآيحساب  قيد و شرط خوب به ىهيچ چيز ممكن نيست ب ،از نظر كانت

  .)393كانت، همان، ص(» ارادN خير«يا به اصطالح او 
» قانونمنـد«را  )صرف نظر از انگيزN آن(عمل مطابق با اصل قانون كانت در فلسفۀ سياسى خود 

به تعبير ديگر، ضابطۀ ناظر بر عمل به شرطى قانونمنـد اسـت كـه هـر كسـى  .خواند مى» قانونى«يا 
كه بتواند همزمان با آزادی همه كس بر طبـق  به شرط آن ،يا به قول كانت و بتواند آن را برگزيند

يعنى از حيـث لفظـى  ،چنين عملى همچنين اخالقاً قانونى است» ته باشديك قانون عام وجود داش
  . اخالقاً خوب و مطابق تكليف است

. )398 -397همـان، ص(از اين راه اخالقاً نيـك باشـد  كه كننده كافى نيست اما برای شخص عمل
اط با اخـالق و ارتب ای بى اگر عملى با امر مطلق در تعارض نباشد، بلكه به غرض پنهان يا به انگيزه

خـودش  چـه بسـا ،صـورت گيـرد) و تنفـربيزاری  و چهميل  چه(نفسانى  ىبرآوردن خواهش رایب
اتفاقى . گونه ارزش اخالقى ندارد مالحظات هيچ ديگر اخالقاً نادرست و ناپسند نباشد، اما جدا از

امـا  .است كه عمل مذكور قانوناً درست باشد و حتى برحسب تصادف اخالقـاً نيـز صـحيح باشـد
اگر روح عمل يا نيت آن منظور نظر باشد، عمل فقط به شرطى اخالقاً خـوب اسـت كـه شـخص 

بنـابراين، بـر ماسـت كـه . كه كاری است كه اخالقـاً بايـد بكنـد  دليلاين به  ،آن را برگزيده باشد
  . به انگيزN تكليف ادا كنيم ،دهيم كه مطابق با تكليف انجام مى بر اين افزونتكليف را 

تنهـا بـه دليـل «خيـر اسـت  ،ارادN خيـر. شمندی اخالقى به نيت بستگى دارد نه به انجام كارارز
  .)439، 437، 435، 401-399، 394كانت، همان، ص(. »اراده

های او  امـا كوشـش ،نكته مهم در پس اين ادعا آن است كه فردی كه نيت فعلى اخالقى دارد
هـا و يـا بـه علـت شـرايط و اوضـاع و  وانـايىاغلب يا به علت محدوديت ت -در رسيدن به هدفش 
ای اسـت  ايـن نكتـه. تواند مشمول امر مطلـق باشـد ماند، مى عقيم مى -كننده احوال بيرونى محدود

ــد توضــيح دادbeneficence) ( و نيكوكــاری )benevolence(خواهى كــه در تفكيــك نيــك . باي
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اما عجـز مـا از  ،خويش را به شكلى اخالقاً پسنديده در آوريم های هميشه در توان ماست كه نيت
   .)439كانت، همان، ص(كاهد  ساختن آن نيات ضرورتاً از ارزشمندی اخالقى ما نمى عملى

های خـالى از  تـوان صـرفاً بـا آرزوهـا و خواسـت در عين حال و در نقطه مقابل، اخالق را نمى
های  ساختن تصميم ر كردار با منتهای توان در عملىهمواره بايد د. صداقت و صميميت بجا آورد

هـای فيزيكـى و  بـر حركت» كـردار درونـى«چنـد  هر ).394همـان، ص( رداخالقى خويش تالش ك
رو،  ايـن از. صـداقت در كـردار درونـى اسـت ۀاما كردار بيرونى نشـان ،تقدم دارد» كردار بيرونى«

بلكـه نيكوكـاری و  ،كنـد بـه كسـى نمىواقـع كمكـى  هو بـ ،تنهايى كـافى نيسـت خواهى به نيك
  . كردن شرط تام اخالقى است خواهانه عمل نيك

بايد مراقب باشـيم تـا مطـابق چنـان قواعـدی عمـل  :گويد كانت در قالب نخست امر مطلق مى
بايد چنان عمل كنيم كه گويى بـا . كنيم كه صادقانه بتوانيم پيروی هر فردی را از آنها آرزو كنيم

يعنـى گـويى در  ،شـود ی از سوی ما آن قاعده به قانون بالفعـل طبيعـت تبـديل مىا انتخاب قاعده
يـك عمـل بـا بـودن  اخالقـى. نتيجۀ پيروی ما از آن، هر فرد ديگری حتماً آن را خواهد پـذيرفت

بـا نيـت  ،به واقع ،تواند به ظاهر نيكوكارانه اما يك عمل مى .شود سنجش خود عمل مشخص نمى
  . رديطلبى انجام گ شهرت اي جويى لذت

ای اسـت كـه  دسـتور، قاعـده. متفاوت استهمچنين دستور يك عمل با تصميم به اجرای آن 
توانـد مطـابق  فقـط موجـود عاقـل مى. كنـد گزيند و در تصميم خود از آن پيـروی مى مى فاعل بر

بهـره از  كم های اخـالق در مـورد جـانوران يـا انسـانرو،   از همين. عمل كند) اصول(تصور قانون 
برای خـوردن آنچه   گى،گرسن هنگامبه برای مثال، سگ  .)282، ص1367كورنر، ( است معنا عقل بى

البتـه، . توانـد بـر خـود مسـلط باشـد انسان در چنين مـواردی مىكه  حالى خورد، در دارد حتماً مى
نون بيرونـى انسان ممكن است در شرايطى مثل شكنجه تحت الزام درونى قرار گيرد الزام تحت قا

اسـاس  براسـاس ميـل و بـر(كانت دو نوع دوست داشـتن  ،به همين جهت. تنها خاص انسان است
تر كانت قانون بيرونى را هم به دو  البته، سپس .)47، ص1388كانت، (كند  را از هم متمايز مى) قاعده

 ،انـد ذهنـى -كنـد و الزامـاتى را كـه علـل محـرك آنهـا درونـى سنخ حقوقى و اخالقى تقسيم مى
تكليـف اسـاس  بر ،تمام و با رغبت انجام دهيم ۀاگر كاری را با عالق. داند موضوع علم اخالق مى

حقوق قـانونى اساس  اجبار انجام دهيم عملى است كه براساس  اما اگر كاری بر ؛انجام شده است
  6).57همان، ص(انجام شده است 
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امر مطلـق كانـت  ۀالبته، نظري. اند اخالقىآيند،  يرون مىسربلند باعمالى كه از آزمون امر مطلق 
گويد هر كاری يا مطلقاً غيراخالقى است يا مطلقاً اخالقـى و  با هرگونه مطلق رأيى اخالقى كه مى

  . گيرد، متفاوت است های موقعيتى فردی را در نظر نمى تفاوت
ن كـاربرد يـا ؛ مـثًال بـههای روزانه خود اشتباه است كاربرد امر مطلق در مورد تصميم نيهمچن
  :ميتوجه كن

  امر مطلق: كبری-
خواهم سعى كنم معلـم فلسـفه  كه مى ضابطه ناظر بر وزن عمل ممكن برای مثال، اين: صغری -

  ). يا هر چيز ديگر(شوم 
يا هر چيز ديگر و سـايرين نيـز نبايـد سـعى (بنابراين، نبايد سعى كنم معلم فلسفه شوم : نتيجه ∴

  !). كنند
آيا ضابطۀ مـورد بحـث ممكـن اسـت كه كار گيريم و بپرسيم  اگر امر مطلق را در اين مورد به

كس نبايد سـعى  هيچكه درآيد، ناگزير بايد نتيجه بگيريم  - كس برای همه -قانون عام صورت   به
چيزها برسـد و بـه  ديگركند معلم فلسفه شود؛ زيرا در آن صورت ديگر كسى نخواهد بود كه به 

  . افى شغل معلمى وجود نخواهد داشت، الى آخرقدر ك
وی اعتبـار اصـل اسـتقالل . سنجد های امر مطلق، عمل اخالقى را مى بندی كانت با اين صورت

در اخالق بـدين معناسـت كـه هـم تناقض . دهد بندی نخست را با وعدN دروغ نشان مى يا صورت
د و هـم از نظـر ذهنـى نبايـد صـدق فالن ضابطه يا قاعده بايد عموماً در مورد همه كس صدق كن

  : شود وقتى اين مطلب در مورد دروغ مطرح مى .)424، ص1369كانت، (كند 
هرگاه اين كار برايم نفعى داشته باشد و در همـان  ،من قصد دارم وعدN دروغ دهم

جهانى را طالبم كه در آن هركس ديگری نيز حتى به من وعـدN دروغ دهـد  ،حال
  . شته باشدهرگاه نفعى برای او دا

 نهفتـهشود كه چگونه تناقض در وعـدN دروغ  مشخص مى ،تحليل شود» دادن وعده«وقتى مفهوم 
دهم در آينـده فـالن كـار را خـواهم كـرد و  يعنى اين عمل لفظى كه قول مـىدادن،  وعده. است

. گويد و به آن وعده وفا خواهد كـرد كنم كه طرف مقابل راست مى پذيرفتن وعده يعنى باور مى
فرض كانت اين بود كه ما همه آگاهيم كه وقتى هـيچ مالحظـۀ اخالقـى ديگـری وجـود نداشـته 

قصد كسى كه وعده دهـد و  ميانهيچ تعارضى نيست . اين كار اخالقاً در جامعه جايز است ،باشد
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امـا عقـًال ممكـن نيسـت . كه بخواهد هركس ديگری نيز چنـين كنـد به وعدN خود وفا كند و اين
قانون عام حاكم بر رفتـار وجـود عنوان  وعدN دروغ دادن، همزمان با همان ضابطه بهضابطۀ فردی 

بـه » وعـده دادن«اين است كه ديگر هيچ كاری  ای نتيجۀ منطقى چنين تركيب عطفى. داشته باشد
نيز همراه هر كاری كه بسـتگى بـه آن داشـته باشـد رخـت بـر خواهـد دادن  وعده. رود شمار نمى

 ذهنتوانيم حتى انديشه قانون عام وعدN دروغ را به  پس نمى ).432و403ان، صكانت، هم: نك(بست 
كانـت، همـان، (انجامـد  راه دهيم؛ زيرا چنين قانونى ذاتاً مستلزم تناقض است و بـه نقـض فـرض مى

  .)424ص
كردن  يعنـى اختيـار. وعدN دروغ نمونه رفتاری است كه تناقض در ارادN آن رخنه كرده اسـت

  . ر يكى برای خودمان و يكى برای ديگراندو معيار رفتا
ای كه از نخستين آزمون سازگاری موفق بيرون نيايد در تضاد بـا تكليـف  ضابطه ،بر اين اساس

اما برای آزمون ضـوابط مربـوط بـه تكـاليف مثبـت و . )90ساليوان، همان، ص(و اخالقاً ممنوع است 
تنـاقض مـورد ادعـای فرمـول . كار بنديم ت بهمتفاو ای گونه فرمول اول را بهتا ايجابى، الزم است 

بايـد منتفـى نيـز  االتباع ديگـر  بلكه ميان آنها و قوانين اخالقى الزم ،تنها در خود قوانين عام اول نه
فرمول اول چگونه وظيفۀ ياری به ديگران را ثابـت اساس  كانت بر. )424-423كانت، همان، ص(باشد 

  كند؟  مى
كند كه كسى كه در زنـدگى از  در ضمن چهارمين مثال بيان مى) همان: نك(وی در بخش دوم 

گزيند كه ديگران را ناديده بگيـرد و بـه آنهـا  رونق و نعمت برخوردار است و اين ضابطه را بر مى
خواهـد  زنـد و مى ی آنان مـىزای به بهرو كند و نه لطمه اعتنا نكند نه كمكى به بهروزی ايشان مى

كند برای ما عقًال ممكـن  اما كانت ثابت مى. ين شيوه با او رفتار كندهركس ديگری نيز عيناً با هم
» كـردن اراده«كـه  بـا تأكيـد بـر اين(قانون در آيد صورت   ای به اراده كنيم چنين ضابطهكه نيست 

  ). آن متفاوت است» دانستن مطلوب«قانون با 
حسـاب  اين واقعيت را نيز بـهگيريم آشكارا بايد  وقتى دربارN مناسباتمان با ديگران تصميم مى

. پذيرند و نيازهايى دارند كه پيوسته بايـد رفـع شـود آوريم كه آدميان موجوداتى وابسته و آسيب
. هايمان را اراده كنـيم وسـايل رسـيدن بـه هـدفآمـدن  عقالنى است كه فـراهم آشكاراهمچنين 

وابسـتگى بـه  بسـا چـه، برطرف شده اسـت رود و نيازهايمان هنگامى كه همه چيز خوب پيش مى
پيش خواهد آمد كـه هايى  موقعيتدانيم كه در آينده  ىم ،اما در عين حال را انكار كنيم،ديگران 
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 .نيازمنـد يـاری ديگـرانيم و ای جز اتكا به ديگران نخواهيم داشـت چاره -چون خودكفا نيستيم  -
نـد از نيـك كـرداری توا كـس همـواره مى ادعا كنيم همـه -به طور مطلق -بنابراين، معقول نيست 

 ،خـواهى از ديگـران سرانجام همه ناچار خواهيم شد به دليل اجبار بـه يـاری. نياز بماند ديگران بى
توانيم اراده كنيم كه ضابطۀ هرگـز كمـك نكـردن بـه  پس نمى. ضابطه مورد بحث را نقض كنيم

كانــت، همـان، (همچون مـا پـذيرفتنى شـود  اخالقى عاقلىصورت قانونى برای عامالن ه ديگران، ب
» هـر جـا بتـوانيم بـه ديگـران كمـك كنـيم«بايد اين ضـابطه را برگـزينيم كـه  ،به عكس .)423ص

  ). 92 ، ص1380ساليوان، (
و تـا چـه كه در هنگام تصميم به ياری ديگران دقيقاً به چه كسى، چه وقـت  در مورد اين ،البته
  . قدرت انتخابمان باالست) وظايف مثبت و ايجابى(كمك كنيم اندازه 

 بنياد احترام به كرامت اشخاص ؛بندی دوم امر مطلق صورت. 4

آزمونى كامًال صوری بود و بنـابر آن بايـد بتـوانم اراده كـنم كـه  ،بندی نخست امر مطلق صورت
 ؛وم صـوری محـض نيسـتبندی د اما صورت. قوانين عام در آيندصورت   من به] رفتاری[ضوابط 

شود به آزادی و توان هـر  آورد و بر طبق آن از ما خواسته مى را به ميان مى» انسان«چرا كه مفهوم 
؛ چنان رفتار كن كـه انسـان را، خـواه   در تصميماتش احترام بگذاريم -مردچه زن و  چه -شخص 

كانـت، (وسـيله  شخص خودت و خواه هر شخص ديگر را همواره غايت بـدانى، نـه هرگـز صـرفاً 
  . )429، 433همان، ص

تر  بـه فهـم عرفـى نزديـك -كه صبغۀ صـوری آن كمتـر اسـت به جهت آن -بندی دوم صورت
جـا بـر سرشـت عقالنـى  كانـت در اين. است و قدرت بيشتری در برانگيختن شـعور اخالقـى دارد

ايـن حـرف آن منظـور او از . ورزد آدميان اين موجودات مختار، هوشمند و خودراهبر، تأكيد مى
اغراض خودمان بـه هـر شـكلى اساس  ها را آلت دست قرار دهيم يا آنها را بر نبايد انسانكه است 

نگری به انسـان تأكيـد دارد  بندی دوم قانون اخالقى كه بر غايت صورت. در آوريم ،كه خواستيم
كنـد و  صـوری منطقـى تنـزل مى ۀها صرفاً به وسيله توجه نشود، كمى از جنبـ كه به انسان و بر اين

جـای ه او بـ. شود پسندتر و موافق طبع انسان است در آن مطرح مى مفهوم غايت كه مفهومى عامه
كه بعـدها مـورد اسـتفاده فيلسـوفان اخالقـى ) در صورت اول(پذيری  مفهوم منطقى محض تعميم

مفهـومى كـه بـه  ؛كنـد شخصيت آدمى تأكيـد مىبودن  قرار گرفت، بر ارزشمند )Hare( چون هِر
راس معتقـد اسـت مفهـوم قـانون، مفهـومى جـذاب نيسـت و آدمـى . تر است جذاب ،راسعتقاد ا
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. انجـام دهـد -چه مايل باشد و چه مايل نباشد -دوست ندارد كه به او گفته شود كه بايد عملى را 
شـيم، هنگام انجام يك عمل متوجه تحقق چيزی باكه كند  اما مفهوم غايت چون ما را ترغيب مى

بايـد  نيـزبـرای تحقـق غايـت نهايت،  دركه راس معتقد است چند  هر. شوم تر مى برای عمل آماده
يـادآور او . گـردد مى بـاز »قـانون«مطرح شود و دوباره مفهـوم ناخوشـايند » بايد«تكليفى در قالب 

 ۀتواند بـه علـت آميختگـى جنبـ بندی دوم مى شود كه تغيير روايت امر مطلق در قالب صورت مى
عقالنـى مـا توجـه دارد و  ۀبندی اول به جنبـ و كانت در صورت. عقالنى و غيرعقالنى آدمى باشد

  .)86-85ص  ،1386راس، (بندی دوم به جنبۀ غيرعقالنى  در صورت
كند تا تأكيد  در كنار وسيله استفاده مى »صرف«و  »فقط«كانت در صورت دوم به دقت از قيد 

كند مراد او آن است كه وقتى با ديگران در زندگى روزمره ارتباط داريم و همچون وسيله بـرای 
بريم بايد به حقوق و عاليق و منافع آنها هم توجه داشته باشيم  رسيدن به اهدافمان از آنها سود مى

وابسته و نيازمنديم و در محدودN اخالق بـرای رفـع ما چون موجوداتى  .)438-437كانت، همان، ص(
كانـت فكـر . شان را داريم، ناگزيريم از ديگران اسـتفاده كنـيم نيازهای خود و كسانى كه دغدغه

  ).413كانت، همان، حاشيۀ ص(كند چنين كاری اخالقاً نادرست است  نمى
ن جهت كه مفيـد يـا از سوی ديگر تأكيد او بر مفهوم شخص از آن جهت است كه ما تنها بدي

 -نـه مطلـق  -نسـبى طـور  همچون كاالهـا و اشـيا كـه تنهـا بـه(خواستنى هستيم، ارزشمند نيستيم 
 ،كنـد رو متعلق امر مطلق اخالقى هستيم كه ذاتاً آنچه ما را واجد ارزش مى ارزشمندند بلكه از آن

يت مـا را بـر ارزشـمنديم و آنچـه شخصـ ،انسانيت ماست و تنها از ايـن جهـت كـه وجـود داريـم
ولـى مـا آزاد و  ،كنـد دهد، آن اسـت كـه جـانواران را غرايزشـان رهبـری مى جانوران برتری مى

ــتقل  ــانون) autonomous(مس ــذاريم  و خودق ــك(گ ــان، ص: ن ــت، هم ــين ). 436-435كان ــل هم در ذي
الزمۀ ايـن  رو، از اين. كند بندی است كه كانت تكاليف آدمى را نسبت به خود مطرح مى صورت

با خويشـتن صـرفاً ماننـد يـك  8 7دهيم م آن است كه اوالً هر كار خالف اخالقى كه انجام مىكال
چراكه ما به  ؛تعهد ما در مقابل خودمان كمتر از ديگران نباشد ،ثانياً . ابزار و شئ رفتار كرده باشيم

. تريم و، بنابراين، تعهدی نداريم ديگران را به قـدر خـود دوسـت بـداريم خودمان از همه نزديك
 ،كانـتبـه اعتقـاد . پاسـخ بگـوييمپس حتى به حكم تكليف اخالقاً ُمجازيم اول به نيازهای خـود 

نسبت بـه وظـايف مـا در قبـال ديگـران  ،در نگاه نخست ،معتقد است وظايف ما در قبال خودمان
) moral egalitarianism(طلبى اخالقـى  اين ضابطه مستلزم تساویبدين جهت . وزن بيشتری دارد
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 ؛ما موظف نيستيم برای كمك به سعادت ديگران، سعادت خـود را كـامًال فـدا كنـيم ،اوالً . نيست
امكانات و منابع و قدرت محدودی دارد و تنها خداوند دارای منابعى اسـت كـه تنها هركس  ،ثانياً 
الزامـى نيسـت كـه در شـرايط مسـاوی  ،و ثالثـاً  ؛خيـر برسـاند ،ثناكـس بـدون اسـت به همهتواند  مى

: نـك( ، مهمتـر نشـماريمهای كسانى را كه با ايشان پيوندهای عاطفى يا خـانوادگى داريـم دغدغه
  .)123-122، ص1380ساليوان،

كـه چگونـه عمـل كنـيم چـه  گويـد كـه در تصـميم بـه اين صورت جزئـى بـه مـا نمى هكانت ب
گونـه امـور بـه داوری خـود  اين. قـرار دهـيممورد ديگران حتمـاً بايـد مـدنظر هايى را در  ويژگى

ها و تعهـدات جـاری و ميـزان  مالحظـاتى از قبيـل دغدغـهاسـاس  شخص موكول است و بايد بـر
  . امكانات ما و شدت نياز ديگران دربارN آن تصميم گرفت

 ۀنظري ود شكه بعدها بسيار مناقشه برانگيز كند  ای كوتاه مطرح مى را در مقالهى يها نمونه او اما
دربارN حق فرضى دروغ گفـتن بـه «او در مقالۀ مشهور . دهد مى نشانكانت را كامًال ضدپيامدگرا 

زنـد كـه  آدمكش بالفطره را مثال مـىيك  )473-467، ص1382كانت، : نك( »دوستانه های نوع انگيزه
دانـد  خواهد و شخص طرف پرسـش مى اتى مىدربارN محل كسى كه قصد قتل او را دارد، اطالع

نـه پاسـخى دو  -شود و در وضعيتى است كه بايد پاسـخ آری يـا نـه بدهـد  كه چرا از او سؤال مى
او بـه همـان آزمـون امـر مطلـق . كنـد رد مىنيـز دروغ گفـتن را كانت حتى در اين مورد و -پهلو

 قـانونى عمـومى بـرای همـه درت صـور  پرسد آيا اين ضابطه امكـان دارد بـه شود و مى متوسل مى

تفصـيل مشـكالت نظـر . دارند كه جايى از استدالل كانت مشكل داردنظر  آيد؟ تقريباً همه اتفاق
كنيم  بسـنده مـى ،دهـد ای كـه سـاليوان تـذكر مى ذكر نكتـهه تنها ب و سپاريم كانت را به آينده مى

دروغ گفتن است كه يكـى  بارNجا تعارض ميان دو قاعده در خطاست تصور كنيم تعارض در اين
 ،ای سـلبى قاعـده ميـانشـود  دهد، بلكه تعارضـى كـه واقـع مى دهد و ديگری نمى اجازN استثنا مى

مشـغولى بـه سـالمت و خيـر ديگـران را  ای ايجابى است كـه دل گفتن و قاعده يعنى نهى از دروغ
بـه شـكل خـاص داريـم و  ۀوظيفـديـن و به ايشـان نسبت كسانى كه  بارNدر به ويژه(كند  الزام مى

در ايـن مـورد  امـا ،اساس هر دو قاعده احترام به ديگران اسـت) در موارد مرگ و زندگى تر ويژه
  . يكى از اين دو را برگزيدتوان هر دو را رعايت كرد و بايد  نمى

-self(يـا حرمـت نفــس  )self-regard(كانـت از احتـرام شـخص بــه خـودش بـه عـزت نفــس 

respect (دانـد كـه  چاكرصفتى را ويژگى هر عمل يا برخوردی مى روی، از همينكند و  تعبير مى
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ای را برای جلب نظر مساعد ديگـران بـدانيم و بنـابراين، از احترامـى  بر طبق آن خويشتن را وسيله
افـراط در خـوردن و نوشـيدن و مصـرف دارو در . كه بايد بـه خـود داشـته باشـيم دسـت بشـوييم

  . كند و فروش اعضای بدن برای پول اصل عزت و حرمت نفس را نقض مى یرموارد ضرو غير
ها و اسـتعدادهای جسـمى و ذهنـى ضـرورتاً بـه معنـای  در عين حال توجه به پروراندن توانايى

بـه همـين . غفلت از آنها اخالقاً پذيرفتنى نيست ،كسه عبلكه ب ،استفادN ابزاری از خويشتن نيست
چرا كه در اين حال وجود خـود را  ؛ّست در مقابل عزت نفس استچشمى و خ بخل و تنگ ،نحو

  .)114-113، ص1380ساليوان، : نك(كنيم  محض تلقى مى ءای برای گردآوری اشيا صرفاً وسيله
كـه در -) well-wishing(و خيرطلبـى ) benevolence(خواهى  بر نيـك ، افزونكانتبه اعتقاد 

خواهانــه  عنــى نيك، ي )beneficence(ضــابطۀ نيكوكــاری  -ســاحت احساســات و عواطــف اســت
  . را نيز بايد در عمل افزود كردن و كمك به خوشى و آسايش ديگران عمل

اسـاس  بـر ،از سرچشمه الزام به نيكوكاری در مورد ديگراندر پاسخ به پرسش كانت همچنين 
  : گويد مى قانون

آنچه بـرای سـعادت دنيـوی مـا ايم و  به عنوان مهمان طبيعت بر خوان نعمت نشسته
و . مند گردد هركس حق دارد از اين خوان نعمت بهره. يابيم بايسته است در آن مى

های زندگى سهم مساوی دارند اما خداونـد سـهم هـر كـدام از  تمام افراد از نعمت
پـس . بلكه خود افراد بايد اين امكانات را تقسـيم كننـد ،افراد را تعيين نكرده است

مند گردد كه سـعادت ديگـران را  های اين زندگى چنان بهره از نعمتهركس بايد 
منـد  هم در نظر داشته باشد به نحوی كه هر يك از آنان بتوانند از سـهم خـود بهره

  .)263، ص1388كانت، (گردند و از آن محروم نمانند 

  بندی اول بندی دوم با صورت ربط و نسبت صورت .5
و  در بـن«بندی دوم هـر دو تنسـيق  به صورت» انسان«مفهوم شدن  بنابر عقيدN كانت به رغم افزوده

-436، ص1369كانـت، : نـك( و فرمول دوم صرفاً تعبير ديگری از فرمول اول است هستند» بنياد يكى

آن ضـوابط بايـد اسـاس  بندی اول در مقام اصل تعامل يا مقابلـه بـه مثـل بـوده و بـر صورت. )437
شود كه جميع موجـودات  بنابراين، در آن تلويحاً تصديق مى. قانون عام در آيندصورت   بتوانند به

كـه جـايز نيسـت  بندی دوم با تأكيد بر اين صورت. )434كانت، همـان، ص(متعقّل ارزش ذاتى دارند 
كس از جمله خود را از احترام محروم كنيم، شرط اساسـى عـدالت  رفتار كنيم كه هيچ ای گونه به
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بـر جنبـۀ  افـزون ،بندی دوم امر مطلـق با اين تفاوت كه در صورت. كند ری بيان مىرا به نحو ديگ
بندی دوم، همچـون  صـورت. عقالنى ما، جنبۀ جسمانى و عاطفى ما نيز تلويحاً پذيرفته شده اسـت

كلـى امـر  رنـگ و بـویطرفانه از انسـان،  جزيى و بى بندی نخست، با تأكيد بر مفهوم غير صورت
بـر دسـتورهای سـلبى اخالقـى  نيـز افـزونكـه صـورت دوم  در نهايت اين. ندك مطلق را حفظ مى

  . دستورهای ايجابى را نيز در خود جای داده است

  شئ/ بندی دوم و تمايز شخص صورت.  6
بايد مراد كانـت از شـخص را  ،مفهوم شخص است دربرگيرندNجا كه تنسيق دوم امر مطلق  از آن
موجودات آدميانند، چه موجـوداتى از دايـره اشـخاص بيروننـد و  ميانآيا تنها اشخاص از  ؛فهميد

نگری و  چيست كه يكى را شايسـته غايـتبودن  و شئبودن  شوند؟ تفاوت شخص شئ قلمداد مى
بــه لحــاظ (شــئ مــا بــه ديگــران / تلقــى شــخصكنــد؟ جــدا از  انگــاری مى ديگــری را اليــق ابزار

شناسـى  به لحاظ هسـتى(آنها بودن  شخص /شئ ها و آدميانى هستند كه آيا انسان) شناختى معرفت
  ؟ ...)و های شديد ذهنى مانده ها، عقب همچون جنين(محل ترديد باشد ) و در عالم ثبوت

 بـه. ابتدا مقصود كانت از شئ را معين كنيم تا از اين راه وجه نظِر ابزاری به اشـيا روشـن شـود
ای دوسـويه ميـان  د و در مقابـل رابطـهابـزار وجـود دار - ای ميـان شـئ رابطۀ دوسويهكانت  Nعقيد

  . غايت برقرار است -شخص
ارزش عارضـى  ؛شـخص، تمـايز دو نـوع ارزش قـرار دارد/در پِس پشت تفكيك شئ واقع، به

ارزشـى از نـوع اول  ،اگر ارزشى داشته باشـند ءاشيا. مشروط و ذهنى و ارزش ذاتى مطلق و عينى
تا جايى ارزش دارند كه كسى آنها تنها ) مصنوعىچه طبيعى و  چه( ءاشيا ،به عبارت ديگر. دارند

قيمـت «(بـه داليـل احسـاس  و چـه) »قيمت بازار«(به دليل فايدN آنها  چهرا اتفاقاً ارزشمند بداند، 
تنها اخـالق و انسـانيت را دارای ارج ذاتـى و كند  او ارزش و شرف را از هم متمايز مى). »عاطفى

آنچـه مـردم در عـوض آنهـا اسـاس  قيمتـى دارنـد كـه بـر ءيابنابراين، همـۀ اشـ 9.داند مى) شرف(
   10.شاخص نهايى ارزش است ،شود و در اين زمينه پول حاضرند بدهند تعيين مى

گــذاری كــه  امــا قانون ،شــود معــين مى] اخالقــى[قــانون  وســيله ارزش هـر چيــز بــه
يعنـى دارای يـك ارزش  ،كننده هر ارزشى است بايد خـود دارای ارج باشـد تعيين

مناسب همانـا واژه  Nتنها واژ ،ارزشى كه برای ستودن آن ؛ناپذير امشروط و مقايسهن
تواند  نه ترس و نه ميل بلكه فقط انگيزه احترام به قانون است كه مى«. »احترام است
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  . )428كانت، همان، (به يك كردار ارزش اخالقى بدهد
يعنى فقط نزد كسانى ارزش دارند كه خواهانشان  ،نسبى دارای ارزشندطور  پس چون اشيا تنها به

   .)همان(قرار بگيرند ) hypothetical imperatives(باشند صرفاً ممكن است اساس اوامر مشروط 
پذير شوند بايد چيزی دارای ارزش ذاتى و مطلـق وجـود داشـته  اگر بنا باشد اوامر مطلق امكان

اگر اشخاص نبودند قانون مطلـق اخـالق هـم ممكـن كه بدين معنا . باشد كه متعلق آن اوامر باشد
  . نبود

ولى او دربـارN مصـاديق مـورد  ،شناسيم آدميانند  مىتنها اشخاصى كه  ،از نظر كانت ،از سويى
آدميـان تنهـا موجـوداتى هسـتند كـه ارزش . كنـد بحـث نمى)  ...مثل جنين و(شئ /ترديد شخص

   .)435، 436-434، 429-428همان، ص (قرار بگيرند توانند غايت همه افراد  مىو مطلق و عينى داشته 
  : كند كند و آن را در مورد آدميان اطالق مى را تفسير مىبودن  كانت در عباراتى شخص

كلى هر ذات خردمند و عاقلى، به منزلـه غـايتى  گويم، انسان و به طور اكنون مى. ..
ای كـه ايـن يـا آن  وسيلهعنوان  به خودی خود وجود دارد و نه صرفاً به] مستقل و[

كارش گيرد، بلكه در همۀ كارهايش چه به خودش مربوط شود  اراده خودسرانه به
هـای متعقّـل ديگـر، هميشـه بايـد در آن واحـد در مقـام غايـت دانسـته  چه به ذات

  .)428همان، ( شود
ايـن دليـل صرفاً به  و اند )self-existent(» موجود بالذات«اشخاص كند كه  او همچنين تصريح مى

تفاوت آدمى با جانوران آن اسـت كـه جـانوران را غرايزشـان  ).همان( ارزشمندند كه وجود دارند
هسـتيم ) self-legistating(ى خودقانونگذار هاي فاعل و كند ولى ما آزاد و خودآيينيم راهنمايى مى

   .)436-435همان، (كه قانون اخالق در درونمان مستقر است 

  انگاری ديگران در زندگى متعارف گريزناپذيری وسيله نيازمندی انسان و. 7
كـه موجـوداتى  آناز پـيش (توصيۀ كانت برای ما در مقام موجوداتى نيازمند و اجتمـاعى،  اينآيا 

. وسيله استفاده كنـيمعنوان   ها ناچاريم از ديگران به عملى و ممكن است؟ ما انسان) اخالقى باشيم
كننـد، مـوی سـرمان را  هايمان را جمع مى رسانند، زباله ايمان را مىه كه وقتى مردم نامه مگر نه اين

كننـد؟ آيـا ايـن واقعيـت  ى برای غايات ما عمـل مىهاي عنوان وسيله  كنند، به آرايش و پيرايش مى
  : بندی كرد صورت گونه اينتوان  اشكال را مى اينناقِض امر مطلق نيست؟ 
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   ؛برخورد ابزاری با ديگران هستيمما به دليل نيازمنديمان، محكوم به  -
  ؛)مستلزم توانستن است د،باي( محدودN اخالق، توانايى ماست -

تـوانيم اخالقـى  نمى -زيسـتن بندی دوم امر مطلـق كانـت از اخالقـى بنابر صورت -ما : نتيجه∴
  . عمل كنيم

م بـه ما چون موجودات نيازمند و وابسته هستيم و از اين جهت در محـدودN اخـالق حـق داريـ
نيازهای خود و نيازهای كسانى كه دغدغۀ آنان را به دل داريم رسيدگى كنـيم و بـرای ايـن كـار 

  .)435-434همان، ( ديگريم اغلب مجبور به استفاده از يك
نادرست است اين است كه خود يا ديگران را فقط دارای ارزش عارضـى  در نظر كانت، آنچه

چون ما مشمول يـا . )428همـان، ( يا خواستنى بودنمان نيست بودن ارزشمندی ما تنها به مفيد. بدانيم
هاست، يكايكمان از كرامتى مطلق و بدون جانشـين و  تابع قانون اخالقيم كه منشأ همه ارزشمندی

» هركس باالخره قيمتى دارد«جملۀ  ،به همين جهت. )436-435همان، ( منديم فراتر از هر قيمتى بهره
  . كند اين چنين شريرانه شخص را خوار و خفيف مى

گذارد اين است كه جـايز نيسـت بـا ديگـران  بندی دوم امر مطلق مى شرط و قيدی كه صورت
عنـوان  رفتاری داشته باشيم يا آنان را به چشمى بنگريم يا اجازه دهيم با خودمان رفتاری شـود، بـه

بنـابراين، . های ديگـر ای برای ارضای ميل ارای ارزش ابزاری و صرفاً همچون وسيلهد تنهاكسانى 
كند كه چگونه بايد اخالقى زنـدگى  مرتفع مى -از پيش  -به دقت چنين اشكالى را » صرفاً «با قيد 

  . موجوداتى نيازمنديمكه ما همه  با اين ردك

  مفهوم احترام و مبنای آن بررسى. 8
. يكـى دانسـتكانت را با تجليل سنتى از اشراف و قدرتمندان در آن زمـان  ۀرينبايد احترام در نظ

ها و امتيازهای اجتماعى است، اما احترام نگرش يا برخوردی است كه حـق  تجليل وابسته به نقش
شخص است، صرف نظر از موقعيت اجتماعى، شغل، دانـش، ثـروت، موفقيـت يـا هـر صـفت يـا 

احترام نبايد با مباهات به صفات خويشـتن يـا  رو، از همين. ا نباشدتوانايى ديگری كه در او باشد ي
پايۀ احترام اين واقعيت اسـت كـه قـانون اخـالق . گونه احساس نسبت به ديگران مشتبه شود همين

تواند راه خود را تعيين كنـد و قـادر  در عقل هر شخصى يكسان جای دارد و بنابراين، هركس مى
اسـتحقاق رو  ايـن پس اشـخاص صـرفاً از. باشد ها، يعنى ارادN خير يكىيافتن به باالترين ندست  به

   .)436-435، ص401همان، حاشيه : نك(اند  احترام دارند كه حامل قانون اخالق
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كه احترام به خويشتن و بـه ديگـران  حال آن. اخالق بايد فقط مبتنى بر عقل باشد نه احساسات
كننده در زندگى اخالقى كـه كانـت  چنان تعيين از زمرN احساسات اخالقى است و احساساتى آن

به عقيدN او ما مكلف نيستيم صرفاً بـرای اشـخاص . داند آن را بنياد ذهنى سراسر اخالق انسانى مى
خـود  هكه سرشت اخالقى آنان را پـذيرفتيم آن احسـاس خودبـ ؛ زيرا پس از آنشويمحترام قائل ا

كوشش در تعميق  ،خواهد بندی دوم از ما مى آنچه صورت. )399همـان، ص( آيد در ما به جوش مى
  . حساسيت ما نسبت به اهميت احترام به خويشتن و ديگران است

 د نيز بر مبنای آن است كه با خويشـتن نبايـد صـرفاً احترام به كرامت و عزت نفس اخالقى خو
زنـيم بـا خويشـتن صـرفاً  هر بار كه دست به عملى خالف اخالق مـى. كرد مانند ابزار و شئ رفتار

  . تكاليف ما نسبت به خود احترام به خويشتن است ۀسرچشم و كنيم مانند يك ابزار رفتار مى

  ال خودمانوظايف ما در قب ----احترام به كرامت خويشتن. 9

  )بندی اول در بحث از صورت( پيش از اينهايى را كه  بندی دوم، كانت مثال در بحث از صورت
. بـار از نظـر احتـرام بـه خويشـتن و ديگـران ولـى ايـن ،كنـد دوباره بررسـى مى ،كار برده است به

كـاری كلى هـر  طـور و بـه. شوند های اول و سوم به تكاليف شخص نسبت به خود مربوط مى مثال
  . دآيحساب  غيراخالقى به ،در رابطه با خود كه رفتاری ابزارگونه با خود باشد

بـدين  ،گريز از شرايط دردناك، در واقـع رای خودكشى ب ۀ، اتخاذ ضابط)خودكشى(در مثال اول 
مـثًال زنـدگى (ای برای رسيدن به خيـری خـارجى و َعرضـى  معناست كه خويشتن را صرفاً وسيله

 ).450-449، 429همـان، ( ن ناديده بينگاريمو ارزش ذاتى خود را از بيخ و ب ،تلقى كنيم) پذير تحمل
كـه -كنـد؛ زيـرا از سـويى هـدفش كمـك بـه سـعادت اسـت  ای تنـاقض ايجـاد مى چنين ضابطه

و از سـوی ديگـر، خواهـان نـابودی  -گيـرد اش بـا مـا سرچشـمه مى ارزش آن از رابطـهايت نه در
گونه تا جايى كه در توان ما باشد، اخـالق را  سرچشمه و منشأ آن ارزش يعنى خود ماست و بدين

  .پس ما در حالت عادی موظف به حفظ حيات خود هستيم. كند از جهان بر مى
در مـواردی بسـا،  چهكـه  ای گونـه به. دانـد نـه خيـر مطلـق مىالبته، كانت حيات را خير طبيعى 

هـا جـايز  كانـت تلويحـاً كشـتن را در بعضـى جنگ. مكلف باشيم جان خود را بـه خطـر انـدازيم
  . )125، ص4فصل ،1380ساليوان،: نك(كند  از مجازات اعدام طرفداری مى به صراحت،شمرد و  مى

اين ضرورتاً بـه معنـای . شود مىو جسمى مربوط های ذهنى  مثال سوم كانت به پرورش توانايى
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وان عنـ بـه - بالعكس در راستای احترامـى اسـت كـه بايـد بـه خـود ؛ابزاری از خود نيست Nاستفاد
هـا شـايد  اين توانايى] پرورش[كوتاهى در  .)430، 423همان، ص(بگذاريم  -موجودی آزاد و متعقّل
] هماهنـگ[غايتى مستقل مطابق باشد، ولى با پيشـرفت ايـن غايـت عنوان  با نگاهداری انسانيت به

  .)430همان، ص(نيست 
كانت در باب جزئيات و چگونگى ادای وظيفۀ مثبت به كمال رساندن انسانيت خـويش،  ،البته

او ايجاد و زعم  اما به ،توان پيشاپيش در مورد آنها محاسبه و برنامه ريزی كرد نمىكه معتقد است 
  . آموزشى مؤثر است توسعۀ فنون

آسانى آن قـدر در پـى خوشـى خـود باشـيم كـه از منـافع مشـروع  جا كه ممكن است به از آن
افزايد كه تنها به شرطى حق داريم در طلب سـعادت اخالقـاً جـايز  كانت مى ،ديگران غفلت كنيم

ان در طلـب دالنه خود را با ديگران يكى ببينيم و تا حد توان به ايشـ خويش باشيم كه همچنين هم
ماننـد  ؛تكـاليف سـلبى ديگـری نيـز در قبـال خـود داريـم. سعادت اخالقاً جايزشان ياری رسـانيم

چرا كه بدين معناسـت كـه وجـود  ؛كند چشمى و خست نداشتن كه عزت نفس را نقض مى تنگ
  . ينگاريممحض ب یآوری اشيا ای برای جمع خود را صرفاً وسيله

ويژگى هر برخورد يا عملى اسـت كـه بـر طبـق آن، چاكرصفتى و نوكرمنشى محكوم است و 
ای برای جلب نظر مساعد ديگران بدانيم و بنابراين، از احترامى كه بايد به خـود  خويشتن را وسيله

موارد طبـى نـاقض  افراط در خوردن و نوشيدن و مصرف دارو در غير. داشته باشيم دست بشوييم
بـه (چـون مـا . زند اصل حرمت نفس است چون به توانايى فرد در عمل به عقل و اخالق ضرر مى

تريم، تعهـدی نـداريم كـه ديگـران را بـه قـدر خـود دوسـت  به خودمان از همه نزديـك) هر معنا
راين، بنـاب. بـه نيازهـای خـود رسـيدگى كنـيم ابتدااخالقاً مجازيم » حتى به حكم تكليف«بداريم، 

  . تر است از تكاليفمان در برابر ديگران مهم دتكاليف ما نسبت به خو ،حتى پيش از تحقيق كامل

  احترام به كرامت ديگران. 10
همچنان كه ما استحقاق احترام ديدن از ديگران را داريم، آنـان نيـز همـان قـدر حـق دارنـد از مـا 

بپـذيريم و تـا خواهـد  شـخاص از مـا مىاحتـرام بـه كرامـت ا ۀبندی و ضابط صورت. احترام ببينند
همـان، (انـد »كنندN همه غايات ذهنى برترين شرط محدود«اذعان كنيم كه همۀ اشخاِص ديگر سلباً 

دار يـا نقـض  هايى كه خودآيينى و احترام به نفس ديگران را خدشـه بايد از عمل به شيوه .)431ص
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وقتـى از ديگـران در پيشـبرد ). 437صهمـان، (مطالبات سعادتمندی خود را محدود كنـيم  ،كند مى
آنـان را خـوار و سرشكسـته كنـيم يـا از كـه بريم، مجاز نيست  خوشى و آسايش خود استفاده مى

  . اذعان به اين امر قصور ورزيم كه آنان نيز از شأن و كرامتى مساوی با ما برخوردارند
از حسد، ناسپاسى،  برآمده نقطۀ مقابل احترام به كرامت ديگران در رفتارهايى نمود دارد كه يا

كـردن بـا تهمـت، افتـرا، تـوهين،  ارزش جويى اسـت و يـا ديگـران را بى بدخواهى، غرور و انتقـام
كـه بـه ايشـان احتـرام  آن خواهـد بـى تمسخر، تحقير و گستاخى و تكبری كـه از آنـان احتـرام مى

  . بگذارد
بندی دوم امـر  دروغ از منظـر صـورت Nكه وعـد اخالق همابعدالطبیع بنیاد كتاب در مثال دوم در

كند كه در وعدN دروغ نيز مانند ضرب و شـتم و دزدی،  شود، كانت گوشزد مى مطلق بررسى مى
شـود؛ زيـرا  ای برای رسيدن به هدف اسـتفاده مى شئ و صرفاً وسيلهعنوان  بهتنها از شخص مقابل 

ای  كننـده خـودش عمل اذعـان نـدارد كـه طـرف او نيـز مثـل ،دهـد ای مى كسى كه چنـين وعـده
فـردی عنـوان  بـه - شـود كـه او ای رفتـار مى در وعدN دروغ بـا شـخص بـه شـيوه. خودآيين است

ممكن نيست به مقصـودی كـه از وعـدN دروغ  امكان قبول آن را ندارد و - مند از عزت نفس بهره
   .)430-429همان، ص(رضايت دهد  ،يعنى فريب خوردن و دستكاری شدن ،در نظر است

 ).430همـان، ص: نـك(جنبۀ مثبت، احترام به ديگران به معنای شناخت و درك منافع آنهاست از 
عنـوان  بـه. گونـه غايـات يـا منـافع اسـت هر انسانى ضرورتاً دارای دو جنبه يـا دو به اعتقاد كانت،

موجوداتى اخالقى موظفيم در راه بهروزی اخالقى خويش، يعنى كسـب فضـيلت تـالش كنـيم و 
موجودات اخالقى دارای سرشت فيزيكى، همه ناگزير خواهـان بهـروزی طبيعـى، يعنـى عنوان  به

 ،تواند كاری را كه ديگری خود بايد بكنـد كس نمى چون هيچكانت بر اين اعتقاد است . سعادتيم
بـا . مسئوليت منش اخالقى ديگـران را بـر عهـده بگيـريمكه برای او انجام دهد، ما موظف نيستيم 

ای مثبت بر عهده داريم كه تا حد توان تالش آنان را بـرای دسـتيابى بـه سـعادت  وظيفه ،حال اين
  . درك كنيم و پيش بريم

اما  ،كند معرفى مى» قانون محبت«ياری ديگران در طلب سعادت اخالقاً جايزشان را،  ۀاو وظيف
ظـر او مـا بـر طبـق ن. فهم درستى داشته باشـيم» محبت«افزايد كه بايد از اصطالح  مى ،حال عين در

چرا كه دلسوزی چيـزی نيسـت كـه بـا فرمـان  ؛مكلف نيستيم با ديگران همدلى و همدردی كنيم
  . مبنای تكليف ما در قبال ديگران بايد عقل باشد نه احساسات ،احساس شود و از طرف ديگر
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كه آيا  باره كه قطع نظر از اين يكى از عواطف نيست، نگرش عملى است در اين اخالق	محبت 
اين  ،البته. )399همان، ص(چگونه بايد نسبت به آن عمل كنيم  ،كنيم يا نه مهر مىاحساس يگران به د

داشـت بـه تالفـى و  چشـم ىاز خودخـواهى و بـ بـریايثارگونـه و  و محبت و عشق، عشقى آگاپه
  ). س يا عشق شهوانىرودر مقابل اِ (عوض است 

  ديگرانزيستن و احترام به كرامت  گستره و ميزان اخالقى. 11
آنان را داشته باشد؟ آيا موظف بـه يـاری  ۀبايد به ديگران ياری رساند و دغدغ اندازهآدمى تا چه 

، نيكوكـاری فراتـر از پيش از اين اشاره شـدطور كه  يكسان است؟ همان ای گونه تمامى آدميان به
باشـيم،  كه بگويـد بايـد خيرخـواه همـه خواهى يا خيرانديشى عام جز اين نيك. خواهى است نيك

اگر تصميم بگيريم تنها بـه  كه اما در مورد نيكوكاری كانت عقيده دارد ،چيز ديگری الزم ندارد
 ؛ايم ديگران تخلف نكـرده ۀدغدغ ۀهای خاصى كمك كنيم، از عموميت ضابط اشخاص يا برنامه

 و فرامـوش فـدا ىكلـ بهچون اوالً موظف نيستيم برای كمك به سعادت ديگران، سعادت خود را 
كـه چـون  ديگـر اين. انجامد ای كه چنين چيزی را مقرر كند در عمل به مهمالت مى ضابطه. كنيم

نه موظف به كمـك بـه آسـايش و  ،امكانات و منابع و قدرت محدود در اختيار دارد تنهاهركس 
اسـاس آن مجبـور  بـر تـاطلبـى اخالقـى  نه موظف به نوعى تساوی و هاست خوشى يكايك انسان

خداونـد دارای  تنهـا. باشـدخير و خوشى همگـان ر كامًال مساوی در پى برآوردن كه به طوباشد 
  . به همه كس بدون استثنا خير برساندتواند  مىمنابعى است كه 

هايى را  كه چگونه عمل كنيم، چه ويژگى كانت بر آن نيست كه به ما بگويد در تصميم به اين
. شـود واگذار مىگونه امور به داوری خود شخص  اين. در مورد ديگران حتماً بايد در نظر بگيريم

ت نيـاز ها و تعهدات جـاری و ميـزان امكانـات و شـدّ  دغدغه همچون؛مالحظاتى اساس  و بايد بر
   . ديگران، دربارN آنها تصميم گرفت

های كسـانى كـه بـا ايشـان  كه به دغدغـه هيچ عيبى ندارد ىاخالقبه لحاظ در شرايط مساوی، 
ى اخالقـشك، به لحـاظ  بىبرای مثال، . پيوندهای عاطفى يا خانوادگى داريم، بيشتر اهميت دهيم

. جايز است كه كسى به جای يك بيگانه جان يكـى از اعضـای خـانواده خـودش را نجـات دهـد
كه نبايـد  توجه باشد و آن اين شود از جهت ديگر نيز بايد مورد هر كمكى كه به ديگران مى ،البته

كمك به ديگران نبايد توانايى ايشان را سسـت . باشد كه عزت نفس آنان را از بين ببرد ای گونه به
  . پذيری و تعيين راه خويش را از دوششان بردارد كند يا تكليف مسئوليت
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  احترام به كرامت فرد بنياد نظريۀ سياسى كانت. 12
) تسـاوی(برابـری « و» ارزش يكايـك آدميـان« ،»كرامت«سه مفهوم  دNدربرگيرناگر ليبراليسم را 
امـروزه در چنـد  ليبراليسم هر. بدانيم، اخالق كانتى چنين مفاهيمى را در بردارد »طلبى و عموميت

آمده اما در زمانى كه كانت افكـارش را بـه رشـته تحريـر در ... و» منشور سازمان ملل متحد«متن 
  . شد افراطى تلقى مى ای بسيار آورد عقيده مى

دهد نه مقام اجتماعى يا اسـتعدادهای ويـژه  كرد كه آنچه به هركس كرامت مى استدالل مى او
كـه بينديشـد و  بلكه نيروی فطری عقل اسـت و تـوان هـر فـرد از زن و مـرد بـرای اين ،يا موفقيت

ه حفـظ و تـرويج تنها به زندگى خود شكل دهد بلكـه بـا اسـتفاده از قـانون بـ تصميم بگيرد كه نه
كانـت ايـن اختيـار و مسـئوليت در ). 440، 438همـان، ص(احترام متقابـل ميـان مـردم يـاری رسـاند 

بنـابر نظريـه . نامـد مـى) autonomy(كردن مطابق اصل عام عدالت را خـودآيينى و اسـتقالل  عمل
همـين  ،دهـد مىسياسى ليبرال كانت، آنچه به فرد در برابر قدرت دولت، اقتدار و پايگاه اخالقـى 

  . خودآيينى است
كـس دارای  كه همـه يعنى اين ؛است) egalitarianism(تساوی طلبى ،مؤلفه ديگر دولت ليبرال

شامل همـه كـس  به طور مساویكه قوانين بنيادی دولت بايد به اين معنا . منزلت اخالقى واحداند
كرده گذاشـته نشـود  عد و تحصيلشود و هيچ استثنايى به نفع ثروتمندان يا قدرتمندان يا افراد مست

همچنين نبايد هيچ طبقۀ قانوناً محرومى وجود داشته باشـد؛ . يا از بعضى منافع خاص حمايت نشود
نيسـت كـه از ديگـران صـرفاً در راه رسـيدن بـه ) يا اخالقـى(كس دارای اين حق مدنى  زيرا هيچ

از احتـرام برابـر برخـوردار د در برابـر قـانون نـق دارحبه عكس همه . مقاصد خويش استفاده كند
  . باشد

تـوان اطمينـان  نمى ،كه با توجه بـه خودخـواهى فطـری آدمـى كند مىاعتراف  همچنينكانت 
بنـابراين، . )438همـان، ص: نـك(د نكس هميشه جان و مال ديگران را محتـرم بشـمار داشت كه همه

  . شودمتوسل ه قوN قهريه تواند و بايد ب ها، مى گونه سوءاستفاده گذاردن اين ناكامدولت برای 

  كرامت آدمى و ربط و نسبت آن با ديدگاه كانت در باب كيفر. 13
ريچلز بر اين مبنا كه معتقد است كرامـت انسـانى دشـوارترين مفهـوم در اخـالق كانـت جيمز 

های او را  به لوازم منطقى آن، نمونۀ ديگری از ديـدگاهدادن  ساختن آن و توجه است، برای روشن
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ريچلـز، : نك(پردازد آورد و به بيان ربط و نسبت آنها مى بر نظريه كرامت انسانى است مى كه مبتنى
  . )202ص  ،1387

ميان فيلسوفان اخالق فايده باور همچون جرمى بنتام و مخالفانشـان در بـاب  دار دامنهای  مناقشه
از  چـه -ايـى هرگونـه جز ،بنتـامبـه اعتقـاد . مطلوبيت و عدم مطلوبيِت كيفر مجرمان مطرح اسـت

منبع  - )اعدام(يا حتى زندگيشان ) های نقدی جريمه(يا اموال آنها ) حبس(طريق نفى آزادی آنها 
كسى كـه مرتكـب جـرم كه اما در مقابل، ديدگاه و پاسخ سنتى آن است . نفسه بد است شر و فى

وع عـدالت شود، سزاوار است كه به نوبۀ خود مورد بدرفتاری قرار بگيـرد و ايـن اساسـاً موضـ مى
  . است

ه است كه نتايج خوبى در برداشته باشـد در صورتى موجّ  تنهاكه مجازات  ندبر آن ان،باور فايده
ّ  يا بهو اساساً  زنـدان، جريمـه و (كنند يا آن را از معنا و كاركرد سنتى آن  ى مجازات را نفى مىكل
باورانه از مجازات بيشـترين شايد به ذهن متبادر شود كه اين مفهوم فايده  .كنند خالى مى) شكنجه

شـگفت . انديشـيد گونـه نمـى گيـرد، امـا كانـت اين كرامت را برای آدميان و مجرمين در نظـر مى
  . كرددفاع ) retributivism(كه او نيز بر مبنای كرامت از نظريه كيفرگرايى اين

در بـاب او . كانت از حيث نظری نه با نفى مجازات موافق است و نه با توجيه فايده باورانـۀ آن
او بـا دو اشـكال بـه نفـى تلقـى فايـده . دارد يك ديدگاه سلبى و يـك ديـدگاه ايجـابى ،مجازات

حفـظ و حراسـت از  بـرای كردن مجرم زندانىكه معتقد است  ،اوالً . پردازد باورانه از مجازات مى
افراد مجرم تنهـا بايـد بـه ايـن دليـل كـه مرتكـب جـرم . سالمت جامعه و منافع ديگران، خطاست

توان مجـازات  هرگز نمى. ابزاری از افراد است Nمجازات شوند و هركاری جز اين استفاد ،اند شده
و  با خود مجرمدر ارتباط  چه -ای در جهت تحقق يك خير ديگر  وسيلهعنوان  قضايى را صرفاً به

دليل بر فردی كـه  ه اينب تنهابلكه در تمام موارد بايد  ،تجويز كرد - در ارتباط با جامعۀ مدنى چه
  . متحمل آن خواهد شد، اعمال شود كه مرتكب جرم شده است

 -آيـد  مندانـه مى كه بـه ظـاهر كـامًال شـرافت با آن - نيز» بخشى توان«او با هدف افزون بر اين، 
كه افراد را به  اين هدف هم عمًال چيزی نيست مگر سعى در جهت آن ،اوبه اعتقاد . دهمدلى ندار

عنـوان  و ايـن كـار نقـض حقـوق ايشـان بـه ،دانـيم در آوريـم شكل و شمايلى كه ما مناسـب مـى
موجوداتى مختار است، موجوداتى كه حق دارند بـرای خودشـان تصـميم بگيرنـد كـه چـه جـور 

تاوان پـس «اند  را داريم كه آنها را واداريم به خاطر شرارتى كه كرده مسلماً اين حق. آدمى باشند
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كـاری شخصـيت آنهـا اسـتحكام شخصيتشـان را  اما حـق نـداريم بـا تـالش جهـت دسـت ،»دهند
  .)203ص،1378ريچلز، (دار كنيم  خدشه

 تنهـا ،كانت به برابری جرم و جزا معتقد است و از ايـن جهـت بـر آن اسـت در پاسـخ بـه قتـل
  . تواند مجازاتى كافى و محكم باشد مرگ و اعدام است كه مى

اما چه برهانى وجـود دارد كـه از  ،باورانه بيان شد های ديدگاه فايده جا صرفاً محدوديت تا اين
در وجه ايجابى، برهان كانـت بـر . اين نظر دفاع كند كه كيفرگرايى از لحاظ اخالقى خوب است

هان او همان اصل عدالت بود كه كيفرگرايى سنتى نيز بدان مجازات مجرمين چيست؟ نخستين بر
بديع و جذاب انديشۀ  ۀاما نكت). اگر مجرمين مجازات نشوند عدالت اجرا نشده است( اعتقاد دارد

  . م او بر كيفرگرايى استكانت در برهان دوّ 
يـا  بندی دوِم امـر مطلـق اخـالق كانـت رسد بـر مبنـای صـورت در نگاه نخست بعيد به نظر مى

بتوان از كيفرگرايى دفاع كرد، امـا ايـن دقيقـاً ادعـای كانـت اسـت كـه  ،احترام به كرامت انسانى
  . كردن است غايت برخوردعنوان  كردن، احترام به كرامت شخص يا با او به مجازات

را بـه معنـای برخـورد بـا » نفسـه غايت فـىعنوان  برخورد با انسان به«اگر توجه كنيم كه كانت 
موجـودی متعقّـل عنـوان  كردن با فـرد بـه گاه بايد بپرسيم رفتار داند، آن ارای تعقل مىموجودی د

اسـاس  دربارN رفتار خود بينديشد و آزادانه و بـر تواند مىيعنى چه؟ موجود متعقّل يعنى فردی كه 
چـون موجـودی . تصـميم بگيـرد ،كه چه كاری از همه بهتـر اسـت درك عقالنى خود دربارN اين

حيوانـات و بيمـاران . هايى است، در برابـر اعمـال خـود مسـئول اسـت متعقّل دارای چنين توانايى
داننـد  طور كه آنها نمـى همان. ذهنى كه قادر به كنترل رفتارشان نيستند، مسئول اعمال خود نيستند

چـرا كه اشته باشيم كه آنها بفهمند توانيم توقع د كنند ما نيز نمى چرا به يك نحوN خاص رفتار مى
ای رفتـار كنـيم كـه مختـار  گونـه ای نداريم بـا آنهـا به پس چاره. كنيم گونه رفتار مى ما با آنها اين

  . نيستند
جلـوگيری از  رایكنيم، شـايد ايـن كـار را بـ كردن فرش تنبيه مى وقتى سگى را بخاطر كثيف

مـا حتـى اگـر بخـواهيم . او داريـم» تربيـت«ى در اما ما صـرفاً سـع ،دهيم آن عمل انجام مى تكرار
  . صادق استنيز همين مطلب در مورد بيماران ذهنى . توانيم برای او حجت بياوريم نمى

تـوان از آنهـا  در مقابل موجودات متعقّل كه مسئول رفتار خويشند، وقتى رفتار خوبى دارند مى
و نـه (و نكوهش كرد، پاداش و مجازات سپاسگزاری كرد و در مقابل بدرفتاريشان از آنها رنجيد 
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بنـابراين، مـا بـا . تظـاهر طبيعـى ايـن سـپاس و رنجـش اسـت) تربيت يا هر دستكاری از ايـن نـوع
بــه طريقــى كــه حيوانــات را  ،كنيم مجــازات افــراد مجــرم آنهــا را مســئول اعمالشــان قلمــداد مــى

  . اند كردهآنها آزادانه اعمال بد خود را انتخاب . توانيم مسئول بدانيم نمى
» تـا رفتـار آنهـا«تـوان بـه نحـو معقـولى اجـازه داد  به عالوه در برخورد با عـاملين مسـئول، مى

اگر شخصـى بـا شـما مهربـانى . كنندN نحوN پاسخگويى ما به آنها باشد كم تا حدودی تعيين دست
و اگـر مندی از خودتـان نشـان دهيـد  تواند آن باشد كه متقابًال سخاوت كرده است پاسخ شما مى

گيری دربـارN چگـونگى  توانيد به هنگام تصميم شخصى با شما بداخالقى كرده است، شما نيز مى
نظر از  برخوردتان با وی اين موضوع را مدنظر قرار دهيد چرا كـه نـه؟ چـرا بايـد بـا همـه، صـرف

  اند، برخورد يكسانى داشته باشيد؟  كه آنها چگونه با شما رفتار كرده اين
بندی  رود، صـورت مـى» بـه ديگـران متناسـب بـا رفتارشـاندادن  پاسخ«سخن از جا كه  در اين

گيريم فـالن كـار را انجـام دهـيم در  وقتى ما تصميم مى. شود مى ميداننخست امر مطلق هم وارد 
و بـه . بـدل شـود» شـمول و عـام قـانون جهـان«ايم كه مايليم رفتار ما بـه يـك  حقيقت اعالم كرده

و از ايـن جهـت اسـت كـه كانـت دربـارN . گـذاريم كند احترام مى مىحكمى كه طرف مقابل ما 
  . »كند عمل بد خود وی مجازات را بر او وارد مى«: گويد مجرمين مى

البته كانت آمادگى دارد كه اگر مجرمين به حدی رسيده باشند كـه خـود را عـاملينى مسـئول 
جـا كـه  امـا تـا آن. معناست ارشان بىكردن آنها بخاطر رفت ندانند، رنجيدن از رفتار آنها و مجازات

حقـوق ديگـران تا گيرند  صرفاً تصميم مى ،هعذر موجّ  ىمجرمين افرادی مسئول قلمداد شوند كه ب
  . زير پا بگذارند، كيفرگرايى كانتى همچنان قدرت اقناعى بسيار دارد ىقبول هيچ انگيزN قابل را بى

بنابر انديشـه  -توان  عينى و عملى بسياری را مى های غير از اين نمونه عينى مجازات موارد و نمونه
بندی كـرد و ايـن ايـدN كـانتى را در مـورد آنهـا  تحليـل و صـورت -كانت در باب كرامت آدمى

نگـرش و تلقـى و رفتـار مـا در  ،غايت نظر كنيمعنوان  اگر قرار باشد ما به تمام آدميان به. سنجيد
... يابى و شـدن، دوسـت دار شـغل، معـامالت اقتصـادی، ازدواج، بچـه ؛ای همچون های عينى نمونه

ای بـرای بـرآوردن  وسـيلهعنـوان  بـه ،كـردنبود؟ آيـا اخالقـى اسـت كـه ازدواج  چگونه خواهد
كهنسـالى و  ،پيـری زمـاندار شويم تا در  نيازهای گوناگون ما باشد؟ آيا اخالقاً رواست كه ما بچه

  انگارانه قابل تحقق است؟ آورده كنيم؟ آيا اساساً دوستى غايتازكارافتادگى نيازهايمان را بر
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  ها نوشت پى 
                                                           

حاشية كتاب اسـت كـه در    هاي گذاري گيرد به شماره صورت مي بنیاد مابعدالطبیعۀ اخـالقارجاعاتي كه به كتاب . 1
 . ها يكسان است نه صفحات فارسي ترجمه تمامي ترجمه

هاي بسيار تأمـل برانگيـزي    ها و بصيرت البته، كساني مثل ديويد كوميسكي سعي دارند تا از متون كانت استدالل. 2
  .)see, Cummiskey, 1996( نامند كند و آن را پيامدگرايي كانتي مي بيابند كه پيامدگرايي را تأييد مي

 . )7و 6علق،آية()ان االنسان ليطغي ان رآه استغني(: مضمون آية شريفة. 3

  .دهند رفتاري كودكانه دارند الزمة اين سخن آن است كه كساني كه اخالق را بر مبناي ميل انجام مي. 4
تفـاوت بنيـادي   . تواند منتسب شود به موجودات عاري از عقل نمي» عالقمندي به چيزها«به اعتقاد كانت، مفهوم . 5

   ).167ساليوان، ص: نك(هاست  عامليت ما و جانوران همين توانايي ما براي گزينش هدف
اگـر  ... . احسن به جا نيـاورده اسـت  رو، هنگامي كه انسان فرمان خدا را به اجبار انجام داده باشد، به نحو  از همين. 6

كاري را با عالقه تمام و از روي ميل و رغبت انجام دهيم آن كار بر اساس تكليف انجام شده است و يك عمل 
 . اخالقي است، اما عملي را كه بر اساس اجبار انجام دهيم بر اساس حقوق قانوني انجام شده است

 .استمطرح كرده بارها مثال خودكشي را  او. 7

كنـيم بـراي    اي تلقـي مـي   در اين حالت به منظور گريز از شرايط نامطلوب و دردناك خويشـتن را صـرفاً وسـيله   . 8
كـم   دسـت  و ارزش ذاتي خود را از بيخ و بن) پذير جا زندگي تحمل در اين(رسيدن به خيري خارجي و عرَضي 

  ).211-202، ص450-449، 429، 1369كانت، : نك(گيريم  مي

تواند با چيـز ديگـري كـه     آنچه داراي ارزش است مي. مملكت غايات هر چيز يا داراي ارزش است يا شرفدر . 9
پذيرد، داراي شرف  معادل آن است عوض شود؛ ولي آنچه از هر ارزشي برتر است و از اين رو هيچ معادلي نمي

 .)435-434، ص1369كانت، ( است

رهاي هنري يا انواع جانداران در خطر انقـراض يـا يـك محـيط     كانت مواردي را كه بعضي چيزها، مثل شاهكا. 10
: نـك (گيـرد    توان بـراي آنهـا تعيـين كـرد، را در نظـر نمـي       پذير جانشين ندارند و بنابراين، هيچ بهايي نمي آسيب

 .)124، ص1380ساليوان، 
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