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   تبيين و تحليل مفهوم وظيفه در اخالق كانت

  تبيين و تحليل مفهوم وظيفه

  در اخالق كانت 

 ∗∗∗∗حسين اترك

 چكيده

شناسى  در اين مقاله مفهوم وظيفه در اخالق كانت را از سه منظر معناشناسى، معرفت
لحاظ معناشناسى وظيفه عملى است كـه  به. ايم دادهشناسى مورد بررسى قرار دو وجو

الزام، ضرورت يـافتن يـك فعـل اختيـاری تحـت . شود شخص به انجام آن ملزم مى
شـناختى، عقـل منشـأ احكـام و وظـايف اخالقـى  از منظر معرفـت. دستور عقل است

است؛ احكام اخالقى، احكام تأليفى پيشينى هستند و امر مطلق راه تشخيص وظـايف 
. به عقيد_ كانت، عقل كاشف احكام اخالقى است نه جاعـل آن. قى خود استاخال

وی انـواع و اقسـام . گرايـى اخالقـى بـاور دارد ى، كانت به واقعختاز منظر وجودشنا
از نظر او احكام اخالقـى مطلـق بـه معنـای عـدم . شمارد مختلفى از وظايف را بر مى

ولى با ايـن وجـود، تعـارض ميـان غايت و استثناناپذير هستند،  كمشروط بودن به ي
شـناختى،  هـای معرفـت فـرض نظريـۀ اخالقـى كانـت بـر پـيش. وظايف امكان ندارد

  .شناختى متعددی مبتنى است شناختى، ارزش انسان

 ها واژه كليد

  .فلسفۀ اخالق، كانت، وظيفه، امر مطلق
    

                                                           

  atrakhossein@gmail.com        استاديار دانشگاه زنجان ∗
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. گرايانه همـواره در كـانون توجـه بـوده اسـت وظيفه ۀترين نظري عنوان ناب نظريۀ اخالقى كانت به
ارزش «و » وظيفـه«انگـار، بـر مفـاهيمى چـون  های غايت كانت با طرح نظريۀ خود در مقابل نظريه

از كانـت ،  های نظريـۀ اخالقـى فرض انت ضمن اشاره به پيشكدر اين مقاله . كردد يكتأ» اخالقى
  .يمپرداز مىنظريۀ اخالقى او به تحليل مفهوم وظيفه در سه منظر 

  معناشناسى مفهوم وظيفه. 1
پذيری مفـاهيم اخالقـى  كانت بر خالف شهودگرايانى چون جورج مور و ديويد راس، به تعريف

وظيفـه عملـى اسـت «: گويد وی در تعريف مفهوم وظيفه مى. اعتقاد دارد» وظيفه«از جمله مفهوم 
برای مثـال،  .)57صب، 1383كانت،( ».پس وظيفه ماد_ الزام است. كه شخص به انجام آن ملزم باشد

وی در . راستگويى يك وظيفه است، راستگويى عملى است كه شخص ملزم بـه انجـام آن اسـت
  : گويد نيز مى» الزام«تعريف 

دسـتور . عقل 1الزام عبارت است از ضرورت يك فعل اختياری تحت دستور مطلق
يــك قاعــده عملــى اســت كــه بــه موجــب آن يــك عمــل ذاتــاً ممكــن، ضــروری 

  . )همان( شود مى
ممكـن بـه سـبب دسـتور و امـر، خـواه ايـن  پس الزام يعنى ضروری و واجب شدن يك امـر ذاتـاً 

يـا  و دستور، دستور اخالقى باشد يا دستور يك موال به عبد خويش يا يك پدر به فرزند خـويش
ضـرورت «: گويـد كنـد و مى معنـا مى» وجـوب عملـى«وظيفه را ن يهمچن  او، .اش بندهخداوند به 

، 1369كانـت، ( »شـود يعنـى وظيفـه ناميـده مى ،كردن بر وفق اصل عينى اخالق وجوب عملى عمل
 ضـروری. بودن يك عمـل اسـت  عبارت ديگر اجباری و الزامى ،ضرورت عملى در واقع. )83ص
ه در اختيار فاعل نيست كه اگر خواست آن را انجام دهد و اگـر بودن يك عمل بدين معناست ك 

  . نخواست انجامش ندهد، بلكه بايد آن را انجام دهد
  :گويد كند و مى در جای ديگر او وظيفه را بر اساس مفهوم وجوب عينى تعريف مى

] همـان[يعنـى (ای كـه مطلقـاً نيـك نيسـت بـه اصـل اسـتقالل اراده  وابستگى اراده
وجوب عينى يك كار از روی الزام، . نام دارد 2الزام) اخالقى] ضرورتيا [وجوب 

  . )93همان، ص ( وظيفه است
وجـوب ذهنـى يعنـى چيـزی كـه . وجوب عينى در كلمات كانت مقابل وجوب ذهنى قـرار دارد

مارد، ولى ضرورت عينـى ش لحاظ ذهنى و فردی آن را برای خويش ضروری مى شخص، خود به
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كه صرفاً يك وجوب ذهنـى  هر انسانى ضرورت دارد و وظيفۀ اوست نه اينيعنى چيزی كه برای 
گيـرد  به تعبير ديگر، وجوب عينى وجوبى است كه از قانون اخالقى سرچشـمه مى. شخصى باشد

كانـت . ايجـاب شـده باشـد -و نه اميـال درونـى -وسيلۀ قانون اخالقى  ه بهكو وظيفه، عملى است 
  : گويد مى

لحاظ عينى وجهۀ عملـى دارد، بـا طـرد هـر  به] اخالق[قانون عملى كه بر طبق اين 
خاطر اين طرد و نفـى  شود، كه به كننده از سنخ ميل، وظيفه خوانده مى مبدأ ايجاب

هرچنـد  ،اسـت ، يعنـى ايجـاب عملـىيال، در معنايش متضـمن ضـرورت عملـىام
   Kant, 1997, 5:80(.3( ممكن است از سر اكراه انجام شده باشد

كنـد و  ، الزام را ابتناء و وابستگى اراده انسانى به قانون اخـالق تعريـف مىنقد عقل عملـ�كانت در 
  :شود وظيفه را اجبار و الزام به عملى كه از آن ناشى مى

بــا قــانون اخــالق، رابطــۀ ] ای كــه كــامًال نيــك نيســت اراده[ای  چنــين اراده ۀرابطــ
كنـد كـه  وابستگى تحت عنوان الزام است كه داللت بـر ضـرورت يـك عمـل مى

  .  )ibid., p. 29( »شود وظيفه ناميده مى
وظيفـه، ضـرورت «: گويـد همچنين در باب معنای وظيفـه مى بنیاد مابعدالطبیعه اخـالقاما كانت در 

وی اين جمله را در . )24، ص1369؛ كانت،Kant, 1964, p. 68(» كردن از سر احترام به قانون است ملع
يا اراد_ نيك كه تنهـا خـوب بالـذات و خـوب مطلـق در ايـن » اراد_ خوب«ادامۀ تعريف خود از 

ای است كه از سر انجـام وظيفـه  اراد_ خوب اراده. آورد جهان و در خارج از اين جهان است، مى
با توجه به مطالب . كردن از سر احترام به قانون اخالقى است كند و وظيفه ضرورت عمل عمل مى

اراد_ خـوب، . انت با اين جمله در صدد بيان مصداق و اصل وظيفه استكرسد  پيشين، به نظر مى
كند، اما وظيفـه چيسـت؟ وظيفـه، احتـرام بـه قـانون  ای است كه از سر انجام وظيفه عمل مى اراده
او با اين جمله در صدد بيان مصداق وظيفه است هر چند . است كردن با انگيز_ آن القى و عملاخ

از نظـر كانـت يعنـى » وظيفـه« بنـا بـر ايـن، . دارداشاره به معنای لفظى وظيفه نيز » ضرورت«كلمۀ 
واسـطۀ  ممكـن اسـت به عملـى كـه ذاتـاً . يعنى ضـرورت» الزام«عملى كه انجامش الزامى است و 

گردد و شـخص بايـد آن را  تعبير ديگر اجباری مى شود و يا به و قانون اخالقى ضروری مى دستور
وابسـتگى و  ۀشود كـه الـزام، رابطـ در اين معنا وظيفه بر اساس مفهوم الزام تعريف مى. انجام دهد

   ).Caygill, 1995, p. 306( تعين اراده توسط قانون اخالقى است
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  شناسى وظيفه معرفت. 2
در ايـن . رسد پس از معناشناسى وظيفه در اخالِق كانت، نوبت به طرح مباحث معرفت شناسى مى

بخش به مباحثى چون منشأ وظايف اخالقى، پيشينى بودن احكام اخالقى، روش تشخيص وظيفـه 
  . پردازيم مى عملو روش استدالل بر وظيفه بودن يك 

  منشأ وظايف اخالقى. 1.2

 :كنـد كـه اين پرسش مهـم و اساسـى را مطـرح مىت و وظايف اخالقى منشأ الزاما كانت در باب
 ،لحاظ اخالقى خوب يا بد اسـت كنيم چه چيزی به اصل بنيادين اخالق كه بر اساس آن حكم مى

  .كند های اخالقى پيشين، پاسخ خود را بيان مى های نظام پس از نقد پاسخ اوچيست؟ 
نظـام ) اخالقى مبتنـى بـر تجربـه؛ ب  نظام) الف: اند انت بر دو قسمكهای اخالقى در نظر  نظام

نظام اخالقى مبتنى بر تجربه، نظامى است كه اصـول اخالقـى آن از طريـق . اخالقى مبتنى بر عقل
آيد، ولى نظام اخالقى مبتنى بر عقـل، نظـامى اسـت كـه  دست مى نحو پسينى به حواس و تجربه به

 .شينى باشديتواند پ شود كه تمام اين اصول مى مى اصولش از انطباق رفتار با قوانين عقل استنتاج

نظـام اخالقـى مبتنـى بـر اصـول ) 1 ؛انت، نظام اخالقى مبتنى بـر تجربـه بـه دو قسـمكبه باور  
قسـم اول . دشـو نظام اخالقـى مبتنـى بـر اصـول تجربـى خـارجى، تقسـيم مـى) 2تجربى داخلى و 

سـازند كـه ممكـن  س درونى مبتنى مىهايى هستند كه اصل اخالقى خود را بر وجود يك ح نظام
نظريه خودگرايى اخالقى اپيكور، هلوسيوس و ماندويل . است اين حس جسمانى يا اخالقى باشد

ــته نظام ــه از آن دس ــا و نظري ــمانى  ه ــاس جس ــر احس ــود را ب ــى خ ــه اصــل اخالق ــتند ك هايى هس
بـه نفـع را ه اين احسـاس در انديشـه منـافع شخصـى اسـت و هـر چـ. مبتنى ساختند» خودخواهى«

هـا،  اصـل اخالقـى ايـن گونـه نظام. خواند به ضررش باشد، بد مىرا شخص باشد خوب و هر چه 
يعنى پس از مطالعۀ انسـان  ؛اصل خودگرايى اخالقى است كه بر حس و تجربه پسينى مبتنى است

ــرار  ــى ق ــات اخالق ــه و آن را منشــأ احكــام و الزام ــين احساســى را در او يافت و احساســات او چن
  .)31-30، ص1388 كانت،( دهند ىم

های اخالقى هستند كه اصل اخالقـى خـود  نظريۀ اخالقى هاچسون و شافستبری از جمله نظام
ای در  آنها بـه وجـود حـس اخالقـى. اند ردهكرا بر يك حس درونى اخالقى و نه جسمانى مبتنى 

امـا . توانـد تشـخيص دهـد چـه چيـز خـوب و چـه چيـز بـد اسـت وجود آدمى باور دارند كه مى
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هـايى هسـتند كـه اخـالق را بـر تربيـت يـا  های اخالقى مبتنى بر اصول تجربـى خـارجى نظام نظام
ه اخـالق چيـزی جـز كـفيلسـوفانى همچـون مـونتنى معتقدنـد . كنند حكومت اجتماعى مبتنى مى

آدمـى در هـر . نيسـت - كنـد كه جامعه آنها را برای ما تعيين مى -اجتماعى  یها ها و عادت سنت
بر اين اساس، اخـالق . ای كه تربيت شود، باورهای اخالقى همان جامعه را خواهد پذيرفت جامعه

قراردادهـای اما برخى همچون توماس هـابز، اخـالق را برآمـده از حكومـت و . نسبى خواهد بود
گونـه  همان. تواند اعمالى را مجاز يا ممنـوع اعـالم كنـد حكومت مى. دانند اجتماعى حكومتى مى

كه حكومت برخى قوانين اجتماعى همچون قوانين راهنمايى و رانندگى، قوانين كار و ماليـات را 
ند تـا در ك وضع مىز ينای همچون ممنوعيت قتل، دزدی و دروغ را  كند، قوانين اخالقى وضع مى

  .)32-31همان، ص(وارد نيايد  ىنظم اجتماعى خلل
شـدت  كانـت بـه. آينـد دست مى تجربه به های اخالقى، اصول اخالقى از بر طبق همۀ اين نظام

ه اصول اخالقى مبتنى بـر تجربـه، اصـول اخالقـى كاست؛ چرا  یا های اخالقى مخالف چنين نظام
و اسـاس ممكـن، از ضـرورت، اطـالق و قطعيـت اخالق مبتنى بـر اصـل  .و نه ضروری اند ممكن

ممكـن اسـت كسـى از چيـزی خوشـش آيـد و ديگـری از آن بـدش آيـد؛ . بهره خواهـد بـود بى
های  حكومــت چيــزی را در زمــانى مجــاز كنــد و در زمــان ديگــر ممنــوع كنــد و بــا تغييــر ســنت

   ).همان( اجتماعى، اخالق نيز تغيير كند
گيـرد نـه حـس و تجربـه، از  اخالقى خـود را از عقـل مى اما نظام اخالقى مبتنى بر عقل، اصل

مستلزم يك ضرورت ) »نبايد دروغ گفت«مانند (هر اصل اخالقى . تواند پيشينى باشد رو مى همين
نحو پيشـينى تقـرر  تمام قواعـد ضـروری، بايـد بـه. تواند از تجربه حاصل شود مطلق است كه نمى

هـای  بـر اسـاس نظام. و از عقل مايه و سرچشمه بگيرنـديابند، در نتيجه، بايد اصول عقالنى باشند 
يعنـى هرگـاه  ؛گـويى، يـك حكـم اخالقـى تجربـى اسـت اخالقى مبتنى بر تجربـه، حكـم دروغ

گويى به نفع عامل اخالقى باشد خوب و هرگاه بـه ضـررش باشـد بـد اسـت؛ هرگـاه حـس  دروغ
هد بود؛ هرگـاه حكومـت آن را اخالقى فرد آن را خوب بداند جايز و هرگاه بد بداند ممنوع خوا

منـع  بنـابراين، ديگـر اصـل اخالقـىِ . قانون كند جايز و هرگاه از آن منع كند ممنوع خواهـد بـود
. گويى يك اصل مطلق و ضـروری نخواهـد بـود بلكـه ممكـن و غيرضـروری خواهـد شـد دروغ

م اخالقـى، بنابراين، در نظر كانـت منشـأ الزامـات و احكـا. ويژگى قانون، اطالق و ضرورت است
  ).33همان، ص( عقل و فاهمه است نه حس و تجربه
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  بودن احكام اخالقى  پيشينى. 2.2
از هـم را و آنهـا ) ماننـد فيزيـك و شـيمى مقايسـه(كانت قوانين اخالقى را با قوانين علوم طبيعـى 

اخالقـى اما قوانين . آيند دست مى قوانين علوم طبيعى با تكيه بر شواهد تجربى به. كند تفكيك مى
عنوان قوانين پيشينى تبيـين و  جا كه بتوانند به اين قوانين تنها تا آن. كيفيت و شرايط ديگری دارند

اگر كسى به خود اجازه دهد كه اصول اخالقـى را  .عنوان قوانين ضروری لحاظ شوند، معتبراند به
هــا قــرار داده از منــابع تجربــى اســتنتاج كنــد، خــود را در معــرض بزرگتــرين و زيانبــارترين خطا

  :گويد باره مى او در همين. )48 -47ص ب،1383كانت، ( است
و از ... نحو پيشين در عقـل اسـت پايگاه و سرچشمۀ همۀ مفاهيم اخالقى يكسره، به

عقل است كه در عقلـى كـه بـه بـاالترين ترين  آن گذشته به همان اندازه در عادی
توان از تجربه و بدين دليل از  مىو آنها را به روش انتزاعى ن پايه، نظری باشد است

] و سرچشـمه[معرفتى كه صرفاً محتمل باشد، بيرون كشيد و همـين خلـوص اصـل 
گرداند كه به منزلۀ واالترين اصـول عملـى مـا  آنها است كه آنها را شايسته اين مى

همان اندازه كه ما چيزی از تجربه بر آنها بيفزاييم از نفـوذ اصـيل و  كار آيند و به به
چـون قـوانين اخالقـى بايـد در حـق هـر آفريـد_ ... كـاهيم زش مطلق كارهـا مىار

 كانت،(خردمندی صدق كند بايد آنها را از مفهوم كلى ذات خردمند استنتاج كرد 
  . )45 -44، ص1388

احكـام ) 2منشـأ احكـام اخالقـى عقـل اسـت؛ ) 1: هكـتـوان دريافـت  با دقت در كالم كانـت مى
توانـايى شـناخت احكـام  - چه عادی و چه عـالم - عقل هر انسانى) 3؛ اند اخالقى، احكام پيشينى

تـوان  چون معرفت تجربى، معرفتى پسينى و امكانى است، پس اخـالق را نمى) 4؛ داخالقى را دار
قـوانين اخالقـى بايـد در حـق هـر انسـانى صـادق ) 5دسـت آورد، و  از تجربه و با روش تجربى به

   .باشند
. اخالقى بايـد از ويژگـى كليـت، ضـرورت و عينيـت برخـوردار باشـدبه عقيد_ كانت، قانون 

قـانونى كـه تنهـا بـرای  ها الزامـى باشـد،  كه قانون اخالقى بايد در حق تمام انسـان عينيت يعنى اين
بلكه يك اصل ذهنـى و شخصـى اسـت كـه كليـت  ،آور است يك قانون عينى نيست برخى الزام

چه الزامات  - طور كلى ، مبدأ و منشأ الزامات در انسان بهاود به اعتقا. )8ص الف،1383كانت، ( ندارد
اميـال و تمـايالت ) عقـل و اراده انسـان؛ ب) الـف : دو چيـز اسـت  - اخالقى و چـه غيـر اخالقـى

  : گويد و بر همين اساس مى. شهوانى او
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يا بـر اسـاس اراده آزاد ضـروری : توانند به دو نحو ضروری شوند كل اعمال ما مى
و بنابراين ضـرورت عملـى هسـتند و يـا بـر اسـاس تمـايالت شـهوانى مـا  دنشو مى

 كانـت،( صـورت، از ديـدگاه عـاطفى ضـروری هسـتند د و در ايننشو ضروری مى
   ).34، ص1388

ذهنـى و  نحو برون ای هستند كه عقل به های عملى در نظر او قوانين و دستورات اخالقى، ضرورت
بنـابراين، . كند سپس آزادانه فاعل اخالقى را به آنها الزام مىدهد و  عينى آنها را ابتدا تشخيص مى

های ديگری نيز در درون خـود  اما آدمى الزام. منشأ الزامات اخالقى عقل و اراد_ آزاد انسان است
ها ضـرورتاً  اين الزام. گيرند دارد كه از احساسات، عواطف و اميال و شهوات درونى سرچشمه مى

ه قـو_ كـ ست ما را به سمت اعمال غيـر اخالقـى سـوق دهنـد؛ ماننـد ايـناخالقى نيستند و ممكن ا
. نـدكشهوی آدمى را به عمل منافى عفت و يا برداشتن غذای ديگران بـه هنگـام گرسـنگى الـزام 

» های عــاطفى ضـرورت«اند،  ذهنـى و قـائم بـه شـخص كانـت ايـن الزامـات را كـه الزامـات درون
الزامات غير اخالقى حواس و عواطف را بگيرد و هر جـا وظيفۀ عقل اين است كه جلوی . نامد مى

رغم  و اين مايۀ ارزش اخالقى عمل انسان است كه بـه. به عمل غير اخالقى الزام كردند، مانع شود
  .كند ميل باطنى عملى را به صرف وظيفه بودن، انجام داده و يا ترك مى

  اصل وظيفه: چگونگى تشخيص وظايف. 3.2
تشخيص دهيم؟ كانت در پاسخ به اين پرسش، اصـل اخالقـى خـود را كـه خود را  ۀچگونه وظيف

او ايـن اوامـر را از . نهد نام مى» امر مطلق«رده و آن را كوظايف هر فاعلى است، ارائه  _كنند تعيين
بيـان » امـر«ه معموالً اين قوانين، شـكل دسـتوری داشـته و بـا صـيغۀ كنامد  آن جهت امر مطلق مى

تـو بايـد فـالن كـار را «: و مشروط به چيزی نيستند، بنابراين، صورتى ماننـد شوند و مطلق بوده مى
  ).132، ص1375 روتن،كاس(دارند » انجام دهى

نـام دارد كـه » قـانون عـام طبيعـت«صورت اول آن، : امر مطلق كانت دارای سه صورت است
ه آن كنى بخواهى حال، بتوا عين ه دركن كای رفتار  تنها بر پايۀ آن قاعده«: مضمونش چنين است
  .)Kant, 1964, p. 88( »قاعده، قانونى عام باشد

حال بتوانى  ه در عينكن كای رفتار  تنها بر پايه آن قاعده«: تعبير ديگر از اين اصل چنين است
 .»ه قاعده عمل تو، قانون عام طبيعت گرددكنى كاراده 

آورد؛  هـايى مـى كانت برای توضيح چگونگى استفاده از اين اصل در تشـخيص وظيفـه، مثال
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هـای زنـدگى،  امىكبرخى ناماليمـات و نا ه سببشود كه ب مثال اول به شرايط شخصى مربوط مى
م كولى هنوز بـر عقـل خـود چنـدان حـا ،شيده شده و از زندگى به تنگ آمده استكبه نوميدی 

ه در برابر خـود دارد عمـل كای  شد برخالف وظيفهكآيا اگر خود را ب: سدپر ه از خود مىكاست 
توانـد قـانونى عـام در  آيا قاعد_ رفتار او مى: پرسد ند و از خود مىك گاه تأمل مى رده است؟ آنكن

ه اگـر كـرسـم  دوسـتى بـه ايـن اصـل مى مـن از خويشتن«: رفتار او اين است _طبيعت شود؟ قاعد
سپس اين پرسش پـيش . »ردكوتاه كر مايۀ رنج شود تا خوشى، بايد آن را تر، بيشت زندگى طوالنى

تواند قانونى عـام در طبيعـت باشـد  دوستى استوار است مى ه بر خويشتنكه آيا اين اصل كآيد  مى
رد كاركـدوسـتى،  ه خويشتنكـتواند قانون طبيعت شود؛ چرا  انت، اين قاعده نمىكبه اعتقاد . يا نه
تـوان بـدون  بنـابراين، نمى. بـرای ادامـۀ زنـدگى كرد تحريـكاركارد، يعنى ای در طبيعت د ويژه

صـورت بايـد  ه اين قاعده مورد آزمون بايـد قـانون طبيعـى شـود؛ زيـرا در آنكرد كتناقض اراده 
ن كه به اعتراف خودمان برخالف قانون طبيعـى اسـت و در نتيجـه غيـرممكخواهان چيزی باشيم 

 . )ibid, p. 89( است

ه كـدانـد  نـد ولـى مىكموقعيت شخصى است كه نيازمند پول بـوده و بايـد قـرض   ،مثال دوم
ه بـرای حـل كـآيـا درسـت اسـت : پرسد او از خود مى .توانايى بازپرداخت آن را در آينده ندارد

ه بــازپس خــواهم داد؟ اگــر قــول كــســى قــرض بگيــرم و قــول بــدهم كل خــود، پــولى از كمشــ
جـا عبارتسـت از  قاعد_ رفتـار او در اين. قرض نخواهد دادسى به او كبازپرداخت قرض را ندهد، 

ه آن را پـس دهـم، كدهم  گيرم و قول مى هرگاه خود را نيازمند پول يافتم، پول قرض مى«ه ك اين
بـرای آزمـون ايـن قاعـده بايـد پرسـيد اگـر ايـن  .»نمكـتوانم چنين  ه هرگز نمىكدانم  اگرچه مى

قـول دادن بـا ايـن قصـد اگـر ه كد شد؟ پاسخ اين است لى طبيعت شود، چه خواهكقاعده، قانون 
س حاضر بـه شـنيدن قـولى نخواهـد ك هيچ ،شودبدل قانون طبيعت  بهند، كه به قول خود عمل نك

از . بنابراين، نفس قول دادن، لغو خواهـد شـد. اعتبار خواهند دانست ه چنين ادعايى را بىكبود، بل
انت از تنـاقض در كمراد . لى شودكه اين قاعده، قانون كرد كتوان بدون تناقض اراده  رو، نمى اين
دادن به قصد عدم انجام آن، در تضاد  ه قولكه مراد او اين است كبل ،جا، تناقض منطقى نيست اين

با مفهوم قول دادن است و اگر قول دادن با اين قصد، قانون عام طبيعت گردد، قـول دادن بـا قـول 
   ).201، ص1385 پالمر،(ى خواهد شد كندادن ي

بــاره  انــت در اينكنــام دارد و » اصــل غايــات«يــا » اصــل انســانيت«صــورت دوم امــر مطلــق، 
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  :گويد مى
ه بشريت را چـه در شـخص خـودت و چـه در شـخص ديگـری كن كچنان رفتار 
 ,Kant( ای شمار آوری، و نه هرگز تنها همچون وسيله غايت به كعنوان ي هميشه به

1964, p. 96(.  
در . توان وظايف اخالقى خـود و درسـتى و نادرسـتى اعمـال را تشـخيص داد نيز مىبا اين ضابطه 

شـد، بايـد كخواهد برای رهايى از رنج و درد زندگى، خويشـتن را ب ه مىكسى كپيشين  های مثال
عنوان غـايتى مسـتقل مطابقـت دارد يـا نـه؟ درواقـع، او بـا  ار او با انسـانيت بـهكاز خود بپرسد آيا 

ای برای رسيدن به آسـايش و رهـايى از رنـج و درد در  خويش را چون وسيلهشى خويشتن كخود
  .گفته است نظر گرفته است و اين مخالف اصل پيش

دهــد، در واقــع آنهــا را  ای دروغ بــه ديگـران مى التش، وعــدهكه بــرای حـل مشــكــشخصـى 
ادن خـود و ای برای رسيدن به غايات خود در نظر گرفته است و امر مطلـق از وسـيله قـرارد وسيله

 كبنابراين اين اعمال نادرست بوده و بايد آنها را تـر. ندك ديگران برای رسيدن به غايات، منع مى
  .ردك

از نظـر كانـت، . است» اصل استقالل اراده«يا » اصل خود آيينى اراده«صورت سوم امر مطلق، 
ن اسـاس، صـورت اصـل بـر ايـ .)ibid., p. 98( »گذار عـام اسـت اراده هر موجود عاقل، اراده قانون«

عنوان  حـال، بـه عين تو بتوانـد خـودش را در _ه ارادكن كهميشه چنان عمل «: اخالقى چنين است
 . »اش بنگرد لى از طريق قاعدهكواضع قانون 

تـوان  ه مىكـاسـت ای از رشد و خودآگـاهى رسـيده  نون به نقطهكانت، انسانيت اك _به عقيد
ه كـهايش را معين ساخته، انتظـار نداشـته باشـد  بايد ارزشه تنهاست و خود او كگفت بايد بداند 

گـذار  عنوان قانون تواند خود را به هر موجود عاقلى مى. ندكهای او را تعيين  مرجعى باالتر، ارزش
نيسـت ) یليسا و يا هر چيز ديگـركخدا، دولت، (يعنى نيازی به مرجع خارجى  ؛ندكعام مالحظه 

طور  ه بـهكـسـى كنـيم و هـر كب را اركـتوانيم ايـن  ما خود مى. ندكتا برای ما قانون اخالقى معين 
-Pojman, 1999, pp. 149( ردكـلى اخالقـى را وضـع خواهـد كامل، عاقل است، دقيقاً همان اصول ك

150( .  
وانـد خودكشـى بـرای ت برای استفاده از اين اصل كافى است از خود بپرسـى آيـا اراد_ تـو مى

 كشـ عنوان قـانون عـام وضـع كنـد؟ بى گـرفتن را بـه دروغين بـرای قرض _رهايى از رنج يا وعد
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  . وظيفه است كاند و ترك آنها ي تواند؛ پس اين اعمال نادرست نمى
بودن و نبودن قواعـد عملـى اسـت؛ نـه   ى برای تعيين اخالقىككه امر مطلق، مال نكتۀ مهم اين

ه نتيجـه از مقـدمات اسـتنتاج كـ چنـان نآ -ه بتوان قوانين اخالقى را به صـرف تحليـل از آن ك اين
رو، كانت در كنار ايـن اصـل وظيفـه،  از اين). 186-185، ص1360اپلستون، ك( ردكاستنتاج  - شود مى

  .پردازيم پردازد كه در ادامه به آن مى به شمارش وظايف و قواعد اخالقى مى

  عقل، كاشف يا جاعل؟. 4.2

امـا جـا دارد . انـت، عقـل انسـان اسـتكه گفته شد منشأ الزامـات اخالقـى، در نظـر كگونه  همان
تعبير ديگر آيا احكام  ه آيا عقل كاشف احكام و وظايف اخالقى است يا جاعل آنها؟ بهكبپرسيم 

كه آنها قوانين حقيقى  كند يا اين اخالقى قوانين حقيقى و واقعى هستند كه عقل آنها را كشف مى
  نمايد؟ ع نيستند، بلكه عقل مستقًال خود اين احكام را بر اراده، جعل و ايجاب مىدر عالم واق

قـوانين اخالقـى ماننـد . گذاری نيستند كانت معتقد است كه قوانين اخالقى قابل وضع و قانون
نـه حـاكم سياسـى، نـه خـدا و نـه هـيچ . قوانين حكومتى نيستند كه كسى آنها را وضع كرده باشد

در قـدرت و تـوان «: گويـد صراحت مـى وی به. ند قوانين اخالقى را وضع كندتوا كس ديگر نمى
  . )79، ص1388كانت، ( »كسى نيست كه قوانين اخالقى را وضع كند

اين قوانين مانند قوانين رياضى و هندسه هستند كه كسى آنهـا را وضـع نكـرده اسـت؛ كسـى 
تواند جعل كند كه مثلث دارای سه ضلع باشد يا مجموع زوايـای داخلـى آن برابـر  حتى خدا نمى

  . درجه باشد 180
 از ضـرورت كس نيسـتند، بلكـه برآمـده اد_ هـيچاز ار آمـدهبه عقيد_ كانت قوانين اخالقى بر

اگـر قـوانين اخالقـى ضـرورت عملـى «استدالل كانت بر اين مطلـب چنـين اسـت كـه . اند عملى
استدالل ديگر او اين اسـت كـه . )همان( »توانست تقوا و فضيلت باشد گويى هم مى نداشتند، دروغ

مفاد قوانين اخالقى، عقيـده اسـت و در قـدرت كسـى نيسـت كـه بـر عقايـد مـا حكومـت كنـد، 
ى و رفتاری اجتماعى كه حاكم سياسى برای نظم رفتـار و اعمـال شـهروندان برخالف قوانين عمل
بنابراين، كانت ميـان قـوانين اخالقـى و قـوانين عملـى اجتمـاعى تفـاوت . كند قوانينى را وضع مى

گرايى اخالقـى قائـل اسـت و بـرای قـوانين اخالقـى نـوعى  بنابراين، او به عينيـت. باور داردبسيار 
گـذاری  گيـرد كـه مخلـوق ذهـن هـيچ قانون نند حقايق رياضى در نظر مىاالمری هما وجود نفس
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كند كه تصـميم گرفتـه اسـت  گذار فقط آنها را كشف كرده و سپس اعالم مى نيستند، بلكه قانون
  ).همان( قوانينى كه در واقع وجود دارند را اجرا كند
بـه جعـل احكـام ه نـاظر كـخـورد  هـايى بـه چشـم مى اما از سوی ديگر در آثار كانت عبارت

عقل محض كه در حد ذات خود عملى اسـت، «: گويد برای مثال، او مى. اند اخالقى از سوی عقل
تنهـا «: گويـد و در جای ديگـر مى. )Kant, 1997, 5: 31( »گذار است واسطه قانون نحو بى جا به در اين

شـود  تعبيـر مىعقل محض در حد ذات خود عملى است و قانونى كلى كه از آن به قانون اخالق 
نه يـك يافتـۀ تجربـى،  ]اخالق[بايد توجه داشته باشيم كه اين قانون«. )ibid( »كند به آدمى اعطا مى

بلكه يافتۀ منحصر عقل محض است كه به موجب آن، عقل محض خويش را بسان چيزی اصـالتاً 
 . )ibid( »كند گذار ابراز مى قانون

 اخالقى است، و مهمترين دليل آنهـاجاعل احكام  رو به باور برخى، از نظر كانت، عقل از اين
گـرفتن اراده از سـوی هـر مرجـع راده كانت است كه تحت الزام قراراصل خودآيينى و استقالل ا

  . )Pojman, 1999, pp. 149-150( كند خارجى را نفى مى
  : گويد انت در مقام مقايسۀ نظر خود با پيشينيان مىك

ينيان برای كشف اصل اخالق بنگريم، نبايـد از های پيش كوشش  اكنون اگر به همۀ
ديدنـد كـه وابسـتگى انسـان بـه قـانون  پيشـينيان مى. زده شويم ناكامى آنها شگفت

اخالق از راه وظيفه است، ولى از اين نكته غافل بودند كه قـوانين كـه انسـان تـابع 
د و حال، عام نيـز هسـتن عين اند؛ هرچند در آنهاست فقط بوسيله خود او وضع شده

وسـيلۀ  ای كـه به فقط انسان مكلف است بر وفـق اراده خويشـتن عمـل كنـد، اراده
   .)80ص، 1388  انت،ك( طبيعت چنان ساخته شده است كه واضع قوانين عام باشد

در نگاه اول، گويى ميان عبارات كانت دربـار_ جاعليـت يـا كاشـفيت احكـام اخالقـى تعارضـى 
كانت در بحـث از وجودشناسـى . شود كه چنين نيست وجود دارد، ولى با اندك تأملى روشن مى

دانـد  االمری مى گرايى باور دارد و قوانين اخالقى را اموری واقعى و نفس حقايق اخالقى به عينيت
بنـابراين قـوانين اخالقـى چـون امـور واقعـى . كنـد شناسـد و كشـف مى انسان آنها را مىكه عقل 

هستند، قابل جعل از سوی كسى نيستند و انسان به كمك عقل خويش تنها تـوان كشـف آنهـا را 
اما بحث ديگر كانت دربار_ منشأ الزامات اخالقـى در . كند مر و نهى مىادارد و خدا نيز طبق آنها 

ه چه كسى يا چه نيرويى انسـان را بـه رعايـت كند ك است و اين پرسش را مطرح مىدرون انسان 
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گويد هيچ نيرويى غيـر از اراد_ انسـان  جا كانت مى كند؟ در اين قوانين اخالقى واداشته و الزام مى
منشأ تحريك انسان جهت افعال اخالقى، اراد_ اوست نـه . تواند او را به رعايت اخالق وادارد نمى

اين عقل انسان است كه پس از شناخت حكـم اخالقـى . خارجى و نه احساسات و اميال اونيروی 
البتـه، ايـن شـناخت و صـدور حكـم . كند بر اساس ضرورت عملى، انسان را به انجام آن ملزم مى

هـای مـالى ديگـران  كمكای نيازمنـد  وقتى آدمى در شرايط ويـژه. ای دارد اخالقى، فرآيند ويژه
پرسد آيا درست است كه برای رفع نياز خود به دوستم وعد_ دروغـى داده و  مىشود، از خود  مى

تـوانم اراده كـنم كـه  آيـا مى: پرسـد از او پولى قرض كنم؟ عقل آدمى در اين شرايط از خود مى
ای  شـود كـه چنـين اراده رفتارم به قانونى عـام بـدل شـود؟ بـه ناگـاه متوجـه مى _اين عمل و قاعد

رو،  از ايـن. ه چنين عملى عموميت يافته و فراگير شـودكرد كتوان اراده  ىخودمتناقض است و نم
، عقل انسان اين قـانون )وعد_ دروغ دادن برای رفع نياز جايز نيست(پس از كشف قانون اخالقى 

آورد و او را بـه  كند و به شـكل قـانون و دسـتور عملـى در مـى اش وضع مى اخالقى را برای اراده
بنابراين، عقـل هـم كاشـف اسـت و هـم واضـع، امـا در دو . كند ن الزام مىكردن بر اساس آ عمل

مقام؛ مقام اول، مقام تشخيص احكام و وظايف اخالقى است، و در اين مقام، عقل كاشف اسـت، 
مقـام دوم، مقـام . را اسـتگ گرايى، كانـت، عينيـت گرايى و ذهنيـت ه در نزاع عينيتكبه اين معنا 

ری است و در اين مقام، عقل جاعل است و خـود قـانون بـرای خـود گذاری برای جامعۀ بش قانون
دهـد و در  اين عقل است كه در مرحلۀ اول، ضرورت عملى چيزی را تشخيص مى. كند وضع مى

صـورت عينـى بـه آن الـزام  صـورت قـانون درآورده و خـود و ديگـران را به مرحله دوم، آن را به
  : دگوي كانت در تفكيك اين دو مقام مى. كند مى

) يك دستور(ای است كه مشتمل بر يك امر مطلق  قضيه) عملى اخالقاً (يك قانون 
او جاعـل الـزام . گـذار اسـت دهـد، قانون كسى كه از طريق قانون دستور مى. است

نحو پيشـين و  قـانونى كـه مـا را بـه... طبق قانون است اما هميشه جاعل قانون نيست
توانـد از جانـب يـك  ، همچنـين مىكنـد طور نامشـروط، توسـط عقـل الـزام مى به

يعنـى از اراد_ (ای نـدارد  گذار عام يعنى كسـى كـه فقـط حـق دارد و وظيفـه قانون
فقط ايده يك موجـود اخالقـى اسـت كـه ] ديدگاه[اما اين . بيان شده باشد) االهى
ايـن باشـد ] معنايش[كه  بدون اين. كند اش قانون برای همه است، را طرح مى اراده

   ).63، صب1383كانت، ( عنوان جاعل قوانين لحاظ شود به كه آن موجود



 

 

هم
رد
ها
چ
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
رم
ها
چ

 

48  

گذار را با تفكيك ميان جاعل الزام طبق قانون و جاعل قـانون،  جا مراد خود از قانون او در اين
تـر نبـوده اسـت، جعـل و وضـع  گذار كسى نيست كـه قـانونى را كـه پيش قانون. بيان كرده است

كند، مانند حـاكمى كـه مـردمش  ن موجود را جعل مىكند بلكه كسى است كه الزام طبق قانو مى
  .)Kain, 2010( كنند را ملزم به رعايت قانون اخالق مى

  وجودشناسى وظيفه. 3

  گرايى اخالقى واقع. 1.3

بحث اول در باب وجودشناسى احكام و وظايف اخالقى اين است كه آيا اين احكام امـور عينـى 
نيست؟ در بحث جاعليت  آنها شخصى بوده و واقعيتى ورایو واقعى هستند يا صرفاً امور ذهنى و 

  .گرای اخالقى است و كاشفيت احكام اخالقى توسط عقل، روشن شد كه كانت يك واقع

  اقسام وظايف و الزامات. 2.3

  الزام فعال و منفعل. 1.2.3

الـزام فعـال . كنـد از آن را به الزامات فعال و منفعـل تقسـيم مى برآمدهكانت، الزام و وظايف 
الـزام فعـال، الـزام نسـبت بـه عمـل اسـت نـه . رديـگ ىسرچشـمه مالزامى است كـه از ذات عمـل 

جـا الـزام مـا نسـبت بـه  در اين. برای مثال، ما ملزم به كمك و نيكى به دردمندان هستيم. اشخاص
اما در الزام منفعل، الـزام ناشـى از ذات عمـل نيسـت، . ادعمل نيكى و كمك است نه نسبت به افر
. نه خـود اجبـاریبه عبارت ديگر يك الزام تحميلى است  ،بلكه ناشى از شخص طرف الزام است

هـم نسـبت بـه فعـل . ام الزامـى دارم ه پـولى از او تقاضـا كـردهكـبرای مثال، من نسبت بـه كسـى 
الزام فعـال يـك . ام ى كه از او پول طلب كردهپرداخت قرض الزام دارم و هم نسبت به آن شخص

كنـد ولـى در  ضرورت عقلى است كه از طريق فكر و تأمل، شخص خـود را ملـزم بـه كـاری مى
  . )41ص  ،1388  كانت،( الزام منفعل، ضرورت و الزام از طريق شخص ديگر است نه خود فرد

دردمنـدان و . ، خود انسان اسـتمراد كانت اين است كه در الزام فعال منشأ الزام در وهلۀ اول
بلكـه ايـن خـود مـا . بنابراين، الزامى از جانب آنان بر ما نيست ،مستمندان نسبت به ما حقى ندارند

ولى در . كنيم هستيم كه با تأمل در ماهيت عمل نيكى و كمك به ديگران، خود را ملزم به آن مى
حقى برای آنهـا بـر گـردن مـا ايجـاد  ايم خود اين عمل الزام منفعل چون از ديگران قرضى گرفته
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  در وهلـۀ دوم ،البتـه. كند كند و در وهلۀ اول اين حق است كه ما را ملزم به پرداخت قرض مى مى
دهنده، ما را ملزم بـه  بودن قرض باز اين عقل ماست كه با تأمل در ذات عمل قرض و صاحب حق

  . كند پرداخت آن مى
يـك   توان اشـاره كـرد كـه الـزام منفعـل، همچنين به اين تمايز ميان الزام فعال و منفعل نيز مى

يعنى اين الزام نسبت به شخص خاصـى وجـود دارد نـه نسـبت بـه هـر  خاص است؛وظيفه و الزام 
اما الزام فعال، الزام نسبت بـه شـخص . جا فرد و شخص خاص است كسى، چون منشأ الزام در اين

ه ايـن مسـتمند چـه ككند  ما كمك به مستمندان است، فرق نمى ۀت، برای مثال، وظيفخاصى نيس
  . كسى باشد

  فضيلت ۀحق و وظيف ۀوظيف. 2.2.3

اری كـه مـا را ملـزم بـه كـانـت، مربـوط بـه حقـوق ديگـران اسـت كبرخى از وظايف به نظر 
انـت ايـن نـوع ك .شـود اجبار خارجى ناشى از حق ديگری بر مـا وارد مى كنند و در واقع يك مى

ه ناشـى از حـق ديگـران كـقرار دارد » فضيلت ۀوظيف«در مقابل آن . نامد مى» حق ۀوظيف«وظيفه را 
ه الزام و اجبار تنها از جانب خود فرد كبنابراين، اجباری بيرونى و خارجى در كار نيست بل. نيست

سـب فضـايل انسـانى، كگيـرد بـرای  انسان با اراد_ آزاد تصـميم مى. است،عنوان موجودی آزاد به
وظيفـه . )37ص ،ب1383كانـت، ( دهـد ه عقل عملى بـه او دسـتور مىكند كخود را ملزم به وظايفى 

گـذاری  گذاری خارجى برای آن ممكـن اسـت ولـى قانون ای است كه قانون ، وظيفه ناشى از حق
د خارجى برای وظيفه ناشى از فضيلت، ممكن نيست چون در پى غايتى است كه ايـن غايـت خـو

گذاری خارجى برای خود غايت تعيين كند  تواند از طريق قانون اما كسى نمى. يك تكليف است
  . )76همان، ص( ، يك فعل درونى نفس است چون تعيين غايت

  وظايف كامل و ناقص. 3.2.3

. نـدك تقسـيم مـى 5و محـدود 4انت همچنين وظايف را به وظايف كامل و ناقص يا گسـتردهك
همراه خود دارد؛ يعنى انسان  6»الزام«وظيفه مفهوم ديگری به نام . وظيفه استاساس اخالق، ادای 

س كـاما ايـن دو مفهـوم اخالقـى از لحـاظ گسـتردگى و محـدوديت ع. ملزم به ادای وظيفه است
تر باشـد، الـزامش محـدودتر و  ه هرچـه دايـر_ شـمول وظيفـه گسـتردهكـديگرند به اين معنـا  كي

برای مثال، . تر است تر و كامل ف محدودتر باشند، الزامشان گستردهاما هرچه وظاي. تر است ناقص
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ها را دربـر  شـمولش بسـيار گسـترده اسـت و همـۀ انسـان _ای است كـه دايـر وظيفه» نوع دوستى«
تر و محدودتر است، يعنى مـا موظـف نيسـتيم تمـام زنـدگى خـود را  گيرد، اما الزام آن ناقص مى

نيم، بلكه در موارد محـدودی كـه در زنـدگى برايمـان ك نوعان دوستى و كمك به هم صرف نوع
ای گسترده با الزام محدود  دوستى وظيفه پس نوع. آيد بايد به همنوعان خود كمك كنيم پيش مى

  .است
ای  امـا وظيفـۀ نيكـى بـه والـدين، وظيفـه. نامـد مى» وظايف نـاقص«كانت اين نوع وظايف را 

تر  شود، اما الزام آن، بسـى گسـترده پدر و مادر مىمحدود است و داير_ شمول آن فقط محدود به 
كانـت ايـن نـوع . و خـدمت كـرد كمـكه ممكن است بـه والـدين خـود كجا  است و بايد تا آن

او وظـايف نـاقص را وظـايف فضـيلت . نامد مى» كامل«وظايف محدود با الزام گستره را وظايف 
و مايـه شايسـتگى انسـان اسـت ولـى خواند به اين معنا كه انجام آنها موجب فضـيلت اخالقـى  مى

ارزش اخالقـى اسـت و رذيلـت  كترك آنها چندان موجب نكوهش نيست، بلكـه تنهـا نبـود يـ
اما وظايف كامل، وظايفى هستند كه نبايد تـرك شـوند و تـرك آنهـا . آيد حساب نمى اخالقى به
  .)46ص  ،الف1383  كانت،( آيد حساب مى رذيلت به

  ماهيت و تعداد وظايف . 3.3

كنـد و تنهـا  دربار_ ماهيت و تعداد وظايف صحبت چنـدانى نمى بنیاد مابعدالطبیعه اخالقانت در ك
امـل و كوظـايف  و نسبت بـه ديگـران و بندی، وظايف را به وظايف نسبت به خود در يك تقسيم

  :شناسد رو، چهار مقوله وظايف را باز مى از اين). 61، ص1369كانت، (ندك ناقص تقسيم مى
  امل نسبت به خويشتن؛كوظايف ) 1
  وظايف ناقص نسبت به خويشتن؛) 2
  امل نسبت به ديگران ؛كوظايف ) 3
  .وظايف ناقص نسبت به ديگران) 4

ای اسـت كـه كامل، وظيفه ۀمقصود من از وظيف«: گويد ىوظايف كامل چنين م او در تعريف
ای اسـت كـه براين، وظيفۀ ناقص وظيفـهبنا. )همان( »هيچ استثنائى را به سود تمايل انسان روا ندارد

امل نسبت به خويشتن كشى، وظيفۀ كخودداری از خود. يردپذاستثنائى را به سود تمايل انسان مى
. امل نسبت بـه ديگـران اسـتكه قصد انجامش را نداری، وظيفۀ كخودداری از دادن قولى . است
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ويشـتن اسـت و مسـاعدت در امل نسبت بـه خكوظيفه غير كاستعدادهای فردی، ي ۀرشد و توسع
  .)64-62همان، ص( امل نسبت به ديگران استكوظيفه غير كمندی ديگران، ي سعادت
طور مبسـوط و مفصـل  بـه هـای فلسـفۀ اخـالق درسو  مابعدالطبیعه اخالقانت در دو كتاب كالبته 

طور كلـى ابتـدا بـه  ، وظايف انسان را بهمابعدالطبیعه اخـالقاو در . رده استكدربار_ وظايف بحث 
. كنـد تقسـيم مى» وظايف در مقابل موجودات غيـر انسـانى«و » وظايف در مقابل انسان«دو بخش 
قسـم دوم نيـز بـه . شود ها تقسيم مى به وظايف انسان در قبال خود و در قبال ديگر انسان  قسم اول،

ــايين ــال موجــودات پ ــد ح وظــايف در قب ــال تر از انســان مانن ــان و وظــايف در قب ــات و گياه يوان
وظـايف انسـان در قبـال خـود، نيـز بـه . شـود موجودات باالتر از انسان ماننـد خداونـد تقسـيم مى

اما وظايف كامل انسان در قبال خويش، به وظايفى تقسـيم . شود وظايف كامل و ناقص تقسيم مى
حال، اخالقى تلقـى  عين و در) ىطبيع(موجود حيوانى  كعنوان ي ه در آنها گاه انسان بهكشود  مى
عقيـد_ كانـت  به. )80-79ص ،الـف1383انـت، ك( موجـود اخالقـى كعنوان يـ شود و گاه صرفاً به مى

قصـور در وظـايف نسـبت بـه خويشـتن، تمـام . تر است وظايف انسان در قبال خويش از همه مهم
طور نسـبى ارزش  بـه گيرد، ولى قصور در وظايف نسبت به ديگران فقـط ارزش انسان را از او مى

  . )165، ص1388  كانت،(گيرد  انسان را مى
عبارتنـد  -موجـود حيـوانى كعنوان ي به -انت، وظايف كامل انسان در قبال خويش كاز نظر 

عنوان يـك  بـه صيانت ذات و زندگى با شـرافت، و وظـايف نـاقص انسـان نسـبت بـه خـويش: از
وظـايف نـاقص انسـان . وظايف نسبت بـه بـدنپرورش قوای طبيعى و : عبارتند از، موجود طبيعى

. نيـل بـه كمـال اخالقـى و كـار و تـالش: عبارتنـد از -عنوان موجود اخالقى به -نسبت به خويش
ها، نيكوكـاری،  وظيفـه دوسـت داشـتن ديگـر انسـان: وظايف انسان در قبـال ديگـران عبارتنـد از

شناسـى، همـدلى،  ، حـقدوستى، دشمنى نورزيدن، فريب نـدادن ديگـران، پرهيـز از حسـدورزی
  . احترام به ديگران، معاشرت اجتماعى و احترام به حقوق ديگران

پرهيـز از تخريـب طبيعـت و : اما وظايف انسان در قبال اشيای طبيعى و حيوانـات، عبارتنـد از
آزار حيوانات و در نهايت، وظيفۀ انسان در قبال موجودات فوق بشری از جملـه خداونـد عبـارت 

 . تمام تكاليف و اوامر االهى شناخت: است از

 مطلق بودن وظايف. 4.3

  :ار رفته استك در كلمات او به دو معنا به» مطلق«. اند »مطلق«انت كوظايف اخالقى در نظر 
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او وظـايف اخالقـى را . شـرط و يـا غايـت كمطلق به معنای نامشروط بودن وظايف بـه يـ .1
يـد كطور عـام، اطـالق و ضـرورت اسـت و تأ معتقد است ويژگى اصلى قانون، به وداند  مطلق مى

  : هكدارد 
قوانين بايد برای موجب ساختن اراده از آن جهت كـه اراده اسـت، حتـى پـيش از 

اثر مطلوب يا وسـايل الزم بـرای ] ايجاد[آنكه از من بپرسند آيا قدرت كافى برای 
 اصـوالً  بنـابراين، بايـد مطلـق باشـند؛ و گرنـه. تحقق آن را دارم يا نه، كفايت كنند

  ).36-35، ص1385كانت، ( »؛ زيرا فاقد ضرورتنددقانون نيستن
معنای نامشروط بودن وظايف به شـرايط قـدرت فاعـل، ماننـد  جا به قوانين اخالقى در اين» اطالق«

انت برای روشن ك. توانايى انجام قانون و يا تحقق وسايل الزم برای انجام آن وظيفه و قانون است
ای بينـدوز تـا در پيـری  در جوانى تالش كن و ذخيره«: آورد امر مشروط مىشدن مطلب مثالى از 

جـا  ه در اينكـاين يك حكم حملى صحيح و معتبر است، امـا مطلـق نيسـت؛ چرا. »نيازمند نباشى
اراده به چيزی معطوف شده است كه بنا به فرض مورد تمايل فاعل است، يعنى فاعل چون تمايل 

. شود كـه در جـوانى تـالش كنـد رو، به او امر مى اشته باشد، از ايندارد در پيری زندگى آسانى د
اما اگر فاعل تمايلى به اين مطلب نداشته باشد، برای مثال، به اين خاطر كه اميـدی بـه رسـيدن بـه 

در آن  ،دانـد كـه منـابع مـالى در پيـری بـرايش از راه ديگـری مهياسـت سن پيری نـدارد و يـا مى
بنابراين، اوامر مشـروط بـه ميـل و تمايـل . يش الزام و ضرورتى نداردصورت اين امر و دستور برا

توانـد بـه  ضرورت و الزام اوامر مشروط وابسته به شرايط ذهنى فاعل اسـت و نمى. اند وابسته فاعل
يـك امـر » دروغ نگـو«در مقابل، امـر اخالقـى . ها مفروض انگاشته شود يك اندازه در همۀ فاعل

. توان آن را به شكل يك قانون اخالقـى درآورد صحيح يافتن آن، مىمطلق است كه در صورت 
گفتن دنبـال  كه او ممكن است از دروغ یا احتمالى نظر از شرايط فاعل و مقاصد اين قانون صرف

  . كند طور مطلق او را از اين كار نهى مى كند به
اوامـر مهـارت و  همچـون(ويژگى امر اخالقى در مقايسه بـا اوامـر غيراخالقـى  ،از نظر كانت

  : گويد او مى. اين است كه مشروط به هيچ شرط و غايتى نيست )اوامر بصيرت
شاخص امر اخالقى اين است كه دارای غايت معينى نيست و عمل اخالقى در پـى 

شود، حال غايـت  دهد، بلكه بر اساس آزادی اراده انجام مى غايت خاصى رخ نمى
نظر از غايـت، دسـتور  مطلقـاً و بـا قطـعپـس امـر اخالقـى . خواهد باشـد هر چه مى
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نظر از غايـت، دارای يـك خيـر درونـى  تجويز و عملكرد آزاد ما، صرف. دهد مى
مـثًال . واسطه، مطلق و درونـى اسـت پس خير اخالقى يك ارزش اخالقى بى. است

نظـر از غايـت، دارای يـك ارزش درونـى  هر كس مراقب كالم خود باشد صـرف
  .)22-21، ص1388كانت، (ت واسطه اراده آزاد اس بى

ه بـه هـيچ شـرط كاند، به اين معنا  شوند مطلق بنابراين، وظايف اخالقى كه با اوامر اخالقى بيان مى
  . و غايتى مشروط نيستند

انت، اوامر اخالقى بايد از ويژگى كليت كعقيد_  به .مطلق به معنای استثناناپذيری وظايف) ب
بـودن  وی پـس از بيـان پيشـينى. ها را دربـر گيرنـد ام انسـانيا عموميت نيز برخوردار باشند و تمـ

  :گويد احكام اخالقى در مورد ضرورت و اطالق آنها مى
بايـد بپـذيريم  ،اگر منكر حقيقت مفهوم اخالق و ارجاع آن به امور ممكن نيسـتيم

هـم نـه فقـط بـرای آدميـان بلكـه بـرای همـه  كه قـوانين آن بايـد معتبـر باشـند آن
ای اوضاع و احـوال محتمـل يـا بـا  طور عام، و نه فقط در پاره آفريدگان خردمند به

   ).38ص ، 1369كانت، (استثناهايى، بلكه با ضرورت مطلق 
شـوند، بنـابراين  نحو پيشينى از عقل انسـان ناشـى مى از نظر كانت احكام اخالقى چون به ،بنابراين
  . وميت و كليت دارند و هم مطلق و استثناناپذيرندهم عم

  عدم امكان تعارض وظايف. 5.3
اسـت، وجـود تعـارض در » انكـام«مسـتلزم » وظيفـه«ه كـبرخى فيلسوفان اخالق با اين اسـتدالل 

ه قابـل اجـرا كـنـد ك از نظر آنها ماهيت وظيفۀ اخالقى چنين اقتضاء مى. اند ردهكار كاليف را انكت
ايـن انديشـه . ای نيز در آن مورد نـداريم اری را نداريم، وظيفهكبنابراين وقتى قدرت انجام . باشد

  . )36، ص1369ينسون، كات(» ان نداردكاليف امكتعارض ت«ه كانت است كادعای ن يازير بنای 
يعنـى (ملى ات عه عقل، تناقضكن نيست كعقيد_ او ممداند و به  انت پايۀ اخالق را عقل مىك

البته، كانت در آثارش دربار_ امكان تعـارض . ندكرا به ما تحميل ) اليف متناقض در آن واحدكت
  :به عقيده او. گفته است وظايف بسيار كم سخن

كـًال يـا (تكليـف ديگـری را   شود يك تكليف، تضاد ميان تكاليف كه موجب مى
يمى هسـتند كـه ضـرورت اما تكليف و الزام، مفاه. متوقف كند، نسبى است) جزءاً 

ــى برون ــان مى عمل ــال را بي ــى بعضــى افع ــل و متضــاد  ذهن ــد و دو قاعــده متقاب كنن
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حال، هر دو ضـروری باشـند؛ بلكـه هـر گـاه اقـدام مطـابق يـك  عين توانند در نمى
قاعده، تكليف باشد اقدام مطابق قاعده ديگر نه فقط تكليف نيست، بلكه متضاد بـا 

ديگر قابل تصـور  د و تضاد تكاليف و الزامات با يكبنابراين، برخور. تكليف است
كـه بـر خـود الـزام [ای  در قاعده در هر حال، ممكن است برای يك فاعل، . نيست

تنهايى بـرای ملـزم  وجود داشته باشد كه يكى از آنها به 7دو زمينه الزام] كرده است
وقتى دو  .شدن او كافى نباشد؛ در اين صورت يكى از آن دو زمينه، تكليف نيست

گويد  به اين صورت در مقابل هم قرار داشته باشند، فلسفۀ اخالق نمى] الزام[زمينه 
كننـده، مقـدم  ملـزم ۀترين زمينـ گويـد قـوی ترين الزام مقـدم اسـت، بلكـه مى قوی
   ).59ص ب،1383كانت،( »است

مـات اخالقـى از نظر كانت منشـأ تكـاليف و الزا .1ه كتوان دريافت  با توجه به آنچه گفته شد مى
تواند در آن واحـد دو حكـم متعـارض و متضـاد صـادر  ه عقل نمىكجا  عقل انسان است و از آن

از سوی ديگر كانت بـه اطـالق و اسـتثناناپذيری . كند، بنابراين تعارض ميان وظايف امكان ندارد
  يـت،كل-از آن جهت كه قانون است  -ه ويژگى قانون كاحكام و قوانين اخالقى معتقد است؛ چرا

موقعيت خـاص  كه ممكن است دو تكليف در يكبنابراين، اگر بگوييم . اطالق و ضرورت است
تر باشد تكليف نهايى و عملى ماسـت و  مى و در اين صورت، تكليفى كه الزا -با هم تعارض كنند

تر اسـتثنا  جـا آن تكليـف ضـعيف معنايش اين اسـت كـه در اين -ترك تكليف ديگر جايز است 
گنـاه بايـد نجـات جـان  گويى و نجـات جـان انسـان بى برای مثال، در تعارض راسـتخورد و  مى
ــه علــت شــدت الــزا -گنــاه را  بى ــر راســت -آوری آن  م ب ه كــ نتيجــه ايــن. گويى مقــدم بــداريم ب

م در بعضى مـوارد اسـتثنابردار اسـت و ك جا وظيفۀ ما نيست و دست گويى هميشه و در همه راست
  .تدالل و نتيجۀ آن استالبته، كانت مخالف اين اس

های الزامـات  گرچه تعارض ميان دو تكليف ممكن نيست، ولى تعارض و تضاد ميان زمينه .2
ه دو زمينـۀ كـو تكاليف ممكن است، يعنى ممكن است در يك موقعيت اخالقى احسـاس كنـيم 

 10ن است فردی با دوست خود رأس سـاعت كمثال، مم  برای. تكليف و الزام برای ما وجود دارد
ه در كـ. قرار مالقات داشته باشد و از سوی ديگر در همان ساعت همسر او دچار حملۀ قلبى شـود

اند و ميان وفای به عهد و نجات جان همسر بايـد  جا زمينۀ دو تكليف با هم متفاوت و متعارض اين
  .ى را برگزيدكي
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قـدرت كـافى  ،كـردن يكى از آنها بـرای الزام حتماً های تكليف،  در صورت تعارض زمينه .3
تری دارد، تنها وظيفـۀ مـا خواهـد بـود كـه در  كنندگى قوی بنابراين تكليفى كه زمينۀ الزام. ندارد

بنابر اين مبنا، وفای بـه عهـد در ايـن شـرايط، . گفته نجات جان همسر تنها وظيفۀ ماست مثال پيش
  . رو شويم فه روبهاصًال وظيفه نيست تا با تعارض دو وظي

ه فـالن تكليـف كـتـوان گفـت  تشكيك در مراتب و درجات الزام وجود ندارد، يعنى نمى .4
های تكـاليف ممكـن  البته، تشكيك و شدت و ضعف در زمينه. آورتر از تكليف ديگر است الزام

د های تكاليف است نه خو است وجود داشته باشد و وظيفه فلسفۀ اخالق بيان قوت و ضعف زمينه
  .تكاليف و الزامات

ه منشـأ الزامـات اخالقـى عقـل اسـت و الـزام اخالقـى كـانت بر اين باور است كه كجا  از آن
بنـابراين، تشـكيك در الـزام . نيست - كند كه عقل بدان حكم مى -چيزی غير از ضرورت عملى 

پس همۀ . ه الزام يعنى ضرورت انجام كار و اين ضرورت در مقابل امكان استكمعناست؛ چرا بى
شـدت و  .آنهـا جـايز نيسـت كاند و تـر الزامات اخالقى، اعمالى هستند كه انجام آنهـا ضـروری

ه گـاه طـرف الـزام نجـات كبه اين معنا . گردد ضعف الزامات به اموری خارج از ذات الزام بازمى
ر ت مهم ىبسه نجات جان انسان كجا  دادن به يك حيوان، و از آن جان يك انسان است و گاه غذا

تر از دومـى اسـت؛ هرچنـد الـزام در هـر دو  پس الزام اولى قوی ،از غذادادن به يك حيواناست 
  . يكسان است و انجام هر دو عمل ضروری است

  های نظريۀ اخالقى كانت فرض پيش. 4

هايى مبتنى است كه شناخت آنها ما را در شناخت و فهـم بهتـر  فرض نظريۀ اخالقى كانت بر پيش
  .ردكهای او كمك خواهد  ديدگاه

  شناختى های معرفت فرض پيش. 1.4

  گرايى انتقادی  عقل. 1.1.4

بـا ايـن دو منبـع، متبـاين . اند به نظـر كانـت، حـس و فاهمـه منـابع شـناخت و معرفـت بشـری
گرايـان كـه حـس را قابـل تحويـل بـه فاهمـه  سـو راه خـود را از عقل كانت از يك. نداديگر يك
كنـد و از سـوی ديگـر راه خـود را از  دهنـد جـدا مى دانند و تنها ارزش و اعتبار را به عقل مى مى
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. كنـد گردانند، جـدا مى دهند و فاهمه را به حس باز مى گرايان كه اعتبار را تنها به حس مى تجربه
امـا بـه نظـر او همـه . ترديـد نـدارد» شـود هرگونـه شناسـايى از تجربـه آغـاز مى«كه  اين كانت در

سو از تجربه و تأثرات حسى ناشى شود  تواند از يك شناسايى مى. آيد شناسايى ما از تجربه بر نمى
آيد  دست مى معرفتى كه از حس به. افزايد و از سوی ديگر برآيند چيزی باشد كه فاهمه به آن مى

دسـت  واسـطه از عقـل نـاب به اما معرفتى كـه بى. ى و احتمالى است و كليت و قطعيت نداردجزئ
گير و قطعى و مطلـق  رو، او برای يافتن قانون اخالق كه همه از اين. آيد، كلى و ضروری است مى

دهـد و ايـن فاهمـه اسـت  های نامنظم و جدا از هـم مى حس به ما داده. رود باشد به سراغ عقل مى
. سـازد ديگر مـرتبط و متحـد مى بخشد و آنهـا را بـا يـك رده و نظم مىكبندی  ها را صورتكه آن

پـردازد تـا بنيادهـای مسـتقل از تجربـه را  كانت با منطق استعاليى خويش به كاوش در فاهمـه مى
هايى نايـل شـود كـه فاهمـه از طريـق آن بـه  هـای محـض و اصـل دريابد و به اين شيوه، به مفهوم

  . دداوری بپرداز

  امكان قضايای تأليفى پيشينى. 2.1.4

شـناختى  فـرض معرفت ايـن پيش. فرض ديگر كانت امكان قضايای تأليفى پيشينى اسـت پيش
» كليـت«و » ضـرورت«كانت كه تنها قضـايای تـأليفى پيشـينى ارزش علمـى داشـته و از ويژگـى 

ماننـد (خالق مبتنى بـر تجربـه او ا  رو، او تأثيرگذار بوده و از همين اخالقى هدر نظري برخوردارند،
ارزش و  را بــى) گرايـى هاچســون، قراردادگرايــى هــابز، خـودگرايى و ســودگرايى اخالقــى حس
نحو پيشـينى و  ای ارائه دهد كه بـه كند تا نظريه شمرد، و تالش مى بهره از كليت و ضرورت مى بى

نقـد او در . كليـت باشـد ما قبل تجربه، ناشى از عقل محض باشد تا بتواند برخوردار از ضرورت و

كند و سپس آنهـا را  ، ابتدا وجود احكام تأليفى پيشينى را در رياضى و هندسه ثابت مىعقل محض
دهـد و در نهايـت، بـه اثبـات وجـود قضـايای تـأليفى در  به فيزيك و علم طبيعت نيز گسترش مى

  . پردازد مابعدالطبيعه مى

  شناختى های انسان فرض پيش. 2.4

  بودن انسان و مختارآزاد . 4.2.1

. بودن تنها زمانى معنادار است كـه انسـان را موجـودی آزاد و مختـار بـدانيم ظفولف و مكم
ــۀ اخالقــى  فرض ى از پيشكــاختيــار و آزادی انســان ي ــت اســتكهــای مهــم نظري  بنیــاداو در . ان
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  :گويد مى مابعدالطبیعه اخالق
جاســت كــه تمــام  از اين. شناســند ای آزاد مى ها خــود را صــاحب اراده همــۀ انســان

گرفته ولى صورت نگرفته است سرچشـمه  ها از اعمالى كه بايد صورت مى داوری
  . )122، ص1369  كانت،( گيرد مى

آزادی و اختيـاری در افعـال  پـس هرگـاه. لف و ملزم بودن انسان فرع بر مختـار بـودن اوسـتكم
  .هم در كار نيست و تكليفى الزامانسان نباشد، 

  موجودی پاك سرشتانسان . 4.2.2

در سرشت انسان تمايل مستقيم به رذايل اخالقى وجود ندارد، بلكه شـرارت «: انتكبه اعتقاد 
ــه ــه اســت ب ــر مســتقيم در وجــود او نهفت ــت،( »طور غي ــت از شــرارت . )299، ص1388  كان ــراد كان م
گـاه بـه سـبب ها متنفـر نيسـت ولـى  مستقيم اين است كه برای مثال، انسان ذاتاً از همـۀ انسـان غير
ه ديگران به او احترام بگذارند و وقتى كسـى بـه كشود، انتظار دارد  ه گرفتار كبر و غرور مىك آن

انسـان . انـد شود كه حق او را ادا نكرده گذارد، خشمگين شده و از ديگران متنفر مى او احترام نمى
بـری كش و متچنان نيست كه از بدبختى ديگران خوشـحال شـود، ولـى وقتـى بـا انسـان فخرفـرو

بنابراين، انسـان . شود از ديدن بدبختى او خوشنود مى  ه سعى در تحقير او داشته،كشود  رو مى روبه
ها غيرمستقيم و بـه سـبب عـوارض  ورزی  دارد، بلكه اين شرارتنتمايل طور مستقيم به شرارت  به

  . خارجى و حاالت عارضى است

  شناختى ارزش  فرض پيش. 3.4

. اسـت 8»اراد_ نيـك«ارزش ذاتى دارد و سرچشـمۀ ارزش امـور ديگـر اسـت، از نظر كانت آنچه 
قيـد و شـرط،  تـوان در انديشـه آورد كـه بى هيچ چيز را در جهان و حتى در بيرون از جهـان نمى«

هوش، ذوق، شجاعت، پشتكار، قـدرت، . )12، ص1369كانـت، ( »خوب دانسته شود مگر اراد_ نيك
رضايت كامل از زندگى خود، گرچه از بعضى جهات خوب  لذت و شادمانى،  ثروت، تندرستى،

ه ممكن كطور مطلق خوب ناميد؛ چرا قيد و شرط و به توان بى كدام را نمى اند، ولى هيچ و مطلوب
بنابراين، به عقيده كانـت، اراد_ نيـك شـرط . است با يك اراد_ بد در جهت نادرستى قرار بگيرند

اراد_ نيك سرچشمۀ ارزش است و بدون . است -دتحتى خود سعا -الزم خوب بودن هر چيزی 
  . )Johnson, 2004, p. 5( آن هيچ چيزی ارزش حقيقى ندارد
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كند ولى اين وظيفـه را  ای است كه از سر انجام وظيفه عمل مى اراد_ نيك از نظر كانت، اراده
اراد_ نيـك يـك . كنـد كند، بلكه خودش بـرای خـودش معـين مى كس ديگر برای او تعيين نمى

بنـابراين اراده . گيرد اراد_ خودمختار و مستقل است كه قانون اخالقى را از عقل عملى خويش مى
برهان او اين است كه فقط انسان است كـه در مـوقعيتى  لبّ . اراده كامًال عقالنى است نيك، يك

  . )111، ص1379 كورسگارد، (تواند به موضوعات منتخب انسان ارزش ببخشد  قرار دارد كه مى

  شناختى وظيفه  فرض پيش. 4.4

بـه خـود و شناختى كانت اين است كـه آدمـى دارای وظـايفى نسـبت  فرض وظيفه ترين پيش مهم
اما پرسش مهم اين است كه چرا انسان خـود را ملـزم بـه . ديگران است كه ملزم به انجام آنهاست

ــد؟ ايــن تكــاليف و الزامــات از كجــا  انجــام برخــى اعمــال و تــرك برخــى اعمــال ديگــر مى دان
  خيزد؟  برمى

بـودن  انانسـ ىعني؛ تنها يك چيز است  پاسخ كانت اين است كه منشأ اين الزامات و تكاليف،
واسـطۀ انسـان  همـه چيـز به. انسان از جهت انسان بـودنش ارزش ذاتـى و مطلـق دارد. انسان است

كل عالم طبيعت برای انسان خلق شده اسـت و تنهـا هـدف خلقـت، انسـانيت . كند ارزش پيدا مى
 .انسان است

امـا در . كل خلقت باطل محض، پوچ و بدون هدف نهايى خواهد بـود بدون بشر، 
با توان معرفتى آدم نيسـت كـه هـر چيـز ديگـری در عـالم، ارزش خـود را ارتباط 

كه كسى در عالم باشد كه درباره  انسان در اين جهان نيست صرفاً برای اين. يابد مى
اراده نيـك ... ما بايد برای عالم يك هدف نهايى فرض كنـيم. آن نظرپردازی كند

ارزش مطلق پيدا كند و در  تـواند چيزی است كه فقط از طريق آن وجود انسان مى
، بـه 114-113ص  همـان،( تواند غايت نهايى يابد ارتباط با آن است كه وجود عالم مى

  .)نقد عقل عمل�نقل از 
عنوان  بـه انسان وظيفه دارد انسـانيت را در اعمـال خـويش  پس چون غايت عالم، انسان است،

ها انجـام  ه برای او در اعمالى كه نسبت به خود و ديگـر انسـانكجاست  غايت لحاظ كند و از اين
تواند كارهايى انجام دهد كه انسانيت خود و  انسان نمى. آيد دهد، تكاليف و وظايفى پديد مى مى

  . ها را ناديده بينگارد ديگر انسان
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  گيری نتيجه
كـه درسـتى و هـايى مبتنـى اسـت  فـرض بـر پـيش یديگـر ۀنظريۀ اخالقى كانت همانند هر نظريـ

ه فيلسـوفى كـجـا  كانـت از آن. نادرستى آنها تأثير مسـتقيم در قبـول يـا رد نظـام اخالقـى او دارد
ــل ــه عق ــى را ب ــت تجرب ــت و معرف ــى گراس ــودن ب ــانى ب ــى و امك ــى دليل جزئ ــد و در  ارزش م دان
يابى بـه چنـين  وجوی معرفتى ضروری و كلى بـرای اخـالق اسـت، و بـه اعتقـاد او، دسـت جست
رو، وی منشأ احكام اخالقى را عقل و احكام اخالقى  از اين. تنها از طريق عقل ميسر استمعرفتى 

  . داند را احكام تأليفى پيشينى مى
احكـام مشـروط، ارزش ه كـ احكام اخالقى عالوه بر كليت و ضرورت بايد مطلق باشند؛ چرا

ت اول امر مطلـق كانـت بنابراين، صور. وابسته به ارزش شرط است و در نتيجه پسينى خواهند بود
. پـذيری و كليـت اسـت آن تعمـيم يفـۀ اوسـت، اصـلى صـوری اسـت كـه مشخصـۀكه اصـل وظ

شناختى كانت در باب ارزش ذاتـى انسـان و غايـت بـودن او تـأثير مسـتقيمى در  فرض انسان پيش
آورد و  حساب مـى صورت دوم و سوم امر مطلق او دارد كه غايت دانستن انسان را معيار وظيفه به

هـا بـه  فـرض رد يا قبول هر يك از اين پيش. داند گذاری برای انسان مى تنها انسان را شايستۀ قانون
  .طلبد كه البته، اين مهم مجال ديگری مى رد يا قبول نظريۀ اخالقى او خواهد انجاميد

  ها نوشت پى
 

گونـه   ايـن  آن را بيـدي  است كه منوچهر دره) categorical imperative(» مر مطلقا«همان » دستور مطلق«مراد از . 1
  .است ترجمه كرده

. اسـت » obligation«معـادل انگليسـي آن   . اسـت » Verbindlichkeit«معادل اين واژه » بنياد«در متن آلماني . 2
محمـد   ،ولي مترجم عـرب  اند، اين واژه قرار دادهرا معادل » تكليف«عنايت و قيصري در ترجمه خود  ميدح

معادل و برابرنهاد بهتـري  » الزام« واژةآيد  ميبه نظر . را معادل آن قرار داده است» الزام«فتحي الشينيطي كلمه 
  .obligationاست براي واژة 

عملـي كـه بـر طبـق قـانون و بـه لحـاظ نفـي و طـرد هـر مبـدأ            «: رحمتـي چنـين اسـت   نشاءاهللا اترجمة آقاي  3.
  .)135، ص1385رحمتى، (» شود عملي دارد، تكليف خوانده مي ةلحاظ عيني وجه كننده از سنخ ميل به ايجاب

4. wide  

5. narrow  
6. obligation  
7. ground of obligation 

8. good will 
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