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چکیده
در این مقاله میکاش تیم به نقد و بررس تی آراء آلن وود به منظار حل معضتتل صتتارتگرایی در
اخالق کانت بوردازیم .وود از جمله مفستران کانت استت که ستالها با معضتل صتارتگرایی دستت به
گریبان باده استتت .او زمانی این اشتتکال را تا حدودی به اخالق کانت وارد میدانستتت و در دورهای
میکاشتید در قامت مدافع ،پاستخی درخار برای حل این چالش ارائه کند .در بخش مقدمه از مستیر
تشتتریح مبانی نظری الزم برای ورود به مستتئله ،اهمیت این چالش برای داوری در خصتتاص نظام
اخالقی کانت را روشتن میکنیم و نشتان میدهیم که معضتل صتارتگرایی چرا و چگانه پدید آمد .در
بخش دوم بته نحاه مااجهتة وود بتا این معضتتتل میپردازیم و ماضتتتع نهتایی او را در مقتام متدافع بته
ستنتش خااهیم گذاشتت .در ادامه به نقدهایی میپردازیم که پاستا وود قادر به پاستخگایی به آنها
نیستت؛ نقدهایی که از ستای رابرت پیوین و از رویکردی هگلی به این پاستاها طرح شتده استت .در
بخش نتیتتهگیری نشتتتان میدهیم کته چرا نست تبتت دادن نظریته ارزش بته کتانتت در حتل معضتتتل
صتارتگرایی ناکام میماند .عالوه بر این ،به امکان پاستاگایی به نقدهای پیوین از طریق خاانشتی
متفاوت به اختصتتار میپردازیم .خاانش تی که مدعی استتت با محاریت بخش تیدن به فلستتفة تاریا و
 دانشتای دکتری فلسفه دین ،پژوهشگاه علام انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.
massom.mousavi@yahoo.com
 دانشیار فلسفه ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
[تاريخ دريافت1397/11/27 :؛ تاريخ تأيید]1398/۰7/13 :
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فلستتفة دین کانت ،میتاان مضتتامین الزم برای پر کردن قانان اخالق تهی و ستتاژة صتترفاً معقال
اخالق کانت را فراهم آورد .مضتتتامینی که با پیاند دوبارة ستتتاژة اخالقی به جهتان بیرون و هایت
انضمامی او ،در حل چالش صارتگرایی راهگشا خااهند باد.
واژگان کلیدی :صورتگرایی ،پارادوکس روش ،ارادۀ نیک ،غایت فینفسه ،عقل عملی.

نقد و بررسی آراء آلن وود( ...سیده معصامه ماسای و محمدرضا حسینی بهشتی)
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مقدمه
اگر این گفته را بوذیریم که سته اشتکال وجاد دارد که به نحا ستنتی به اخالق کانتی
وارد دانستتهاند :صتارتگرایی ،نیتمحاری 1و تصتلب اخالقی (هافه)37 :1392 ،؛ میتاان
گفت اشکال صارتگرایی ،بُرندهترین چالش و تعیینکنندهترین مسأله است و میتااند در
فهم و پاستتخگایی به دو اشتتکال دیگر نیز راهگشتتا باشتتد .حتی شتتاید بتاان گفت دیگر
اشتکاالت میتاانند به این اشتکال تحایل یابند و وارد بادن یا نبادن آنها در گرو حل آن
باشتند .در حقیقت ریشتة اشتکال نیتباوری ،تأکید مفرط کانت بر عارادة نیك 2.به عناان
جزء الزم و کافی برای فعل اخالقی استتت .ارادة نیکی که بهمعنای انطباق یافتن صتترف
اراده بتا قتانان اخالق بتدون هیچ محرک دیگری استتتت .بته این معنتا اشت تکتال نیتتبتاوری
دستتکم در معنا و داللتهای ستلبی آن به اشتکال صتارتگرایی قابل تحایل استت .از
ستای دیگر تصتلب اخالقی ،قانانمحاری و تصتلب نظام اخالقی کانت را در این میبیند
که متابعت از قانان اخالق بیاعتنا به نتایج فعل را معیار اخالقی بادن معرفی میکند .هر
دوی این اشتکاالت در حقیقت بیانی دیگر از این مستئلهاند که قانان اخالقی که کانت به
مثابة قانانی عکلی .صتارتبندی میکند ،نمیتااند به عجزئی .رهنمان شتاد و در واقع
به عجزئی( .چه از حیث جزئیت فاعل در محرک کنش و چه نتایج واقعی حاصل از کنش
در جهان) بیاعتناست .به این ترتیب میتاان کلیت اشکاالت مطرح شده به نظام اخالقی
کتانتت را بته گانتهای تقریر کرد کته نهتایتاً در قتالتب اشت تکتال صتتتارتگرایی قتابتل بتازخاانی
باشند.
اگر این مهم را نیز در نظر داشتتتته باشتتیم که دلیل نقطة عزیمت قرار دادن عکلیِ.
قانان اخالق برای کانت این باد که او استتاستتاً کلیت و امکان طرحریزی فلستتفی نظام
اخالقی کلی و ضروری را در گرو این آغازگاه میدانست ،اهمیت این معضل و پاساگایی
به آن روشتتنتر میشتتاد .گایی کانت در مستتیر نظریهپردازی اخالقی خاد را با یك دو
راهی مهم روبتهرو میدیتد :یتا آغتاز کردن از وجته جزئیتت فتاعتل و فعتل اخالقی و منتهی
شتدن به اخالقی که نمیتااند دعای همهشتمالی یا کلیت و ضترورت داشتته باشتد ،یا آغاز
کردن از وجته کلی فتاعتل و فعتل اخالقی و برپتایی نظتامی کته میتاانتد بته نحا کلی و
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ضتروری مصتادیق جزئی فعل اخالقی را از کلی قانان اخالق استتخراج کند .این استتنتاج
نمیتاانستت محتاایی باشتد ،چرا که الزمة آن امکان شتناخت نظری نستبت به ستعادت یا
فضتیلتهای اخالقی میباد .شتناختی که بر استاس مبانی کانت در شتناخت نظری ناممکن
باد .از همین رو نظتام اخالقی کانت گام در مست تیر دوم نهتاد و کاشت تیتد جزئی را از کلی
قانان اخالق استتتخراج کند و اشتتکال صتتارتگرایی از دل همین انتخا پدیدار شتتد.
بنابراین ،فهم این معضتل به مثابة فهم بنیادینترین چرخشتی استت که کانت در نقد دوم
بته عناان ممیز خاد از همتة دیگر فیلستتتافتان اخالق تتاکنان تعریف کرد .این چرخش از
ستتای دلاز انقال کورنیکی کانت در عقل عملی و از ستتای کانت پارادوک روش 3در
نقد عقل عملی نامیده شد.
پیش از آنکه به تاضیح چیستی پارادوک روش و اشکال صارتگرایی بوردازیم ،باید
متذکر شایم که قرائت پیشرو به هیچ وجه روایتی از کلیة تفاسیر ممکن از این اشکال
نخااهد باد .در حقیقت اشکال صارتگرایی از سای بسیاری از فیلسافان به اشکال مختلف
طرح و تفسیر شده است .دامنة این ناقدان از نیچه و شاپنهاور تا هگل ،شلر و آدرونا
گسترده است و هر یك از آنها روایت خاص خاد را از این اشکال داشتهاند که حاوی
نکاتی درخشان است .اما قرائتی که بنا به ماضاع مقاله به آن میپردازیم ،روایتی است که
این اشکال نزد شارحان هِگِلی یافته است .گستردگی ناشتههای ماجاد در با همین
روایت نیز به حدی است که ناگزیر از انتخا میان منتقدان بادهایم .بر همین مبنا از میان
مدافعان به روایت آلن وود و از صف مخالفان به تقریر نقد هگلی از زبان رابرت پیوین
پرداختهایم.
پارادوکس روش در نقد عقل عملی
فراوان گفته شتده که کانت در اخالق متأ ر از روستا باده استت .این تأ یر بیش از هر
کتا در جانمایههایی دیده میشتاد که روستا در کتا امیل به آنها پرداخت .به طاری
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کته بیاغراق میتاان گفتت کتتابی نمیتاان یتافتت کته بیش از امیتل بنیتادهتای فکری کتانتت
در بحث از اخالق را متأ ر ستاخته باشتد .کاستیرر در بیان تأ یرگذاری این کتا بر کانت به
این داستان اشاره میکند که کانت تنها یكبار از سنت پیادهروی مشهار روزانهاش عدول
کرد و آنهم زمانی باد که کتا امیل منتشتتر شتتده باد ،کانت متذو خاانش کتا  ،از
ستنت روزانهاش دستت کشتید ( .)Cassirer, 1945: 1اما فارغ از این افستانه ،این تأ یر
در ایدههای مختلف کانتی قابل مشتاهده استت .تأکید بر ارزش فینفسته انستانیّت تا باور به
عدالت کیفری ،میراث روستایی در اندیشتة کانت هستتند .اما مهمترین ایدة روستایی که
کانت متذو آن شتد ،ایدة بستاطت آگاهی اخالقی و روش تاصتیفی روستایی در تفستیر
امر اخالقی استت .به این معنا که برای روستا امر اخالقی امری متعال و محتاج محاجه
فیلسافانه نیست .ایدهای که روسا در این نقل قال با کنایه به آن اشاره میکند:
عمیگایند علم اخالق را ستقراط اختراع نماد ،لیکن فراماش نکنیم
که پیش از او دانشتمندان دیگر به آن عمل کرده بادند .او کاری جز این
نکرد که اعمال دیگران را شترح دهد و رفتار آنها را به صتارت دستتاری
در آورد .مثالً پیش از این که ستقراط بگاید عدالت چیستت آریستتید با
عدالت رفتار کرده باد و قبل از اینکه او وطنپرستتی را بهصتارت وظیفه
در آورد ،لئاینداس در راه وطن مرده باد( .روسا.)264 :1394 ،
کانت ضتتمن اینکه از این فهم بیواستتطه و ایدة بستتاطت آگاهی اخالقی متأ ر باد،
سادای تأسی نظامی اخالقی از طریق معیاری کلی و ضروری برای محك فعل اخالقی
را در ستتر میپروراند .زیرا باور داشتتت که این فهم بیواستتطه میتااند به وستیلة میل به
ستتعادت به آستتانی گمراه شتتاد .ازاینرو کاشتتید تا این آگاهی اخالقی را ذیل معیاری
نظاممند صتتارتبندی کند .معیاری که همزمان بستتاطت خاد را به این ترتیب حفظ کند
که دستترسپذیری آن بر همگان ممکن باشتد .این معیار در قالب  5صتارتبندی از قانان
اخالق طرح میشاد که به ترتیب عبارتند از:
 .1تنها بر پایة قاعدهای عمل کن که بتاانی بخااهی به قانانی کلی بدل شاد.
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 .2چنتان عمتل کن کته گایی قتاعتدة عمتل تا قرار استتتت بته ارادة تا ،بته قتانان کلی
طبیعت بدل شاد.
 .3چنان عمل کن که انسانیت را ،در خاد و در هر کسی ،همااره در هر زمان به مثابة
یك هدف ،نه صرفاً به مثابة یك ابزار منظار داری.
 .4چنتان عمتل کن که اراده بتااند همزمان خاد را از طریق قاعدهاش بنیتانگتذار قانانی
کلی تلقی کند.
 .5همتة قااعتد نتاشت تی از قتانانگتذاری متا بتایتد بتا یتك ملکات ممکن غتایتات چنتان
هماهنگ باشد که گایی آن ملکات ،ملکات طبیعت است.
این  5صتارتبندی به ترتیب صتارتبندی امر مطلق ،قانان طبیعت ،انستانیت ،خاد
قانانگذاری و ملکات غایات نامیده میشاند.
کانت روش پژوهش اخالقی خاد را که منتر به استتنتاج این اصتال شتده ،روشتی در
تقتابل با دیگر فیلستتتافان اخالق معرفی میکنتد و آنرا به عناان پارادوک روش در نقتد
عقل عملی چنین تشتتتریح میکند که فیلستتتافان اخالق تا به امروز مفهام خیر و شتتتر
اخالقی را بر مفهام قتانان اخالقی اولایتت داده و گمتان میکردنتد ،قتانان اخالق بتایتد از
مفاهیم خیر و شتر استتخراج شتاد .به عبارت دیگر آنها نخستت در پی متعلقی بادند که
بتاانند مادة اخالق قرار دهند و ستو در پی اصتلی که میتااند از این خیر و شتر اخالقی
استتنتاج شتاد .به تعبیر بهتر ،آنها متهال (خیر و شتر) را مفروض و نقطة شتروع قرار داده
بادند .در حالی که کانت به اولایت مفهام قانان بر خیر و شتتر اخالقی و استتتنتاج خیر و
شتر از قانان اخالق باور داشتت و تأکید داشتت که فیلستافان اخالق ابتدا باید در پی قانانی
باشتند که اراده را به نحا پیشتینی و بیواستطه متعین (صتارت قانان اخالق) و پ از آن
متعلق مطابق با آنرا در اراده متعین سازد (مادة قانان اخالق) (کانت.)35 :1889 ،
این تغییر نقطة عزیمت و معکاسستازی رابطة قانان به ارزش به این معنا استت که
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ما نمیتاانیم خیر و شتر را که نتیتة اخالق استت ،پیشتاپیش مفروض داشتته باشتیم و اگر
خااهان مفهامی کلی و ضتتروری از خیر و شتتر هستتتیم ،این مفاهیم نباید پیش از قانان
اخالقی ،که بایتد بعتد و از قانان اخالقی بهدستتتت آیند .در بنیانگذاری برای مابعدالطبیعة
اخالق و نقد عقل عملی کانت به طرز خستتگیناپذیری به کرات ،به تأکید و تصتریح این
نکتته میپردازد کته اگر متادة اخالق را نقطتة عزیمتت قرار دهیم ،بتایتد امری را بتهعناان
غایت اخالق برگزینیم که معیاری جز قضتاوت ح برای اتخاذ آن نداشتتهایم و از آنجا
که تنها تتربه میتااند مطلا یا نامطلا ِ حستی را بر ما آشتکار کند ،باید امر اخالقی را
به امری تتربی و پستتینی تقلیل بدهیم .بهمنظار اجتنا از همین امر کانت در نقد عقل
عملی میکاشتتتد تتا بتا تغییر نقطتة عزیمتت ،مبنتایی برای اخالق پتدیتد آورد کته بتاانتد بته
احکامی استتاار و به بیان کانتی :کلی و ضتروری منتر شتاد .بدین منظار به جای اینکه
ابتدا چیزی را عخیر .بدانیم و ستو بکاشتیم قااعدی وضتع کنیم که بتااند از آنچه آن
را به طریق تتربی و پستتینی عخیر .دانستتتهایم حمایت کند و آن را به حداکثر رستتاند،
آغازگاه اخالق باید این باشتد که به جای اینکه به فرد بگاید عچه چیز .را بخااهد ،به او
بگایتد عچگانته .بتایتد بخااهتد .بته عبتارت دیگر بته جتای شتتتروع از متاده (متعلق اراده) از
صتارت (چگانگی خااستت متعلق اراده) آغاز کند .تعیین چگانگی خااستت چیزی استت که
باید از طریق اصتتلی پیش تینی انتام شتتاد و قانان اخالقی کانت در پی روشتتن ستتاختن
قااعدی برای دستتیابی به آن استت و عمادة .اخالق قرار استت از این عصتارت .استتخراج
شتتاد .در واقع ،آنچه میتااند از عهدة آزمان صتتاری اخالق برآید ،میتااند ماده اخالق
واقع شتاد .تنها این نحاة استتخراج جزئی از کلی میتااند به اخالقی عقلی و احکامی کلی
و ضروری برای اخالق بینتامد:
عبخشبنتدی تحلیلیِ عقتل عملی محض بتایتد مطتابق بخشبنتدی
تحلیلی قیاستی باشتد؛ یعنی شتروع از کلی در کبری (اصتل اخالقی) ،به
ستایِ صتغرایی که شتامل اندراج کنشهای ممکن (به مثابه خیر یا شتر)
تحت مقالة کلی استت ،به منظار تعینبخشتی ستابژکتیا اراده به عناان
نتیته.)Ibid: 49( .
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این مااجهتة جتدیتد بته منظار پتایتهریزیِ اخالقی پیشت تینی کته حتاوی احکتامی کلی و
ضتروری باشتد ،به اشتکالی انتامیده که در ناشتتههای کانتپژوهی به مشکل صارتگرایی
ماستام شتده استت؛ به این معنا که از صتارت امر مطلق کانتی (که آزمان محك اخالقی
بادن عمل استت) هیچ مادهای قابل استتخراج نیستت .این صتارتبندی صترفاًمیگاید که
باید آن چیزی را اصتل قرار دهیم که بتاانیم آن را به نحا معقالی به طار کلی و ضتروری
اراده کنیم .به عبارت بهتر ،حاضتر باشتیم در جهانی زندگی کنیم که همه افراد آن اصتل را
بته مثتابتة قتاعتدة کلی و ضتتتروری عمتل خاد برگزیتدهانتد .نتاقتدان بر این بتاورنتد کته آزمان
کلیتتپتذیری ،صتتترفتاً بته تنتاقض نیفتتادن در مفهام یتا اراده را معیتار اخالقی بادن قرار
میدهد .معیاری که به باور آنها نه جامع همة اعمالی استت که شتهاداً درستت بادن آنها
را میدانیم (ستلبهای کاذ  4پدید میآورد) و نه مانع از ورود اعمالی که غلط بادن آنها
شتهاداً بر ما آشتکار استت (به ایتا های کاذ  5میانتامد) .نشتان دادنِ تهی بادن قانان
اخالق کانتی با استتتفاده از این مثالهای نقض یکی از راهکارهای هگل برای تاضتتیح
صتارتگرایی استت .یکی از مثالهایی که هگل برای تاضتیح منظار خاد به آن متاستل
می شاد ماضاع عکمك به نیازمندان .است:
عکمك به نیازمندان برچیدن فقر استتت؛ قاعدهای که مضتتمان آن
چنین تعینی بتاشتتتد ،زمتانی کته بته آزمان قتانانگتذاری کلی گتذاشت تتته
میشتتتاد ،کتاذ بادن خاد را آشتتتکتار میکنتد ،زیرا خاد را از میتان
برمیدارد .اگر فکر کنیم کته همته بتایتد بته نیتازمنتدان کمتك کننتد ،آنگتاه
یکی از این حتالتتهتا رخ میدهتد :یتا دیگر هیچ فقیری نخااهتد باد ،یتا
همه فقیر خااهند باد و آنگاه دیگر کس تی نیستتت که به فقیران کمك
کنتد و بته این ترتیتب در هر دو صتتتارت کمتك منتفی میشتتتاد.
(.)Wood, 1990: 160
به این ترتیب ،اگر بخااهیم اصلیترین معیار قانان اخالق را صارتبندی امر مطلق
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در نظر بگیریم ،میبینیم که اطالق آزمان کلیتبخشی کانت ،معیاری جامع و مانع ارائه
نمیکند و در برخی مصادیق به نتایتی پاچ میانتامد .به منظار حل این معضل ،مفسران
کانت اغلب به سه شیاة تفسیری در حل چالش متاسل شدهاند و میکاشیم جایگاه آلن
وود را در دل این شیاهها روشن کنیم.
سه شیوة تفسیری در حل چالش صورتگرايی
 .1تأکید بر اینکه طرح این اشتکال نتیتة خاانشتی ناق از طرحی استت که کانت
برای اخالق در ستتر داشتتته استتت .در واقع با آنکه کتا مابعدالطبیعه اخالق ایدة نهایی
کانت در با اخالق را به ستترانتام خایش رستتاند ،این کتا به دلیل دشتتااری ،تحت
الشعاع شهرت کتا بنیانگذاری برای مابعدالطبیعة اخالق و نقد عقل عملی مغفال مانده
استتتت .این در حتالی استتتت کته کتانتت طبق گفتة خاد در بنیتانگتذاری برای متابعتدالطبیعتة
اخالق تنها اصتتال کلی اخالق را فراهم آورده و در نقد عقل عملی کاش تیده تا بنیادهای
نظری این اصتال را فراهم آورد و کاربستت این اصتال بر انضتمام (که بهراستتی محل نزاع
استت) را به مابعدالطبیعة اخالق ستورده استت .این دفاع چندان ناماجه به نظر نمیرستد.
زیرا بررستی آراء ناقدان به وضتاح نشتان میدهد که مؤیدات متنیای که آنها در نقد خاد
بته آن ارجتاع میدهنتد ،عمامتاً برگرفتته از کتتا بنیتانگتذاری برای متابعتدالطبیعته اخالق و
نقد عقل عملی استت .به طاری که مثالً در کل کتا مستائل فلستفة اخالق که آدورنا در
آن بته تفصت تیتل بته نقتد اخالق کتانتی میپردازد ،حتی یتك ارجتاع بته کتتا متابعتدالطبیعتة
اخالق وجاد نتدارد و تمتام بتار تفست تیری بر ارجتاعتات از بنیتانگتذاری برای متابعتدالطبیعته
اخالق و نقد عقل عملی استتاار شتده استت .این در حالی استت که تغییر رویکرد کانت به
نحاة مستتتائلی که اخالق مبتال به آنها استتتت ،حتی از عنتاوینی که کتتا مابعتدالطبیعتة
اخالق به آنها پرداخته آشتکار استت .مستائل انضتمامیای شتامل حق قرارداد ،ارث ،ازدواج،
تکالیف اخالقی نستبت به دیگری در نستبت با شترایط ،تکالیف بر آمده از احترام ،عشتق و
 . ...به نظر میرستد که به اقتضتای همین پرداخت انضتمامیتر و مصتداقیتر به تکالیف
استتت که کانت قیادی چند را بر اطالق اصتتال اخالقی وارد میکند و از قانانمحاری
صتلبِ تأکید شتدة پیشتین فاصتله میگیرد و در مقام قیاس دقت ریاضتی و دقت در آمازة
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فضیلت مینایسد:
عچنین دقتی نمیتاانتد در آمازة فضت تیلتت انتظتار رود ،آمازهای کته
نمیتااند جا برای مقداری استثناء باز نگذارد.)Kant, 1797:58( ..
 .2راهکتار دوم پتاستتتخی جتدلی از طریق نقتد اخالق هگلی بته عناان بزرگترین و
مهمترین طراح این اشتکال استت و تأکید بر اینکه طرح این اشتکال به عناان ردیهای بر
اخالق کتانتی ،بته ارائتة بتدیلی قتابتل قبالتر در نظتام اخالقی هگلی نینتتامیتده استتتت و در
واقع بدیل اخالق هگلی با تاستل به متافیزیکی به مراتب پیچیدهتر ،نهایتاً در رستیدن به
نظام اخالقی روشتنتر ناکام و دستت به گریبان مشتکالت استاستی مانده استت .در واقع این
پاستتا جدلی به اهمیت نظام اخالقی کانتی به عناان آخرین نظام فکریای که کاشتتید
اخالقی کلی و ضتروری را بر انستانشتناستیای عقالنی استتاار کند تأکید میکند و شتکستت
اخالق کانتی را معادل با گذار به ستای اخالقی پستینی و صتارتبندی امر اخالقی بر پایة
مالکهتایی بته مراتتب پیچیتدهتر از آن چیزی میدانتد کته محکی برای شت تنتاستتتایی فعتل
اخالقی پدید آورد .به این ترتیب ،به جای نقد و کنار گذاشتتن این نظام ،میکاشتد اشتکال
را با تعدیلهایی در نظام اخالقی کانتی حل کند.
 .3تأکید بر اینکه بروز این اشکال محصال تمرکز مفرط بر صارتبندی اول و دوم
(که در واقع هر دو بر قانانمحاری و وجه صاری قانان اخالق تأکید دارند) از قانان
اخالق است .حال آنکه دیگر صارتبندیهای کانت (صارتبندی سام و چهارم) از اخالق
حاوی مادة اخالق یعنی انسانیت به مثابة ارزش غایی است .در واقع کانت با وارد کردن
انسانیت ،قانان اخالق را از کلی و صاری بادن محض رهانده است و به این ترتیب
میتاان ناعی نظریة ارزش را به او نسبت داد .عالوه بر این ،کانت با تأکید و شرط قرار
دادن زیست جمعی در جامعهای که چنین قااعدی برای تعینبخشی به عمل حاکم است
کاشیده تا اخالق را از پاچ بادن نتات دهد .زیرا روشن است که عمل به این قااعد در
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جامعهای که همه یا برخی افراد (با مستثنی کردن خاد) به گانهای عمل میکنند که خاد
حاضر به کلیتبخشی به آن نیستند ،ماجبات پاچ شدن اخالق را فراهم آورد .در واقع
درست است که سعادت قرار نیست یکی از شروط پایبندی به قانان اخالق دانسته شاد،
اما برای کاربردپذیری اخالق برای انسان (انسانی که با تاجه به سرشت خایش به
سعادتاش بیاعتنا نیست) الزم است که دست کم در تقابل با سعادت قرار نگیرد .از سای
دیگر ،این وجه اجتماعی عمل اخالقی در انضمامی کردن اخالق ا رگذار است .تا آنجا که
تشکیل جامعه یا به تعبیر کانتی ملکاتی اخالقی ،تنها عمل جمعی است که در فرآیندی
اجتماعی و همگانی قابل تحقق است .به این ترتیب ،دفاع از طریق ارجاع به دیگر
صارتبندیها و مفاهیم مضمر در آنها وجه مشترک این دسته مدافعان است و در این
میان تنها جزئیاتی چند آنها را از هم متمایز میکند .مثالً پل گایر در کتا کانت در با
آزادی ،قانان و سعادت ،ارزش غایی انسان را در آزادی جستتا میکند .او میکاشد قانان
اخالقی تهی را با آن پر کند و مدعی میشاد که برای پاساگایی به اشکال صارتگرایی
راهی جز خاانشی غایتشناسانه 6از ارادة نیك و ارزش آزادی نداریم ( Guye, 2000:
 .)98, 159, 166آلن وود همین تالش را با تأکید بر ارزش عقالنیت انسان انتام میدهد.
با تاجه به ماضاع مقاله و فارغ از بررسی دیگر الگاها برای حل مسئله ،به تقریر و سنتش
این ناع دفاع از منظر آلن وود میپردازیم.
آلن وود در مقام مخالف
وود در مقتالتة تهی بادگی ارادة اخالقی 7بته تشتتتریح نقتد صتتتارتگرایی از منظر نقتد
هگلی میپردازد و بیتان میکنتد کته از منظر هگتل ،معیتار عتدم تنتاقض بته عناان تنهتا معیتار
برای محتك اخالقی بادن فعتل ،استتتاستتتاً یتك معیتار بته شت تمتار نمیآیتد؛ زیرا چته بستتتا
غیراخالقیترین کنشهتا قتادر بته برآوردن این معیتار بتاشت تنتد .امتا این اتهتام بته هیچوجته بته
این معنا نیستتت که نقد هگل به تهی بادگی (آنچنان که اغلب ادعا شتتده) صتترفاً همان
نقد او بر صتارتبندی امر مطلق استت ( )Wood, 1989: 454و لذا میتااند با ارجاع
هگل به دیگر صتتارتبندیها ،مرتفع شتتاد .در واقع به باور وود هدف اصتتلی این اتهام
مفهام عارادة نیتك .و عارزش اخالقی .اعمتال استتتت .میتاانیم بگاییم کته وود در این

228

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،60زمستان 1398

مقاله نقد هگلی را از  4جنبه به این مفاهیم بیان میکند:
 .1ارادة نیك به این معناستتت که عمل صتترفاً از ستتر احترام به قانان اخالق و بدون
هیچ محرک یا تمایلی به نتایج واقعی یا قصتتد شتتده متعین شتتاد .در اینجا مفهام ارادة
نیك با خادقانانگذاری پیاند میخارد .در واقع انستتان تنها ماجادی استتت که با وجاد
حیث طبیعی خاد ،میتااند خاد را از چرخة امیال و اهداف طبیعیاش جدا کرده و ارادهاش
به نحا پیشت تینی و فارغ از کلیة تمایالت طبیعیاش متعین شتتتاد .همین مفهام از نحاة
تعین یافتن فعل اخالقی چیزی استتت که هدف اصتتلی نقد هگل قرار میگیرد .هگل در
عروح مست تیحیت 8.ضتتتمن نقد یهادیت به عناان دینی که بر جنبة فرمانمحارانة دین
استتاار استت ،شتخصتیت مستیح را جنبشتی در تقابل با این جریان معرفی میکند .جالب
اینجاستت که هگل شتباهتی میان اخالق کانتی و ستنت یهادی بازشتناستی میکند و آن
عبارت استتت از تضتتادی که این دو میان عقل اخالقی و تمایل حستتی برقرار میکنند.
شباهتی که ماجب میشاد در هر دو (یهادیت و اخالق کانتی) انسان برده باشد .در حالی
که اختالف تنها در آنتاستتتت که در اولی برده فرمانروایی بیرون از خاد و در دومی برده
خادخااستته نیرویی درون خایش باشتد ( .)Ibid, p. 457به این ترتیب نقد هگل از این
منظر عبارت استت از نقد رومانتیك اخالق کانتی؛ به معنای منفصتل کردن رابطة عقل و
میل در مفهام ارادة نیك به عناان شرط الزم و کافی برای اخالقی بادن عمل.
 .2اما محتاای قانانی که چنین نامشروط ما را به عمل فرا میخااند ،چیست به بیان
هگتل این قانان هیچ محتاایی ندارد .در واقع تهی شتتتدن قانان هم از هر گانه انگیزه و
محرک درونی فتاعتل و هم از نتتایج و اهتداف عینی عمتل ،ماجتب میشتتتاد هیچ محتاایی
برای پر کردن قانان صتاری اخالق باقی نماند .در واقع هیچ محتاایی نیستت که بتااند با
اراده بته نحا اخالقی نیتك کتانتی ستتتازگتار بتاشتتتد .بته این معنتا تهی بادگی قتانان اخالق
نتیتة تهی بادن ارادة محض استت ( .)Ibid, p. 459در واقع این اشتکال بیان دیگری
از اشکال پیشین است.
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 .3طبق تقریر وود ،در رستتالة قانان طبیعی 9و تفاوت میان نظام فلستتفی فیشتتته و
شتلینگ 10اشتکال صتارتگرایی به شتکل صتریحتر در اندیشتة هگل مطرح میشتاد .در این
مرحله نقد هگلی به کلیت ععقل عملی .به عناان انتزاعی از هر مضتمان و محتاا طرح
میشتاد؛ انتزاعی که اصتلی جز عدم تناقض و کلیت طرح شتده در امر مطلق برای معیار
نمیشتناستد .در اینجا اشتکال صتارتگرایی در بیانی کلیتر در این اتهام طرح میشتاد که
کانت هرگز نتاانست عقل را از فاهمه متمایز کند .به این معنا که عقل کانتی نیز همچان
فاهمهاش محتاا را از بیرون دریافت میکند و نمیتااند از درون چیزی جز وحدتی صاری
برای تتربه فراهم آورد (.)Ibid: 459-60
 .4هگتل بته هیچ وجته همچان کتانتت ارزش اخالقی عمتل را در گرو چگانگی متعین
شتدن عمل به نحا روانی قرار نمیدهد 11.در واقع هگل بر این باور استت که پیشتینة علّی
کنش به ارزش اخالقی عمل بیارتباط استتت .در واقع ارزش اخالقی فعل به این نیستتت
که قانان اخالق بیواستتطه و تنها چیزی باشتتد که اراده را متعین کرده استتت و ارزش
اخالقی حتی اگر به نتیته خیری منتهی نشتتاد ،به نحا نامشتتروط محفاظ باشتتد .هگل
معتقد است اگر چنین باشد ،ارادة نیك ساژة اخالقی را در دو سطح از خاد بیگانه میکند.
یتك بتار بتا تهی کردن او از محرکهتایی کته ستتتاژة انستتتانی برای فعتل اخالقی بته آنها
نیازمند استت (وجه جزئیت او به عناان انستان) و یكبار با فارغ کردن ستاژه از نتایج عمل
(نتایج واقعی کنش در جهان بیرون) .در واقع این ستاژة انتزاعی کلیت و ضترورت احکام و
ارزش اخالقی کنش خاد را مدیان منفك شتدن از جهان و خاد به مثابة امر جزئی استت.
به این ترتیب عمل از ستر ارادة محض ،عملی خالی از کلیة مالحظات انضتمامیای استت
که به عدم تعین عمل میانتامد )Ibid: 458(.
به این ترتیب آلن وود ،در این مقاله و مقطع معتقد استتت که اشتتکال هگل صتترفاً با
ارجتاع بته دیگر صتتتارتبنتدیهتای قتانان اخالق قتابتل حتل نیستتتت و ریشتتته در چتالش
تهیبادگی مفهام ارادة محض و بیگانهسازی ساژه از جهان و خایشتن دارد.
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آلن وود در مقام مدافع
یکی یك سال پ از این مقاله در سال  ،1999آلن وود کتابی با عناان تفکر اخالقی
کانت 12ناشتت که در آن در مقام مدافع تمام عیار نظام اخالقی کانت ظاهر شتد .او در این
کتا از مااضتتع پیش گفته در نقد اخالق کانتی عدول کرد و به ناعی دفاعیه روی آورد
که در ردیف دفاع ناع ستتام (از میان الگاهای گفته شتتده در دفاع از اخالق کانتی) قرار
میگرفتت .در واقع او برخالف مااضتتتع پیشت تین خاد صتتتراحتاً ادعتا کرد کته اشت تکتال
صتتارتگرایی برآمده از تأکید مفرط بر صتتارتبندی اول از قانان اخالق از ستتای هگل
است:
عایدة این کتا در حدود ستتالهای  1980شتتکل گرفت .زمانی که
در حال نگارش کتا تفکر اخالقی هگل 13بادم .در آن کتا کاش تیدم
تا نقد هگل به کانت را با رعایت دقت و انصتاف در حق هر دو فیلستاف
طرح کنم ،اما همزمان با پیشتبرد کتا بیش از پیش دانستتم که این کار
چقدر مشتکل استت .از آغاز فهمیدم که نقدهای هگل به اصتال اخالقی
کانت به هیچوجه بهطار کامل مافق نیستتت .زیرا ،همچان بس تیاری از
دیگر خاانندگان کانت ،هگل نیز منحصتراً متاجه صتارتبندی امر مطلق
استتت و صتتارتبندیهای دیگر را که بیانی مناستتب برای اصتتل قانان
اخالق است نادیده میگیرد.)Wood, 1990: xiii( .
به این ترتیب ،او در این کتا در قامت مدافعی قرار میگیرد که قرار است این اشکال
را با تاسل به دیگر صارتبندیها و البته تأکید بر ایدههای تتربی کانت در خصاص
سرشت انسان و تاریا حل کند .اگر بخااهیم محارهای اصلی دفاع وود را ذیل چند مارد
برشمریم ،میتاان مهمترین مؤلفههای آن را در سه گام خالصه کرد:
 .1تاضیح و تعدیل مفهام ارادة نیك :وود ادعا میکند که کانت خاد متاجة این نکته
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باده که خیر دانستن ارادة نیك بهنحا نامشروط در غیا هر فایدهای که بتاان بر آن
مترتب دانست ،ناعی خیالپردازی است .اما به تعبیر وود باید پاسا را در اصال روشی
غایتشناسی طبیعی کانت جستتا کنیم؛ جایی که در آن کانت تاضیح میدهد که هدف
از عقالنیت انسان ،به هیچ وجه تضمین سعادت یا خاشباشی او نباده است .زیرا به نظر
او در این مسیر چه بسا غریزه راهنمایی بهتر و مفیدتر باشد .به همین ترتیب ممکن است
ضرورت مفهام ارادة نیك با آنکه در راستای سعادت نیست ،به راستی دارای ضرورتی
عقلی باشد (.)Ibid: 26
از ستتتای دیگر وود مفهام ارزش اخالقی 14را مفهامی مشتتتکتك و دارای درجتات
مختلف در نظر میگیرد .به باور او درستت استت که تنها اعمال برآمده از اراده نیك دارای
ارزش اخالقی هستتند ،اما این بدان معنا نیستت که اعمالی که صترفاً مطابق با تکلیفاند
دارای هیچ ارزش اخالقیای نباشتند .در حقیقت اعمالی که صترفا مطابق تکلیفاند دارای
تتأییتد 15اخالقیانتد .در حتالی کته اعمتال برآمتده از ارادة نیتك ستتتتتایش 16اخالقی را
برمیانگیزند .به این ترتیب ،برای اخالقی بادن نیاز به جدالی بیپایان برای پیراستن کلیة
محرکهای شتتخص تی نیستتت .در واقع بهدستتت آوردن ارزش اخالقی الزاماً مستتتلزم در
افتادن با میل درونی و عمل از سر اکراه نیست .به تعبیر آلن وود:
عدرستت استت که بهطار کلی عمل به تکلیف ،عملی استت که در
آن بایتد قیتدی بر خاد حمتل کنیم .اما از آنتتا که این قیتد بهنحا درونی و
از خااستت عقالنی به عمل بر مبنای قانانی خاد داده برآمده استت ،این
تکالیف کنشهایی هستتند که ما میخااهیم انتام دهیم.)Ibid: 37( .
بته این ترتیتب ،زمتانی کته بته تکلیف عمتل میکنیم در واقع محرکهتای
عقالنیمتان را بر محرکهتای میتل ارجح دانست تتتهایم .بته بتاور وود ،این
17
ترجیحی استتت که فاعل عقالنی حتی در هنگام التزام به امر شتترطی
نیز به آن عمل میکند.
 .2مدلل کردن صتتارتبندی امر مطلق از طریق دیگر صتتارتبندیها :وود همچان
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برخی دیگر از شتارحان ،بر این باور استت که کانت در تمام صتارتبندیها صترفاً به تکرار
یك امر نمیپردازد ،بلکه هر یك از این اصال با نسبت برقرار کردن میان قانان و شرایط
انضتتتمامی کنش ،چیزی جدید اضتتتافه میکند .به این ترتیب مدعی میشتتتاد که دیگر
صتارتبندیها در واقع دلیلی برای پذیرش صتارتبندی اول (که صترفاً آزمان متاز بادن
استتت) فراهم میآورند .در واقع ،امر مطلق هیچ چیزی در مارد محتاای قانانی که عمل
باید با آن مطابقت داشته باشد ،نگفته است ( .)Ibid: 81دلیل یا محتاایی که برای عمل
به امر مطلق عرضته میشتاد باید ارزشتی باشتد که به چیزی فراستای آزمان متاز بادن
ارجاع دارد؛ یعنی به انستتانیت به عناان غایت .وود ادعا میکند که کانت خاد لزوم وجاد
ارزشتتی را که بتااند دلیلی برای پیروی از قانان بهدستتت دهد دریافته و انستتانیت را به
عناان چنین ارزشت تی طرح کرده باد .مهمترین مؤیتد متنیای کته وود بتهکتار میگیرد این
استتتت کته کتانتت حتی در بنیتانگتذاری برای متابعتدالطبیعتة اخالق نیز بته این لزوم اذعتان
داشتتتت؛ آن هم در جتایی کته وجاد امر مطلق را بتدون هیچ ارزش غتایی امری نتاممکن
میداند و میگاید:
عاما فرض کنیم که چیزی باشتد که وجاد آن فینفسته دارای ارزش
غایی استتتت .چیزی که به مثابة هدف میتااند بنیاد قاانین مشتتتخ
بتاشتتتد؛ بتدین ترتیتب دلیتل و تنهتا دلیتل امرِ مطلقِ ممکن ،یعنی قتانان
عملی ،در آن است.)Kant, 1785: 36( .
وود تصتریح کانت به اینکه این ارزش نهایی ،انستانیت 18استت را چنین تفستیر میکند
که کانت ارزش انستتتان را نه در اخالقی عمل کردن ،بلکه در عقالنیتی میداند که عمل
اخالقی میتااند نتیته ممکن آن باشتد ( .)Wood, 1990: 120-21انستانیتی که در
معنای عام همان قابلیت هدفگذاری به وسیلة عقل است.
به باور وود ،اینکه چطار باید این احترام گذاشتن به انسانیت پاس داشته شاد ،آنقدر
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پیچیتده و در نست تبتت با دیگر شتتترایط استتتت که محال استتتت بتااند در قالب قااعدی
مستتتثنیناپذیر مشتتخ شتتاد و حتماً میتااند از آزمان کلیتبخشتی صتتارتبندی اول
عدول کند و اندیشتتة اخالقی کانت را به ناعی خاصگرایی اخالقی 19بکشتتاند ( Ibid:
.)151
 .3در گام نهایی وود ادعا میکند که سرشت انسان ذیل شرایط فرهنگی و تاریخی
خاصی شکل میگیرد و آشکار میشاد و دانش به همین سرشت قرار است به ما در اِعمال
انضمامی احترام به انسانیت کمك کند .وود میکاشد از مسیر پرداختن به عناصر تاریخی
ماجاد در اندیشة کانت نشان دهد که چگانه بسیاری از مضامین مهم کانتی برای بحث
از اخالق در چنین فضایی شکل میگیرد .کانت در کتا دین در چارچا عقل صرف،
مضمان شر ذاتی 20را نه به عناان اصلی پیشینی یا ترجمهای از آمازة گناه نخستین
مسیحی ،که از طریق انسانشناسی و به یاد داشتن تاحش و اعمال غیراخالقی انسان در
وسعت و کرانة تاریا مدلل میکند و ریشة پدید آمدن شر و شرارتها را در جامعه و نزاع
برای برتری بر دیگران میجاید .وود آنقدر در این تحلیل مبتنی بر مضامین تتربی و
تاریخی پیش میرود که در بخش تکثر عقل 21مدعی میشاد که از نظر کانت همچان
تمایل به شر ،ععقل نیز محصال جامعه است .)Ibid: 301( .جملهای که به هیچ ا ر
مستقیمی از کانت ارجاع نمیدهد و بهنظر میرسد صرفاً نتیتة تفسیری از سای آلن وود
است که بر اساس آن انسان میتااند تکالیف برآمده از عقل را تنها در ارتباط با دیگری
محقق کند و ما عقل خاد را در تعامل با دیگران میتاانیم ارتقاء بخشیم.
نقد پیپین به دفاع آلن وود
رابرت پیوین 22در مقتالتة تئاری ارزش کتانتت :در بتا کتتا تفکر اخالقی کتانتتِ آلن
وود 23به نقد و بررستی آراء وود از طریق نستبت دادن نظریة ارزش به کانت میپردازد .او
چتالش متدنظر خاد را بتا یتك پرستتتش مستتتتقیم پی میگیرد .اینکته چرا این حقیقتت کته
انستان قابلیت هدفگذاری بر مبنای عقل را دارد یا میتااند خاد را به تعهد به عقل ملزم
کنتد ،بایتد دلیلی عملی برای انتام کاری از ستتتای دیگری باشتتتد یا چرا این قابلیت باید
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متعلق عاحترام 24.واقع شاد ()Pippin, 2010: 241
پیوین با محاریت دادن به این پرسش  5نقد اساسی به دفاعیة وود وارد میکند:
 .1پیوین تمتایزی را کته وود میتان عتتأییتد .و عست تتتایش .اخالقی (بته منظار تعتدیتل
معیتار کتانتی ارزش اخالقی عمتل) ایتتاد میکنتد ،مختدوش و مبهم میدانتد .این تمتایز
مخدوش استتتت؛ زیرا نه تنها مؤیدی متنی برای جدی گرفتن این تمایز از ستتتای کانت
نداریم ،بلکه متن کانت حاوی فقراتی استتت که خالف ادعای وود را نشتتان میدهد .در
واقع کانت به هیچ وجه نوذیرفت که دیگر محرکها میتاانند در تعین بخشتتیدن به فعل
اخالقی نقش بازی کنند و برای فعلی که از چنین محرکهایی برآمده باشتد ،ارزشتی قائل
نشتتتد .دقیقتاً بته همین علتت باد کته در کتتا دین در چهتارچا عقتل صتتترف نیتاز بته
محرکهای کمکی برای التزام به قانان اخالق را در شمار درجاتی از شرارت اخالقی قرار
داد .از نظر پیوین پیانتد خاردن قطعی ارزش اخالقی بتا پیراست تتته شتتتدن اراده از هر ناع
تمایل ،همان چیزی استت که جهان شترطی کانتی 25را میستازد .جهانی که در آن ارزش
اخالقی عمل با پاستخی که به این پرستش مشتخ داده میشتاد تعیین میشتاد :عآیا
فاعل در فقدان آن محرک (محرک کمکی که از میل برمیآید) ،تکلیف را (صتترفاً از ستتر
احترام به قانان اخالق) انتام میداد یا خیر  ..به باور پیوین در رویکرد کانتی پاسا منفی
به این پرستش جایی برای ارزش اخالقی باقی نمیگذارد .از ستای دیگر ،پیوین ابهام این
تمتایز را نقتد میکنتد .بته این معنتا کته این تمتایز بته دلیتل مبهم بادن بته متا کمتك نمیکنتد
کته محرکهتای فرد تتا کتتا میتااننتد دستتتتکم عمتل را مارد تتأییتد نگتاه دارنتد .بته عبتارت
دیگر اگر ورود محرکهای فردی در فعل اخالقی دستتتکم متاز باشتتد ،باز هم ممکن
استتت این محرکها آنقدر به عاخالقی .بادن بیارتباط باشتتند که قائل بادن به ارزش
اخالقی برای عمل برآمده از آنها عتیب شتاد .در واقع گایی اینجا نیاز به معیاری برای
فرق گذاردن میان تمایالت خا و تمایالتی داریم که بد نیستند تا بتاانیم ارزش اخالقی
در صارت وجاد برخی محرکها را تاجیه کنیم (.)Ibid: 244
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 .2پیوین به نقد دفاع وود در خصتاص عقل عملی میپردازد .وود میکاشتد نشتان دهد
ناعی ناسازگاری در اندیشة طبیعتباورانه و شکاکانة هیامی وجاد دارد .در تقریر وود ،این
ادعا از طریق ناکارآمدی دیدگاه هیام در تاضتیح ماارد ضتعف اراده تاضتیح داده میشتاد.
امر شترطی یا عقالنیت ابزاری عبارت استت از اینکه برای رستیدن به هدفی مطلا ،X
خاد را به  Yکه به آن منتر میشتتاد ،ملزم کنیم .در اینصتتارت ،دانش فرد به وستتیله
بادن  Yبرای تحقق  ،Xناعی تمتایتل به  Yرا در فرد پدیتد میآورد .همتانطار که آگاهی
او از مانع بادن  Wدر مستیر تحقق  Xمیتااند ماجب بیزاری از Wشتاد .در اینصتارت
اگر فرد از ستتر ضتتعف اراده قادر به پیروی از  Yنباشتتد و به  Wعمل کند ،دیدگاه وود و
کانت می تااند این را شتتتکستتتت عقالنیت عملی قلمداد کند .اما دیدگاه هیام نمیتااند
تاضتیح دهد که چرا  Yرا نخااستتهایم .در واقع در دیدگاه هیامی در این شترایط  Yباید
قایترین محرک متا بتاشتتتد .حتال کته چنین نیستتتت پ چیزی جز میتل محرک و
جهتدهنده به عمل استت .پاستخی که پیوین از جانب طبیعتگرا و شتکاک مطرح میکند
این استت که درستت استت که باور به مانع یا وستیله بادن چیزی برای رستیدن به هدفی،
میتااند آن مانع یا وستیله را متعلق نفرت یا میل ستازد اما برای تاضتیح ماارد نقض نیازی
بته وارد کردن عقتل عملی منتزع از امیتال کتانتی نتداریم .زیرا در نهتایتت تنهتا چیزی کته
انگیزة انتام عمل استت میل به  Xاستت و نه امر عقلی مستتقل از میل و دلیلی ندارد که
برای تاضتیح نحاه حرکت در مستیر تحقق  Xبه ناعی تعهد اصتالی به امر مشتروط قائل
باشتتیم ( .)Ibid, p. 246به این ترتیب تاضتتیح هیام از امر مشتتروط نیازمند پذیرش
مفهام ععقالنیت عملیِ .مدنظر وود و کانت نیستت که بتاان او را متهم به ناستازگاری و
پذیرش آن در امر مشروط و انکار آن در امر مطلق کرد.
 .3مطتابق روایتت پیوین ،وود بته یتك متدعتای بنیتادیتر رویکرد طبیعتتگرایتانته نیز حملته
میکند؛ این مدعا که تنها میل میتااند محرک عمل باشد .استدالل کانتی وود در رد این
مبنتای جزمی این استتتت کته در حقیقتت میتل تنهتا زمتانی میتاانتد انگیزة عمتل بتاشتتتد کته
عمن .پیروی از میل را در قالب قاعدهای که عقل عملی صتادر میکند ،مالک عمل خاد
قرار داده باشتم .پیوین این دفاع را از دو طریق به چالش میکشتد .او از یك ستا معیاری
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که به انتخا میان قاعدهها منتر میشتتاد را پرستتشتتی جدی میداند .چالشتتی که وود
میکاشتد خأل آن را از طریق قائل شتدن به ارزش عینی انستانیت پر کند (در اشتکال بعد
به نقد پیوین به این پاسا میپردازیم) .از سای دیگر پیوین این ارجاع به لزوم قاعدهسازی
برای عمل را منتر به نتایتی غیرشتتهادی میداند که بهنحا پدیدارشتتناستتانه پذیرفتنی
نیستتند .به عبارت دیگر ،شتهاد ما حاکی از آن استت که چنین نیستت که ما برای انتام
کاچکترین اعمال نیز ناگزیر از ستاختن قااعدی باشتیم تا بتاانیم ذیل آنها میل را تحت
قاعدهای عقلی صتارتبندی کنیم و ستو دستت به عمل بزنیم .در حالی که الزمة دفاع
وود این استت که برای هر تصتمیمی (حتی عملی مثل تقلبی کاچك در رژیم غذایی) نیز
متبار به تقریر قاعدهای باشتتیم که به نحا عقلی گریزناپذیر باشتتد و بتااند ترجیح لذتی
کاتاه مدت ،بر ضرری بلند مدت را به نحا عقالً گریزناپذیری تاجیه کند (.)Ibid: 248
 .4پیوین به نقد راهکار وود برای تاستتل به انستتانیت به عناان ارزش تی میپردازد که
میتااند به قانان اخالق جهتدهی کند .پرسشی که پیوین مطرح میکند این است که:
عحتی اگر تحلیل مفهام کنش مستتلزم تاجه به غایتی خااستته شتده
باشتد و کنش اخالقی مستلزم یك غایت خادبنیادِ دارای ارزشی بیاندازه
باشتتد ،کانت به چه طریق ممکنی میتااند ا بات کند که چنین ارزش تی
وجاد دارد و چتهطار میتاانتد تکلیف متا برای احترام بته چنین غتایتی را
تاضیح دهد .)Ibid: 251( .
در حقیقت پیوین در این پرستش عدم امکان تاستل به متافیزیکی واقعگرایانه از ستای
کانت را دستتاویزی برای پرستش از نحاة ا بات این ارزش و تاضتیح چگانگی ا رگذاری
آن بر کنش قرار میدهتد .بته بتاور پیوین ارجتاع وود بته عقتابلیتت هتدفگتذاری بته وست تیلته
عقل .میتااند دلیلی مناستب برای ارزش انستانیت به عناان غایتی فینفسته برای کانت
باشتد .اما مستئلة پیوین این استت که درستت استت که انتخا یك هدف نتیتة آن استت
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کته متا آن را بته نحا معقال خا میدانیم ،امتا نمیتاان نتیتته گرفتت کته این عخا .
بادن صترفاً تاستط عقل تعیین شتده استت .زیرا در هر انتخابی نیازها ،عالیق ،تفاستیر و
دیگر عااملِ ممکن دخیلاند که ضرورتاً برآمده از عقل نیستند .به این ترتیب ،اگر ماردی
مثل مراقبت از فرزندان را در نظر بگیریم ،بهنظر میرسد این هدف به عناان هدفگذاری
از طریق عقل و تعهد به آن از این منظر تاجیه نمیشتاد .برای مثال اگر از کستی بورستند
که چرا در پی ستعادت فرزندانت هستتی پاستا او این نیستت که چان برای انستانیت خاد
به عناان ماجادی که میتااند به لحاظ عقالنی هدفگذاری کند احترام قائل هستتتم .از
ستای دیگر احترام گذاشتتن به اهدافی که دیگران برای زندگی در نظر میگیرند ،صترفاً از
آنرو نیستتت که این هدفگذاری تاستتط عقل انتام شتتده استتت .در واقع ارزش مطلق
قابلیتی (هدفگذاری تاستط عقل)که میتااند برای اهداف شتر بهکار گرفته شتاد ،از نظر
پیوین عتیب است (.)Ibid: 253
به نظر پیوین ،کانت و وود نمیتاانند نشتتان دهند که چهطار ارزش غایی این قابلیت
میتااند به ارزشتی عینی برای هدفگذاری انتام گرفته تاستط آن منتقل شتاد .در واقع
پیوین بر این باور استتتت که خاانش وود از ععینی .بادن ارزش این قابلیت گمراه کننده
استتت .در واقع اگر عینی بادن را در معنای فارغ بادن از فاعل 26در نظر بگیریم ،دشتتاار
استتتت کته بتاانیم بگاییم کته چتهطار ارزش هتدفگتذاری میتاانتد بته این معنتا هم بتهنحا
بین االذهانی بهتر و عینی و هم فی نفستته باشتتد .در واقع این معنا از ارزش عینی چیزی
استت که میتااند با ارجاع به استتدالل غایتشتناختی 27تاضتیح داده شتاد؛ دالیلی که با
قائل شتدن به ارزش فینفسته و نامشتروط برای این ویژگی ناستازگار استت .به این ترتیب،
تالش وود برای تأکید بر عینیت ارزش این قابلیت ،تالشی ناکام است .زیرا این تاضیح یا
بتایتد بته دلیلی غتایتتشت تنتاستتتانته برای تاجیته ارزش قتابلیتت هتدفگتذاری از طریق عقتل و
انتخا های برآمده از آن بینتامد (که در اینصتارت از رهیافت اصتلی کانتی عدول کرده)
و یتا بتایتد بتدون هیچ تاجیهی آن را بته عناان ارزشت تی غتایی مفروض بگیرد (کته در
اینصارت مشکل صارتگرایی حتی با تاسل به این ارزش غایی بر جای مانده است).
 .5گفتیم که وود به نقش عناصر تاریخی و تتربی در شکلگیری ایدههای اخالقی
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کانت در خصاص اخالق و سرشت انسان تاجه میدهد .پیوین ضمن تأیید مغفال ماندن
این ایدهها ،متذکر میشاد که آنچه اهمیت دارد این نیست که کانت به این عناصر تاجه
کرده است .اهمیت این ایدهها برای کانت ،باید از طریق نقشی که او نهایتاً به این ایدهها
در تعیین اصال اخالق میبخشد ،قضاوت کرد .به باور پیوین اخالق در کانت نهایتاً نتیته
و برآمده از عقل عملی به معنای پیش گفته است و روشن نیست این عناصر تاریخی قرار
است چه نسبتی با قانان مطلق عقل عملی برقرار کنند .به این ترتیب دفاع مبتنی بر تأکید
بر نقش عناصر تاریخی و تتربی وود ،هناز گرفتار مشکالتی عمده و قابل نقدهای درونی
28
جدی است.
نتیجهگیری
دیدیم که معضتل صتارتگرایی چرا و چگانه در فلستفه اخالق کانت پدیدار شتد و نقد
هگلی در بیتان پیوین چطار تهی بادن قتانان اخالق را از طریق تتأکیتد بر مفهام عارادة
نیك .نشتتانه رفت .نقدی که همچنان از طریق صتتارتبندی شتتارحان معاصتتر هگلی
همچان پیوین زنده نگه داشتتته شتتده و مدعی استتت که نمیتاان آن را به تأکید ناروای
هگل بر صارتبندی اول قانان اخالق تقلیل داد.
همچنین از مستیر تقریر دفاع وود ،کفایت دفاع مبتنی بر نستبت دادن نظریة ارزش به
اخالق کانتی را به آزمان نقد گذاشتتیم .فارغ از جزئیات گفته شتده ،آنچه جانمایة هگلی
نقد پیوین را آشتتکار میکند این استتت که او با ارجاع صتترف به اینکه قانان اخالق کانت
ارزشتی غایی در دل خاد دارد ،قانع نمیشتاد و پرستش را به جایی میکشتاند که نقصتان
بنیتادین رویکرد کتانتی را آشت تکتار کنتد .از این منظر جتانمتایتة نقتد هگلی خاد را در ستتته
ساحت آشکار میکند:
 .1تأکید بر اینکه اطالق هر گانه نظریة ارزش به کانت چه دشااریهایی دارد.
 .2اینکه حتی اگر کانت دارای چنین نظریة ارزشتتی باشتتد ،جای این پرستتش باقی
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است که چرا آن ارزش ،واجد چنین ارزش فینفسهای دانسته شده است
 .3اگر کانت بتااند دشتااری اول و دوم را حل کند ،باز هم این پرستش باقی استت که
آیا قانان اخالقی که کانت پیش مینهد قادر به ارتقاء ارزش مارد نظر او هست یا خیر
در حقیقت نکتة محاری در نقد هگلی پیوین این استتت که اخالق کانتی نمیتااند به
این پرستشها به نحا پیشتینی پاستا دهد و برای پاستا دادن به آنها ناگزیر استت به دل
واقعیتی بازگردد که اندیشتة اخالقی کانت اصترار داشتت اخالق را منتزع از آن برپا کند .به
این ترتیب این نقد روشتن میکند که چهطار ارجاع به ارزشتی فینفسته در اخالق کانتی،
نه راهحلی برای چالش صارتگرایی ،که در واقع به نمادی برای تهی بادن اخالق کانتی
بدل میشاد.
پاستا بدیلی که شتاید بتاان پیشروی این نقد نهاد این استت که قابلیت فلستفه دین و
اندیشه تاریخی کانت برای گرهگشایی از نقد هگل را جدیتر بگیریم .در حقیقت اگر بنیاد
نقد هگلی پیوین قرار دادن نظریة ارزش کانت در جایی بیاعتنا به جهان و امر واقع است،
پ راهکار ما باید جستتتای بنیاد ارزش در جایی باشتد که بتااند به برقراری پیاند میان
ستاژه و جهان کمك کند .در همین راستتاستت که کانت متعلق نهایی عقل عملی را عخیر
اعلی .معرفی میکند و تاریا را به عناان بستتر تحقق آن بررستی میکند .به این ترتیب
نه عقالنیت انسان ،که تحقق خیر اعلی عالیترین غایت عقل عملی است.
از ستای دیگر فلستفة دین کانت با پرداختن به انستانشتناستی دینی ماجب میشتاد که
ستتاژة اخالق کانتی دیگر صتترفاً و لزوماً ستتاژة معقال و تهی از امیال نقد عقل عملی
نباشتد .این ستاژة اخالقی برای فائق آمدن بر ضتعف سترشتت خاد و برای التزام به قانان
اخالق نیاز به مؤلفههایی دارد که دین با ایمان اخالقی آنها را فراهم میآورد.
در واقع ،اگر انستان ماجادی ستراستر عقالنی و قانان اخالقی صترفاً امری تهی باد،
پروژه کانتی در همان پرستتش اول و دوم حل و فصتتل میشتتد .زیرا برای چنین ستتاژة
عقالنیای کتافی باد کته بتدانتد چته چیز میتاانتد بتدانتد و چته بتایتد بکنتد تتا آنچته بته عناان
تکلیف خاد میشتناستد را جامة عمل بواشتاند .اما پروژة کانتی در آنجا متاقف نماند و در
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حقیقت تاجه کانت به پرستش به چه میتاانم امید داشتته باشتم ناشتی از تاجه به لاازم
ذهنیای است که فاعل اخالقی در ماقعیت انضامی برای عمل به آنها نیاز دارد.
این راهکار به هیچ وجه در میان مفسران کانت بدعتی ناماجه و ناشناخته نیست .از
این میان یاول و دسولند و کاسیرر بیش از هر کسی به بازیابی مضامین انضمامی فلسفة
اخالق کانت از دل اندیشة تاریخی و دینی کانت پرداختند و بررسی ایدههای آنها نشانگر
آن است که وود ضمن تاجه مثبتی که به عناصر تاریخی ماجاد در اندیشة کانت از خاد
نشان داد ،نتاانست همچان دیگر مفسران از دیگر ابعاد فلسفة کانت بهرة کامل را برای
تکمیل و تصحیح چالشهای ماجاد در اندیشه اخالقی کانت ببرد 29.خاانشی که ماجب
روشن شدن نسبت عقل عملی محض با عناصر تتربی و تاریخی و دینی در اندیشه کانت
میشاد .چیزی که پیوین ابهام آن را به عناان یك اشکال طرح کرده باد.
پینوشتها
 1مقصتاد از محاریت داشتتن نیت این استت که برای کانت پیراستتن اراده از هر محرکی
نقشتی تعیین کننده در ارزش اخالقی عمل دارد و در واقع این پیراستتگی در اراده نیك
چنان اهمیت محاریای مییابد که شترط الزم و کافی برای اخالقی بادن عمل استت.
بته این ترتیتب نبتایتد کلمتة عنیتت .در اتهتام نیتتمحاری بته معنتای قصتتتدیتتِ معطاف بته
یتك هتدف تلقی شتتتاد .زیرا بته این معنتا اخالق کتانتت درستتتت در نقطتة مقتابتل هر ناع
نیتباوری است.
2

Good Will
The Paradox of Method
4
False Negatives
5
False Positives
6
Teleological
3
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7

The Emptiness of the Moral Will
Spirit of Christianity
9
Natural Law
10
The Difference Between Fichte's and Schelling's System of
Philosophy.
8

 11با آنکه کانت خاد از کستانی استت که جان الک را به وارد کردن مستائل روانشتناختی
در امار فلستفی متهم میکند ،هگل بر این باور استت که کانت با تأکید بر مفهام اراده
نیك و لزوم پیراسته شدن اراده از هر میلی به عناان محرک ،خاد گرفتار همان مشکل
میشتاد .در واقع اینکه این پیراستتگی چگانه ممکن میشتاد ،خاد ماجب درافتادن در
حازة مستائل روانشتناختی استت .راهکاری که هگل ارائه میکند این استت که استاستاً
این مستتتئلته کته اراده و فعتل بته نحا روانی (یعنی در نست تبتت بتا امیتال) چگانته متعین
میشاد را کامالً کنار بگذاریم و ارزش اخالقی عمل را مناط به آن ندانیم.
12

Kant's Ethical Thought
Hegel's Ethical Thought
14
Moral Worth
15
Approval
16
Esteem
17
Hypothetical Imperative
18
Humanity
19
Moral Particularism
20
Radical Evil
21
The pluralism of Reason
22
Robert B. Pippin
23
Kants Theory of Value: On Allen Woods Kants Ethical Thought
24
Reverence
25
Subjunctive World
26
Agent Neutral
27
Teleological Kind of Reasoning
13

 28برای مطالعه بیشتتتر این نقدها به صتتفحات  258تا  259همین مقاله از پیوین مراجعه
شاد.
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