
 

 

 
 
 

 

  در يیگراصورت چالش خصو  در وود آلن آراء یبررس و نقد

 ن یپیپ رابرت منظر از  یکانت اخالق
 ی موسو معصومه دهیس

 )نایسندة مسئال(
   یبهشت ینیحس محمدرضا

 چکیده

 در ییگراصتتارت معضتتل حل منظار  به وود آلن آراء  یبررستت و  نقد  به  میکاشتتیم مقاله نیا در
  به دستت ییگراصتارت معضتل  با  هاستال که  استت کانت  مفستران جمله از وود.  میبورداز کانت  اخالق
 یادوره در و دانستتتیم وارد کانت  اخالق  به یحدود تا  را اشتتکال نیا  یزمان او.  استتت  باده بانیگر
 ریمست از مقدمه  بخش در. کند  ارائه چالش نیا حل  یبرا درخار یپاستخ  مدافع، قامت در دیکاشتیم

 نظام خصتتاص در یداور یبرا چالش نیا تیاهم مستتئله،  به ورود  یبرا الزم ینظر  یمبان  حیتشتتر
 در. آمد  دیپد  چگانه و  چرا ییگراصتارت  معضتل که  میدهیم  نشتان و میکنیم  روشتن را کانت  یاخالق
  بته متدافع مقتام  در را  او  یینهتا  ماضتتتع و  میپردازیم معضتتتل  نیا بتا وود ةمااجهت نحاه  بته  دوم  بخش

 هاآن  به ییپاستخگا  به قادر وود پاستا که میپردازیم یینقدها  به  ادامه در.  گذاشتت میخااه  ستنتش
 در .  استت شتده  طرح  هاپاستا نیا  به یهگل یکردیرو  از و نیویپ  رابرت یستا  از که یینقدها  ستت؛ین

 معضتتتل  حتل  در  کتانتت  بته  ارزش  هیتنظر  دادن نستتتبتت  چرا  کته  میدهیم نشتتتان  یریگتتهینت بخش
 یخاانشت  قیطر از نیویپ ینقدها  به ییگاپاستا  امکان  به ن،یا  بر  عالوه. ماندیم ناکام ییگراصتارت
 و ایتار  ةفلستتف  به دنیبخشتت تیمحار  با  استتت یمدع که  یخاانشتت.  میپردازیم اختصتتار  به متفاوت
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 معقال  صتترفاً ةستتاژ و یته   اخالق قانان کردن پر  یبرا الزم  نیمضتتام  تاانیم  کانت،  نید ةفلستتف
 تیها و  رونیب جهتان  به یاخالق ةستتتاژ ةدوبار  اندیپ با که ینیمضتتتام.  آورد فراهم را کانت  اخالق
 .باد خااهند راهگشا ییگراصارت چالش حل در او، یانضمام

  ی.  عمل  عقل  نفسه،یف  تیغا  ک،ین ۀاراد روش، پارادوکس ،ییگراصورت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یکانت  اخالق  به  یستنت  نحا به که  دارد  وجاد  اشتکال  سته که  میریبوذ  را  گفته  نیا  اگر
  تاانیم  ؛(37:  1392  هافه،)  یاخالق  تصتلب و  1یمحارتین  ،ییگراصتارت:  انددانستته  وارد
 در  تااندیم و است  مسأله  نیترکنندهنییتع و  چالش  نیتربُرنده  ،ییگراصارت  اشکال  گفت
  گرید  گفت  بتاان  دیشتتا  یحت.  باشتتد  راهگشتتا زین  گرید  اشتتکال  دو به  ییپاستتخگا  و فهم

  آن  حل  گرو  در  هاآن  نبادن  ای  بادن  وارد  و  ابندی  لیتحا  اشتکال  نیا به  تاانندیم  اشتکاالت
  عناان به 2ك.ین  ةارادع بر  کانت  مفرط  دیتأک ،یباورتین  اشتکال  ةشتیر  قتیحق  در.  باشتند
  صتترف  افتنی  انطباق  یمعنابه که  یکین  ةاراد. استتت  یاخالق فعل  یبرا  یکاف و  الزم  جزء
 یبتاورتیتن  اشتتتکتال معنتا  نیا بته. استتتت  یگرید محرک  چیه  بتدون اخالق  قتانان  بتا  اراده
 از.  استت  لیتحا  قابل  ییگراصتارت  اشتکال به  آن  یستلب  یهاداللت  و معنا  در کمدستت
  ندیبیم  نیا  در  را کانت  یاخالق نظام  تصتلب و  یمحارقانان  ،یاخالق  تصتلب  گرید  یستا
  هر.  کندیم  یمعرف  بادن  یاخالق  اریمع  را  فعل  جینتا  به  اعتنایب  اخالق  قانان  از  متابعت  که
 به کانت که  یاخالق  قانان که  اندمستئله  نیا از  گرید  یانیب  قتیحق  در  اشتکاالت  نیا  یدو
 واقع   در و  شتاد  رهنمان  .یجزئع به  تااندینم  کند،یم  یبندصتارت  .یکلع  یقانان ةمثاب
 کنش  از  حاصل  یواقع  جینتا  چه  و  کنش  محرک  در  فاعل  تیجزئ  ثیح  از  چه)  .یجزئع  به
  یاخالق  نظام  به  شده  مطرح  اشکاالت  تیکل  تاانیم  بیترت  نیا  به.  اعتناستیب(  جهان  در

  یبتازخاان   قتابتل  ییگراصتتتارت اشتتتکتال قتالتب  در  تتاًینهتا  کته  کرد  ریتقر  یاگانته  بته را  کتانتت
 . باشند

  .یِ کلع  دادن  قرار  متیعز ةنقط  لیدل که  میباشتتت  داشتتتته  نظر  در  زین را  مهم  نیا  اگر
 نظام  یفلستتف  یزیرطرح  امکان و  تیکل  استتاستتاً او  که  باد  نیا کانت  یبرا  اخالق  قانان
  ییگا پاسا  و  معضل  نیا  تیاهم  دانست،یم  آغازگاه  نیا  گرو  در  را  یضرور  و  یکل  یاخالق
 دو  كی  با را  خاد  یاخالق  یپردازهینظر  ریمستت  در کانت  ییگا.  شتتادیم  ترروشتتن  آن به
  یمنته   و  یاخالق  فعتل  و  فتاعتل  تیتجزئ  وجته  از  کردن  آغتاز  ایت: دیتدیم  روروبته  مهم  یراه
  آغاز  ای  باشتد،  داشتته  ضترورت و  تیکل  ای  یشتمالهمه  یدعا  تااندینم که  یاخالق به  شتدن
 و  یکل  نحا  بته  تاانتدیم  کته  ینظتام  ییبرپتا  و  یاخالق  فعتل  و  فتاعتل  یکل  وجته  از  کردن
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 استتنتاج  نیا.  کند  استتخراج  اخالق  قانان  یکل  از  را  یاخالق  فعل  یجزئ  قیمصتاد  یضترور
  ای   ستعادت به نستبت  ینظر  شتناخت  امکان  آن  ةالزم که  چرا  باشتد،  ییمحتاا  تاانستتینم
  ناممکن ینظر  شتناخت  در کانت  یمبان  استاس  بر که  یشتناخت.  بادیم  یاخالق  یهالتیفضت
  یکل  از  را  یجزئ  دیتکاشتتت و  نهتاد دوم ریمستتت  در گام  کانت  یاخالق  نظتام رو  نیهم از.  باد

.  شتتد   داریپد  انتخا   نیهم  دل از  ییگراصتتارت  اشتتکال  و  کند  استتتخراج  اخالق  قانان
 دوم  نقد  در کانت که استت  یچرخشت  نیترنیادیبن فهم ةمثاب  به  معضتل  نیا فهم  ن،یبنابرا
 از چرخش  نیا. کرد فیتعر تتاکنان  اخالق لستتتافتانیف گرید  ةهمت  از خاد زیمم عناان  بته

 در  3روش  پارادوک  کانت  یستتا  از و  یعمل  عقل  در  کانت  یکیکورن  انقال   دلاز  یستتا
 .شد دهینام یعمل عقل نقد

  د ی با  م، یبورداز  یی گراصارت  اشکال   و  روش   پارادوک   ی ستیچ  حی تاض  به  کهآن   از   ش یپ
  اشکال   نیا   از  ممکن  ریتفاس  یةکل  از  یت یروا  وجه  چیه  به  روش ی پ  قرائت  که  میشا   متذکر
  مختلف   اشکال   به  لسافان یف  از  ی اریبس  یسا  از  ییگراصارت   اشکال   قت یحق  در .  باد  نخااهد 
  آدرونا   و   شلر   هگل،  تا   شاپنهاور  و   چهین  از   ناقدان   ن یا  ة دامن.  است  شده   ری تفس  و   طرح

  ی حاو  که   اندداشته  اشکال  نی ا  از   را  خاد  خاص   ت یروا  هاآن   از   كی  هر  و   است  گسترده 
  که   است  یت یروا  م، یپردازی م  آن   به  مقاله   ماضاع  به  بنا  که  ی قرائت  اما .  است  درخشان   ی نکات
  ن ی هم  با    در  ماجاد   یها ناشته   ی گستردگ.  است  افتهی  یهِگِل   شارحان   نزد   اشکال  نیا
  ان ی م  از  مبنا   ن یهم  بر .  میاباده  منتقدان   ان یم  انتخا   از   ریناگز   که   است  یحد   به  ز ین  تیروا

  ن یویپ  رابرت   زبان   از   ی هگل  نقد  ر یتقر   به  مخالفان   صف   از   و   وود  آلن   تیروا  به  مدافعان 
 . میاپرداخته 

 ی عمل  عقل نقد  در  روش  پارادوکس

  هر از  شیب  ریتأ   نیا. استت  باده روستا  از  متأ ر  اخالق  در کانت که  شتده  گفته  فراوان
  یطار  به.  پرداخت  هاآن  به  لیام  کتا   در  روستا که  شتادیم  دهید  ییهاهیماجان  در  کتا
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 کتانتت یفکر  یادهتایتبن لیتام از  شیب  کته افتتیت  تاانینم یکتتاب گفتت  تاانیم اغراقیب کته
 به کانت بر  کتا   نیا  یرگذاریتأ   انیب  در  رریکاست.  باشتد  ستاخته  متأ ر  را  اخالق از  بحث  در
  عدول  اشروزانه  مشهار  یروادهیپ سنت  از  باركی  تنها کانت  که  کندیم  اشاره  داستان  نیا

 از  کتا ،  خاانش  متذو  کانت  باد، شتتده  منتشتتر  لیام  کتا  که  باد  یزمان  همآن و  کرد
  ری تأ   نیا افستانه،  نیا از  فارغ  اما(.  Cassirer, 1945: 1) دیکشت دستت  اشروزانه ستنت
 به باور  تا تیّانستان  نفستهیف  ارزش  بر  دیتأک. استت  مشتاهده قابل  یکانت  مختلف  یهادهیا  در

 که  ییروستا  ةدیا  نیترمهم  اما.  هستتند کانت  ةشتیاند  در  ییروستا  راثیم  ،یفریک  عدالت
  ری تفست  در  ییروستا  یفیتاصت  روش و  یاخالق  یآگاه بستاطت  ةدیا  شتد،  آن  متذو  کانت
 محاجه  محتاج  و  متعال  یامر  یاخالق  امر  روستا یبرا  که معنا  نیا به. استت  یاخالق  امر
 :کندیم اشاره آن به هیکنا با قال نقل نیا در روسا که یادهیا. ستین لسافانهیف

 مینکن  فراماش  کنیل  نماد،  اختراع  ستقراط  را  اخالق  علم  ندیگایعم
 نیا  جز  یکار او.  بادند  کرده  عمل  آن به  گرید  دانشتمندان  او از  شیپ که
  یدستتار   صتارت به  را  هاآن  رفتار  و  دهد  شترح  را  گرانید  اعمال  که  نکرد
 با  دیستتیآر  ستت یچ  عدالت  دیبگا  ستقراط که  نیا  از  شیپ مثالً.  آورد  در

 فهیوظ  صتارتبه را  یپرستتوطن  او  کهنیا از  قبل و  باد  کرده  رفتار  عدالت
 (.264: 1394 روسا،) باد. مرده وطن راه در نداسیلئا آورد، در

  باد،  متأ ر  یاخالق  یآگاه بستتاطت  ةدیا  و واستتطهیب  فهم  نیا از  کهنیا  ضتتمن کانت
  یاخالق   فعل  محك  یبرا  یضرور  و  یکل  یاریمع  قیطر  از  یاخالق  ینظام   یتأس  یسادا
 به  لیم  ةلیوستت به  تااندیم واستتطهیب  فهم  نیا که  داشتتت  باور  رایز.  پروراندیم  ستتر  در  را

  یار یمع  لیذ را  یاخالق  یآگاه  نیا  تا  دیکاشتت  رونیازا.  شتتاد  گمراه  یآستتان  به  ستتعادت
 کند  حفظ  بیترت  نیا به  را  خاد بستتاطت  همزمان که  یاریمع.  کند  یبندصتتارت  مندنظام
  قانان از  یبندصتارت  5  قالب  در  اریمع  نیا.  باشتد  ممکن  همگان  بر  آن  یریپذدستترس که

 :از عبارتند بیترت به که شادیم طرح اخالق

 .شاد بدل یکل یقانان به یبخااه یبتاان که کن عمل یاقاعده یةپا بر تنها. 1
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  یکل   قتانان  بته  تا،  ةاراد  بته  استتتت  قرار  تا  عمتل  ةقتاعتد  ییگا  کته  کن عمتل  چنتان.  2
 .شاد بدل عتیطب

 ةمثاب  به  زمان  هر  در  همااره  ،یکس  هر  در و  خاد  در  را،  تیانسان  که  کن  عمل  چنان.  3
 .یدار منظار ابزار كی ةمثاب به صرفاً نه هدف، كی

 یقانان  انگتذاریتبن اشقاعده  قیطر از  را  خاد  همزمان بتااند  اراده که کن  عمتل  چنتان.  4
 . کند یتلق یکل

  چنتان  اتیتغتا  ممکن  ملکات  كیت  بتا  دیتبتا  متا  یگتذارقتانان  از  ینتاشتتت  قااعتد  ةهمت.  5
 .است عتیطب ملکات ملکات، آن ییگا که باشد هماهنگ

  خاد ت،یانستان  عت،یطب  قانان  مطلق،  امر  یبندصتارت  بیترت به  یبندصتارت  5  نیا
 . شاندیم دهینام اتیغا ملکات و یگذارقانان

  در  یروشت شتده،  اصتال  نیا  استتنتاج به  منتر که  را  خاد  یاخالق  پژوهش  روش کانت
  نقتد  در روش  پارادوک   عناان به  راآن  و  کنتدیم  یمعرف  اخالق  لستتتافانیف  گرید با  تقتابل
 شتتتر و  ریخ  مفهام امروز  به  تا  اخالق  لستتتافانیف که  کندیم  حیتشتتتر  نیچن  یعمل  عقل
 از  دیتبتا  اخالق  قتانان کردنتد،یم  گمتان  و  داده  تیتاولا  یاخالق  قتانان  مفهام  بر  را  یاخالق
 که  بادند  یمتعلق  یپ  در  نخستت  هاآن  گرید  عبارت به.  شتاد  استتخراج  شتر و  ریخ  میمفاه
  یاخالق   شتر و  ریخ  نیا  از  تااندیم  که  یاصتل  یپ  در  ستو  و  دهند  قرار  اخالق  ةماد  بتاانند
  داده قرار  شتروع  ةنقط و  مفروض  را( شتر و  ریخ)  متهال  هاآن  بهتر،  ریتعب به.  شتاد استتنتاج
 و  ریخ  استتتنتاج و  یاخالق  شتتر و  ریخ  بر  قانان  مفهام  تیاولا  به کانت که  یحال  در.  بادند
 یقانان  یپ  در  دیبا  ابتدا  اخالق  لستافانیف که داشتت  دیتأک  و داشتت  باور  اخالق  قانان  از شتر

  آن  از  پ   و(  اخالق  قانان  صتارت)  نیمتع واستطهیب و  ینیشتیپ  نحا به  را  اراده که  باشتند
 (.35: 1889 کانت،( )اخالق قانان ةماد) سازد نیمتع اراده در راآن با مطابق متعلق

 که استت  معنا  نیا به  ارزش به  قانان ةرابط  یستازمعکاس  و  متیعز  ةنقط  رییتغ  نیا
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  اگر و میباشت  داشتته  مفروض  شیشتاپیپ استت،  اخالق  ةتینت که  را  شتر و  ریخ  میتاانینم  ما
  قانان از  شیپ  دینبا  میمفاه  نیا  م،یهستتت  شتتر و  ریخ  از  یضتترور  و  یکل  یمفهام  خااهان
  ةع یمابعدالطب یبرا  یگذارانیبن  در.  ندیآ دستتتتبه  یاخالق  قانان از  و بعتد  دیتبا که  ،یاخالق
  نی ا  حیتصتر  و  دیتأک به  کرات،  به  یریناپذیخستتگ  طرز به کانت  یعمل  عقل  نقد و  اخالق
 عناانبته  را  یامر  دیتبتا  م،یده  قرار  متتیعز  ةنقطت  را  اخالق  ةمتاد  اگر  کته  پردازدیم  نکتته
  جاآن  از  و  میانداشتته  آن  اتخاذ  یبرا  ح   قضتاوت  جز  یاریمع که  مینیبرگز  اخالق  تیغا
 را  یاخالق  امر  دیبا  کند،  آشتکار  ما بر  را  یحست  نامطلا ِ  ای  مطلا   تااندیم  تتربه  تنها که
  عقل  نقد  در کانت  امر  نیهم  از  اجتنا   منظاربه.  میبده  لیتقل  ینیپستتت  و  یتترب  یامر به
 بته  بتاانتد  کته آورد دیتپتد  اخالق  یبرا  ییمبنتا متت،یعز  ةنقطت  رییتغ  بتا  تتا  کاشتتتدیم یعمل
 کهنیا  یجا  به  منظار  نیبد.  شتاد  منتر  یضترور و  یکل:  یکانت  انیب به و  استتاار  یاحکام
  آن  چهآن از  بتااند  که میکن وضتع  یقااعد  میبکاشت  ستو  و  میبدان  ر.یخع را  یزیچ  ابتدا
  رستتاند،  حداکثر  به را  آن و  کند  تیحما  میادانستتته  ر.یخع  ینیپستت و  یتترب  قیطر به  را

 او به  بخااهد،  را  ز.یچ  چهع  دیبگا  فرد به  کهنیا  یجا به که  باشتد  نیا  دیبا  اخالق  آغازگاه
 از(  اراده  متعلق)  متاده  از  شتتتروع  یجتا  بته گرید  عبتارت  بته.  بخااهتد  دیتبتا  چگانته.ع  دیتبگا

 که استت یزیچ  خااستت  یچگانگ  نییتع.  کند  آغاز(  اراده  متعلق خااستت  یچگانگ)  صتارت
  ستتاختن  روشتتن  یپ  در کانت  یاخالق  قانان و  شتتاد انتام  ینیشتتیپ  یاصتتل  قیطر  از  دیبا

  استتخراج  صتارت.ع  نیا از  استت قرار  اخالق  .ةمادع  و استت  آن به  یابیدستت  یبرا  یقااعد
 اخالق  ماده  تااندیم  د،یبرآ  اخالق  یصتتار  آزمان  ةعهد  از  تااندیم  چهآن واقع،  در.  شتتاد
  یکل   یاحکام  و  یعقل  یاخالق به  تااندیم  یکل  از  یجزئ  استتخراج  ةنحا  نیا  تنها.  شتاد واقع
 :نتامدیب اخالق یبرا یضرور و

 یبنتدبخش  مطتابق  دیتبتا  محض  یعمل  عقتل  یِلیتحل  یبنتدعبخش
 به   ،(یاخالق  اصتل)  یکبر  در  یکل از  شتروع  یعنی  باشتد؛  یاستیق  یلیتحل
( شتر  ای  ریخ مثابه به)  ممکن  یهاکنش  اندراج  شتامل که  ییصتغرا  یِستا
  عناان به  اراده  ایستابژکت  یبخشتنیتع  منظار به  استت،  یکل  ةمقال  تحت
 (.Ibid: 49) ته.ینت



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   224

 و  یکل  یاحکتام  یحتاو  کته  ینیشتتتیپ  یاخالق  یِزیرهیتپتا  منظار  بته دیتجتد  ةمااجهت  نیا
  ییگرا صارت  مشکل به  یپژوهکانت  یهاناشتته  در که  دهیانتام  یاشتکال به  باشتد،  یضترور
  یاخالق  محك  آزمان که)  یکانت  مطلق  امر  صتارت  از که  معنا  نیا به استت؛  شتده  ماستام
 که  دیگایصترفاًم  یبندصتارت  نیا. ستتین استتخراج  قابل  یاماده  چیه( استت  عمل  بادن
  یضترور  و  یکل  طار به  یمعقال  نحا  به را  آن میبتاان  که  میده  قرار  اصتل  را  یزیچ  آن  دیبا

 را  اصتل  آن  افراد  همه که میکن  یزندگ  یجهان  در  میباشت  حاضتر  بهتر،  عبارت به.  میکن  اراده
  آزمان  کته بتاورنتد  نیا  بر  نتاقتدان.  انتددهیتبرگز  خاد عمتل  یضتتترور  و  یکل ةقتاعتد  ةمثتابت  بته
 قرار  بادن  یاخالق  اریتمع  را  اراده  ایت  مفهام  در  فتتادنین  تنتاقض  بته  صتتترفتاً  ،یریپتذتیتکل
  هاآن   بادن درستت  شتهاداً که استت  یاعمال  ةهم  جامع نه  هاآن باور  به که  یاریمع.  دهدیم
  هاآن  بادن  غلط که  یاعمال  ورود  از مانع  نه و(  آوردیم  دیپد  4کاذ   یهاستلب)  میدانیم  را

 قانان  بادن  یته  دادنِ نشتان(.  انتامدیم  5کاذ   یهاتا یا به)  استت  آشتکار ما  بر  شتهاداً
  حی تاضتت یبرا  هگل  یراهکارها  از  یکی  نقض  یهامثال  نیا  از  استتتفاده  با  یکانت  اخالق
 متاستل  آن به  خاد  منظار  حیتاضت  یبرا  هگل که  ییهامثال  از  یکی. استت  ییگراصتارت

 :است ازمندان.ین به کمكع ماضاع شاد یم

  آن  مضتتمان  که  یاقاعده استتت؛  فقر  دنیبرچ  ازمندانین به  عکمك
 گتذاشتتتتته  یکل  یگتذارقتانان آزمان  بته  کته  یزمتان  بتاشتتتد،  ینیتع  نیچن
 انیتم  از  را  خاد  رایز  کنتد،یم  آشتتتکتار  را  خاد  بادن  کتاذ   شتتتاد،یم
  آنگتاه  کننتد،  کمتك ازمنتدانیتن  بته دیتبتا  همته  کته  میکن  فکر  اگر. داردیبرم
  ایت  باد،  نخااهتد  یریفق  چیه  گرید  ایت:  دهتدیم  رخ  هتاحتالتت  نیا  از  یکی

 کمك   رانیفق به  که  ستتتین  یکستت  گرید  گاهآن و  باد  خااهند  ریفق  همه
  شتتتاد.یم  یمنتف  کمتك  صتتتارت  دو  هر  در  بیتترت  نیا  بته  و  کنتد
(Wood, 1990: 160.) 

  مطلق   امر  یبندصارت   را   اخالق  قانان  اریمع  نیتری اصل   میبخااه  اگر  ب،یترت  نیا  به
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  ارائه   مانع  و   جامع  یاریمع  کانت،  ی بخشتیکل  آزمان  اطالق  که  مینیبی م   م،یر یبگ  نظر   در
  مفسران   معضل،   ن یا  حل   منظار  به .  انتامدی م   پاچ   یت ینتا  به  ق ی مصاد  ی برخ   در   و   کندی نم

  آلن  گاهی جا  میکاشی م  و   اندشده   متاسل   چالش  حل  در  یر ی تفس  ة ایش  سه   به  اغلب  کانت
 .  میکن روشن  ها اه یش نی ا دل  در   را وود

 يی گراصورت  چالش   حل در  یریتفس  ةو یش  سه

 کانت که استت  یطرح  از ناق   یخاانشت ةتینت  اشتکال  نیا  طرح  کهنیا بر  دیتأک.  1
  یینها  ةدیا  اخالق  عهیمابعدالطب  کتا   کهآن  با  واقع  در. استتت  داشتتته  ستتر  در  اخالق  یبرا

 تحت  ،یدشتتاار  لیدل به  کتا   نیا  رستتاند،  شیخا  ستترانتام به  را  اخالق  با   در کانت
 مانده  مغفال  یعمل  عقل  نقد  و  اخالق  ةعیمابعدالطب یبرا  یگذارانیبن  کتا   شهرت  الشعاع
  ةعتی متابعتدالطب یبرا  یگتذارانیتبن  در  خاد  ةگفتت  طبق کتانتت  کته استتتت  یحتال  در  نیا. استتتت
  یادها یبن تا  دهیکاشتت  یعمل  عقل  نقد  در و  آورده  فراهم  را  اخالق  یکل  اصتتال  تنها  اخالق
 نزاع  محل یراستتبه که)  انضتمام بر  اصتال  نیا کاربستت  و  آورد  فراهم  را اصتال  نیا  ینظر
.  رستد ینم نظر به  ناماجه  چندان  دفاع  نیا. استت  ستورده  اخالق  ةعیمابعدالطب به  را( استت
  خاد  نقد  در  هاآن که  یایمتن  داتیمؤ که  دهدیم  نشتان  وضتاح به  ناقدان  آراء  یبررست  رایز
 و  اخالق  عتهیمتابعتدالطب  یبرا  یگتذارانیتبن  کتتا   از  برگرفتته  عمامتاً دهنتد،یم  ارجتاع آن  بته
  در  آدورنا که  اخالق  ةفلستف  مستائل  کتا   کل  در  مثالً که  یطار به.  استت  یعمل  عقل  نقد
  ةعتیمتابعتدالطب  کتتا   بته ارجتاع  كیت  یحت  پردازد،یم  یکتانت  اخالق نقتد  بته لیتتفصتتت  بته  آن

  عتهی متابعتدالطب  یبرا  یگتذارانیتبن  از ارجتاعتات  بر  یریتفستتت  بتار  تمتام  و  نتدارد  وجاد  اخالق
 به کانت  کردیرو  رییتغ که  استت  یحال  در  نیا.  استت  شتده  استتاار  یعمل  عقل  نقد و  اخالق
  ةعتیمابعتدالطب  کتتا   که  ینیعنتاو از  یحت  استتتت،  هاآن  به  مبتال  اخالق که  یمستتتائل  ةنحا

  ازدواج،  ارث،  قرارداد،  حق  شتامل  یایانضتمام  مستائل. استت  آشتکار  پرداخته  هاآن به  اخالق
 و  عشتق  احترام،  از  آمده  بر  فیتکال  ط،یشترا با  نستبت  در  یگرید  به نستبت  یاخالق  فیتکال
  فی تکال به  تریمصتداق و  تریانضتمام  پرداخت  نیهم  یاقتضتا  به که  رستدیم نظر به... .  

  یمحار قانان از  و  کندیم  وارد  یاخالق  اصتتال  اطالق  بر را  چند  یادیق کانت که استتت
  ةآماز   در  دقت و  یاضتیر دقت  اسیق  مقام  در  و  ردیگیم  فاصتله  نیشتیپ  ةشتد  دیتأک  صتلبِ
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 :سدینایم لتیفض

 کته  یاآمازه رود،  انتظتار  لتتیفضتتت  ةآماز  در  تاانتدینم یدقت  نیعچن
 (.Kant, 1797:58.. )نگذارد باز استثناء یمقدار یبرا جا تااندینم

 و  نیبزرگتر  عناان  بته  یهگل  اخالق  نقتد  قیطر  از  یجتدل  یپتاستتتخ  دوم  راهکتار.  2
 بر  یاهیرد  عناان  به  اشتکال  نیا طرح  کهنیا  بر  دیتأک  و استت  اشتکال  نیا  طراح  نیترمهم
  در  و استتتت دهیتنتتامین  یهگل  یاخالق  نظتام  در ترقبال قتابتل  یلیبتد  ةارائت  بته  ،یکتانت اخالق
 به  دنیرست  در  تاًینها  تر،دهیچیپ  مراتب به  یکیزیمتاف به  تاستل با  یهگل  اخالق  لیبد واقع
  نی ا  واقع  در. استت  مانده یاستاست  مشتکالت  بانیگر به  دستت و  ناکام  ترروشتن  یاخالق نظام

  دی کاشتت که  یایفکر نظام  نیآخر  عناان به  یکانت  یاخالق نظام  تیاهم به  یجدل  پاستتا
 شتکستت  و  کندیم  دیتأک  کند  استتاار  یعقالن  یایشتناستانستان  بر  را  یضترور  و  یکل  یاخالق
  یةپا  بر  یاخالق امر  یبندصتارت و  ینیپست  یاخالق  یستا  به  گذار  با  معادل  را  یکانت  اخالق
  فعتل  ییشتتتنتاستتتا  یبرا  یمحک کته  دانتدیم  یزیچ آن از  تردهیتچیپ مراتتب بته  ییهتامالک
  اشتکال  کاشتدیم نظام،  نیا  گذاشتتن  کنار و  نقد  یجا به  ب،یترت  نیا به.  آورد  دیپد  یاخالق
 . کند حل یکانت یاخالق نظام در ییهالیتعد با را

  دوم  و  اول   یبندصارت   بر  مفرط   تمرکز   محصال   اشکال  ن یا  بروز  کهن ی ا  بر  د یتأک.  3
  قانان   از(  دارند  دیتأک  اخالق  قانان  یصار  وجه   و  یمحارقانان   بر   دو  هر   واقع  در  که)

  اخالق   از (  چهارم  و   سام  یبندصارت )  کانت  یهای بندصارت   گرید  کهآن   حال .  است  اخالق
  کردن   وارد   با  کانت  واقع  در.  است  ییغا  ارزش   ةمثاب  به  تی انسان  یعن ی  اخالق   ة ماد  یحاو
  ب یترت  ن یا  به   و  است  رهانده  محض   بادن  یصار   و   یکل   از  را  اخالق   قانان   ت،یانسان
  قرار   شرط  و  دیتأک  با  کانت  ن،ی ا  بر  عالوه.  داد  نسبت  او  به  را  ارزش  یةنظر  یناع   تاان یم

  است   حاکم  عمل   به  یبخشن یتع  یبرا  ی قااعد  ن یچن  که  یاجامعه   در   یجمع   ستیز   دادن
  در   قااعد   ن یا   به  عمل   که  است   روشن   را یز .  دهد  نتات   بادن   پاچ   از   را  اخالق   تا   ده یکاش
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  خاد  که کنندی م  عمل یاگانه   به( خاد  کردن ی مستثن با)  افراد  ی برخ ا ی  همه  که یاجامعه
 واقع   در .  آورد  فراهم   را   اخالق  شدن   پاچ  ماجبات   ستند، ین  آن   به   یبخشت یکل  به  حاضر 
  شاد،   دانسته  اخالق  قانان  به  ی بندیپا   شروط   از  ی کی  ستی ن  قرار  سعادت   که  است  درست
  به   ش ی خا  سرشت   به   تاجه  با   که   ی انسان)  انسان   یبرا  اخالق   ی ری کاربردپذ  ی برا  اما

  ی سا   از.  رد ی نگ  قرار   سعادت   با  تقابل  در  کم   دست  که  است  الزم (  ستین  اعتنای ب   اشسعادت 
  که   جاآن   تا .  است  ا رگذار  اخالق  کردن  ی انضمام  در   یاخالق  عمل   ی اجتماع  وجه   نی ا  گر،ید

  ی ندیفرآ   در   که  است  ی جمع  عمل   تنها   ، یاخالق   ی ملکات  ی کانت  ر یتعب  به   ا ی  جامعه   ل یتشک
  گر ید  به  ارجاع  ق یطر  از  دفاع  ب، یترت  نی ا  به.  است  تحقق  قابل  یهمگان   و  ی اجتماع
  ن ی ا  در  و   است  مدافعان  دسته   نی ا  مشترک  وجه  هاآن   در  مضمر   میمفاه  و   های بندصارت 

  با   در   کانت کتا   در  ر یگا  پل  مثالً . کندی م  زی متما هم  از را  هاآن  چند  ی اتی جزئ تنها  ان یم
  قانان   کاشدی م   او.  کندی م   جستتا   یآزاد   در   را   انسان   یی غا   ارزش   سعادت،   و  قانان   ،ی آزاد
  یی گراصارت   اشکال  به  ییگاپاسا   یبرا  که  شادی م   یمدع  و  کند  پر  آن  با  را  یته   یاخالق
 :Guye, 2000)  میندار  ی آزاد  ارزش   و   كین  ة اراد  از   6شناسانه تیغا   ی خاانش  جز   ی راه

.  دهدی م  انتام  انسان  تیعقالن  ارزش  بر  دیتأک  با  را   تالش  نی هم  وود   آلن(.  166 ,159 ,98
  سنتش   و   ر یتقر   به  مسئله،   حل   ی برا  الگاها   گر ید  ی بررس  از  فارغ   و   مقاله  ماضاع   به   تاجه  با
   .میپرداز ی م  وود  آلن   منظر از  دفاع   ناع نیا

 مخالف  مقام در وود  آلن

 نقتد منظر از  ییگراصتتتارت  نقتد حیتشتتتربته    7یاخالق ةاراد  یبادگ یته ةمقتالت  در وود
  اریتمع  تنهتا عناانبته    تنتاقض  عتدم  اریتمع  هگتل،  منظر از  کته  کنتدیم  انیتب  و  پردازدیم  یهگل
 بستتتا چته رایز  د؛یتآینم شتتتمتار بته اریتمع كیت استتتاستتتاً فعتل،  بادن یاخالق محتك یبرا
 بته وجتهچیه  بته اتهتام  نیا  امتا. بتاشتتتنتد  اریتمع نیا  برآوردن بته قتادر  هتاکنش  نیتریراخالقیغ
  همان  صتترفاً(  شتتده  ادعا اغلب  که  چنانآن)  یبادگ  یته به  هگل  نقد که  ستتتین  معنا  نیا

  ارجاع  با  تااندیم  لذا و(  Wood, 1989: 454) استت  مطلق امر  یبندصتارت بر  او  نقد
 اتهام  نیا  یاصتتل  هدف  وود  باور به واقع  در.  شتتاد  مرتفع  ها،یبندصتتارت  گرید به  هگل
  نی ا در وود  کته  مییبگا میتاانیم.  استتتت اعمتال  .یاخالق ارزشع  و ك.یتن ةارادع مفهام
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 :کندیم انیب میمفاه نیا به جنبه 4 از را یهگل نقد مقاله

  بدون و  اخالق  قانان  به احترام  ستتر  از  صتترفاً  عمل  که معناستتت  نیا  به كین  ةاراد.  1
 ةاراد  مفهام  جانیا  در.  شتتاد  نیمتع  شتتده  قصتتد  ای  یواقع  جینتا به  یلیتما  ای  محرک  چیه
  وجاد با  که استتت  یماجاد  تنها  انستتان واقع  در.  خاردیم  اندیپ  یگذارخادقانان  با كین
  اشاراده  و  کرده  جدا  اشیعیطب  اهداف  و  الیام  ةچرخ  از  را  خاد  تااندیم  خاد،  یعیطب  ثیح
 ةنحا  از  مفهام  نیهم.  شتتتاد  نیمتع  اشیعیطب  التیتما  یةکل  از  فارغ و  ینیشتتتیپ  نحا به
  در  هگل.  ردیگیم  قرار  هگل  نقد  یاصتتل  هدف که استتت  یزیچ  یاخالق  فعل  افتنی  نیتع
  نی د  ةمحارانفرمان ةجنب  بر که  ینید  عناان به  تیهادی  نقد  ضتتتمن  8ت.یحیمستتت  روحع

 جالب.  کندیم  یمعرف  انیجر  نیا با  تقابل  در  یجنبشت  را  حیمست  تیشتخصت  استت،  استتاار
  آن و  کندیم  یبازشتناست  یهادی  ستنت و  یکانت  اخالق  انیم  یشتباهت  هگل که  جاستتنیا

.  کنند یم  برقرار  یحستت  لیتما  و  یاخالق  عقل  انیم  دو  نیا که  یتضتتاد از استتت  عبارت
  یحال   در.  باشد  برده  انسان(  یکانت  اخالق  و  تیهادی)  دو  هر  در  شادیم  ماجب که  یشباهت
 برده  یدوم  در و  خاد  از  رونیب  ییفرمانروا  برده  یاول  در که آنتاستتتت  در  تنها  اختالف که

  نی ا از  هگل  نقد  بیترت  نیا  به(.  Ibid, p. 457)  باشتد  شیخا  درون  ییروین  خادخااستته
 و  عقل ةرابط  کردن  منفصتل  یمعنا به  ؛یکانت  اخالق كیرومانت  نقد از  استت  عبارت  منظر
 .عمل بادن یاخالق یبرا یکاف و الزم شرط عناان به كین ةاراد مفهام در لیم

  انیب به  ست یچ  خااند،یم  فرا  عمل  به  را  ما  نامشروط  نیچن  که  یقانان  یمحتاا  اما.  2
 و زهیانگ  گانه  هر  از هم  قانان  شتتتدن  یته واقع  در.  ندارد  ییمحتاا  چیه  قانان  نیا  هگتل
  ییمحتاا  چیه  شتتتادیم  ماجتب  عمتل،  ینیع  اهتداف و  جینتتا از  هم و فتاعتل  یدرون  محرک

 با  بتااند که ستتین  ییمحتاا  چیه واقع  در.  نماند  یباق  اخالق  یصتار  قانان  کردن  پر  یبرا
 اخالق  قتانان  یبادگ  یته معنتا  نیا بته. بتاشتتتد  ستتتازگتار یکتانت كیتن یاخالق  نحا بته اراده
  یگر ید  انیب  اشتکال  نیا واقع  در(.  Ibid, p. 459)  استت محض  ةاراد  بادن  یته  ةتینت
 .است نیشیپ اشکال از
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 و شتتتهیف  یفلستتف  نظام  انیم  تفاوت و  9یعیطب  قانان  ةرستتال  در  وود،  ریتقر  طبق.  3
  نی ا  در.  شتادیم مطرح  هگل  ةشتیاند  در  ترحیصتر  شتکل به  ییگراصتارت  اشتکال  10نگیشتل

  طرح  محتاا و  مضتمان  هر  از  یانتزاع  عناان به  .یعمل  عقلع تیکل به  یهگل  نقد  مرحله
  اریمع یبرا  مطلق  امر  در  شتده  طرح  تیکل و  تناقض  عدم  جز  یاصتل  که  یانتزاع  شتاد؛یم
 که  شتادیم  طرح  اتهام  نیا  در  تریکل  یانیب  در  ییگراصتارت اشتکال  جانیا  در.  شتناستدینم

  همچان  زین  یکانت  عقل  که  معنا  نیا  به.  کند  زیمتما  فاهمه  از  را  عقل  نتاانست  هرگز  کانت
  یصار   یوحدت  جز  یزیچ  درون  از  تااندینم  و  کندیم  افتیدر  رونیب  از  را  محتاا  اشفاهمه
 (.Ibid: 459-60) آورد فراهم تتربه یبرا

 نیمتع  یچگانگ  گرو  در  را عمتل  یاخالق ارزش  کتانتت همچان  وجته چیه  بته  هگتل.  4
  یعلّ   ةنیشتیپ  که استت باور  نیا  بر  هگل واقع  در  11.دهدینم  قرار  یروان  نحا به  عمل  شتدن
 ستتتین  نیا به  فعل  یاخالق  ارزش واقع  در.  استتت  ارتباطیب  عمل  یاخالق  ارزش به  کنش
  ارزش و  استتت  کرده  نیمتع را  اراده  که  باشتتد  یزیچ  تنها  و  واستتطهیب  اخالق  قانان که

  هگل.  باشتتد  محفاظ  نامشتتروط  نحا به  نشتتاد،  یمنته  یریخ تهینت به  اگر  یحت  یاخالق
.  کند یم  گانهیب  خاد از  سطح  دو  در  را  یاخالق ةساژ  كین  ةاراد  باشد،  نیچن  اگر است  معتقد
  هاآن   بته  یاخالق فعتل  یبرا  یانستتتان  ةستتتاژ کته  ییهتامحرک از او  کردن  یته بتا بتار كیت
  عمل  جینتا  از ستاژه  کردن  فارغ  با  باركی و(  انستان  عناان به او  تیجزئ وجه) استت  ازمندین
 و  احکام  ضترورت و  تیکل  یانتزاع ةستاژ  نیا  واقع  در(.  رونیب  جهان  در  کنش  یواقع  جینتا)

. استت  یجزئ  امر ةمثاب به  خاد و  جهان  از  شتدن  منفك  انیمد را  خاد  کنش  یاخالق  ارزش
 استت   یایانضتمام  مالحظات  یةکل از  یخال  یعمل  محض،  ةاراد  ستر از  عمل  بیترت  نیا به
 ( Ibid: 458.) انتامدیم عمل نیتع عدم به که

 با  صتترفاً  هگل  اشتتکال که استتت  معتقد  مقطع و  مقاله  نیا  در  وود،  آلن  بیترت  نیا به
  چتالش در شتتتهیر  و  ستتتتین حتل  قتابتل اخالق قتانان  یهتایبنتدصتتتارت  گرید  بته ارجتاع
 .دارد شتنیخا و جهان از ساژه یسازگانهیب و محض ةاراد مفهام یبادگیته
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 مدافع  مقام در وود آلن

  یاخالق   تفکر  عناان  با  یکتاب  وود  آلن  ،1999  سال  در  مقاله  نیا  از  پ   سال  كیکی ی
  نی ا  در  او.  شتد  ظاهر کانت  یاخالق  نظام  اریع  تمام مدافع  مقام  در  آن  در که ناشتت 12کانت
  آورد  یرو  هیدفاع  یناع به و  کرد  عدول  یکانت  اخالق  نقد  در  گفته  شیپ مااضتتع  از  کتا 
 قرار(  یکانت  اخالق  از  دفاع  در  شتتده  گفته  یالگاها  انیم از)  ستتام  ناع  دفاع  فیرد  در که
 اشتتتکتال  کته  کرد  ادعتا  صتتتراحتتاً  خاد  نیشتتتیپ  مااضتتتع  برخالف  او  واقع  در. گرفتتیم

  هگل  یستتا از  اخالق  قانان از  اول  یبندصتتارت  بر  مفرط  دیتأک  از  برآمده  ییگراصتتارت
 :است

 که یزمان.  گرفت  شتتکل  1980  یهاستتال  حدود  در  کتا   نیا  ةدیعا
 دمیکاشتت  کتا   آن  در.  بادم  13هگل  یاخالق  تفکر  کتا   نگارش  حال  در
  لستافیف  دو  هر  حق  در  انصتاف و  دقت  تیرعا  با  را کانت به  هگل  نقد  تا

 کار  نیا که  دانستتم  شیپ از  شیب  کتا   شتبردیپ  با  همزمان  اما کنم،  طرح
 یاخالق  اصتال به  هگل  ینقدها که  دمیفهم  آغاز  از. استت  مشتکل  چقدر
 از  یاریبستت  همچان  را،یز.  ستتتین  مافق  کامل  طاربه  وجهچیه به کانت
 مطلق  امر  یبندصتارت  متاجه  منحصتراً زین  هگل کانت،  خاانندگان  گرید

 قانان  اصتتل  یبرا مناستتب  یانیب  که را  گرید  یهایبندصتتارت و استتت
 (. Wood, 1990: xiii) .ردیگیم دهیناد است اخالق

  اشکال   نیا  است  قرار  که  رد یگی م   قرار  یمدافع  قامت  در   کتا   نیا  در   او  ب، یترت  نیا  به
  خصاص   در   کانت  ی تترب  ی هادهی ا  بر   د یتأک  البته  و  ها یبندصارت   گرید  به  تاسل   با   را

  مارد  چند  ل یذ   را   وود   دفاع  یاصل   ی محارها  م یبخااه  اگر. کند  حل   ا یتار   و   انسان   سرشت
   : کرد خالصه  گام سه در  را  آن  یهامؤلفه  نی ترمهم تاان ی م م، یبرشمر

  نکته  نیا  ةمتاج خاد  کانت که کندی م ادعا  وود: كین  ةاراد مفهام لی تعد و ح یتاض. 1
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  آن   بر  بتاان  که  یاده یفا  هر  ا  یغ  در  نامشروط  نحابه  ك ین  ةاراد  دانستن  ری خ  که  باده
  یروش   اصال   در   را  پاسا  د یبا   وود  ری تعب  به   اما.  است  یپرداز ال یخ  ی ناع   دانست،   مترتب
  هدف  که  دهدی م  ح یتاض  کانت   آن  در  که  ییجا  م؛یکن  جستتا  کانت  یع یطب  یشناست یغا
  نظر   به  را یز.  است  نباده   او   یباشخاش   ای   سعادت   ن یتضم  وجه  چ یه  به  انسان،  تیعقالن  از
  است ممکن بیترت نیهم  به. باشد دتری مف و بهتر  ییراهنما  زهیغر بسا چه ریمس ن یا در او

  ی ضرورت   ی دارا  ی راست   به  ست، ین  سعادت   ی راستا  در   کهآن   با   ك ین  ة اراد  مفهام   ضرورت 
 (. Ibid: 26) باشد یعقل 

  درجتات  یدارا  و  مشتتتکتك  یمفهام  را  14یاخالق  ارزش  مفهام  وود  گرید  یستتتا  از
  یدارا  كین  اراده  از  برآمده  اعمال  تنها که استت  درستت او  باور به.  ردیگیم نظر  در  مختلف
  اندفیتکل  با مطابق  صترفاً که  یاعمال که ستتین  معنا  بدان  نیا اما  هستتند،  یاخالق  ارزش
  یدارا   اندفیتکل  مطابق  صترفا که  یاعمال  قتیحق  در.  نباشتند  یایاخالق  ارزش  چیه  یدارا
  را  یاخالق  16شیستتتتتا  كیتن  ةاراد  از  برآمتده  اعمتال  کته  یحتال  در.  انتدیاخالق  15دییتتتأ
 یةکل  راستنیپ  یبرا  انیپایب  یجدال به  ازین  بادن  یاخالق  یبرا  ب،یترت  نیا  به.  زندیانگیبرم

  در  مستتتلزم  الزاماً  یاخالق  ارزش  آوردن  دستتتبه واقع  در.  ستتتین  یشتتخصتت  یهامحرک
 :وود آلن ریتعب به.  ستین اکراه سر از عمل و یدرون لیم با افتادن

 در  که  استت  یعمل  ف،یتکل به  عمل  یکل  طاربه که استت  عدرستت
 و   یدرون نحابه  دیتق  نیا  که  آنتتا از اما.  میکن  حمتل  خاد بر  یدیتق  دیتبا  آن
 نیا استت،  برآمده  داده  خاد  یقانان  یمبنا بر  عمل به  یعقالن خااستت  از
(.  Ibid: 37)  م.یده انتام  میخااهیم  ما که  هستتند  ییهاکنش  فیتکال
  یهتا محرک  واقع  در  میکنیم عمتل  فیتکل  بته  کته  یزمتان  ب،یتترت  نیا  بته

 نیا  وود،  بتاور  بته.  میادانستتتتته  ارجح  لیتم  یهتامحرک  بر  را متانیعقالن
  17یشتترط  امر  به التزام  هنگام  در  یحت  یعقالن  فاعل که استتت  یحیترج
 .کندیم عمل آن به زین

  همچان  وود:  هایبندصتتارت  گرید  قیطر از  مطلق  امر  یبندصتتارت  کردن  مدلل.  2
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  تکرار به  صترفاً  هایبندصتارت  تمام  در کانت که  استت  باور  نیا بر  شتارحان،  از  گرید  یبرخ
  طی شرا  و  قانان  انیم  کردن  برقرار  نسبت  با  اصال  نیا  از  كی  هر  بلکه  پردازد،ینم  امر  كی

  گرید  که  شتتتادیم  یمدع بیترت  نیا به.  کندیم  اضتتتافه  دیجد  یزیچ  کنش،  یانضتتتمام
  بادن  متاز  آزمان  صترفاً که) اول  یبندصتارت  رشیپذ یبرا  یلیدل واقع  در  هایبندصتارت
  عمل که  یقانان  یمحتاا  مارد  در  یزیچ  چیه  مطلق  امر واقع،  در.  آورندیم  فراهم( استتت

  عمل  یبرا که  ییمحتاا  ای  لیدل(.  Ibid: 81) است  نگفته  باشد،  داشته  مطابقت  آن با  دیبا
  بادن  متاز  آزمان یفراستا  یزیچ  به که باشتد  یارزشت  دیبا  شتادیم  عرضته  مطلق  امر به

  وجاد  لزوم  خاد کانت  که  کندیم  ادعا  وود.  تیغا  عناان  به تیانستتان به  یعنی  دارد؛  ارجاع
 به را  تیانستتان و  افتهیدر  دهد  دستتتبه  قانان  از  یرویپ  یبرا  یلیدل  بتااند که  را  یارزشتت
  نی ا  ردیگیم  کتاربته وود کته  یایمتن  دیتمؤ  نیترمهم.  باد  کرده طرح یارزشتتت  نیچن  عناان
  اذعتان  لزوم  نیا  بته  زین  اخالق  ةعتیمتابعتدالطب  یبرا یگتذارانیتبن  در  یحت  کتانتت  کته  استتتت
  نتاممکن  یامر ییغتا  ارزش  چیه  بتدون  را  مطلق  امر  وجاد  کته  ییجتا  در  هم  آن  داشتتتت؛

 :دیگایم و داندیم

 ارزش  یدارا  نفستهیف  آن  وجاد که  باشتد  یزیچ که میکن  فرض  عاما
 مشتتتخ   نیقاان  ادیبن  تااندیم  هدف ةمثاب به که  یزیچ. استتتت  ییغا

  قتانان  یعنی  ممکن،  مطلقِ  امرِ لیتدل  تنهتا  و لیتدل  بیتترت  نیبتد  بتاشتتتد؛
 (.Kant, 1785: 36) است. آن در ،یعمل

  کندیم  ریتفست  نیچن  را استت  18تیانستان  ،یینها  ارزش  نیا  کهنیا به  کانت  حیتصتر  وود
  عمل که  داندیم  یتیعقالن  در  بلکه  کردن،  عمل  یاخالق  در  نه را  انستتتان  ارزش کانت که

  در که  یتیانستان(.  Wood, 1990: 120-21)  باشتد  آن  ممکن تهینت  تااندیم  یاخالق
 .است عقل ةلیوس به یگذارهدف تیقابل همان عام یمعنا

  قدرآن  شاد،  داشته  پاس  تیانسان  به  گذاشتن  احترام  نیا  دیبا  چطار  کهنیا  وود،  باور  به
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  یقااعد  قالب  در  بتااند  استتتت  محال که استتتت  طیشتتترا  گرید با نستتتبتت  در و  دهیتچیپ
 اول  یبندصتتارت  یبخشتتتیکل  آزمان از  تااندیم  حتماً  و  شتتاد مشتتخ   ریناپذیمستتتثن
 :Ibid)  بکشتتاند  19یاخالق  ییگراخاص  یناع به  را کانت  یاخالق  ةشتتیاند و  کند  عدول

151.) 

  ی خیتار   و   ی فرهنگ   ط ی شرا  ل ی ذ  انسان   سرشت   که   کندی م  ادعا   وود   یی نها  گام   در.  3
  اِعمال   در   ما  به  است  قرار  سرشت   نی هم  به  دانش  و  شادی م   آشکار   و  ردیگی م  شکل   ی خاص
  ی خی تار عناصر به پرداختن  ریمس از کاشدی م  وود. کند کمك تیانسان به احترام یانضمام
  بحث   ی برا  ی کانت  مهم   نی مضام  از   ی اریبس  چگانه   که  دهد   نشان   کانت   ةشی اند  در   ماجاد 

  صرف،   عقل   چارچا    در   ن ید  کتا    در   کانت.  رد یگی م   شکل  یی فضا   ن ی چن  در   اخالق  از
  ن ینخست  گناه  ة آماز  از  یاترجمه   ا ی  ین یشیپ  ی اصل  عناان  به   نه  را   20ی ذات   شر   مضمان 

  در  انسان   ی راخالقی غ  اعمال  و   تاحش  داشتن  ادی  به   و  یشناسانسان   ق یطر  از  که  ، یحیمس
  نزاع   و  جامعه   در   را  هاشرارت   و   شر   آمدن   د ی پد  ة شیر  و  کند ی م  مدلل   ا یتار  ةکران  و   وسعت
  و   یتترب  نیمضام  بر  یمبتن   لی تحل  ن یا  در  قدرآن   وود.  د یجای م   گرانید  بر  یبرتر  یبرا
  همچان   کانت   نظر  از   که  شاد ی م  ی مدع   21عقل   تکثر   بخش  در  که   رودی م   شی پ  ی خ یتار
  ا ر   چیه  به  که  یاجمله (.  Ibid: 301)  است.  جامعه  محصال  زین  عقلع   شر،  به  لی تما
  وود   آلن یسا  از  ی ریتفس  ة تینت  صرفاً  رسدی م  نظربه   و  دهدی نم   ارجاع  کانت  از   ی میمستق
  یگرید  با   ارتباط   در   تنها   را   عقل  از   برآمده   ف یتکال  تااندی م   انسان   آن   اساس   بر   که  است
   .میبخش ارتقاء  میتاانی م  گرانید  با تعامل  در  را  خاد  عقل  ما و  کند محقق 

 وود   آلن دفاع   به نیپیپ  نقد

  آلن  کتانتتِ  یاخالق  تفکر  کتتا   بتا   در:  کتانتت  ارزش  یتئار  ةمقتالت  در  22نیویپ  رابرت
 او.  پردازدیم کانت به  ارزش  یةنظر  دادن نستبت  قیطر  از  وود  آراء  یبررست  و  نقد به  23وود

 کته  قتتیحق  نیا چرا  کتهنیا.  ردیگیم  یپ میمستتتتق  پرستتتش كیت  بتا را  خاد متدنظر  چتالش
 ملزم  عقل به  تعهد به  را  خاد  تااندیم  ای  دارد  را  عقل  یمبنا  بر  یگذارهدف  تیقابل  انستان
  دی با تیقابل  نیا  چرا  ای  باشتتتد  یگرید  یستتتا از  یکار  انتام  یبرا یعمل  یلیدل  دیتبا  کنتد،
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  (Pippin, 2010: 241) شاد واقع 24احترام.ع متعلق

 :کندیم وارد وود یةدفاع به یاساس نقد 5 پرسش نیا به دادن تیمحار با نیویپ

  لیتتعتد   منظار  بته) یاخالق ش.یستتتتتاع  و  د.ییتتتأع  انیتم وود  کته  را یزیتمتا نیویپ. 1
  زی تمتا   نیا.  دانتدیم  مبهم  و  مختدوش  کنتد،یم  تتادیا(  عمتل  یاخالق  ارزش  یکتانت  اریتمع

 کانت یستتتا  از  زیتما  نیا  گرفتن  یجد  یبرا یمتن  یدیمؤ  تنها  نه  رایز استتتت؛  مخدوش
  در.  دهدیم  نشتتان  را  وود  یادعا  خالف که استتت  یفقرات  یحاو کانت  متن  بلکه  م،یندار
 فعل  به  دنیبخشتت نیتع  در  تاانندیم  هامحرک  گرید که  رفتینوذ  وجه  چیه به کانت واقع
 قائل  یارزشت  باشتد،  برآمده  ییهامحرک  نیچن  از که  یفعل یبرا  و کنند  یباز  نقش  یاخالق
 بته  ازیتن  صتتترف  عقتل چهتارچا   در  نید  کتتا   در  کته  باد  علتت  نیهم  بته  قتاًیدق.  نشتتتد
 قرار  یاخالق  شرارت  از  یدرجات  شمار  در  را  اخالق  قانان  به  التزام  یبرا  یکمک  یهامحرک
  ناع هر از  اراده  شتتتدن راستتتتتهیپ بتا یاخالق  ارزش یقطع  خاردن  انتدیپ  نیویپ نظر از.  داد
  ارزش  آن  در که  یجهان.  ستازدیم  را  25یکانت  یشترط  جهان که استت  یزیچ  همان  ل،یتما
  ای آ: عشتادیم  نییتع  شتادیم  داده  مشتخ   پرستش  نیا به  که  یپاستخ با  عمل  یاخالق
 ستتر  از  صتترفاً) را  فیتکل  ،(دیآیبرم  لیم  از که  یکمک  محرک)  محرک  آن  فقدان  در  فاعل
  یمنف   پاسا  یکانت  کردیرو  در  نیویپ  باور  به.  ر .یخ  ای  دادیم  انتام(  اخالق  قانان  به  احترام
  نی ا ابهام  نیویپ  گر،ید یستا  از.  گذاردینم  یباق  یاخالق  ارزش یبرا  ییجا  پرستش  نیا به
  کنتدینم کمتك  متا  بته بادن  مبهم  لیتدل  بته  زیتمتا نیا  کته معنتا نیا  بته.  کنتدیم نقتد  را  زیتمتا
  عبتارت  بته.  دارنتد نگتاه  دییتتتأ  مارد را  عمتل کمدستتتت  تااننتدیم  کتتا  تتا  فرد  یهتامحرک کته
  ممکن  هم باز  باشتتد،  متاز  کمدستتت  یاخالق  فعل  در  یفرد  یهامحرک  ورود  اگر  گرید

  ارزش به  بادن  قائل که  باشتتند  ارتباطیب  بادن  .یاخالقع به  قدرآن  هامحرک  نیا استتت
 یبرا  یاریمع  به  ازین  جانیا  ییگا  واقع  در.  شتاد  بیعت  هاآن  از  برآمده  عمل  یبرا  یاخالق
  یاخالق   ارزش میبتاان  تا  ستندین بد  که  میدار  یالتیتما  و  خا   التیتما  انیم  گذاردن  فرق
 (. Ibid: 244) میکن هیتاج را هامحرک یبرخ وجاد صارت در
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  دهد  نشتان  کاشتدیم  وود.  پردازدیم  یعمل  عقل  خصتاص  در  وود  دفاع  نقد به  نیویپ.  2
  نی ا  وود،  ریتقر  در.  دارد  وجاد  یامیه  ةشکاکان  و  باورانهعتیطب  ةشیاند  در  یناسازگار  یناع
.  شتاد یم  داده  حیتاضت  اراده  ضتعف  ماارد  حیتاضت  در  امیه  دگاهید  یناکارآمد  قیطر  از  ادعا
  ،X  مطلا   یهدف به  دنیرست  یبرا  نکهیا  از استت  عبارت  یابزار  تیعقالن  ای  یشترط  امر
 لهیوستت به  فرد  دانش  صتتارت،نیا  در.  میکن  ملزم  شتتاد،یم  منتر  آن به  که  Y به را  خاد
  یآگاه   که  طارهمتان.  آوردیم  دیتپد  فرد  در  را  Y  به  لیتتمتا  یناع  ،X  تحقق  یبرا Y  بادن
  صتارتنیا  در.  شتاد  Wاز  یزاریب ماجب  تااندیم  X  تحقق ریمست  در  W  بادن مانع  از او
 و  وود  دگاهید  کند،  عمل  W به  و  نباشتتد  Y از  یرویپ به  قادر  اراده  ضتتعف  ستتر  از  فرد  اگر
  تااندینم  امیه  دگاهید  اما.  کند  قلمداد  یعمل  تیعقالن شتتتکستتتت  را نیا  تااند  یم کانت
  دی با  Y  طیشترا  نیا  در  یامیه  دگاهید  در واقع  در.  میانخااستته  را  Y  چرا که  دهد  حیتاضت
 و  محرک  لیتم  جز  یزیچ  پ   ستتتتین  نیچن  کته  حتال.  بتاشتتتد  متا  محرک  نیتریقا

  کندیم مطرح  شتکاک و  گراعتیطب  جانب از  نیویپ که  یپاستخ. استت  عمل به  دهندهجهت
  ،ی هدف  به  دنیرست  یبرا  یزیچ  بادن  لهیوست  ای مانع به  باور که استت  درستت که استت  نیا
 یازین  نقض  ماارد  حیتاضت  یبرا اما  ستازد  لیم  ای  نفرت  متعلق  را  لهیوست  ای  مانع  آن  تااندیم
 کته  یزیچ  تنهتا  تیتنهتا  در  رایز.  مینتدار  یکتانت  الیتام  از  منتزع  یعمل  عقتل  کردن  وارد  بته
 که  ندارد  یلیدل و  لیم  از  مستتقل  یعقل  امر نه و استت  X  به  لیم  استت  عمل انتام  ةزیانگ
 قائل  مشتروط  امر به  یاصتال  تعهد  یناع به  X  تحقق  ریمست  در حرکت  نحاه  حیتاضت  یبرا

  رشی پذ  ازمندین  مشتتروط  امر از  امیه  حیتاضتت بیترت  نیا به(.  Ibid, p. 246) میباشتت
 و  یناستازگار به متهم  را او  بتاان که ستتین کانت و  وود  مدنظر  .یِعمل  تیعقالنع  مفهام
 .کرد مطلق امر در آن انکار و مشروط امر در آن رشیپذ

  حملته زین  انتهیتگراعتتیطب  کردیرو  تریادیتبن  یمتدعتا  كیت بته  وود  ن،یویپ تیتروا  مطتابق.  3
  نی ا  رد  در  وود  یکانت  استدالل.  باشد  عمل  محرک  تااندیم  لیم  تنها که  مدعا  نیا  کند؛یم

 کته بتاشتتتد  عمتل  ةزیانگ  تاانتدیم  یزمتان  تنهتا  لیتم  قتتیحق  در کته  استتتت  نیا  یجزم  یمبنتا
  خاد  عمل مالک  کند،یم  صتادر  یعمل  عقل  که  یاقاعده قالب  در را  لیم  از  یرویپ  من.ع
  یار یمع  ستا  كی از  او.  کشتدیم  چالش به  قیطر  دو  از  را  دفاع  نیا  نیویپ.  باشتم  داده  قرار
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 وود که  یچالشتت.  داندیم  یجد  یپرستتشتت  را  شتتادیم  منتر  هاقاعده  انیم  انتخا  به که
 بعد  اشتکال  در)  کند  پر  تیانستان  ینیع  ارزش  به  شتدن قائل  قیطر  از را  آن  خأل  کاشتدیم
  یساز قاعده  لزوم به  ارجاع  نیا  نیویپ  گرید  یسا  از(.  میپردازیم  پاسا  نیا  به  نیویپ  نقد  به
  یرفتن یپذ  دارشتتناستتانهیپد نحابه  که  داندیم  یرشتتهادیغ  یتینتا به  منتر  را  عمل  یبرا
 انتام  یبرا ما که  ستتین  نیچن که  استت  آن  از  یحاک  ما  شتهاد  گر،ید  عبارت به.  ستتندین

 تحت  را  لیم  هاآن  لیذ   میبتاان  تا میباشت  یقااعد  ستاختن  از  ریناگز  زین  اعمال  نیکاچکتر
  دفاع  ةالزم که  یحال  در.  میبزن  عمل به  دستت  ستو   و میکن  یبندصتارت  یعقل  یاقاعده
 زین(  ییغذا  میرژ  در  کاچك  یتقلب  مثل  یعمل  یحت)  یمیتصتم  هر  یبرا که استت  نیا  وود

  یلذت   حیترج  بتااند و  باشتتد  ریزناپذیگر  یعقل  نحا به  که میباشتت  یاقاعده  ریتقر  به  متبار
 (.Ibid: 248) کند هیتاج یریزناپذیگر عقالً نحا به را مدت بلند یضرر بر مدت، کاتاه

 که  پردازدیم  یارزشتت  عناان به  تیانستتان به  تاستتل  یبرا  وود  راهکار  نقد به  نیویپ.  4
 :که است نیا کندیم مطرح نیویپ که یپرسش. کند یدهجهت اخالق قانان به تااندیم

 شتده  خااستته  یتیغا به  تاجه  مستتلزم  کنش  مفهام  لیتحل  اگر  یعحت
 اندازهیب  یارزش  یدارا  ادِیخادبن  تیغا  كی  مستلزم  یاخالق  کنش و  باشتد
 یارزشتت  نیچن که  کند  ا بات  تااندیم  یممکن  قیطر  چه به کانت  باشتتد،
 را  یتیغتا  نیچن  بته  احترام  یبرا  متا  فیتکل  تاانتدیم  طارچته  و  دارد  وجاد
 (.Ibid: 251) دهد . حیتاض

 یستا  از  انهیگراواقع  یکیزیمتاف به  تاستل  امکان  عدم  پرستش  نیا  در  نیویپ  قتیحق  در
  یا رگذار   یچگانگ  حیتاضت و  ارزش  نیا  ا بات  ةنحا  از  پرستش  یبرا  یزیدستتاو  را کانت
 لتهیوستتت  بته  یگتذارهتدف  تیتقتابلع  بته  وود ارجتاع  نیویپ  بتاور  بته.  دهتدیم  قرار  کنش  بر  آن

 کانت یبرا  نفستهیف  یتیغا  عناان به  تیانستان  ارزش  یبرا  مناستب  یلیدل  تااندیم  عقل.
 استت  آن  ةتینت  هدف  كی  انتخا  که استت  درستت که استت  نیا  نیویپ  ةمستئل اما.  باشتد
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  خا .ع  نیا  کته  گرفتت  تتهینت  تاانینم  امتا  م،یدانیم  خا   معقال  نحا  بته  را  آن  متا  کته
 و  ریتفاست  ق،یعال  ازها،ین  یانتخاب  هر  در  رایز. استت  شتده  نییتع  عقل  تاستط  صترفاً  بادن
 یمارد  اگر  ب،یترت  نیا به.  ستندین  عقل  از  برآمده  ضرورتاً که  اندلیدخ  ممکن  عااملِ  گرید

  یگذار هدف  عناان به  هدف  نیا  رسدیم  نظربه  م،یریبگ  نظر  در  را  فرزندان  از  مراقبت  مثل
 بورستند  یکست  از  اگر  مثال یبرا.  شتادینم  هیتاج منظر  نیا از  آن به  تعهد و  عقل  قیطر  از
  خاد تیانستان  یبرا  چان  که ستتین  نیا او  پاستا   یهستت فرزندانت  ستعادت  یپ  در  چرا که
 از.  هستتتم  قائل  احترام  کند  یگذارهدف  یعقالن  لحاظ به  تااندیم که  یماجاد  عناان به
 از  صترفاً  رند،یگیم  نظر  در  یزندگ  یبرا  گرانید  که  یاهداف به  گذاشتتن احترام  گرید  یستا
 مطلق  ارزش  واقع  در. استتت  شتتده  انتام  عقل  تاستتط  یگذارهدف  نیا که ستتتین  روآن
 نظر  از  شتاد،  گرفته کاربه  شتر  اهداف  یبرا  تااندیم  که(عقل  تاستط  یگذارهدف)  یتیقابل
 (.Ibid: 253) است بیعت نیویپ

 تیقابل  نیا  ییغا  ارزش  طارچه  که  دهند  نشتتان  تاانندینم  وود و کانت  ن،یویپ  نظر به
 واقع   در.  شتاد  منتقل  آن  تاستط  گرفته انتام  یگذارهدف  یبرا  ینیع  یارزشت به  تااندیم
 کننده  گمراه تیقابل  نیا  ارزش  بادن  .ینیعع  از  وود  خاانش که  استتتت  باور  نیا بر  نیویپ

  دشتتاار  م،یریبگ نظر  در  26فاعل  از  بادن  فارغ  یمعنا  در  را  بادن  ینیع  اگر واقع  در.  استتت
 نحابته هم معنتا نیا  بته  تاانتدیم  یگتذارهتدف ارزش طارچته  کته  مییبگا  میبتاان  کته  استتتت

  یز یچ  ینیع  ارزش  از  معنا  نیا واقع  در.  باشتتد  نفستته یف  هم  و  ینیع  و بهتر  یاالذهان  نیب
 با که  یلیدال  شتاد؛  داده  حیتاضت  27یشتناختتیغا  استتدالل  به  ارجاع  با  تااندیم  که استت
 ب،یترت  نیا به. استت  ناستازگار  یژگیو  نیا یبرا  نامشتروط و  نفستهیف  ارزش  به  شتدن  قائل
  ای   حیتاض  نیا  رایز. است  ناکام  یتالش  ت،یقابل  نیا  ارزش  تینیع  بر  دیتأک  یبرا  وود  تالش
 و  عقتل قیطر از  یگتذارهتدف تیتقتابل ارزش  هیتتاج یبرا شتتتنتاستتتانتهتیتغتا  یلیدل  بته  دیتبتا

(  کرده   عدول  یکانت  یاصتل  افتیره از  صتارتنیا  در که)  نتامدیب  آن  از  برآمده  یهاانتخا 
  در  کته)  ردیبگ  مفروض  ییغتا  یارزشتتت  عناان  بته  را  آن  یهیتاج  چیه  بتدون  دیتبتا  ایت  و
 (.است مانده یجا بر ییغا ارزش نیا به تاسل با یحت ییگراصارت مشکل صارتنیا

  ی اخالق  ی هاده یا  یر یگشکل   در  ی تترب  و  یخ یتار   عناصر  نقش  به  وود   که  م یگفت.  5
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  ماندن   مغفال   دیی تأ  ضمن  ن یویپ.  دهد ی م   تاجه  انسان  سرشت  و  اخالق   خصاص   در  کانت
  تاجه  عناصر  ن یا به کانت  که ست ین ن یا دارد  ت یاهم چهآن  که  شادی م  متذکر  ها، ده یا  نیا

  ها ده یا   نیا   به  تاًینها  او  که ینقش   قی طر  از   دی با  کانت،  یبرا  هاده ی ا  نی ا  تیاهم.  است  کرده
  ته ینت تاً ینها  کانت در   اخالق ن ی ویپ باور  به . کرد  قضاوت  بخشد،ی م اخالق  اصال ن ییتع در 
  قرار یخ یتار عناصر ن یا ست ین روشن  و است گفته  شی پ ی معنا به یعمل  عقل  از برآمده  و

  د یتأک  بر  ی مبتن   دفاع  بیترت  ن یا  به .  کنند   برقرار   ی عمل  عقل   مطلق   قانان   با   ی نسبت  چه  است
  یدرون   ی نقدها  قابل   و   عمده  ی مشکالت  گرفتار   هناز   وود،   ی تترب   و   ی خی تار  عناصر  نقش   بر
 28. است یجد

 گیرینتیجه

  نقد و  شتد  داریپد  کانت  اخالق فلستفه  در  چگانه و  چرا  ییگراصتارت  معضتل که  میدید
  ةاراد ع  مفهام  بر  دیتتتأک  قیطر  از  را  اخالق  قتانان  بادن  یته  چطار  نیویپ  انیتب  در  یهگل
  یهگل   معاصتتر  شتتارحان  یبندصتتارت  قیطر  از  همچنان  که  ینقد.  رفت نشتتانه  ك.ین

 یناروا  دیتأک  به را  آن  تاانینم که استتت  یمدع و  شتتده داشتتته  نگه  زنده  نیویپ  همچان
 .داد لیتقل اخالق قانان اول یبندصارت بر هگل

 به  ارزش  یةنظر  دادن نستبت بر  یمبتن  دفاع  تیکفا  وود،  دفاع  ریتقر ریمست  از  نیهمچن
  یهگل   یةماجان  چهآن  شتده،  گفته  اتیجزئ از  فارغ.  میگذاشتت  نقد  آزمان به  را  یکانت  اخالق
 کانت   اخالق  قانان  نکهیا به  صتترف  ارجاع  با او که  استتت  نیا  کندیم  آشتتکار  را  نیویپ  نقد
  نقصتان که  کشتاندیم  ییجا به  را  پرستش و  شتادینم  قانع  دارد،  خاد  دل  در  ییغا  یارزشت
 ستتته در را خاد  یهگل نقتد یتةمتاجتان  منظر  نیا  از. کنتد آشتتتکتار  را یکتانت  کردیرو نیادیتبن

 :کندیم آشکار ساحت

 .دارد ییهایدشاار چه کانت به ارزش یةنظر گانه هر اطالق کهنیا بر دیتأک. 1

 یباق  پرستتش  نیا  یجا  باشتتد،  یارزشتت  یةنظر  نیچن  یدارا کانت  اگر  یحت  کهنیا.  2
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 است  شده دانسته یانفسهیف ارزش نیچن واجد ارزش، آن چرا که است

 که استت  یباق  پرستش  نیا هم  باز  کند،  حل را  دوم و  اول  یدشتاار بتااند  کانت  اگر.  3
 ر یخ ای هست او نظر مارد ارزش ارتقاء به قادر نهدیم شیپ کانت که یاخالق قانان ایآ

 به  تااندینم  یکانت  اخالق که استتت  نیا  نیویپ  یهگل  نقد  در  یمحار ةنکت  قتیحق  در
 دل  به استت  ریناگز  هاآن به  دادن  پاستا  یبرا  و  دهد  پاستا  ینیشتیپ  نحا  به  هاپرستش  نیا

 به.  کند  برپا  آن  از  منتزع  را  اخالق داشتت  اصترار کانت  یاخالق  ةشتیاند که  بازگردد  یتیواقع
  ،ی کانت  اخالق  در  نفستهیف  یارزشت به  ارجاع  طارچه که  کندیم  روشتن  نقد  نیا  بیترت  نیا
 یکانت  اخالق  بادن  یته  یبرا  ینماد به  واقع  در  که  ،ییگراصارت  چالش  یبرا  یحلراه  نه
 .شادیم بدل

 و  نید  فلستفه  تیقابل که استت  نیا  نهاد  نقد  نیا  یروشیپ  بتاان  دیشتا که  یلیبد  پاستا
  ادیبن  اگر  قتیحق  در.  میریبگ  تریجد  را  هگل  نقد  از  ییگشاگره  یبرا کانت  یخیتار  شهیاند
 است، واقع  امر  و  جهان به  اعتنایب  ییجا  در کانت  ارزش  یةنظر  دادن  قرار  نیویپ  یهگل  نقد
  انیم  اندیپ  یبرقرار به  بتااند که  باشتد  ییجا  در  ارزش  ادیبن  یجستتتا  دیبا ما  راهکار  پ 
  ری خع را  یعمل  عقل  یینها  متعلق کانت  که  راستتاستت  نیهم  در.  کند کمك  جهان و  ستاژه
 بیترت  نیا  به.  کندیم  یبررست  آن  تحقق  بستتر  عناان  به را  ایتار  و  کندیم  یمعرف  .یاعل
 . است یعمل عقل تیغا نیتریعال یاعل ریخ تحقق که انسان، تیعقالن نه

 که  شتادیم  ماجب  ینید  یشتناستانستان به  پرداختن با کانت  نید  ةفلستف  گرید  یستا  از
  یعمل   عقل  نقد الیام  از  یته  و  معقال ةستتاژ  لزوماً و  صتترفاً  گرید  یکانت  اخالق ةستتاژ
  قانان به  التزام یبرا  و  خاد  سترشتت  ضتعف  بر  آمدن فائق  یبرا  یاخالق  ةستاژ  نیا.  نباشتد
 . آوردیم فراهم را هاآن یاخالق مانیا با نید که دارد ییهامؤلفه به ازین اخالق

  باد،  یته  یامر  صترفاً  یاخالق  قانان و  یعقالن  ستراستر  یماجاد  انستان  اگر واقع،  در
 ةستتاژ  نیچن  یبرا  رایز.  شتتدیم  فصتتل و  حل  دوم و  اول  پرستتش  همان  در  یکانت  پروژه
  عناان بته چتهآن  تتا بکنتد   دیتبتا چته  و بتدانتد  تاانتدیم زیچ چته  بتدانتد  کته باد یکتاف  یایعقالن
  در و  نماند  متاقف  جاآن  در  یکانت ةپروژ  اما.  بواشتاند  عمل  ةجام  را  شتناستدیم  خاد  فیتکل
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  لاازم به  تاجه  از  یناشت باشتم   داشتته دیام  تاانمیم  چه به  پرستش به کانت  تاجه  قتیحق
 .دارد ازین هاآن به عمل یبرا یانضام تیماقع در یاخالق فاعل که است یایذهن

  از .  ستین  ناشناخته   و   ناماجه   ی بدعت   کانت  مفسران   انی م  در  وجه   چ یه  به  راهکار   نیا
  ة فلسف  یانضمام   نیمضام  ی ابیباز   به  یکس   هر  از  ش یب  رری کاس  و  دسولند  و  اولی   انیم  نیا

  نشانگر   ها آن   ی هاده یا  ی بررس  و   پرداختند   کانت  ی ن ید  و  ی خ یتار  ة شیاند  دل   از   کانت   اخالق
  خاد   از   کانت  ةشیاند   در   ماجاد   ی خی تار  عناصر  به   که  یمثبت  تاجه   ضمن   وود   که  است  آن 

  یبرا  را  کامل  ةبهر  کانت  ةفلسف  ابعاد  گرید   از  مفسران  گرید   همچان  نتاانست  داد،  نشان
  ماجب   که   یخاانش  29. ببرد  کانت  ی اخالق  شهیاند   در  ماجاد   یهاچالش   حیتصح   و   ل یتکم
  کانت  شه یاند   در   ی نید   و   ی خ یتار  و   ی تترب  عناصر   با   محض  ی عمل   عقل   نسبت   شدن  روشن

 .  باد کرده  طرح  اشکال كی عناان  به را  آن ابهام  نی ویپ که  یزی چ. شاد یم

 

 هانوشت پی 

  یمحرک   هر  از  اراده  راستتنیپ کانت  یبرا که استت  نیا تین  داشتتن  تیمحار  از  مقصتاد  1

 كین  اراده  در  یراستتگیپ  نیا  واقع  در و  دارد  عمل  یاخالق  ارزش  در  کننده  نییتع  ینقشت
.  استت  عمل  بادن  یاخالق یبرا  یکاف  و الزم  شترط که  ابدییم  یایمحار  تیاهم  چنان
 بته  معطاف  تِیتقصتتتد  یمعنتا بته  یمحارتیتن  اتهتام  در  ت.یتنع ةکلمت  دیتنبتا  بیتترت  نیا بته
  ناع  هر مقتابتل ةنقطت  در  درستتتت کتانتت اخالق معنتا  نیا بته  رایز.  شتتتاد  یتلق  هتدف كیت
 .است یباورتین

2 Good Will 
3 The Paradox of Method 
4 False Negatives 
5 False Positives 
6 Teleological 
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7 The Emptiness of the Moral Will 
8 Spirit of Christianity 
9 Natural Law 
10  The Difference Between Fichte's and Schelling's System of 

Philosophy. 
  یشتناخت روان  مستائل  کردن  وارد به  را الک  جان که استت  یکستان از  خاد کانت  آنکه با  11

  اراده  مفهام بر  دیتأک با کانت  که استت باور  نیا بر  هگل  کند،یم متهم  یفلستف  امار  در
  مشکل  همان  گرفتار  خاد  محرک،  عناان  به  یلیم  هر  از  اراده  شدن  راستهیپ  لزوم  و كین
  در  درافتادن  ماجب  خاد  شتاد،یم  ممکن  چگانه  یراستتگیپ  نیا  نکهیا  واقع  در.  شتادیم

  استاستاً که استت  نیا  کندیم  ارائه  هگل  که  یراهکار. استت  یشتناختروان  مستائل  ةحاز
  نی متع  چگانته( الیتام  بتا  نستتتبتت در  یعنی) یروان  نحا  بته  فعتل  و  اراده  کته  مستتتئلته  نیا
 .میندان آن به مناط را عمل یاخالق ارزش و میبگذار کنار کامالً را شادیم

12 Kant's Ethical Thought 
13 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 

 مراجعه  نیویپ  از  مقاله  نیهم  259  تا  258  صتتفحات به  نقدها  نیا  شتتتریب  مطالعه یبرا  28

 .شاد
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