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 .5زمينههای اخالق کانتی

کانت در نقد عقل عملی ،بنيادگذاری مابیدالطبيیة اخالق ،فلسرفة فضريلت و در -
های فلسفة اخالق میکوشد در مقابل تجربهگرایان بایستد و اخالق را از ابتال به عواطف
نجات دهد.
تجربهگرایان برای عواطف ،نقشی محوری در اخالق قائل بودند .مثالً هيوم عقرل را
خادم عواطف و تکليف را تا حد زیادی ناتوان از غلبه بر انفیاالت میدانست و میتقد برود
برنامة عقل برای سرکو انفیاالت بيشتر منجر به بیتحرکی خواهد شد تا عمل اخالقی:
«ما بالطبع به امر منفی ميل داریم و از انجام دادن کارها ،فقط به سبب نامشروعيتشران،
لذت میبریم .هنگامی که مفهوم تکليف در برابر انفیاالت قرار میگيرد ،بهندرت میتواند
بر آنها فائق آید و هنگام ناکامی در ای کار ،مستید آن اسرت کره برا ایجراد تضراد در
انگيزهها و اصول آدمی ،انفیاالت را بيشتر برانگيزد .فرقری نمریکنرد کره ایر تضراد از
انگيزههای درونی ناشی شده باشد یا از موانع بيرونی ،نتيجه یکی است .انفیاالت میموالً
در هر دو مورد نيرو و تندی جدیدی مییابد .کوششهای ذه آدمی برای غلبه بر مرانع
روه را برانگيخته ،انفیال را زنده میکند» ( .)Hume, 1960: 421در ادامه میگوید« :به
باور م برای ای سوال که چرا امنيت موجب از بري رفرت انفیراالت مریشرود دليلری
طبيییتر از ای وجود ندارد که امنيت عدمیقينی را از بي میبرد که انفیراالت را شردت
میبخشيد .اگر ذه به حال خود رها شود ،به سرعت بیجُنبوجوش مریشرود و بررای
حفظ اشتياقش هر لحظه باید جریانی جدید از انفیاالت آن را حمایرت کنرد .یرأ نيرز،
گرچه نقطة مقابل امنيت است ،تأثيری مشابه دارد» ( .)Ibidدر مقابل کانت مریخواهرد
اخالق را بر مبنایی استوار بنا کند تا دستخوش تندباد انفیاالت نباشد.
کانت ،عالوه بر هيوم ،از ولف نيز تأثير سلبی پرذیرفت و کوشريد کرار او را تردقيق و
تکميل کند .او در بنيادگذاری ميان کار ولف و طره خودش چني تمایز میگذارد:
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«ولف» درست از آن رو که [خواسته است تا موضوع سخنش] حکمت
عام عملی باشد ،نه به نوع خاصی از اراده  ...بلکه به اراده به نحو عام ،برا
همة کوششها و چگونگیهای وابسرتة ایر مینری [اراده] ،توجره کررده
است .همي امر مایة امتياز [حکمت عام عملی او] از مابیدالطبيیة اخرالق
میشود  ....زیرا مابیدالطبيیة اخالق باید مفهوم و اصول یك ارادة محض
ممک را بررسی کند ،و نه کنشها و چگونگیهای ارادة آدمی را به نحرو
عام ،که اغلب از عوامل روانی برمیخيزد( .کانت)1-3 :1803 ،
در ادامه اشاراتی ضمنی به دیگر زمينهها نيز خواهيم کرد.
 .3شمّهای در باب اخالق کانتی و ضابطههای سهگانۀ آن

3ت .5طرح کانت در دو کتاب بنيادگذاری و نقد عقل عملی
کانت نقد عقل عملی را متناظر با نقد عقل محض پيش میبرد« ،ای نقد نيز همانند
نقد عقل محض به دو بخش "عناصر" و "روششناسری" تقسريم شرده اسرت .بخرش
"عناصر" آن نيز همانند بخش "عناصر" نقد عقل محرض بره دو دفترر "آناليتيرك یرا
تحليل" و "دیالکتيك یا جدل" تقسيم میشود» (کانت .)0 :1831 ،او در نقد عقل عملی
شناخت و میرفت را محدود کرد تا جایی برای ایمان باز کند .اگر در نقرد عقرل محرض
فراروی عقل از حدود تجربه آن را به توهمات استیالیی دچار میسراخت ،در نقرد عقرل
عملی اساساً بناست عقل به حوزة اشيای فینفسه و نوم ها گام بگذارد و به خالف نقرد
نخست ،در ای حوزه تیلق به تجربه موجب نامشروعيت اخالق میشود .در «جدل» نيرز
همي رابطه برقرار است ،در حالی که عقل در نقد نخست با تیارضات عمدتاً سلبی مواجه
میشود که حاکی از انسداد مسير فراتجربی به روی آن اسرت ،در نقرد دوم بره نترایجی
ایجابی در خصوص اختيار ،جاودانگی نفس و وجود خدا دست مییابد.
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کانت در عقل نظری تا امکانپذیری اختيار پيش رفته بود و بهتلویح بر برهان امکان
تسلسل تکيه کرده بود و نشان داده بود که اگر تیاقب زمانی را بتذیریم و قبول کنيم که
در فیل اخالقی ایجا علت باید در ميان پدیدارها روی دهد و خودش حادث و مسربوق
به علت باشد ،نظر به محال بودن تسلسل نياز به امری داریم که خود ابتدا به فیرل کنرد
بیآنکه مسبوق به چيزی باشد .در تمهيدات مینویسد:
اگر بنا باشد که اختيار ،خصوصيت برخی از علرل پدیردارها باشرد ،در
مقایسه با پدیدارها که امور حادثاند ،باید قروهای باشرد کره آنهرا را بره
خودی خود (بالطبع) ابتدا کند ،به عبارت دیگرر ،بایرد خرودِ عليّرت علرت،
احتياجی به ابتدا نداشته باشد و بالنتيجره بره هريچ مبردئی بررای وجرو
بخشيدن به ابتدای خود محتراج نباشرد؛ لکر در آن صرورت دیگرر الزم
نيست که علت در عليت خود ،تابع تیينات زمانی حالت خود باشرد؛ یینری
به هيچ وجه الزم نيست که پديدار باشد و به عبارت دیگرر بایرد شریء
فینفسه محسو شود و حال آنکه میلولها را باید فقط پدیردار دانسرت
(کانت.)138 :1833 ،
کانت در ای جا امکان تصور اختيار را نشان میدهد اما در نقد عقرل عملری ترر از
درافتادن به شکاکيت نيست که وجود ظنّی اختيار را اثبات میکند ،بلکه ای بار آن را برر
مبنای قانون یقينی عقل عملی اثبات میکنرد ،و در توضريح دوری نبرودن اسرتداللش،
اختيار را «دليل وجودی» 1قانون اخالق و قانون اخالق را «دليل میرفتی» 1اختيار مری-
داند« :حال مفهوم اختيار ،به ای اعتبار که واقیيتش بر مبنای قانون یقينی عقل عملری،
اثبات شده است ،شالودة همة نظام عقل محض ،حتی نظام عقل نظرری اسرت .و همرة
مفاهيم دیگر (مفاهيم خدا و جاودانگی نفس) که در عقل نظرری بره عنروان ایردههرای
صرف ،بیپشتوانه رها شدند ،اینك خود را به ای مفهوم ملحق میسازند و به همرراه آن
و به یُم آن از انسجام و واقیيت عينی برخوردار میشوند .... .اختيار تنها ایدهای اسرت
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که به صورت پيشي به امکان آن علم داریم» (کانت ،)11-11 :1831 ،اما ایدههای خدا
و جاودانگی نفس ،نه شرایط قانون اخالق بلکه تنها شرایط موضوع ضروری ارادة موجَب
به قانون اخالقاند« .خير اعلی» به صورت پيشي به ارادة اخالقی داده شده است ،ولری
تطبيقش با ارادة اخالقی نيازمند دو اصل موضوعة خدا و جاودانگی نفس است .کانت در
نقد دوم درست بر عکس نقد نخست پيش میرود ،از اصول آغاز کرده و به مفاهيم می-
رسد .اصول عملی که قضایایی حاوی ایجا ارادهاند به دو دستة «ماکسيمها» و «قواعد
عينی» یا «قواني » تقسيم میشوند .اما چون در موجوداتی همچون ما ،عقل تنهرا مبردأ
ایجا اراده نيست و عواطف و طلب لذت و پرهيز از الم نيرز مریتواننرد اراده را موجَرب
کنند ،قاعدة عملی باید به شکل امر و الزام بيان شود .در نتيجه ماکسريمهرا بررای بردل
شدن به قانون اخالقی باید نه با مادهشان بلکه تنها با صورتشان اراده را موجَب کرده ،به
شکل امر درآیند .حال چون اوامر اخالقی نه مشروط بلکه مطلق هسرتند ،بررای تمرامی
ذوات خردمند میتبرند .کانت ستس به سراغ صورتبندیهای سهگانة امر مطلق میرود.
 .3-3صورتبندیهای سهگانۀ امر مطلق
کانت متناظر با تمهيدات و نقد عقل محض ،در نقد عقل عملی نيز بر اسا
خير و شرّ به استخراج جدول مقوالت اختيار میپردازد:
-5

کميّت
ذهنی بر طبق دستورها (نيات ارادة فرد)
عينی ،بر طبق اصول (احکام)
اصول ذهنی و همچني عينی پيشي اختيار (قواني )

مفاهيم
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کيفيت

قواعد عملی فیل (تیليمی)
قواعد عملی ترک (تحریمی)
قواعد عملی استثنائات (استثنایی)
-3

نسبت

نسبت با شخصيت
نسبت با شرایط شخص
نسبت متقابل شخص با شرایط دیگران
-7

جهت

مباه و ممنوع
تکليف و ضد تکليف
تکليف کامل و ناقص (کانت)111 :1831 ،
در صورتبندیهای سهگانة «امر مطلق» ،مقوالت وحدت ،کثرت و تماميت بره شرکل
تز ،آنتیتز و سنتز میآیند که در آن وحدت بيانگر تصرميم صروری اراده ،کثررت بيرانگر
متیلق اراده و تماميت نظرام دو مرورد اخيرر را شرامل مریشرود .حرال برا ایر توضريح
صورتبندیهای زیر را داریم:

 -1چنان عمل ک که گویی بناست که آیي رفتار تو ،به ارادة تو یکری از قرواني
عام طبيیت شود (کانت.)01 :1803 ،
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 -1چنان رفتار ک تا بشریت را چه در شخص خود و چه در شخصی دیگر هميشه
به عنوان یك غایت به شمار آوری و نه هرگز تنها همچون وسيلهای (همان.)14 :
از دو اصل فوق اصل عملی سوم اراده ،شرط غایی هماهنگی [اراده] با عقرل عملری
عام یا کلی ،منت میشود؛ یینی «ای اندیشه که ارادة هر ذات خردمند ،ارادة قانونگرذار
عام است» (همان .)13 :قانونگذاری عام یا خودآیينی اراده سربب مریشرود مملکتری از
غایات داشته باشيم که پيوستگی منظم ذوات خردمند گوناگون به وسيلة قواني مشترک
است و در آن محتوای غایات خصوصی و اختالفات شخصی کنار گذاشته شرده ،ذوات و
غایاتشان به مثابة غایت اعتبار یافتهاند.
 .3نقد صورتگرايی تهی هگل به اخالق کانتی
3ت .5زمينههای تاريخی
هر چند پيش از هگل ای نقد را مطره کردهاند ،جنس نقرد هگرل برا امثرال شريلر،
یاکوبی ،هومبولت ،فورستر ،شلينگ و دیگران تفاوت دارد .نقد مذکور سویههای متفاوتی
داشت ،مثالً در زمينة سياست محافظهکاران دهة  ،1131با تأکيد بر تجربة کار سياسری،
عليه باور به قدرت عقل در تشخيص اعمال اخالقی و مسائل سياسی استدالل کردند که
«عقل بنفسه نمیتواند میياری کافی برای تکليف اخالقی و سياسی ما باشرد و بره نوبرة
خود صرف یك نيروی صوری تهی است که با هر سازوکار اجتماعی و سياسریای وفرق
میدهد» ( .)Beiser, 1992: 5رمانتيكها نيز با نگاه کلگرایانه و کمالگرایانهاشان بره
انسان به مخالفت با اخالق کانتی پرداختند ،مثالً شيلر «امر مطلق کرانتی را بره عنروان
بنيان تحول نهادهای اجتماعی و سياسی نتذیرفت .بلکه به لطف سنت انسانگرایانرهاش
اخالقی را مطره کرد میطوف به کمال ،که بر طبرق آن هردف دولرت ،گرچره تنهرا بره
مینایی سلبی ،ترفيع کمال اخالقی انسانها ،و شکوفایی تمام قوای آنهرا در یرك کرل
هماهنگ است» ( .)Ibid: 101او اخالق کانتی را بيشتر میطوف به اخالقی بودن اعمال
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میدانست تا اخالقی بودن انسانها و میتقد بود کره اخرالق کرانتی در زمينرة اعمرال و
شخصيت فاعل اخالقی ،بهایی به انگيزههای احساسی نمیدهد.
یاکوبی نيز خدا را موضوع ایمان مریدانسرت و در مقابرل صرورتگرایری تهری امرر
تنجيزی کانت از بیواسطگی شهود و حس اخالقی دفاع میکرد.
هومبولت نيز همچون شيلر ،فورستر و یاکوبی فلسرفة سياسری خرویش را بره جرای
عقالنيت محض دستور مطلق ،بر کمال اخالقی مبتنی ساخت و میتقد بود «غایت حيات
بشری انجام تکليف اخالقی نيست چه رسد به آنکه دنبال کردن خوشبختی باشد ،غایت
حيات بشری "برتری و متناسبتری پيشررفت تمرام قروای آدمری در قالرب یرك کرل
است"» ( ،)Ibid: 112ستس اخالقی مبتنی بر انسانشناسی تجربی را جایگزی اخرالق
عقلگرایانة کانتی و فيشتهای کرد.
نقد هگل به ای سبب جنس متفاوتی دارد که در عي تأکيد بر احساسرات ،کرلنگرر
بودن و نگاه ارگانيستی ،نگاهی تاریخی به تکامل انسان دارد .انسان تا به مرحلرة حيرات
مدرن نرسيده باشد بره ارادة آزاد نرسريده اسرت ،نمریتوانرد ارادهای آزاد را متیلَّرق ارادة
خویش قرار دهد؛ به تیبير هگل اراده تنها زمانی آزاد اسرت کره ارادة آزاد را آزادانره اراده
کند و ای آزادی محصولی یكشبه یا استیالیی نيست ،بلکه در طول تراریخ بره دسرت
میآید ،لذا تا اراده به ای مرحله نرسد ،قانونگذاریهایش فردی و تهی است.
3ت .3نقد هگل
به تیبير ال وود نقد میروف به صورتگرایی تهی عمدتاً متیلرق بره تفکررات دوران
ینایی هگل و مابید آن است .حسب ای نقد ،امر مطلق کرانتی از یرك جهرت حراکی از
برتری صورتگرایی است و از جهتی دیگر حاکی از محدودیت آن؛ «برتری ،از ای حي
که مفهوم ارادة خودآیي و خودآگاه را تا سرحد کمال آن بسط میدهرد؛ محردود از ایر
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جهت که مبتال به میایب انتزاع (تهی برودن) و دوآليسرم اسرت» ( O' Hagan, 1987:

 .)136هگل با ای نقد نشان میدهد که مثالهای کانت مبنی بر «همواره راست گفت »
و «دوست داشت همسایه همچون خویشت » ،نه تنها نمیتواننرد ضرروری و نامشرروط
باشند ،بلکه بهشدت امکانی و مشروط هستند .مثالً هگل در پدیدارشناسی نشان میدهد
ای گزاره که «همگان همواره باید راست بگویند» نمیتواند به همي صورت بیمحتوا و
صرفاً در مقام دستوری کلی درست باشد"« ،هر کرس وظيفره دارد حقيقرت را بگویرد".
وقتی ای گزاره به شکل وظيفهای نامشروط بيان میشود ،فیالفرور بایرد ایر شررط را
افزود که :به شرطی که حقيقت را بداند .بر همي اسا ای دستور باید به ایر صرورت
باشد :هر کس باید حقيقت را بگوید هر بار به حسب شناخت خویش و اطمينانی که خود
بدان دارد» ( ،)Hegel, 2018: 244ستس قدری جلوتر به اشارهای ظریف میگوید کره
اگر قضيه به همي صورت بيان شود خود-متناقض خواهد بود چون ای را در ضم خود
پنهان کرده است که هر کس وظيفه دارد حقيقت را به حسب شناخت خویش و اطمينانی
که خود بدان دارد ،بگوید و ای پنهانکاری خود به مینای نگفت حقيقت است .لذا هگل
سویة ضروری و مطلق ای گزاره را زیر سوال میبرد:
حال بيان اصاله شدة ای بیحقيقتی ،یا فقدان زیرکری ،از ایر قررار
است :هر کس وظيفه دارد حقيقت را هر بار بر مبنای شرناخت خرویش و
اطمينانی که بدان دارد بگوید .اما بدی سان ،آنچه به نحرو عرام ضرروری
است ،آنچه فینفسه میتبر است ،یا آنچه قضيه میخواست بيان کند قلب
به امری کامالً امکانی میشود (.)Ibid
در مثال دوم نيز هگل توضيح میدهد که دوست داشت حقيقی مستلزم دانست خير
راستي افراد است و اطالع از خير افراد مستلزم آگاهی از شرایط زندگی آنها.
ذکر ای دو نمونه تمهيدی است تا هگل در بخش پایانی «عقل قانونگرذار» اخرالق
کانتی را کليتی بیمحتوا و قسمتی از صورتگرایی نا میرفی کند:
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کليت فاقد محتوا کليت صوری است و «محتوای مطلرق» صررفاً دال
بر تمایزی است که تمایز نيست ،یا دال بر غيا کامل محتواسرت .تنهرا
چيزی که برای ای قانونگذاری باقی میماند صورت نرا کليرت ،یرا در
واقع همانگویی آگاهیای است که با محتوا مواجه شده است و شرناختی
است نه از آنچه که هست و نه از محتوای راستي بلکه در عو از ذات
یا از با خود همسانی ای محتوا.)Ibid: 246( .
ظاهراً نمونهای دیگر نيز وجود دارد که ای مطلب را سرراستتر منتقل میکند ،ایر
حکم که «دزدی اخالقاً مذموم است» ،حال چه به شکل عدم رد امانت به صاحبش یا به
دیگر اَشکال ،اگر به محك قانون عام کانت زده شود و برر حسرب میيرار عردم تنراقض
سنجيده شود ،بهخودیخود تهی از محتوا و صرف یك صورت است .ای صورت تهی را
با هر محتوایی میتوان پُر کرد ،چرا که خود نسربت بره محتروا الاقتضاسرت ،پرس هرر
محتوایی برای آن فر بگيریم اخالقاً مجاز و خالفش متناقض و اخالقاً مطرود خواهد
بود .حال روش است که محتوای امر مطلق نه در خود آن بلکه به نحو امکانی از جرایی
بيرون از آن وارد شده است؛ یینی از نظامی که مالکيت خصوصی در آن محترم شرمرده
میشود .پس میتوان نظامی دیگر ،مثل نظام کمونيستی و اشتراک اموال را پيشفرر
گرفت تا دزدی یا عدم استرداد امانت دیگر حتی موضوعيت نداشته باشد .بررای مطالیرة
صورت منقح ای نقد خواننده را به بندهای  181تا  141فلسفة حق ارجاع میدهريم و از
ذکر آنها در ای جا خودداری میکنيم.
هگل همچنان در ارادة سوژة اخالقی جای عنصری دیگر را خرالی مریبينرد .سروژة
اخالقی که یك گام به ورای شخص حقوقی نهاده ،همچنان در نااجتماعيت خرویش بره
سر میبرد ،لذا فصل مشترک انسران –عقرل -برهتنهرایی و منفرك از حرس و زنردگی
اجتماعی نمیتواند کامالً از خودسرانگی درآمده ،به تشخيص خير و شر اخالقی مبرادرت
ورزد؛ پس قواعد کانتی تا االبد تهی خواهند ماند .چنانکه نویهاوزر هم میگویرد سروژة
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اخالقی به دو دليل ناتوان از تحقق راستي آزادی اخالقی و اجتماعی اسرت؛ «نخسرت،
تحقق آزادی اخالقی وابسته به چيزی بيرون از ارادة سروژة منفررد اسرت؛ یینری سروژة
اخالقی شدن انواع فرایندهای اجتماعی شکلگيری شخصيت ،یا "پرورش" ()Bildung
را پيشفر میگيرد .به عالوه ،سوژههای اخالقی باید اجتماعی شده باشند تا اعمالشان
را محدود به اصول هنجاری دیده ،بر اصولی تأمل کنند که باید راهنمای اعمالشان باشد
و با اراده و خواست از اصولی که خير تشخيص میدهند ،متابیت کنند .دوم ،سروژههرای
اخالقی به حد خود -تیي بخشی کامل نمیرسند یینی ،به نوبة خرود( -جردای از محرل
استقرارشان در نهادهای اجتماعی) وسایل و منابع الزم را ندارند تا به ایدة خير محتروایی
عينی و غيرخودسرانه ببخشند .سوژههای اخالقی منفك از جامیه در حرالی کره ممکر
است صادقانه ميل به تحقق خير داشته باشند ،نمیتوانند بدون داشت دیدگاهی عينی در
با طرهها و اشکالی از حيات که آزادی و بهروزی همگان [یینی خيرر] را بره بهترری
وجه ترفيع دهد بدانند که تبیيتشان از خير ،کدام اعمال خاص را برایشان الزم میآورد»
( .)Neuhouser, 2008: 210-11به ای مینا هگل اخالق کانتی را انتزاعی و تهی می-
داند.
3ت .3سبب تهی بودن امر مطلق کانتی
در ادامه به مهمتری دالیل تهی بودن امر مطلق میپردازیم.
3ت3ت .5وضع اخالق برای تمامی ذوات خردمند و قطتع پيونتد بتا امتور
انسانی
وقتی کانت به وضع اخالق برای تمامی ذوات خردمند میاندیشد اخالقش منجر بره
قطع پيوند با امور انسانی تجربی میشود .آدورنو از زبران شروپنهاور ایر ضریف اخرالق
کانتی را چني نقل میکند:
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وضع اخالق نه برای انسان در مقام انسان ،بلکه برای همة موجرودات
عقالنی بماهو عقالنی ،موضوع اصلی دغدغة کانت و انگارة محبرو وی
است که هيچگاه از تکرارش در هيچ موقیيتی خسته نمریشرود .مر  ،در
مقابل ،میگویم که به هيچ وجه مجاز نيسرتيم آنچره را در کسروت یرك
گونة منفرد به ما داده شده به قامت یك نوع برکشيم ( ....آدورنرو:1831 ،
.)81
آدورنو ستس در دفاع از توجه هگل به سویههای تجربی و انضمامی آدمی و نسربت
آن با روه ،میگوید «"م "ی که از هر نسبتی با آگاهی فردیرتیافتره و از ایر جهرت
ضرورتاً از هر نسبتی با شخص زمانمند و مکانمند قطع نظر کرده باشد ،امرری بریمینرا
خواهد بود» (همان .)88 :هگل به خالف کانت نه دغدغة تمرامی ذوات خردمنرد ،بلکره
دغدغة جامیة بشری را دارد .او بیمحتوایی نظریة اخالقی کانت را ناشی از بیمهری وی
در قبال آن دسته از شرایط عمل میداند که همان حوزة درونری و سروبژکتيو انگيرزههرا
هستند.
هگل در پدیدارشناسی فروگذاری شرایط انضمامی عمل و فروروی در الک عقالنری
خویش را مشخصة رواقیگری دانسته است و رواقی را کسی میداند که درخود میشود و
تنها حقوق نفس خویش را به رسميت میشناسد ،از کليت اخالقياتی میگلسد ،اما همي
نگرش سرانجام راه به شکاکيت میبرد ،چرا که شکاک نيز قيد تمامی حقروق بيرونری را
میزند:
رواقیگری به سردرگمی شکاکانه آگراهی گرذر مریکنرد ،بره نروعی
مهملگویی در مورد نفی ،که در حرکتی بیشکل از قسمی امکان وجود و
تفکر به امکانی دیگر ،به یقي آنهرا را در خودبسرندگی مطلرق خرویش
منحل میکند ،اما آنگاه به همي ترتيب آنها را دوباره از نو خلق میکند
(.)Hegel, 2018: 278
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نزد هگل نه فروروی در عالم درون ،بلکه فیل عامل اخالقی ارزشمند است ،کارهای
ما آیينهای هستند که روه خطوط چهرة خود را در آن میبيند .هگل از مبرادی میرفتری
اعمال و تأثيرشان در خير و شر بودن افیال نيز غافل نيست ،مثالً بهصراحت ضم اذعان
به حق میرفت در مسئوليت ناشی از اعمال ،از کودکان ،مجاني و ای قبيل افراد یرا بره
طور کامل سلب مسئوليت میکند یا مسئوليتی اندک را متوجه ایشان میدانرد و از حرق
زندگی ،آگاهی و اراده نام میبرد که هنگام اضطرار موجب تیطيلی برخری مسرئوليتهرا
میشود« :اگر زندگی بتواند با دزدیدن قرص نرانی حفرظ شرود ،ایر دزدی ،بریگمران
تجاوزی به دارایی کسی نيست و اگر ای عمل را سرقت [به مینای دقيق] بگيریم ،خطرا
کردهایم» (هگل .)108 :1813 ،یا میتقد است آنجا که ارادة کسی را به زور از او سرلب
کردهاند ،نمیتوانيم مسئوليتی را متوجه او کنيم .هگل با ذکر ای مثالها ،هوشمندانه پای
ای نقد را به ميان میکشدکه گاه ممک است ميان تکاليف تیار به وجود آید ،اخالق
کانتی میياری برای انتخا به دست نمریدهرد .تکليرف حفرظ حيرات و تکليرف دزدی
نکردن ،هر دو تکاليفی مطلق و نامشروطاند ،حال بر چه اسا بایرد یکری را انتخرا و
دیگری را در پای آن قربانی کنيم؟ به همي منوال ،هگرل برا وقرع نهرادن بره شررایط
انضمامی عمل ،رانههای فاعل و اميالش ،نظریهای در با عمل مطره میکند .اما هگل
هر تمایل و رانهای را حق و شایستة عنوان «اخالقی» نمیبيند ،گرچه نقطة عطف دوران
مدرن را نسبت به عصر باستان حق سوژه به ارضای خواستهایش میداند ،هر خواستی
را بحق نمیداند و میتقد است که ایبسا تأمي ميلی منجر به تباهی حرق ميلری دیگرر
شود .رانهها زمانی سویة حقانی میگيرند که تصفيه و عقالنی شده باشند؛ ستس بدل به
تکليف شده ،اعتبار اخالقی مییابند .اساساً حيات اخالقی ابژکتيو نيرز کره هگرل بره آن
تیلق خاطر دارد ،همان بستر آزادی راستي است که تنها خودآگاهیای بدان میرسد که
شایستة ای قسم آزادی باشد ،به تیبير دیگر آزادی ابژکتيو تنها نزد خودآگراهی شایسرتة
آزادی (یینی نزد موجودی سوبژکتيو و البته شایسته) تحقق مییابد.
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.7بنا نيست ضابطههای کانتی محتوايی به دست دهند
همانطور که سالی سرجویك خاطرنشران مریکنرد برخری از مفسرران ایر نقرد را
نتذیرفتهاند که تالشهای کانت برای استخراج قواعد اخالقی خراص از امرر مطلرق بره
نحوی نوميدکننده «نامنیطف» هستند و اخالق کانتی به روی امور حادث چشم فروبسته
است .ای مفسران نقدهای هگل به کانت را ناشی از ناتوانی در تمرایز نهرادن ميران دو
طره اصلی در فلسفة اخالق کانت میدانند که کانت اصرار داشت آنها را برا هرم خلرط
نکنيم« ،یکی [طرحی] که در آن محتوای تجربی هيچ نقشی بازی نمریکنرد و دیگرری
[طرحی] که در آن محتوای تجربی به نحوی قابل توجره ظراهر مریشرود :اولری طرره
"فلسفة اخالق محض" است ،که اعتبار عينی امر مطلق را به نحو پيشينی از روی ایر
"واقیيت" (غيرتجربی) اثبات میکند که ما واجد عقل عملی هستيم؛ دیگری طره اثبات
کاربسررت یررا همخرروانسررازی قررانون اخالقرری بررا نظررامی از تکرراليف جزئرری اسررت»
( .)Sedgwick, 1988: 65-6کانت به ما میگوید که کاربست انضمامی امر مطلق
به تیبير دقيق ذیل عنوان «فلسفة اخالق محض» قرار نمیگيرد زیرا محتوای تجربی ،در
ای جا ،نقشی ضروری دارد .ای نکته درست خالف نقد هگل و همتایانش بر کانت برود.
سجویك از «پيوستی» سخ میگوید که کانت بنا داشت به مابیدالطبيیة اخالق منضرم
کند تا بتوان امر مطلق را نه در سطح انسانيت عام ،یا آدمی از حي آدم بودنش ،بلکه در
باالتری سطح جزئيت ،که همان افراد جزئی در شرایط خاص هستند ،به کار بسرت .امرا
افسو که کانت هرگز چني پيوستی را برای ما به یادگار نگذاشت .البته کانرت در نقرد
عقل محض اشاراتی دارد به ای که ضابطههرای اخالقری او همچرون مقروالتانرد کره
کاربستشان در موقیيتهای انضمامی نيازمند اموری واسطهای است که نقشی شربيه بره
نقش شاکلههای تخيل در پيوند ميان مقوالت و کثرات تجربی دارند .لذا سجویك مدعی
است به خالف گمان هگل که فکر میکرد کانرت دارد از درون حروزة منطرق عمرومی
قواعد پيشينی کل تفکر را بيان میکند ،کانت نه تنها به سرشت صوری احکام مرا مری-
پردازد بلکه در شرایط پيشينی اعتبار ابژکتيرو احکاممران نيرز ،یینری شررایط ارتبراط یرا
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کاربست آنها به محتوا و مضمون تجربی ،تفحص میکند.
گروهی دیگر میتقدند که هدف کانت روشنی بخشيدن و بنياد نهادن برترری اصرل
اخالق است .کانت در مقدمة اثرش اذعان میکند که با کاربست قانون اخرالق سرروکار
ندارد (و از همي رو ،آدمی تکاليف خاص را میپذیرد نه آنکه دلمشغول استدالل بررای
آنها یا استخراج آنها باشد) .کاربست قانون اخالقی مسرتلزم انسرانشناسری اسرت نره
متافيزیك اخالق ،لذا ای قرائت مثالهای کانت در بنياد مابیدالطبيیة اخرالق را نمونره-
هایی برای روش تر کردن اصل بری اخالق تفسير میکند نه نمونرههرایی از اسرتخراج
تکاليف خاص .کانت همچني تقسيم متداول تکراليف بره تکراليف میطروف بره خرود و
دیگران را نيز ،اعم از آنکه تکاليف ناقص یا کامل ،به مثابة امری داده شده تلقی میکند
نه تکاليفی که بناست بر اسا قاعدة خاصی برساخته شوند .فراینهاگ میتقد است کره
ای تفسير مسئله را جابهجا میکند ،در واقع مسئله ای نيست که کانت در فالن کترابش
کوشيده است آموزهای درونماندگار در با تکاليف به دست دهد یا نه ،بلکه مسرئله ایر
است که آیا فلسفة اخالق او منابع الزم برای ای کار را دارد یا نه .حاميران ایر قرائرت
میتقدند که مقصود کانت از ایدة تکليف به خاطر تکليف پرورندان آمروزهای درونمانردگار
در با تکاليف نبوده است ،ای آموزه تنها زمانی فراچنگ میآید که شناختی از انسران،
نيازها و مسائل او داشته باشيم ،لذا تکاليفی که کانت از آنهرا سرخ مریگویرد صررفاً
برگرفته از ایدة تکليف از برای تکليف نيستند ،بلکه مبتنی بر انسانشناسی عملی پيشتر
8
موجود هستند.
کانت بارها تصریح کرده است که به انسانشناسی و حوزة تجربی عمل آدمی نخواهد
پرداخت .او حوزة اصول اخالقی تجربی را منقسم به دو قسم درونی و بيرونی میکند؛ در
قسم درونی ،اصل تجربی از یك احسا درونی برآمده است که البتره خرود نيرز بره دو
بخش جسمانی و اخالقی تقسيم میشود ،کسانی که یك احسا درونی مربوط به جسم
را مبدأ اصول اخالق قرار میدهند خودخواهی 4را که دو بخش دارد ،غرور و خودپسندی،
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مبدأ قرار میدهند ،از ای گروه میتوان از اپيکور ،در ميان قدما ،و هلوسيو و ماندویل
در ميان متأخری نام برد .اما بخش دوم احسا ِ درونی که مربوط به یك اصل اخالقی
است اسا اخالق را احسا اخالقی میدانرد و بره کمرك آن خيرر و شرر اخالقری را
تشخيص میدهد ،شافتسبری و هاچسون مهمتری داعيهداران ایر نظریره هسرتند .در
برابر احسا درونی ،یك احسا بيرونی هم داریم که میتواند مبدأ و مبنای یك نظام
اخالقی باشد ،قائالن به ای نظر کل اخالق را مبتنری برر دو چيرز مریداننرد :تربيرت و
حکومت .تربيت ناظر به سنتهای اخالقی جوامع است و کانت مونتنی را مدافع ای نظر
میداند ،در قسم دوم حکومت منشأ صدور باید و نبایدهاست و اعمال مجراز و ممنروع را
اعالم میدارد ،کانت هابز را مدافع ای نظر میداند.
کانت خود هيچیك از ای مبادی را قبول ندارد و در در های فلسفة اخالق ،ایر -
چني دست رد به سينة آنها میزند:
وقتی م ارادة آزاد خود را در نظر میگيررم ایر امرر [یینری ابتنرای
اخالق بر اصول عقلی و نه تجربی] حاکی از هماهنگی ارادة آزاد مر برا
خود و دیگران است .پس ای یك قانون ضروری برای آزادی اراده است.
چني اصولی باید کلی ،ثابت و ضروری باشند ،نمیتوانند از تجربره بلکره
باید از عقل محض برآمده باشند .هر اصل اخالقی مستلزم یك ضررورت
مطلق است و چني چيزی از تجربه برنمیآید .تمام قواعد ضرروری بایرد
به نحو پيشينی تقرر یابند ،در نتيجه ،ای قواعد ،اصول عقالنری هسرتند.
حکم اخالقی هرگز از طریق اصول تجربی و حسی صادر نمیشرود زیررا
اخالق متیلق احسا نيست بلکه متیلرق صررف فاهمره اسرت (کانرت،
.)80 :1838
 .1آيا ضابطههای کانتی بهراستی بیمحتوا نيستند؟
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شارحان و مدافیان کانت از یك سو و کسانی که در پی آشتی ميران هگرل و کانرت
هستند از سوی دیگر ،راهبردهایی متفاوت اتخاذ کردهاند .برخی سرفتوسرخت برر ایر
باورند که به زعم هگل اخالق کانتی صورت محض است و با بررسی ضابطههای کانتی
هيچ محتوای مُشتپُرکنی نصيبمان نمیشود .برخی دیگر ،از جمله رالز ،قدری منیطفتر
بوده ،میتقدند «طرزکار امر مطلق [ 1]CIمانع قسمی خاص از رفتار میشود ،لرذا هگرل
نمیگوید که در شره کانت از عقل عملی اصالً هيچ محتوایی وجود ندارد .بلکه ،بنرا بره
خوانش رالز ،هگل میگوید طرزکار امر مطلق [ ]CIتمام محتوایی را کره کانرت مردعی
است ندارد» ( .)Hoy, 2009: 155-6در ادامه به ای قرائتها میپردازیم.
1ت .5غايتمندی خود نوعی محتواست
حتی اگر بتذیریم که اخالق کانتی اساساً صوری است و ای نرافی غایرت یرا اصرلی
مادی برای افیال و اخالق نيست« ،کانت مکرر تصدیق میکند که تمام اعمال میطروف
به غایاتی هستند و ماکسيمهای (سطح پایي ) ما مسرتلزم محتروا و غایراتی خراص ،یرا
دستکم مستلزم نوع خاصی از اعمال هستند که برای انواع خاصی از اهداف انجام می-
گيرند (از قبيل قولهای دروغ دادن به عنوان راهی برای افزایش منافع خویش ،یا دست
به خودکشی زدن زمانی که فررد از زنرده برودنش بيشرتر انتظرار رنر کشريدن دارد ترا
شادکامی)» (.)Freyenhagen, 2012: 46
به تیبير فراینهاگ برخی دیگر میتقدند در صرف ایدة تکليف از برای تکليف ،تکاليفی
عام مندرج است ،اما شناخت تکاليف جزئی نياز به انسانشناسی و احتماالً جامیهشناسری
دارد .حال چون ایدة تکليف از برای تکليف چارچوبی را شکل مریدهرد بررای اسرتخراج
تکاليف جزئی ،علماالخالق کانت مشتمل بر آموزهای درون ماندگار در با تکاليف است.
بر اسا ای قرائت مفهوم تکليف زمانی مینا دارد که در مورد موجودات عاقرل متنراهی
همچون انسان به کار بسته شود و ای یینی از سمت انسانشناسی هنجاری بره سرمت
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انسانشناسی توصيفی رفته باشيم .ای قرائت بيش از هر چيز بر نحوة سرلوک کانرت در
آموزة فضيلت تمرکز میکند و میتقد است که کانت در آنجا نه بر قانون عام ،بلکره برر
قانون انسانيت ،با دو غایت کمال خویشت و خوشبختی دیگران تأکيد دارد .قائل به ایر
نظر میتواند با رد ایراد هگل ،همچنان بر ای باور باشد که کانت میتواند به کمك ایدة
تکليف از برای تکليف آموزهای درون ماندگار در با تکاليف بتروراند .در ای جا مرراد از
غایت ،همانهایی است که کانت «غایات ابژکتيو» مینامد .غایات سوبژکتيو غایراتیانرد
که سوژههای متناهی بر مبنای آنها عمل میکنند ،البته ای بيان نباید ما را به صررافت
اندازد که سوژههای جزئری نمریتواننرد غایرات ابژکتيرو را اراده کننرد .در واقرع غایرات
سوبژکتيو امکانی هستند :غایات ابژکتيو کلی و ضروری .انسانيت برای کانت همان غایت
ابژکتيو است ،همان ارزش مطلقی که خير نامشروط و برای تمامی موجودات عاقل میتبر
است .به همي سبب کانت در بندهای نخست بنياد مابیدالطبيیة اخالق از ارادة نيك بره
عنوان تنها چيزی که ارزش مطلق دارد یاد میکند:
هيچ چيز را در جهان و حتی بيرون از جهان نمیتوان در اندیشه آورد
که بیقيدوشرط ،خو دانسته شرود مگرر [نيرت یرا] ارادة نيرك (کانرت،
.)11 :1803
چنانکه پيداست ارادة نيك نمیتواند از سر اميال و غایات سوبژکتيو ،مثل حب ذات،
تمایالت شخصی و  ...اراده کند ،بلکه باید به نحوی خودآیي و عقالنی اراده کند .حرال
اگر بترسند از ایدة انسانيت کدام تکاليفِ میطوف به خود و دیگران بيرون میآیند ،صررفاً
برای نمونه میتوان خودکشی نکردن ،پرورش استیدادها و قابليتهای انسرانی خرویش،
مراقبت از جسممان ،افزایش ظرفيت اخالقی یا احترام به دیگران و دیگر تکاليف فرعی-
تر را ذکر کرد.
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1ت .3کانت نه يک صورتبندی که سه صورتبندی از امر مطلق دارد
مدافیان کانت بر هگل خرده میگيرند که او از ميان سه صورتبندی امر مطلق بريش
از همه به صورتبندی اول توجه کرده است ،حال آنکه ای سه صورتبندی در یك سطح
نيستند .به نظر میرسد که کانت رابطهای دیالکتيکی ميان آنها قائرل اسرت .بررخالف
دیالکتيك افالطونی ،در ای جا دیالکتيك یینی پایي آمدن از صورت کلیترر و وحردت-
یافتهتر امر مطلق به سوی صرور متکثرترر و انضرمامیترر آن .ارادة عقالنری فاعرل کره
سرمنشأ امر مطلق است سه مقوله دارد که رابطهای دیرالکتيکی دارنرد ،بررو اونری در
توضيح ای رابطه مینویسد« :یکی از مقولههایی که بر ارادة عقالنی قابل اطالق اسرت،
مقولة «اتحاد» است .ظاهراً کانت میگوید :ارادة عقالنی با "صورت" خاصی متحد است
که بدون تردید همان "صورت قانونگذار" است که او در نقد عقرل عملری از آن سرخ
میگوید .او میگوید :صورت چني ارادهای عبارت است از کليت قاعدة به کار گرفته شده
و قاعده فقط در صورتی ای کليت را دارد که بتوان آن را قانونی کلی به حسا آورد.... .
مقولة دوم  ...مقولة چندگانگی است که به "موضوع" یا اهداف اراة عقالنی مربوط می-
شود .چني ارادهای باید با همة موجودات عاقل همچون غایات فینفسه سروکرار داشرته
باشد ... .مقولة آخر ،مقولۀ کليت است .ای مقوله در مورد اهداف هر ارادة عقالنی به کار
میرود .به خصوص برای کمال یك نظام عقالنری متشرکل از غایرات» (اونری:1831 ،
 .)1-101اونی ستس هدف اصلی کانت از سه مفهوم یا سه فرمولش را نزدیكتر کرردن
قانون اخالقی به شهود و پذیرفتنیتر کردن لوازم آن میداند .صورتبندی نخست همران
قانون محض است و دو صورتبندی دیگر وسایلی برای نزدیكتر کردن لوازم ای قرانون
محض به شهود .استرن اما در مقالة مستقلش تحت عنوان «در با نقد هگل بر اخالق
کانتی ،فراسوی نقد صورتگرایی تهی» ،0پاسخ فوق را سازشکارانه میداند ،که در عري
قبول نقد هگل میکوشد موضع کلی کانت را حفظ کند .او مینویسد:
دستکم برخی از مفسران کانت تير انتقادی را کره هگرل بره سروی
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تلقی کانت از صورتبندی قانون کلی و جهانشمول به مثابة «اصرل برری
اخالق» نشانه رفته بود جدی گرفتند ،و لذا تا ای مقردار قروت ایرراد بره
اصطاله «صورتگرایی تهی» را پذیرفتند .از سوی دیگر ،میبایسرت برا
استدالل بر ای که هرگز بنا نبوده صورتبندی قانون عام بهتنهرایی اصرل
بری اخالق باشد ،پاسخ کانتیها با یك عقبنشينی تاکتيکی در هم می-
شکست و یك خط مقدم جدید طراحی میشد ،که به محض قری شدن
با دیگر صورتبندیهای کانت (بهویژه صورتبندی انسرانيت) ،بتوانرد کرل
مشکل صورتگرایی وی را حل کند ،به نحوی که با امنيت خراطر بتروان
نکتة هگل راجع به صورتبندی قرانون عرام را تصردیق ،و در عري حرال
موضع کلی کانت را حفظ کرد (.)Stern, 2012: 73
اما تالش مدافیان کانت به همي جا ختم نمیشود ،در ادامه به اهم ای تالشهرا در
پاسخ به نقد هگل میپردازیم.
 .6پاسخ مدافعان کانت به نقد هگل
6ت .5صورتگرايی تماماً مذموم نيست ،بلکه مزايايی نيز دارد
گرچه با نقد هگل صورتگرایی در اخالق ناکارآمد میرفی شد ،اما برخی از مردافیان
کانت برای صورتگرایی مزایایی قائل شدهاند و بر ای باورند که به خالف عقل نظرری،
که در آن دخالت صور شهود؛ یینی مکان و زمان ،شناسایی را نيازمنرد مرادة تجربری یرا
امری پسينی میکند ،در عقل عملی بدون نياز به مادة تجربی به شناخت قواني صروری
اخالق دست مییابيم .مثالً اُهاگان پس از ذکر تمایزهایی که کانرت مسرتدعی اسرت از
یك سو ميان عمل و ميل به عمل نهاده شود و از سوی دیگر ميان عمل و هدفی که با
عمل به آن میرسيم ،میتقد است کره بيران کانرت مفسرران و از جملره هگرل را دچرار
سوءتفسير کرده است .در نتيجه «هگل تمایز نخست را دال بر ای مریگيررد کره فقرط
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رفتار مأخوذ از تکليف و مقابل تمایالت اخالقی است ،لذا هماهنگی امر حسانی و عقالنی
 ...اخالق را ملغی میکند؛ چرا که ای الغا عبارت از همي تضاد عقل با حس است» ( 'O
 .)Hagan, 1987: 137اگر قدری دقيقتر نظر کنيم کانت مدافع ای تضاد نيست ،بلکه
میگوید که اگر بناست کسی اخالقی عمل کند باید اسا کارش را تکليف قرار دهد نه
آنکه عملش به نحو تصادفی با تکليف تطبيق کند ،در ثرانی حتری در تیارضرات ميران
تکليف و ميل نيز به همي ترتيب عمل کند .در تمایز دوم نيرز کانرت در حرال نرزاع برا
سیادتگرایی و سودگرایی است .او نمیخواهد دست از غایت اعمال بشوید اما به ای نيز
ت نمیدهد که منفیتگرایی و سیادتگرایی اصول اخالقی کلی را بیاعتبار سازند .یا در
درجه چندم اهميت قرار دهند .به زعم کانت انگيزة اصلی عمل اخالقری در خرود قرانون
اخالقی نهفته است که سوژه و عامل اخالقی در خودش نسبت بره آن احسرا احتررام
میکند.
6ت .3سنن اخالقی–عقالنی پيشتر موجود و هنجارهای اخالقی
ظاهراً هگل در نقد کانت برخی مسائل را مغفول رها کرده است .برای نمونه در مثال
دزدی میتوان گفت که اساساً دزدی زمانی مینادار است که مالکيرت پيشراپيش محتررم
شمرده شود .دزدی و مالکيت به دو مفهوم متضایف مثل مفاهيم باالیی و پرایينی مری-
مانند؛ به ای مینا که تا باال نباشد پایي هم بیمیناست .پس کانت در یك جهان زبرانی
سخ میراند ،جهانی که در آن مفاهيم با کارکردهایشان مینا مییابند .در مثرال امانرت
نيز ،امانتستار و امانتدار پيشاپيش مالکيت را به عنوان یك حق پذیرفتهاند و نقرض آن
را اخالقاً مذموم میدانند .والش در مثالی مشابه ،یینی مثال تیهد کردن امری ،قبول کل
نهاد تیهد و نفی لوازم آن را قسمی تناقض میداند:
میتوانيم نشان دهيم که در ای شرایط [یینی ،وقتی که ماکسيم قول
دروغ دادن به قصد افزایش منافع خویش کليت یابد] کل نهاد قولستاری
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و قول گرفت بدون امکان سرپا ماندن فرو خواهد ریخرت .امرا حاصرلش
ای نيست که جهان بدون قول و عهد از حي اخالقی مادون جهان فیلی
باشد :تنها چيزی که کانت اثبات میکند ای است که شما نمیتواند هرم
نهاد حفظ قول و عهد را بتذیرد و هم در عي حال الزمة آن را نفی کنيد؛
یینی ای را که شخصی که قول میدهد قصد دارد که به آن عمل کنرد.
هگل کامالً محق است که ای پريشفرر اسرتدالل کانرت اسرت کره
رعایت قول و عهد درست و برحق است :همان نتيجهای که توسل او بره
آزمون کليتبخشی بناست آن را توجيه کند (.)Walsh, 1969: 23
نتيجة آزمون کليتبخشی نيز چيزی جز ای نمیگوید ،اگر خيانرت در امانرت امرری
مذموم باشد آنگاه کليتبخشی آن نافی امانتستاری و منجر به تناقض میشرود ،پرس
آزمون کليتبخشی قسمی میناداری بافتاری را پيشفر میگيرد.
کانت یك برساختگرای اخالقی است یا یك رئاليست اخالقی؟ نقدهای هگل نشان
از آن دارد که کانت را یك برساختگرا میداند ،یینی کانت میخواهرد راهنمرایی بررای
تیيي تکاليف اخالقی یا محتواهای اخالقی در مواقع جزئی عمل به دست دهد .در مقابل
برخی از مفسران ،از جمله استرن ،با استناد به برخی اقوال کانت میتقدند او یك رئاليست
اخالقی است که با قبول ارزشهای پيشتر موجود در صدد کشف اصول بری آنهاست.
به زعم استرن کانت «تکاليف اخالقی ما را اموری داده شده تلقی میکند ،به نحوی کره
نه نيازی دارد ،و نه میکوشد ،که آموزهای در با تکاليف یا اسرتخراج آنهرا بره دسرت
دهد» .)Freyenhagen, 2012: 47( 1لذا او امر مطلق کانتی را تأکيدی برر ایر نکتره
تفسير میکند که طبيیت الزامی تکاليف اخالقری بررای موجرودات عراقلی همچرون مرا
انسانهاست؛ یینی کانت دارد بر جنبة کليتپذیری امرر مطلرق و تسرری آن بره حروزة
موجودات یا ذوات عاقل تأکيد میکند.
برخی از مدافیان کانت نشان میدهند که فلسفة اخالق کانت ضم قبول ارزشهای
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اخالقی جاری ،در صدد واکاوی سطوحی ژرفتر است .مثالً سجویك میتقرد اسرت کره
کانت در فلسفة عملی تحليل خود را در چند سطح پيش میبرد و بیتوجهی هگل به ای
سطوه موجب طره ای قبيل نقدها شده است .سجویك دستکم از سره پرروژه در سره
سطح نام میبرد« :پروژة بنيادگذاری امر مطلق ،پروژة "متافيزیك اصول اخالقی" 3کره
نشان دهندة کاربست بسيار کلی امر مطلق است؛ و سرانجام [پروژة] نشان دادن ای امر
که ای اطالق و کاربست در شکل بسيار انضمامی "اخالق کاربردی" چه شرکلی مری-
تواند داشته باشد» ( .)Sedgwick, 1988: 61هر قسم ارزیابی از ارتباط قانون اخالق با
محتوا باید به تفاوت ای سطوه حسا باشد .کانت در نقد عقل محض به بيان مبرادی
ریاضی و فيزیك میپردازد و ای انتظار را در خواننده از بي میبرد که در آنجا سرخنی
از قضایای داخلی ریاضيات و فيزیك بگوید .بر همي قيرا در نقرد عقرل عملری و در
اخالق نيز متافيزیك اخالق میگوید و نامیقول است از او انتظار داشته باشيم که قواني
و قضایای داخلی اخالق و به تیبيری اخالقيات بگویرد .در واقرع کانرت بحر از احکرام
اخالقی جزئی را به اخالق کاربردی واگذار میکند .کار کانت کشف مبرادی مترافيزیکی
ارزشهای جاری در جامیه است ،متافيزیك یا مابیدالطبيیة اخالق دلشرمغول بره دسرت
دادن محتوای اخالقی نيست ،بلکه میخواهد با نفروذ بره منطرق حراکم برر محتواهرای
اخالقی ،اصول مابیدالطبيیی آنها را کشف کند .اخالق روزمره نمیتواند به انتظار فلسفة
اخالق وی بنشيند تا او برایش سنجههای اخالقی را کشف کند .در واقع فلسفة اخرالق،
همچون جغد مينروا ،هنگامی سر بر میآورد که اخالق جاری در جامیه شکلگيری خود
را از سر گذرانده باشد.
6ت .3کارکرد سلبی امر مطلق
برخی از مفسران و مدافیان کانت ،نظير هوفه ،نيز بر ای مطلب تأکيد کردهاند که در
بسياری از موارد صورتبندیهای کانت نباید میيار عمل قرار گيرند .ایر صرورتبندیهرا
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کارکردی حداقلی و اساساً سلبی دارند ،چرا که ما تکاليف ایجابيمان را از سن اخالقی از
پيش موجود میگيریم و تنها آنها را به محك آزمون کليتبخشی ،انسرانيت و مملکرت
غایات میزنيم .ما پيشاپيش میدانيم چه کاری درسرت اسرت .امرر مطلرق تنهرا بره مرا
اطمينان میدهد که برخی از کارها اگر ماکسيمشان را کليت ببخشيم منجر بره تنراقض
میشوند یا با اصل غایت دانست هر فرد یا ایجاد مملکتی از غایات در تناقضاند ،اما ای
بدان مینا نيست که اگر امری خالی از تناقض بود انجامش اخالقاً درست و رواست؛ چررا
که خالی از تناقض بودن اساساً میيار اخالقری برودن نيسرت .در ميران امرور و کارهرای
انسانی ،میتوان فیاليتهای بیشماری را نشان داد که انجامشان تناقضی به بار نمیآورد
ولی بار ارزشی و اخالقی خاصی هم ندارند ،به تیبيری مباهاند ،اما اخالق با امور ارزشری
سروکار دارد ،اموری که فروگذاری آنها یا نقضشان مستلزم نقيصهای در روابط اجتماعی
و شخصيت آدمی است.
والش نيز پس از بررسی مثال خودکشی همي کارکرد سلبی را برای آزمون کليرت-
بخشی یا قانون عام تشخيص میدهد« :بیواسطه روش است که آزمون کليتبخشری،
همانگونه که تفسير شد ،صرفاً سلبی است :اگر به نحوی موفقيتآميز به کار بسته شود،
آنچه را که نباید انجام شود نشان خواهد داد ،اما به ما نمیگوید که به نحو ایجرابی چره
باید بکنيم» (.)walsh, 1969: 22
اما گایر ضم التفات به ای ایراد نمیپذیرد که تنها کارکردی سلبی را به امر مطلق
نسبت دهيم .او در همي رابطه قولی را از ال وود نقل و با آن مخالفت میکند ،به ایر
قرار که «برای مثال ال وود استدالل میکند که "از صرف ای واقیيت کره مرا ممکر
است برخی اصول خاص را به عنوان هنجار برنگزینيم ،نمیتروان مسرتقيماً ایر امرر را
نتيجه گرفت که ما باید اصل هنجاری دیگری را انتخا کنيم" .برای مثال از ای اصل
که "هيچگاه به افراد نيازمند کمك نک » نمیتوان به ای نتيجره پرل زد کره "بیضری
مواقع به برخی افراد کمك ک " .اما ای گفته به نظر اشتباه میرسرد زیررا کرذ یرك
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قضيه مستلزم صدق نقيض آن است» (گایر.)188 :1830 ،
.3برقراری آشتی ميان کانت و هگل
حال جا دارد به عنوان حس ختام از رویکردی پرده بررداریم کره بنرای آشرتی دادن
کانت و هگل را دارد .رابرت استرن در مقالة پيشتر یادشدهاش ،به تأسری از جری .بری.
اشنيویند از دو رویکرد اخالقی عمده نام میبرد :رویکرد سقراطی و رویکررد فيثراغوری.
تصویر سقراطی میگوید که مردم همواره باورهرایی اخالقری دارنرد ،امرا ایر کرارویژة
فيلسوف است که با فرراهم سراخت بنيرادی غيرقابرلانکرار بررای آن باورهرا ،آنهرا را
تردیدناپذیر ساخته ،سایة شك را از سرشان بردارد ،در غير ای صورت تفکر اخالقی عادی
همواره مستید لغزش است .تصویر فيثاغوری نيز میگوید که باورهرا و حقرایق اخالقری
همواره به وحی و الهام الهی مکشوف بودهاند و نيازی نيسرت فيلسروف در پری تردارک
بنيادی مستحکم برای آنها باشد ،بلکه کارویژة او کمك به انسانهرای ضریيفالرنفس
است تا در ای مسير باقی بمانند و نلغزند .علیالظاهر کانرت فيلسروفی سرقراطی اسرت،
برای نمونه ریبرن چني تلقیای از دیدگاه اخالقی کانت دارد و مینویسد:
درست همانطور که در پروتاگورا سقراطِ افالطون تمام فضرایل را
به رشتة میرفتی تقليل میدهد که در فضایل موج میزند ،دیدگاه اخالقی
در با جهان نيز ارزش نهایی را تنها با اصل کلی موجود در وضیيتهای
مختلف تطبيق میدهد؛ یینی با صورت نا تکليف .محتوای جزئی ميرل
فاقد ارزش ذاتی است و ارزشش کامالً ناشی از عنصر نا تکليرف اسرت
(.)Reyburn, 1921: 186-7
اما استرن کانت را نه سقراطی که یك فيلسوف اخالق فيثاغوری میداند و هگرل را
نيز یك شهودگرای جزئینگر میرفی میکند.
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در بط رویکرد سقراطی ،فشاری محسو وجود دارد به سوی ای دیردگاه کره بره
یك اصل بری نياز داریم تا اغتشاش افکار اخالقی روزمره را نظام بخشيم؛ مانند کراری
که ميل با اصل فایده در اخالق میکند .اما استرن همنوا با اشنيویند کانرت را در سرنت
فيثاغوری جای میدهد ،چرا که میتقد است «کانت در تبيي لزوم تالشش برای به دست
آوردن "اصل بری اخالق" ،به هيچ وجه ای مینا را بيان نمیکند که بدون ایر اصرل
اخالق روزمره به مخاطره میافتد یا در غير ای صورت نمیتواند هيچ سراختار نظراممنرد
درست یا اساسیای داشته باشد؛ بر عکس ،به نظر میرسرد او فکرر مریکنرد کره تفکرر
اخالقی روزمره همانگونه که هسرت نظمری کرامالً نيکرو دارد .در عرو  ،در دعروای
فيثاغوری ميان خير و شر در وجدان آدمی به اصل بری نياز داریم که بردان وسريله بره
خودمان کمك کنيم تا از ایمان کاذ و خودفریبی ،که بهسهولت میتوانند موجب فسراد
اعمالمان شوند ،بترهيزیم» (  .)Stern, 2012: 84کانرت برهویرژه در فصرول اول و دوم
بنياد که دست به کار شناسایی قانون عام میشود ،تصویری از کارش ارائه میدهرد کره
گویی از برداشتهای اخالقی مشترک ما آغاز کرده ،در حال پيشروی تحليلری اسرت .او
بنا ندارد چيزی به فهم اخالقی عرفی ما بيفزاید و لذا صورتبندیهای اخالقی او به نوعی
همان اصول بری با کارکرد پيشگيری از لغزش اخالقی هسرتند .کانرت در آنجرا عقرل
عرفی را تنها متوجه اصول خودش میکند ،اما همانطور که استرن هم متذکر مریشرود
ای مانع از آن نمیشود که بگویيم کانت پيرو طره سقراطی نبوده است .از قضرا تیرابير
دیگری هم در بنياد وجود دارند که نشان میدهند کانت حتی به وجود الگوهای فضريلت
و سرمشقهای عادی هم بسنده نمیکند و در هر صورت بنای آن دارد که با کمك قروة
عقل عملی قواعد کلی تیيي کنندة تکاليف را میلوم کند .به هر تقدیر کانت صحه مری-
گذارد که کشف اصل بری اخالق به ما کمك میکند تا فاعالن اخالقی بهتری باشريم،
چرا که با ای اصل کمتر دچار فریب و خودفریبی خواهيم شد و استوارتر در مسير اخالق
گام خواهيم زد .کانت بر ای باور نيز بود که دیگر نامزدهای اصل بری اخالق ،در سرایر
نظامهای اخالقی ،زمينة ابتال به خودفریبی را فراهم میکنند و اجازه میدهند تمایالتمان
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با دخالت در داوریهای اخالقیامان آنها را مغشوش کنند .چني خوانشی از کانت نشان
میدهد که او هم همچون هگل دستکم در آغاز مسير به تفکرات اخالقی عرفری وقرع
مینهاد و لذا ای که محتوای حکم اخالقی را به تیبيری از بيررون وارد مریسراخته ،بره
سبب اطمينانی بوده که به نظام اخالقی عقل عرفی داشته است .استرن ضم اعتراف به
کاستیهای تالشش ای برداشت فيثاغوری از کانت را نویدبخش آشتی ميان او و هگرل
میداند.
نتيجهگيری
برای هگل خير ،مفهومی جمیی است ،به همي سبب هگل بسيار مشکوک است به
ای که سوژة اخالقی فردی قادر به تحقق خير باشد .بهای هر شکلی از دنبال کردن خير
فردی غفلت از خير جمیی است ،دفاع از جامیهای است که برای تا آوردن بیعردالتی
نياز به ایدئولوژی اخالقی فردگرایانره و رویگردانری از خوشربختی نيراز دارد .نرزد هگرل
زیست اخالقی و رهایی اساساً نمیتواند فردی باشد ،اما کانت نيز ایر اتهرام را نخواهرد
پذیرفت که نظام اخالقیاش فردگرایانه است ،اتفاقاً مدعی است که برای رهاندن اخالق
از بند عواطف و احساسات فردی ،ضوابطی کلی را در اختيار نهاده است .سروژة اخالقری
کانت فردی نيست ،بلکه استیالیی و کلی است ،آن قدر کلی که به تمامی ذوات خردمند
اطالق میشود .نقد هگل دارد ژرفنای دیگری را مریکراود؛ یینری هگرل حسرب نگراه
تاریخیاش میتقد است که اخالق کانتی هنوز به بازشناسی متیلق اراده در مقام موجودی
آزاد و گام نهادن به قلمرو حيات اخالقی نرسيده است؛ لذا در مقام سوژهای فردی اقردام
به قانونگذاری اخالقی میکند ،که علیرغرم داعيرة قانونگرذاری عرامش ،فقرط صررف
صورتی تهی را بيان میکند .به زعم هگل وقتی به قلمرو اجتماعی و ستهر خرد جمیری
گام مینهيم ،قواني کلی اخالقی به خالف کليات کانتی که همرواره اسرتیالیی بودنرد،
سویة انضمامی نيز مییابند .مقصود هگل از قواني اخالق عرفری قروانينی اسرت کره از
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رهگذر وضع نمایندگان جامیه در مجالس نمایندگی چني صورتی یافته است .با توجه به
تفاوت پارادایمهای کانتی و هگلی ،باید هنگام قرائت و مقایسه کانرت و هگرل بره یراد
داشته باشيم که مقوالت فردیت و کليت نزد ای دو متفکر دو مینای متفاوت دارنرد ،لرذا
مقایسه به صرف تشابه الفاظ رهزن فکر خواهد برود .در مواجهره برا ایر دو متفکرر در
موضع انتخا ميان ایدئاليسم استیالیی و مطلق قرار داریم.
فلسفة اخالق کانت با یك دوراهی دشوار روبهروست :یا باید خرود را بره ایر نقرش
محدود کند که تنها کار ویژهاش کشف اصول کلی اعمال اخالقی باشد و الجرم دست از
تجویز برخی اعمال و امرونهی اخالقی بکشد یا همچنان داعيرة تجرویز داشرته باشرد و
بتذیرد در موارد انضمامی و به خصوص در مواقع بروز ناسازگاری ميان احکام کار چندانی
از میيارهایش ساخته نيست .تنها به قيمت قربانی کردن یکی از دو سوی ای ماجرا می-
توان از کانت دفاع کرد .اگر کانت را رئاليست اخالقی میرفری کنريم؛ یینری فرردی کره
ارزشهای اخالقی پيشتر موجود جامیه را به دیدة قبول مرینگررد ،ایر سرؤال پريش
خواهد آمد که که ارائة سنجة اخالقی از سوی چني فرردی چره مینرا و در نتيجره چره
کارکردی میتواند داشته باشد؟ اگر کانت ارزشهرای مقبرول جامیره را پذیرفتره باشرد،
صورتبندیهای او دیگر درستی یا نادرستی چه چيزی را میخواهند اثبات کنند و از طرف
دیگر اگر بناست صورتبندیهای او به ما اعمال درست و نادرست را بنمایانند ،پرس چررا
در برخی از آثارش فلسفة اخالق را از ای کار میاف داشته است؟

متأسفانه کانت در تمام آثارش یکدسرت سرخ نمریگویرد ،در حرالی کره در بنيراد
مابیدالطبيیة اخالق خود را در حال کشف اصول حاکم بر ارزشها میرفری مریکنرد ،در
فلسفة فضيلت خود را در حال کشف تکاليف در موقیيتهای جزئی تصویر میکند .ایر
سبب شده است که به هر نحو ناقدان با استناد به یکی از ای دو رویکرد فلسفة اخالق او
را به نقد بکشند.
اما در همي مورد ،فلسفة هگل چقدر راهگشاست؟ همانطور که نشران دادیرم نرزد
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هگل سير روه روندی رو به جلو دارد و اراده تنها زمرانی آزاد اسرت کره متیلرق آن کره
همان انسان است آزاد باشد؛ یینی زمانی که اراده با دیگری به مثابة انسانی آزاد روبرهرو
شود و ای مهم دست نمیدهد مگر با طی مراحلی تاریخی که هگرل البتره میتقرد برود
زمانة او به ای مرحله دست یازیده است .لذا وقتی هگل کانت را نقد میکند کره برخری
اصول مثل مالکيت و  ...را به نحوی غيرانتقادی پيشفر گرفته است ،مقصرودش آن
است که نزد کانت شاهد فرایند تاریخی رسيدن به آن امور نيستيم ،اما هگل خود وقتری
از مالکيت سخ میراند در واقع روند تاریخی شکلگيری حق مالکيت را نشان میدهد.
از سوی دیگر نزد هگل وساطت ميانجیها در عي کليت قانون در پی حفظ شئونات
حيات جزئيت نيز هست .در نهایت هگل با اخذ رویکردی ارسطویی دولت را فررد یینری
همان کلیِ طبيیی و جزئیشده میداند و میکوشد جانب کليت و جزئيت را یکجرا نگراه
دارد.
پینوشتها
1. ratio essendi
2. ratio cognoscendi
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8. Metaphysics of morals
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