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غيبیفاضل

!»بگيریبکاررافکرتباشداشتهشجاعت«
کانتامانوئل

چونمذهبیاعتقادکهآنجاازومیشودتلقیاخالقفرمانفرمایدينوسطايیقرونسرشتباجوامعیدر
آنکهديگرۀجنب. استبیموردنيزاخالقیارزشهایوفرمانهاۀدربارگفتگووانديشهندارد،چراو

ۀنمونواالترينبايدنيزآناخالقياتمیگردد،تلقیبرحقمذهبتنهابعنوانجوامعاينبرحاکمدينچون

دراخالقینظرازبايدطبعًانيستند،برخوردارارزشهايیچنينازچوناديانديگرپيروانوباشدجهانی
بیبندهماناباشندهمرأینکتهایدردنياۀعقبماندکشورهایمردماناگرکهاينست. باشندپايينتریۀدرج

.استغربیۀپيشرفتکشورهایدراخالقیانحطاطوباریو

ممکنچگونهکهنمیپرسندخودازوندارندآگاهیخويشنگرشدرنهفتهتناقضبرحتیمردمانیچنين
عمًالکهباشد،نشدهآنانپيشرفتمانعتنهانهنيست،همجديدیۀپديدکه،"غربدراخالقیانحطاط “است

است؟انجاميدهنيززمينههاۀهمدرشکوفايیبه

سقراطازوداردرواجديربازازغربیانديشمندانمياندراخالقۀدربارگفتگوکهمیدانيمديگرسویاز
بارهدراينکنکاشبهبزرگیفيلسوفانکنونتاداد،پيوندفلسفیۀانديشبارااخالقۀدربارانديشيدنکه

بلکهمیدارند،گرامیراخودانديشمندانتنهانهپيشرفتهجوامعمردمکهمیدانيمنيزرااين. پرداختهاند
مردمانیاستممکنچگونهاينکهديگرتناقضپس. میکنندعملنيزبدانبيابنددرستراآنانسخناگر
باچندانراخودکهماوباشندرسيدهاخالقیانحطاطبهمیکنند،عملخودۀانديشبزرگانسخنبهکه

!باشيم؟برترآنانازايمنکردهدرگيرمقوالتیچنين

خواهدغربدراخالقۀفلسفانديشمندانمعروفترينازتندوآرایدرکوتاهپژوهشیباحاضرنوشتار
راآنازاستفادهامکانواخالقۀفلسفپيشبرددرغربیانديشمندانکوششاهميتوراهدشواریکوشيد
.دهدنشان

***

درشود،مطرح” دندانبرابردردندانوچشمبرابردرچشم “حکم] ١[توراتدرآنکهازپيشقرنچند
”قصاصاصل “همينبرکمابيشکهبودبرقرارجانبهایهمهودقيقبسيارجزايیقوانين] 2 [بابل

خدا،ازترسبرتکيهبابلکهنداشت،نظرمجازاتبهفقطتوراتحکمچونکهتفاوتاينبا. بوداستوار
اينبهرحال،. دانستاخالقیۀجنبباحکمیآنرامیتوانبنابراين. میکردجلوگيرینيزجرموقوعازبايد
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بود،شدهپذيرفتهاجتماعیزندگیۀپایبعنوانکمابيشسالهزارانبعد،بهيهوديتپيدايشازتنهانهحکم
بعنوانهمواستجزائیقوانيناصلیۀپایهم،"وسطايیقرون “سرشتباجوامعۀهمدرهمهنوزبلکه
.میشودشناخته” اخالقۀفلسف “تنها

وناميدانتقامرا” بمثلمقابله “مسيحعيسیکهبدينصورتيافت؛بازتابمسيحيتدربعدیتاريخیۀمرحل
...”چشمبرابردرچشم “حکماگرکهاستداللاينبا. شدخطاکار” بخشايش “وآنازپوشیچشمخواستار
”شالنوکوران “ازمملوجامعهایبهنهايتدرومیزنددامنجويیانتقامازتسلسلیبهشودپيگيری

.میگرددمنجر

چنينبههيچگاهوجاهيچنيز” قصاص “اصلاجرایآنکهشگفتامااست،درستاستداللاينهرچند
اغلبزيانديدگانوداشتتکيهقدرتبرهموارهظلمگذشتهدرکهسادهدليلبدين! نگشتمنجرفاجعهای

اصوًالکهبودندفرودستانیاغلبديدگان،آسيب. نبودندبرخوردارجويیانتقامبرایکافیتوانايیاز
راآسيبديدگانوفرودستانحقکهمیشدپيدا” عادلیحاکم “ياو” دادگاهی “کمترونداشتندانتقامتوانايی

.بنشاندکرسیبه” مثلبهمقابله “اجرایبا

چنينغيراينصورتدرزيرابمانند،پايبند” انتقام “اصلبهنمیتوانندديگرقانونمدارجوامعديگرطرفاز
کندهچشمهاپيشازبيشکهدهدرضابايداستشهروندانحقوقمدافعيکسانبهقانونآندرکهجامعهای

ناگزيرند) دمکراتيک (مدنیجوامعاينرواز! روددارباالیسرهاقصاص،بهوگرددبريدهدستهاشود،
!کنندقصاصجايگزينرا” بخشايش “وبپوشندچشم” مثلبهمقابله “از

دامنهبحثهایآنتأثيراتومجازاتۀدربارگرفتندشکلمدنیجوامعاروپادرزمانيکهازهمسبببدين
مجازاتموجوددلواپسیهایواعتراضاتعليرغمدومجهانیجنگازپسباالخرهآنکهتا. درگرفتداری
تبهکار،ازانتقامنهمجازات،ازهدفکهشدشناختهرسميتبهاصلاينو] ٣[گشتحذفبکلیاعدام
.استاوتربيتتجديدبلکه

سيریبرعکسکهنرفتباالکشورهاايندرجنايتوجرمآمارتنهانهاعدام،مجازاتحذفباکهشگفتا
کهداردوجودتصوراينآنهادرکهاستکشورهايیازترپايينبسياربهرحالوگرفتپيشدرنزولی
.میگرددمنجرقتلوبزهازاجتناببهاعدامحکماجرای

درواستممکنفردی” مجاهدت “بهتنهااخالقبهبودکهاينستتصورعقبماندهکشورهایدر
تشديدايراندرنگرشیگرايانه"چپ “افکاررواجباديگر،سویاز. دارداهميتشخصیرفتارچهارچوب

بخودخودجامعهدمکراتيک،وعادالنهسياسینظامبرقراریوسياستدرتحولباگوياآنبربناکهشد
.رفتخواهدبهبودبهرو) اخالقینظرازجملهاز (نظرهراز

سياسیبحرانگفت،میتوانکهبدانجاتا. استدادهنشانراشدهيادنگرشبطالنگذشتهقرننيمتحوالت
هيچگونهنيزآيندهدروبرعکسنهواستحاکماخالقیبحرانۀنتيجخودزيادیحدتاايراندراجتماعی

.بودنخواهدممکناجتماعیسطحدراخالقیمنشبهبودبدونمثبتیروند

ۀفلسفگامبهگامنوشتارايننخستبخشدرآنستکههدف. بپردازيماصلیمطلببهاينکمقدمهاينبا

بادوم،بخشدروکنيمبررسیمیشودشمردهروشنگریدورانفيلسوفمهمترينکهراکانتاخالق
.دهيمنشانامروزبهتارااخالقۀفلسفتکاملآدورنو،آرایبهکوتاهنگاهی

***
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علومدردانشمندبعنوانجوانیدراو. آوردرویاخالقۀفلسفبهخوداخيرآثاردرتازهکانتامانوئل
درآنکهتا. بود” شناختۀفلسف “اواصلیموضوعآوردرویفلسفهبهزمانيکهويافتشهرتطبيعی
زمانايندر. میپرداختسياسیۀفلسفبهچيزهرازبيشکهآمدپديدانديشمنداناز] ۴[محفلیبرلين
کهساختمطرحراپرسشاينمینوشت] ۵[مزبورمحفلبهوابستهۀنشریدرکهمقاالتیدرکانت

شهروندانوشد؟آزادیازسؤاستفادهمانعمیتوانچگونهکدامست؟دمکراتيکوآزادهجامعهایۀسنگپای
کنند؟رفتارجامعهخدمتدرکهبرگزينندحکومتبهراکسانیتوانستخواهندمعيارهايیچهبا

هيچکهرسيدنتيجهاينبهوپرداختاخالقیمسايلفلسفیبررسیبهکانتپرسشهايیچنينجوابدر
گامعدالتجهتدرکهبرگزيندراحکومتیشدنخواهدموفقاخالقیتربيتازبرخورداریبدونجامعهای

ماداميکهزيرا. داردمستقيمۀرابطسياسیواجتماعیرشدبااخالقیتربيتسطحديگربعبارت. بردارد
ويژگیهايیچهباراکسانیچهکهمیدانندشهرونداننهبالطبعنباشد،حاکمجامعهایبرنيکیموازين

.بودخواهندبرخوردارپسنديدهکرداریورفتارازبرگزيدگاننهوبرگزينند

عقبماندهجوامعدرزيرا. دانستماندهعقبجوامعومتمدنجوامعتفاوترااخالقیتربيتکمبودکانت
کهآنجااز “ياو.” باشمفاسدکهدارماجازههممنهستند،فاسدهمهچون:” کهاستحاکماصلاين

چنينبرکهدادنشانبدرستیکانت.” کنمظلمهستممجازبتوانماگرهممنکردهاند،ظلممنبهديگران
ناراضیاند،حکومتگرانستموزورازهمگانهرچندومیيابندحکومتزورگووفاسدحاکمانیمردمانی

.کنندتحملراآنانمجبورندهستند،آغشتهاخالقیفسادبهکمابيشنيزخودچوناما

اخالقواستجمعیوفردیاخالقبهبودبهوابستهاجتماعیپيشرفتهرگونهکانتنظرازسبببدين
.استبرخوردارجامعهقوامدرمحوریاهميتازانسانیزندگیۀخميرمایبعنوان

وبکن “بصورتکهمیشدختمفرمانهايیبهاخالقياتنيزاروپادر.) م١٧ۀسد (روشنگریدورانتا
رفتارباعثمحدودونسبیبطورتنهادادنشانتاريخچنانکهومیکردهدايتزندگیدررامؤمنان!” نکن
:کهسبببدينجملهاز. میشدنيک

")بزرگان “ومردانثروتمندان،قدرتمندان، (فرادستانوبود” طبقاتی “اخالقاديان،ادعایبرخالفـ
.داشتند ..) کودکانوزنانندارها،ضعيفان، (فرودستانازمتفاوتکامًالرفتاریعمًال

را” گناهان “رواججزيه،ياوصدقهگرفتنباوگرفتهانحصاردرراگناهانبخشايشمذهبیمراجعـ
.بودندساختهخودقدرتتحکيمودرآمدکسبۀمای

دررااووبودند) جنسیاميالبويژه (انسانطبيعیاميالمخالفجهتدرمجموعدردينیفرمانهایـ
.میساختندروحیپريشانیدچارگناهبهارتکابتشنجميدان

انديشهکنکاشازبايدونداردعقلبهربطیاستآدمیرفتارراهبرآنکهبااخالقگويامهمترهمهاز
اخالقیفرمانهایۀدربارچراوچونبهعقلکمکبهروشنگرانآنکهازپسسببهمينبه. باشدبرکنار

اگرکهآمدبوجودواهمهاينوفروريختدرهم” دينیاخالق) “ترسناکوباشکوه (کاخبيکبارهپرداختند،
هرگيرد،بکارخودمنافعواميالخدمتدرراعقلوبسنجدخودعقلبارارفتارشکسهرباشدقرار
!میشودمجازغيراخالقیعمل

رفتنپسداد،نشان. م١٩و١٨سدههایدراروپاتاريخچنانکهوبودبیموردواهمهاينخوشبختانهاما
مقايسهدرفرانسهکبيرانقالبازپسبويژهبلکهنيانجاميد،اخالقیمرجوهرجبهتنهانهمذهبیاعتقادات

.نهادبهبودبهرووسطاقرونبا
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بايداخالقۀفلسفاين. بودنيامدهبوجودنوينیاخالقیۀفلسفمسيحی،اخالقياتبرابردرهنوزاينهمهبا
امانوئل. گيردقرارشهروندانۀهمقبولموردتاعقالنیهموباشدانسانیهمکهمیکردتکيهموازينیبر

انگليسیبزرگفيلسوفدواوازپيشالبته. پرداختمهمبدينپيگيریباکهاستانديشمندینخستينکانت
.بودندکردهمهمیکوششهایۀزمينايندرنيزهيومديويدوالکجان

آنکهديگر] ۶."[نيستدينۀزاداخالق: “کهنشاندکرسیبهراواقعيتاينبارنخستينبرایکانت
درفسادۀريشکهبوددادهتشخيصبدرستیاوزيرا. شدعقلبااخالقیموازينهماهنگیخواستار
رااخالقیورفتاریموازيندينارباباناينستکههستند،پايبندمذهبیاخالقياتبهظاهرًاکهجوامعی
.باشدروشنمؤمنانبرایبدرستیآنهاضرورتآنکهبدونکردند،واجبمطلقاحکامیبصورت

چيزهمهاديانکهگذشتهدورانهایدر. نبوددينبهنيازنفیمعنیبهاخالقدينیمنشأنفیکهنماندناگفته
اخالقیارزشهایمبتکروموجددينکهداشتوجودنيزتصوراينمیکردند،تعيينمؤمنانزندگیدررا

شاهدشد؛قائلديگریعملکردهایدينبرایواستاشتباهتصوراينکهکرد،ثابتکانتاما. هستنيز
.بودمؤمنیمسيحیاوخودآنکه

سویاز. زدنخواهددستآنبهوگرنهبداند،عاقالنهراخودرفتاربايدبهرحالانسانکهاستروشن
اخالقیموازينخودکهبدهيمحقاوبهبايدگيريمنظردرآزادوعاقلموجودیراانساناگرديگر

آزادانهراآنهاعاقل،مردمانیکهشايستهاندزمانیاخالقیموازينديگر،بعبارت. دهدتشخيصراشايسته
اگرمذهبیاخالقونداردمفهومآزادیبدوناخالقیرفتارهيچگونهپس. برگزينندعملراهنمایعنوانبه

.نيستاخالقنامۀشايستاصوًالکندحکومتانسانبرچراوچونبدونبخواهد

معيارعقلآنکهمسّلمکرد؟اعتمادعقلبهنيزاخالقياتمورددرمیتوانآيااينستکه،اساسیپرسشاما
.شوندنظراختالفدچارموضوعیهرۀدرباراستممکن” عاقالن “کهسادهدليلاينبه. نيستثابتی

درامامیشود،منجرعقايدۀزايندبرخوردبهکهنيستبدتنهانهموارداکثردرنظراختالفکههرچند
.باشدجامعهکلتوافقموردمشخصمکانوزماندرآنموازينکهداردضرورتاخالقياتمورد

قبولموردوثابتمرجعیبهنيازکندقضاوتاخالقیودرستبتواندآنکهبرایعقلنيز،کانتنظربه
فرمان “رامرجعاينکانت. راندحکمعقلبرقطعیوحتمیبطوربايدمرجعاين. داردهمگان
.مینامد) Categorical imperative"(قطعی

در. گفتهاند” بيداروجدان “ايرانیادبدرکهباشدهمانشايدمینامد” قطعیفرمان “کانتکهراآنچه
.راندحکمانساندرونبربايدکهاستاخالقیموازينازمجموعهای” قطعیفرمان “کانتنظر

نهد؟گردنبدانبايدعاقلانسانچراومیشودتعيينچگونه” قطعیفرمان “کهاستپرسيدنیحال
میتواندعاقلیانسانهرکهمیکندادعاکانتکجاست؟حدشانومرزوکدامندقطعیفرمانهایوانگهی

چگونگیو” قطعیفرمان “میکوشدنمونههايیطرحبااو. بشناسدعقلکمکبهرااخالقیفرمانهای
:دهدتوضيحهمگانبرایراآنسنجش

نيزراخوداطرافيانۀهمبايدکنمدزدیمناگرکهبيانديشدبايدنخستکند،دزدیمیخواهدکهکسیمثًال
رفتاریدزدیبنابراين. بودنخواهداماندرنيزمنمالصورتايندر. کننددزدیکهبدانممجاز

میخواهدکهکسیزيرا. دروغگويیاستهمينگونه. استاخالقیفرمانبامغايرسبببدينوغيرعاقالنه
!بگوينددروغکهمیدهداجازههمهبهصورتايندرکهبيانديشدبايدبگويددروغ

استمطلقکه،تفاوتاينبااستاخالقیۀشدشناختهموازينهمان” قطعیفرمان “کانتنظرازبنابراين

iran emrooz ( امروزايران ) http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/print/42173/

4 von 8 30.12.2012 17:40



قصدبهقاتلیاگرمثًالکهاست؛نکوهيدهچناناونظردردروغگويیجملهاز. نداردچراوچونجایو
راامرحقيقتبايدنيزصورتايندرحتیبپرسد،اواختفایمحلازگشتهپنهانشمانزدکهکسیکشتن

!بپرهيزيددروغازوبگوييد

درانسانهاۀهمکهدهدبدستتضمينینمیتواندامامیکند،ستايشبسياررا” قطعیفرمان “کانتهرچند
شودباعثکهمیگرددانگيزهایبدنبالونمیداندکافیآنرانهايتًااينرواز. برندفرمانآنازمواردۀهم

فرمان “کاربستبرایمعياریرا) good will” (پاکنيت “اينرواز. نهدگردنقطعیفرمانبهانسان
.میدهدتشخيص” قطعی

ونيتیبهراکاریانسانبساچهکهاستمعترفکانتخودوانگهیدارند؟پاکنيتهميشههمهآيااما
رفتاربرعکس،يا. میرساندزيانديگرانبهومیشودحاصلبدنتيجهایامامیدهد،انجامخوبمقصدی

ۀهمبهراجنسیکهداریمغازهمثال،بعنوان: باشدداشتهسرپشترانيکینيتحتمًانبايدنيک
اجرایاونيتمیفروشد،يکسانقيمتیبهبزرگسال،چهوکودکچهندار،چهوداراچهخريداران،

نيکاو” بيعدالتی “درحاليکه. شدخواهدورشکستکندرفتارعادالنهاواگربرعکس؛نيست،” عدالت“
]٧. [نمیسازدمحرومخريدامکانازراخريدارانهمومیدهدرونقرااوکسبهمزيرااستانجام

ۀپديدانساندروندرکانتکهاستاينجا. نمیشودمنجررفتارینيکبهالزامًانيز” نيکنيت “بنابراين

رفتارینيکآنکهبرایاينرواز. دهدقراررفتارینيکضامنواتکاۀنقّطآنرابتواندکهنمیيابدديگری
استدالل. میيابدرا” شناسیوظيفه “ومینگردبيرونبهومیکندرهارااودرونکند،تضمينراانسان

تنهاومیگيردصورتپاداشیبهچشمداشتياومنفعتیبهاميدبدوناصوًالشناسیوظيفهاينستکهاو
:استاخالقیموازينوقانونبهانسانسرسپردگیازناشی

]٨."[بشودعملوظيفهایبهبدينکهتنهابلکهندارد،بستگیآنهدفياوانگيزهبهاخالقیرفتارارزش“

موازينبهکهاستالزمکندرفتاروظيفهایچهبهبايدکهبداندلحظههردرانسانآنکهبرایاو،نظراز
آنهابرناسالممنافعیياواحساساتاميال،نگذاردوباشدداشتهراسخاعتقادی) Maxime(اخالقیواالی
مفهوماينازومیکنداضافه” قطعیفرمان “بهرا” شناسیوظيفه “کانتاينرواز. آوردواردخدشه
:کندشکآندرنمیتواندعاقلیانسانهيچکهمیدهدبدستتعريفیجديد،

.”شودبدلديگرانبرایقانونوسرمشقبهبتواندهموارهتورفتارکهکنرفتارآنچنان“

کشف “حددردورانسازکشفیآنراومیدهدارائهاخالقخطاناپذيروکلیقانونبعنوانراجملهايناو
.میکندقلمداد] ٩"[نجومدرکوپرنيک

اعتماد،مورداتکايینقطهبدنبالوکردهبيانپيچيدهزبانیباآنراکهکانتاخالقۀفلسفمحتوایاستاين
بزرگکشفیبعنوانراپديدهایهربار،"وظيفهشناسی “به” پاکنيت “ازسپسو” وجدان “به” عقل “از

.میسازدرهايشونمیيابداعتمادقابلراآنبعدیگامدرامامیکند،اعالم

آن” درستی “بههمگانهرچندکهمیگذاردانسانبرابردرسنگنبشتهایهمچونراباالۀجملنيزنهايتدر
نبودشوبودنهايتدرومیشودبيگانهروزمرهزندگیباکهاستنايافتنیدستچنانولیدارند،اعتراف
نيکرفتاریسرمشقاوازديگرانبخواهدکهمیداندنيکچنانراخودکسیچهزيرااست،يکسان

بگيرند؟

اوآخرحرفدرحاليکهباشد؟اجراقابلهمگانبرایکهبيابدقانونیکهنبوداينکانتهدفمگروانگهی،
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جامعهکلفروپاشیبهلغزشیکوچکترينکهکندتصوروباشدرفتارنيکمطلقبطوربايدانساناينستکه
کهنمیپاشدهمازراجامعهتنهانهکوچکلغزشهایکهمیدهدنشانکسهرۀتجرباماانجاميد،خواهد

.نمیاندازدمخاطرهبهنيزراانسانینزديکروابطحتی

درتنعقالنیسنجشبهديگرمیگيرد،بخودمطلقۀجنبکهاينروازکانتاخالقۀفلسفکلبنابراين
حتیمطلقگرايیبهسقوطسبببهاوۀنظری. باشدداشتهمثبتیعملیۀنتيجهيچگونهنمیتواندونمیدهد

بهبوددرنمیتواند) میشدندمتوسلآنجهانیپاداشياومجازاتازترسبهکه (نيزکهناديانۀاندازبه
.باشدمؤثراخالقيات

نمیخواستاما. کندحاکماخالقبرراعقلمیخواستاوکهاستاينکانتاخالقۀفلسفديگرمشکل
راخودتصميمکند،مراجعهوجدانبهآنکهازپيشواستاحساسآموزدستخواهینخواهیعقلکهببيند

.کندخودپشتيبانودهدفريبراوجدانمیتواندراحتیبههربارواستگرفته

در” قطعیفرمان “اينرواز. میديدنوساندرثوابوگناهميانراانسانمسيحی،سنتبهکانتوانگهی
ظاهریتنهاکانتاخالقۀفلسفگفت،میتوانچنانکه. ديگرنامیبابودمذهبی!” نکنوبکن “همانواقع

و” شناسیوظيفه “باراانسانآزادی) بيشترهمشايد (مذهبۀاندازهمانبهاوودارد” غيرمذهبی“
بجاآزادۀارادوخردورزیبرایجايیکهمیکندمحدودچنان” اخالقیسنتهایوقانونبهسرسپردگی“

فيلسوفانبرخالفومیشداستقبالپروسمقتدرحکومتسویازاوآرایکهنبودسبببی. نمیماند
دروبودپروسدربارفيلسوفزيادیحدتاکانتداشت،انقالبیرنگافکارشانکهانگليسیوفرانسوی

.میکردعملآلمانۀجامعدرموجودۀاقتدارگرانروابطتحکيمجهت

مدرنیوجانببهحقۀچهرکانتپيروانمیکرد،نظارت” اخالقيات “اجرایبرآلماندرکليساماداميکه
بارااخالقیموازينکهمیکردندادعاومیدانستندکليسامنتقدومخالفراخودکهصورتبدين. داشتند

رفتارموازينیهمانبهکورکورانهشناسیوظيفهوسرسپردگیبانهايتدردرحاليکهمیسنجند،خودعقل
.بودکردهبرقرارمسيحيتکهمیکردند

وريختدرهممیکرد،دنبالراديگری” اخالقی “موازينکهنازیحزبآمدنکاررویباوضعاين
سرسپردگیهمانباآلمانیهااتفاقبهقريباکثريتزيراانجاميدفاجعهانگيزینتايجبهکانتاخالقۀفلسف

.شدندهيتلرفرمانبهگوششناسیوظيفهو

برابردرآيشمنآدولفبنامنازیرژيمجانيانازيکیکهرسيدخوداوجبهزمانیاخالقۀفلسفبحران
خودميهنپيشرفتمانعرايهوديانکهآنجاازومیداندکانتۀنظریپيروراخودکهگفتبروشنیدادگاه

کهآنجاازوبکوشدسوزیآدمکورههایدرآناننابودیوکشتارراهدرکرده،حکماوبهعقلمیدانسته،
]١٠.[نمیکندپشيمانیوتأسفاحساسنيزبابتاينازمیدانسته،خودميهنیۀوظيفراهدفاين

اخالقۀفلسفدرنارسايیکوچکترينکهمیدهدنشانکانتاخالقۀفلسفباآيشمنجنايات” هماهنگی“
ۀفلسفشود،روشنکهاستهدفبدينتنهانيزکانتازانتقاد. باشدداشتهبدنبالخطيریعواقبمیتواند

عقالنیسنجشبرکهکانتواالیجايگاهدروگرنه. دارداجتماعیرشددرکنندهایتعييننقشچهاخالق
.نيستشکیساخت،وارداخالقۀفلسفدرعطفیۀنقطبدينوسيلهوکردتکيه

کشفرااواخالقۀفلسفاصلینارسايیهگلکانت،ازپسکوتاهیمدتبدانيماستجالببحثۀادامدر
امااست،خوشنماوواالبسيارکانتاخالقۀفلسفبنایهرچندکهشدمتوجههگل. دادقرارانتقادموردو
.خوبچهباشدبدچهگرويد،میتوانعقيدهایهربهوکردتوجيهمیتوانراکاریهرآنبا

iran emrooz ( امروزايران ) http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/print/42173/

6 von 8 30.12.2012 17:40



هماگرواستخوبهمه” نيت “ياو” وجدان “کهمیکردتصوربود،نيکیانسانکانتچونواقعدر
.داردوامینيکیبهرااوکهداردوجودجامعهبرابردروظيفهانجامبهکششیکسهردرنباشد

احساساتمستخدمتنهاواقعدرعقلکهدادنشانورفتفراترقدمیشوپنهاور،هگل،ازپسدرحاليکه،
.نمايدتوجيهمیتواندکند) احساس (ارادهانسانراهرچهواستانسان

:کهبودبردهپیواقعيتاينبههيومانگليسی،فيلسوفهمکانتازپيشحتیکهدانستبايد

امورمیتواندفقطعقلزيرا. کندتعيينراآدميانکردارنمیتواندخودخودیبهوجههيچبهعقل“ 
بهرااهدافوغاياتبهنيلبرایصحيحوسايلگزينشابزارصرفًاعقل. بسنجدهمبهنسبترامختلف

واميالاحساسات،بهبايدغايتگزينی،در. برگزيندرامااهدافکهنداردآنراتوانامامیدهد،نشانما
]١١.” [آيدبرنمیکاریعقلاززمينهايندرزيراکرد،توجهعواطف

راعقلياوآوردواردعقالنیسنجشواالیمقامبرخدشهاینبايدعقلويژگیاينکهاستتآکيدبهالزم
پيدااخالقیرفتاربرایاعتمادقابلگاهیتکيهاينستکههدف. گذاردسايهدرآدمیامتيازبزرگترينبعنوان

خواستاربدرستیآنکهباوبرسدهدفبهنمیتوانستبرداشتراهايندربزرگگامیآنکهباکانتوشود
کشاندبدانجارااوعقلبراوۀيکجانبۀتکیامابسنجد،عقلبهنيزراخودرفتارعاقلانسانکهبودآن
:کندانکاربکلیرااحساسوعقلۀرابطهيومبامخالفتدرکه

]١٢."[احساساتواميالۀبندخودآنکهنهباشد،ارادهبرحاکمبايدعقلعاقل،انسانهاینزددر“

”عواطفواميالاحساسات، “نخواهيم،چهبخواهيمچهزيرااست،غيرعملیخواستاينکهاستروشن
ماکهداد،نشانبدرستیورفتفراترشوپنهاورازگامینيچهتازه. مینشانندکرسیبهراخودنهايتدر

ازپيچيدهبسيارزمينهایبرمااحساساتترصحيحبعبارت! میآيندکجاازاحساساتکهنمیدانيماصوًال
!نيستممکنبسادگیآنتوضيحکهآيدبرمی) ناخودآگاهوآگاهضمير (ذهنیوجسمیوضع

دانستندانسانۀکورکورانسرسپردگیباعثرامذهبکهروشنگریدورانانديشمندانۀهمکوششبنابراين
راخودرفتاروگيردبدستراخودسرنوشتبالغوعاقلموجودیبعنوانانسانکهبودندآنخواستارو

عاقلموجودیهرچندانسانکننداعالمکهبودرسيدهجابدينميالدینوزدهمۀسداواخردربسنجد،عاقالنه
دروفغاندر “اودروندرچيزیچهکهدانستنمیتوانواوستاحساسدستاويزعقلشامااست

انسانیرفتارآنجهانی،مجازاتازترسرفتنميانازومذهبنفوذکاهشازپسنتيجه،در”. غوغاست
جنايتیوجرمهربه” بقاتنازع “درپيروزیۀانگيزبهاستممکناوونيستکنترلوبينیپيشقابل

.زنددست

وکردگذارینشانهرااخالقۀفلسفتاريخدرنقطهترينبحرانیميالدیبيستمۀسدۀآستاندرمرحلهاين
همو” نازيسم “شکلدرهمکهگشود،فاشيستیتمايالتنفوذبرایراراهداروينيسمسوسيالزمينهاينبر
درجناياتبزرگترينبهوکردقربانیطلبانهقدرتاميالپایدررااخالقیوجدان” استالينيسم “ۀجامدر

.زددامنبشرتاريخ

شدهحاصلبزرگیپيشرفتهایاخالقیتربيتبهبودۀزميندرامروزبهتادومجهانیجنگازخوشبختانه
سبببدينواستداشتهبارزسهمیآننظریپيشبرددرآدورنوتئودورآلمانی،يهودیفيلسوفکهاست

.شدخواهدبررسیکوتاهیبهزمينهايندراوآراینوشتارايندومبخشدر

----------------------
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تحولبايدناچاراستکردهرشدمسيحیيهودیفرهنگباجوامعیدراروپايیۀفلسفکهآنجااز] 1[
چينیوهندیايرانی،اديانتآثيرازابتدادروکردبررسیديندواينبهتوجهبانيزرااخالقۀفلسف
.پوشيدچشم

کلمه8000باشدهنوشتهپيشسال3800حدودکه) بابلپادشاهششمين (حمورابیۀسنگنبشت] 2[
در. م1901بسال. میرودبشمارزمينهايندرتاريخیسندترينکهنواستقانونیحکم282شامل
.میشودنگهداریلووردروشدکشفشوش

مجازاتکهمنطقهایاولين. بودشدهحذفاعداممجازاتتوکوتکمناطقیدرنيزآنازپيش] 3[
کشور،اولينوبود١٧٨۶سالدرايتالياکشوردرTuscanyتوسکانیمنطقهکرد،لغورااعدام

. م١٨۶٣سالدرونزوئال
فردريکحکومتزمانبهداشتندشرکتنيزبسياریمنصبانصاحبواشرافآندرکهمحفلاين] 4[

.بودبرقرار” چهارشنبهروزهایمحفل “بنام. م1796تا. م1783سالازبزرگ
کهداشتنامBerliner Monatszeitschrift” برلينیۀماهنام “شدهيادمحفلبهوابستهۀنشری] 5[

مانندکانتامانوئلازبسياریمقاالتجملهاز. میساختمنتشررامعاصرروشنگرانآثارواقعدر
.شدبرخوردارگستردهایبازتابازکه.) م1784"(چيست؟روشنگری“
65صغيبی،فاضلايران،ومدرنۀفلسف.: ک. نبيشترتوضيحبرای] 6[
بهاستمجبوروبودنخواهندخريدارآنهابفروشدترگرانثروتمندانبهرااجناسبخواهداگرزيرا] 7[

.کندزيانوبفروشدنازلقيمتبهفقيران
]8 [Kant, Immanuel: Ausgewählte Schriften zur Pädagogik und ihrer

Begründung, Paderborn 1963, S.130
http://www.farahdustdar.com/files

/KantunddiepolitischeKulturderBerlinerAufklaerung.pdf
وکردثابتۀمنظوممرکزبعنوانراخورشيدکهلهستانیدانشمند.) م1473ـ1543 (کوپرنيک] 9[

قابلانقالببزرگترينوشکستهمدراستجهانمرکززميناينکهبرمبنیبطلميوسیتصورترتيببدين
.شدباعثراعلمتاريخدرتصور

109ص >> 6.: رک] 10[
]11[David Hume: Untersuchung über die Prinzipien der Moral, Meiner

Verlag, Hamburg 2003,s.28
http://www.irip.ir/105037/sec_8/p_34.aspx?lang=Fa

]12 [Immanuel Kant: Die Kritik der praktischen Vernunft
http://www.philolex.de/kant.htm#kap5
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