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تاریخ دریافت:

چکیده :یکی از دلمشغولیهای کانت ،حتی پیش از طرح فلسفۀ انتقادی خود ،فلسفۀ حق بوده است.

1022/1/02

لیکن برای بررسی مفصلتر آراء او در این زمینه باید به متافیزیک اخالق مراجعه کرد .شاید اغراق نباشد،

تاریخ پذیرش:

اگر ادعا کنیم مهمترین مسئله در تفسیر این اثر پیوند میان اخالق و حق است .ساختار این اثر ،عبارات

1022/0/10

موجود در آن و موضعگیرهای دیگر کانت در آثار پیشینش ،ازجمله بنیادگذاری متافیزیک اخالق و نقد

واژگان کلیدی:

عقل عملی ،دریافت رویکرد کانت دربارۀ این پیوند را با دشواریهایی روبهرو کرده است .در این میان،

اتیک ،اخالق،

برحسب آنکه «الزام اخالقی» جزئی از مفهوم حق است یا خیر ،میتوان مفسران کانت را به دو دستۀ

آزادی ،امر مطلق،

باورمندان به وابستگی حق به اخالق (آموزۀ وابستگی) یا مخالفانِ این وابستگی (آموزۀ ناوابستگی) تقسیم

آموزۀ وابستگی،

کرد.از میان این دو گروه ،مکتب وابستگی رویکرد رایجترو همخوانتر با ساختار متافیزیک اخالقاست.

حق.

هواداران مکتب وابستگی کوشیدهاند از طریق یافتن بنیادی مشترک برای هر دو حوزۀ اِتیک و حقوق ،از
موضع خود دفاع کنند .بدین ترتیب ،هوفه ،امرِ مطلقِ عام ،کرستینگ و گایر ،آزادی و پائر اشتودا ،فرمول
قلمروی غایات را بهعنوان اصل برین عقل عملی پیشنهاد دادهاند .سورین بائیازو نیز با جدا کردن اعتبار عینی
و ذهنی قواعد حقوقی ،تالش کرده به انتقادهای ویالشک بهعنوان مهمترین مدافع نظریۀ ناوابستگی پاسخ
دهد .در این مقاله میکوشیم با بررسی انتقادی آراء نامدارترین چهرههای این جریان ،همچنین بیان
تعارضهای متنی متافیزیک اخالق ،نشان دهیم که هیچکدام از مفسران نمیتوانند تفسیری یکدست و
بیتعارض از فلسفۀ حق کانت ارائه دهند.
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Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1دکتری حقوق عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی Parham_mehraram@yahoo.com ،
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مقدمه

طرح شیییود ،ما را با پرسیییش های نو و

عالقهمندی کانت به حقوق بر کانتپژوهان

پیچیییده تری روبرو می کنیید :امر مطلق

پوشییییده نیسیییت .درسگفتارهای او ،که

بیان شده در بنیادگذاری متافیزیک اخالق

0

یادداشیییت های آن بعدها با عنوان حقوق

چه رابطۀ منطقی با ا صل جهان شمول حق

4

طبیعی :فایراب ند ( )1420منتشیییر شییید ،و

دارد؟ آ یا امر مطلق نامبرده اصییییل برین

انتقییادهییای او بییه هوفلنیید ( )1421خطوط

اتیک اسییت؟ یا به نحو عامتری کل فلسییفۀ

اصییلی فلسییفۀ حق او را تشییریم میکنند.

اخالق او را دربرمیگیرد؟ موضع کانت در

رسییییا له های دیگر او مان ند روشییینگری

مورد پرسییشهای باال روشیین نیسییت و به

چیست؟ نیز خالی از نکات حقوقی نیستند؛

هیمییین دلییییل ،بییه اخیتیال نیظیر مییییان

اما نظریۀ حق کانت در متافیزیک اخالق

کانتپژوهان انجامیده اسییت .نقطهنظرهای

بهطور مبسیییوط مطرح شیییده و چنانکه از

این پژوهشیییگران را می توان از زوایییای

نامش پیداسیییت ،کل فلسیییفۀ اخالق او را،

مختلفی دسیییتهبندی کرد .نویسییینده به این

اعم از اتیییک 1و حقوق ،دربرمی گیرد.

مط لب بهطور مبسیییوط در م قا لۀ دیگری

همین م سئله ا ست که پر سش از پیوند میان

پرداخته اسییت 0و به همین جهت بار دیگر

حقوق و اخالق را پیش میکشیییید .این

وارد این بحث نمیشییود .مختصییر آنکه به

پرسش ،هنگامیکه در نسبت با آثار پیشین

نظر میرسد بهترین دستهبندی آن است که

کانت بهویژه بنیادگذاری متافیزیک اخالق

مفهوم الزام اخالقی کانت را محور فلسیییفۀ

.1کانت از دو واژۀ مورالیتی ( Sittlichkeit,

»بر طبق ماکسییییمی ع مل کن که همز مان بتوانی

 )Moralitätو اتیک ( )Ethikبارها در آثار خود

اراده کنی که بهصورت قانون جهانشمول درآید».

بهگونهای بهره برده که مشخص است ،نمیتوان این

“Act only in accordance with that
maxim through which you can at the
will that it become a same time
”.universal law
)See: (GMS, 4: 421
3. Allgemeines Prinzip des Rechts:
The universal prinsiple of right
 .0ر .ک :مهرآرام.1022 ،

دو را به یک معنا گرفت .به همین دلیل در این مقاله
برای واژۀ مورالیتی ،واژۀ اخالق و اخالقمندی به کار
گرفته شده و واژۀ اتیک نیز به همان صورت آورده
شده است تا این دو با یکدیگر خلط نشوند .در طول
مقاله به تمایز میان این دو اشاره میشود.

 .0امر مطلق کانت در بنیادگذاری متافیزیک اخالق
بدینصورت بیان شده است:

ب
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اخالق او قرار داده و سییی

به بررسیییی

باشییید .در این راسیییتا ،بزرگترین هد

نسییی بت آن با مفهوم حق ب ردازد .در این

آنان ،اصیالح آن چیزی بوده اسیت که آن

صییورت ،کسییانی که این مفهوم را شییرط

را فهم نادرسییییت از درونگرایی کانتی

کافی و ضروری برای اعتبار هنجاری «حقِ

میدانند .هوفه با طرح امر مطلق عام ،اشتودا

سییی خت» 1میدان ند ،باورم ندان به آموزۀ

بییا پیش کشییییییدن فرمول قلمرو غییایییات

وابستگیِ فلسفۀ حق کانت به فلسفۀ اخالق

بهعنوان مبنای خودمختاری و بائیازو ،ضمن

او و در برابر ،کسییانی که این مفهوم را تنها

بهبود اسییی تدالل هابر ماس ،با جدا کردن

شیییرط کییا فی (بییه روا ی تی ا ب ی ن گ هوس)

اعتبار ذهنی و عینی گزاره های حقوقی این

( )Ebbinghaus, 1968: 110-111یا

مقصود را برآورده است .گایر و کرستینگ

ضییروری (ویالشییک مت خر) ،یا نه شییرط

نیز با مطرح کردن آزادی بهعنوان ارزش

کافی و نه ضروری (آلن وود) ( Wood,

بنیادین فل سفۀ اخالق کانت در همین م سیر

 0)2002: 10و (و یالشییییک م تقییدم)

گام برداشتهاند.

( )Willaschek, 2012: 563میدانند،

شایان ذکر است که فلسفۀ حق کانت

باورمندان به ناوابسیییتگی حقوق از اخالق

امروزه با استقبال بسیاری مواجه شده است؛

هستند.

زیرا راهی ا ست میان پوزیتیوی سم و حقوق

جریان اول ،جریان غالبتر بوده و به

طبیعی سییینتی .به همین دلیل ،امکان جدا

قول گایر ،تفسیییری «سییرراسییت» از کانت

کردن آن از فلسییی فۀ فرارو ندۀ کا نت که

ارائه میدهد .اینان کوشییییدهاند بهمنظور

بسیار مورد انتقاد واقع شده ،به معنای امکان

توجیه نظریۀ خود و پاسییخ دادن به منتقدان

بقای مسیییتقل آن اسیییت .همین امر اهمیت

نواندی ش شان ،ازجمله ویال شک ،بهگونهای

بحث از وابسیییتگی فلسیییفۀ حق کانت از

فلسییفۀ اخالق کانت را بازسییازی کنند که

فلسییفۀ اخالق او را روشیین میکند .در این

بتوا ند همچون نظر یهای عام ،در ضیییمن

مقاله کو شش شده ا ست تا با برر سی دقیق

تطبیق با برخی شیییرایط تجربی مشیییخص،

نا مدارترین چهره های جر یان وابسیییتگی،

مبنایی برای استنتاج ا صل جهان شمول حق

پرتوی بر سستیها و نقاط قوت تفسیر آنان

1.Das strikte Recht.

.0همچنین اشییییاره به ناتجویزی بودن مفهوم حق
(وود.)001 :1431 ،
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بیفکنیم و نشییییان دهیم که درن ها یت هر

اصییطالح «امر مطلق حقوق »1اسییت ،امری

تالش برای ارائۀ تفسیری یکدست از پیوند

که امر مطلق عام را در حوزۀ حقوق اعمال

حق و اخالق در فلسیییفۀ کانت محکوم به

میکند ( 0 .)Höffe, 1986: 156هوفه

شییکسییت اسییت و متافیزیک اخالق را باید

برای اثبییات وجود امر مطلق حقوق در

دورهای انتقالی از فلسیییفۀ کانت به نظریۀ

فل سفۀ حق کانت ،که در معنای وجود الزام

نوینی بدانیم که او به دلیل مرگش نتوانست

اخالقی در این فلسییفه و درنتیجه رد آموزۀ

آن را با جزئ یات ارا ئه د هد .ازآن جا که

ناوابستگی است ،سه دلیل میآورد:

سنتیترین شکل این نظریه را میتوان در

 .1کییانییت حق را در پیونیید بییا الزام

آراء هوفه یافت ،این مقا له را با شیییرح

مطرح کرده است (اشاره به بند (ب) درآمد

اندیشههای او آغاز میکنیم.

آ موزۀ حق) و ا ین ا مر بییه م ف هوم حق

 .0هوفه؛ امر مطلق حقوق

چهرهای بهکلی اخالقی میبخشیید؛ چراکه
الزام چیزی جز ضیییرورت یافتن یک فعل

بر پایۀ نظریۀ هوفه ،پیوند اخالق و حقوق

ت حت فر مان امر مطلق نیسییییت .به همین

در فلسییفۀ کانت ،نه به اسییتقالل کامل این

جهییت ،در آغییاز متییافیزیییک اخالق امر

دو و نه به ادغام یکی در دیگری میانجامد؛

مطلقی ذکر شییده اسییت که بهطور منطقی

از این منظر ،نظریۀ اخالق کانت ،نظریهای

باید بر هر دو حوزۀ اتیک و حقوق اعمال

فراگیر اسیییت که هم فلسیییفۀ اتیک و هم

شییود ( .)Höffe, 1986: 149همچنین،

فلسفۀ حق او را دربرمیگیرد .این فراگیری

در خودِ درآمیید آ موزۀ حق ،بییا قییا نون

در مع نای دقیق واژه ،به مع نای وجود امر

جهییانشیییمول حق 4روبروییم کییه دارای

مطلق فراگیری اسییییت کییه مفهوم الزام

وجهیت دسییتوری اسییت .عالوه بر آن ،هر

اخالقی کا نت را ب یان میک ند و درنتی جه،

دو بخش آموزۀ حق (حقوق خصییوصییی و

باید مصیییداق خود را نیز در عالم حقوق

عمومی) نیز امر مطلق خود را دار ند .این

داشیییته باشییید .بر همین پایه ،او ابداعکنندۀ

پیوند میان مفهوم اخالقی حق با امر مطلق،

1.Der kategorische Rechtsimperativ
.0کانت در بخشهای فلسفه حقوقی آثار خود فقط

کرده و عبارت «امر مطلق حقوق» را بههیچعنوان به

یکبار ،در حقوق جزا ،به عبارت «امر مطلق« اشاره

کار نبرده است.
3.Das allgemeine Rechtsgesetz

ب
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که خود مبتنی بر فلسیییفۀ انتقادی کانت

در شیییکل مطرحشیییدۀ آن در بنیادگذاری

ا ست ،ادعای ا ستقالل فل سفۀ حق کانت از

متافیزیک اخالق ،بجویند .اینان مدعیاند

اخالق انتقادی او را رد میکند ( Höffe,

که فلسیییفۀ حق کانت در حقیقت چیزی

.)2010: 42

نیست جز پاسداری از آزادی درونیای که

 .0م هم تر ین بیییان ا مرِ م ط لق در

محور اصیییلی اتی یک اسییییت ( Höffe,

بنیادگذاری متافیزیک اخالق طرح شیییده

 .)1986: 153در دستنوشتههای فایرابند

اسییییت .در این ک تاب به چارچوب کلی

کانت به این نکته اشیییاره میکند که الزمۀ

متافیزیک اخالق پرداخته میشییود .این امر

احترام به انسیییان همچون هد  ،پذیرش

نشیییان میدهد که امر مطلق بنیاد گذاری

آزادی بیرونی اوسیییت ( Kant, 1984:

متافیزیک اخالق باید حوزۀ حقوق را نیز

 .)5یییک علییت گرایش بییه این موضیییع

دربرگیرد (.)Höffe, 1986: 149

رویارویی با کسییانی اسییت که بنیادگذاری

 .4دومین نمونه از کاربرد امر مطلق

متییا ف یزیییک ا خالق را کتییا بی بییه ک لی

در بنیاد گذاری متافیزیک اخالق عبارت

غ یر ح قو قی میدا ننیید .از دییید بر خی

اسیییت از موردی حقوقی؛ یعنی ممنوعیت

کانتپژوهان ،کانت در این کتاب آنچنان

وعدههای دروغ تحت لوای ا صل «قرارداد

نظر یه اخالقی خود را با ات یک درآمیخ ته

بییاییید حفد شیییودHöffe, 1986: ( »1

که از اسیییاس میتوان به وجود نظریۀ حق

 .)149بنیابراین ،کیانیت در بنییادگیذاری

در این اثر شییک کرد؛ بهویژه آنکه در این

متییافیزیییک اخالق عرصیییۀ حقوق را نیز

کتاب بر انگیزۀ شخ صی ب سیار ت کید شده

مدنظر داشته است.

اسییت ،درحالیکه در حقوق انگیزۀ درونی

هوفه همچنین با اتیکی کردن حقوق

شییرط نیسییت (.)Scholz, 1972 :151

(به خدمت گرفتن آن در راسیییتای افزایش

همچنین اخالقمندی را نمیتوان به معیار

فضییییلت شیییهروندان) از طریق ذیل اتیک

تعمیم پذیری فروکاسیییت و آن را ناظر بر

قرار دادن آن مخالف اسیت .توضییم آنکه

ح قوق و ا تیییک هر دو دانسییییت؛ ز یرا

عیدهای کوشیییییدهانید مبنیای هنجیاری و

اخالقم ندی نزد کا نت ،اصیییلی اسییییت

توجیهکنندۀ فلسیفۀ حق کانت را در اتیک،
1.Pacta sunt servanda.
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اجرایی 1و نه فقط قضیییاوتی 0و افزون بر

کرد ( .)Höffe, 1986: 153-154او

نقش ارزیابنده ،کارکرد انگیزشیییی نیز ایفا

مینویسد:

میکند و به همین دلیل ،وجهیت د ستوری

«کانت حق را از اصل شخصی اخالقی ،آزادی
درونی یا خودمختاری بیرون نمیکشد ،بلکه [آن را]
از عقل ناب عملی خنثی ای که از اخالقمندی
شخصی و اجتماعی متفاوت و معیار آن قانونبودگی
عام است ،استنتاج میکند»( Höffe, 2010:
.)52

خییود ( )maximaeاصیییییلِ بییر خییود

هوفه میاندیشد توجه کانت به حقوق

تحمیلشدهی نهایی اراده به شمار میآید و

در بنیادگذاری متافیزیک اخالق باید بدین

ج نبییهی ذ ه نی دارد ( Höffe 1986:

معنا فهم شییود که این کتاب پرسییشهای

 .)151در پاسیییخ به این اد عا ،هواداران

حقوقی را نیز مانند اتیکی موردتوجه قرار

موضیییع اتیکی کردن حقوق اسیییتییدالل

داده و امر مطلق می توانیید هم در معنی

کردها ند که کا نت حتی پیش از نظر یۀ

حقوقی و هم اتیکی فهمیده شییود .اما این

انت قادی خود به فلسیییفۀ حق عالقۀ جدی

اد عا که بن یاد گذاری م تافیز یک اخالق و

داشییییتییه و ن می توان پییذ یرفییت کییه در

امر مطلق آن به هر دو حوزۀ حقوق و اتیک

بنیادگذاری متافیزیک اخالق نسییبت به آن

ارجاع دارند ،متناقض اسیییت ( Höffe,

بیاعتنا بوده باشد .به همین دلیل ،این د سته

 .)1986: 154این تناقض نا شی از وجود

از مفسییران کوشیییدهاند نظریۀ حق او را از

دو جنبۀ متفاوت برای اتیک اسیت؛ اتیک،

اتیک استخراج کنند.

در مییعیینییی صییییوری خییود ،در مییعیین یی

دارد .عییالوه بییر آن ،در امییر مییطییلییق بییا
ماکسیییمها 4سییروکار داریم و نه با اعمال؛
یعنی اصییل تعمیمپذیری باید بر ماکسیییم
اَعمال پیاده شود .ماک سیم در معنای لفظی

از دییید هوفییه ،اتیکی کردن حقوق

خودمحییدودگری اسییییت .در این معنی،

ا شتباه ا ست؛ زیرا مفهوم آزادی در این دو

حقوق و اتیک در مقابل هم قرار میگیرند؛

حوزه در معنایی متفاوت بهکار رفته اسییت.

اما از منظر محتوایی 0تکالیف حقوقی ،از

آزادی درونی موردنظر اتیک را نمیتوان

طرفی باید از تکالیف اتیکی متمایز شوند،

با حقوق ،یعنی وضییع مجازات ،پاسییداری

دیگر ازآنجاکه انجام دادن آنها

1.Principium executionis.
2.Principium diiudicationis.

از طر

3.Maxim.
4.Materially.

ب
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بهطور غیرمسییتقیم تکلیف اتیکی به شییمار

می گذارد ،برای اینکه بتوانیم به امر مطلق

میآیید ،بیه حوزۀ اتییک نیز تعلق دارنید.

عام برسیییم ،باید بخشییی از آن را که مقرر

بنییابراین ،از منظر صیییوری بنیییادگییذاری

میک ند ع مل با ید از روی وظی فه 1ان جام

م تافیز یک اخالق تن ها به ات یک ،و ازنظر

شود ،حذ

و بهجای آن «به هر انگیزه» را

محتوایی بییه تکییالیف اتیکیای میپردازد

جایگزین و آن را به بدنۀ اصییلی ،یعنی «به

کییه حقوق را نیز دربرمیگیرنیید و بییدین

تکلیف خود عمییل کن» اضییییافییه کنیم.

طریق ،زمی نهای عام برای هر دو را فراهم

بنابراین ،ازآنجاکه مسییئلۀ انگیزۀ اتیکی در

میآورد .این امر همان اخالقمندی حقوق

امر مطلقِ بن یاد گذاری م تافیز یک اخالق

اسیییت که افراد را به پیروی از آن ،بدون

خود را در ماکسییییم نشیییان میدهد ،باید

ترس از مجازات و بهقصد عمل به تکلیف،

بهجای آن از عبارت «ا صل» بهره برد؛ زیرا

تشیییویق میک ند .این اخالقم ندی راب طۀ

عبارت دوم عبارتی خنثی اسیییت و چنین

حقوق و ات یک را پیچ یدهتر از جدایی یا

نی ست که به خودمحدودگری ارجاع دهد.

یگانگی صر میکند ( Höffe, 1986:

بنییابراین ،امر مطلق عییام بییهصیییورت زیر

.)155

درخواهد آمد (:)Höffe, 1986: 156

هو فه پ

از اث بات این مط لب که

پیونیید حقوق و اتیییک در بنیییادگییذاری
م تافیز یک اخالق پیچ یدهتر از اسیییتقالل
کامل یا وابسیییتگی صیییر

«تنها بر طبق اصولی عمل کن که بتوان آنها را
همچون قانونی جهانشمول خواست یا ادراک
0
کرد».

اسیییت ،پروژۀ

از دید او ،از این امر مطلق عام (حوزه

ا صلی خود را آغاز میکند؛ بیرون ک شیدن

اخالقی ( )1هوفییه )044 :1430 ،می توان

امر مطلق عام از نظریۀ کانت بهعنوان مقسم

سه امر مطلق دیگر را بیرون کشید:

توضیییمِ امر مطلق

 .1امر مطلق محدودشییده به اتیک از

اتیک و حقوق و س ی

حقوقی بهعنوان قسییییم ات یک .ازآن جا که

منظر صوری یا اخالقمندی (حوزه اخالقی

جن بۀ صیییوری امر مطلق در بن یاد گذاری

( )1-0هو فه)044 :1430 ،؛ حوزه این امر

متافیزیک اخالق میان حقوق و اتیک تمایز

مطلق عمل و اخالق شییخصییی اسییت و از

1.From duty.

2.Act only according to principles
which can be conceived and willed as
a universal law.
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منظر محتوایی هم حقوق و هم اتیییک را

نیز بین قانونگذاری اتیکی و حقوقی تمایز

دربرمیگیرد و بدین گونه است ( Höffe,

اسیییت؛ امر مطلق حقوق دامنۀ محدودتری

:)1986: 156

دارد و تکالیف نسیییبت به خود و تکالیف

«تنها بر طبق ماکسیمهایی عمل کن که بتوان آنها
را همچون قانونی جهانشمول خواست یا ادراک
کرد» 1.یا «از منظر درونی تنها بر طبق اصولی با

بیرونی فضیییی لتم ندا نه ( مان ند عشیییق به

قابلیت جهانشمولی عمل کن».

0

همسییییایییه) را در برنمی گیرد ( Höffe,
:)1986: 157
از دید هوفه ،بهجز این دو سیییطم از

 .0در ع ینحییال می توان ا مر م ط لق

امر مطلق ،با سییه سییطم دیگر نیز روبروییم.

دیگری را نیز تعریف کرد که به قانونمندی

سطم سوم مربوط ا ست به حقوق عمومی

مربوط می شود و به شکل زیر بیان می شود

و خ صو صی و سطم چهارم سه امر مطلق

(:)Höffe, 1986: 156

در رابطه با سیییه بخش از حقوق عمومی،

«از منظر بیرونی تنها در هماهنگی با اصولی عمل
کن که بتوان آنها را همچون قانونی جهانشمول
4
خواست یا ادراک کرد».

یعنی حقوق ملی ،حقوق م لت ها و حقوق
بینالملل را شامل میشود .حقوق ملی خود
در بردارنییدۀ ا مر م ط لق ح قوق ک ی فری

 .4امر مطلق حقوق :مشییخص اسییت

بهعنوان سیطم پنجم از امر مطلق اسیت .در

که اولین امر مطلق استنتاجشده از امر مطلق

جدول زیر میتوان هر پنج سطم امر مطلق

عیییام ،ازآنیییجیییاکیییه دربیییردارنیییدۀ

را مشاهده کرد (:)Höffe, 1986: 157

خودمحدودگری است ،نمیتواند امر مطلق
حقوق (معیار اخالقی برای سنجش حقوق
و دولت (حوزه اخالقی  ))0-0باشییید .امر
مطلق قانونمندی نیز نمیتواند چنین نق شی
را ای فا ک ند ،زیرا فراتر از ت مایز صیییوری
قانونمندی و اخالقمندی ،از نظر محتوایی
1.Act only according to maxims
which can be conceived and willed as
a universal law.
2.Act internally only according to
universalizable principles.

3.Act externally only in agreement
with principles which can be
conceived and willed as a universal
law.

ب
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امر مطلق عام

امر مطلق حقوق :قانون
مندی حقوقی ،تکالیف
حقوقی و قانون عدالت

امر مطلق حقوق خصوصی

امر مطلق اتیک در معنای
مادی :قانون مندی
اتیکی /تکالیف فضیلت
مندانه

امر مطلق اتیک در معنای
صوری :اخالق مندی
حقوق /اتیکال

امر مطلق حقوق عمومی

امر مطلق حقوق بین الملل

امر مطلق حقوق ملی

امر مطلق حقوق ملت ها

امر مطلق حقوق کیفری

هوفه در پا سخ به این پر سش که چرا

اسییت و دیگری بازسییازی پیشییینی

کانت امر مطلق حقوق را در آغاز درآمد

( .)Höffe, 2010: 47الزام اخالقی بودن

امر مطلق اتیکی که

آموزۀ حق ،آن را دارای هر سه ویژگی امر

در آغاز نظریۀ فضییییلت مطرح شیییده ،بیان

مطلق عام میک ند؛ الف :عملی ( که) ب:

نکرده اسیییت ،پاسیییخ میدهد که اصیییل

بهصیورت نامشیروط الزامآور اسیت و پ:

جهانشیییمول حق 1در بند (پ) در حقیقت

دربردارنییدۀ سییینج یۀ تکییالیف مطلق و

همان اعمال امر مطلق عام در حوزۀ حقوق

قانونمندی عام اسییت ( Höffe, 1986:

اسییت ( .)Höffe, 1986: 158-159از

.)159

آموزۀ حق ،برخال

دیید هوفیه ،نظرییۀ حق کیانیت دارای دو
بخش مجزاست که یکی الزام اخالقی

مفهوم بازسییییازی پیشیییینی ن یازم ند
توضیییم بیشییتر اسییت .این بازسییازی ،آن
بخش از نظریۀ حق را تشیییکیل میدهد که

« .1در خارج چ نان ع مل کن که کاربرد آزاد
گزینش تو بتواند طبق قانونی جهان شمول با آزادی
دیگران همزیست شود».
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مفهوم الزام اخالقی را بییه حوزۀ زیسیییت

ندارند 0و تنها محدودۀ اِعمال اخالقمندی

اجتماعی (با تو سل به سه شرط نامبرده در

در شرایطی خاص را معین میکنند (هوفه،

بند (ب) درآمد آموزۀ حق) سرایت داده و

 052 :1430و  .)Höffe, 2010: 49به

بییه نو عی می توان گفییت همییان ا خالق

همین سیییبب ،هوفه ادعای کانت دایر بر

اجتماعی اسیییت؛ چنان که بخش فراروندۀ

پیشیییینی بودن اصیییل جهانشیییمول حق را

متییا ف یزیییک ط ب یعییت ن یز از ف یزیییک و

میپذیرد ،اما آن را «پی شینی ن سبی» مینامد

روانشییناسییی که اعمال اصییول آن بر دو

کییه ا ل بتییه برای پیشییی ی نی بودن اصییییل

مو ضوع متفاوت (ماده و موجود اندی شنده)

جهانشیییمول حق کافی اسیییت ( Höffe,

به شیییمار میآیند ،جداسیییت .در فلسیییفۀ

 .)1986: 161ب یدین ترتیییب ،امر مطلق

اخالق نیز کانت اصییول آن را بر دو حوزۀ

حقوقی قرینه و همتای اتیکی خود اسیییت

قانون گذاری بیرونی و درونی اعمال کرده

که به اخالق غیر شخصی میپردازد و افراد

اسییت .گزارههای اصییلی این دو شییاخه را

را در اع مال آزادی بیرونی در جام عه در

نمیتوان بهکل پیشییینی ترکیبی دانسییت؛

هماهنگی با یکدیگر ،بر طبق قانونی عام،

زیرا در آنهییا مفهوم اخالق بر حقیقتی

ملتزم میکنیید؛ همییانگونییه کییه امر مطلق

تجربی اعمال شییده اسییت .در آموزۀ حق،

اخالق فردی این کار را با ارادۀ افراد انجام

این واقع یت تجربی م حدود یت م کانیای

میدهد (.)Höffe, 2010: 53

ا ست که ان سانها را وامیدارد تا در جامعه

بنابراین ،میتوان دریافت که صیییر

زندگی کنند .متافیزیک فلسییفۀ حق کانت

اِعمال مفهوم الزام اخالقی بر شرایط بیرونی

با ا صول تجربی دیگری نیز سروکار دارد:

میتواند به توجیه اعمال اجبار منجر شییود.

اینکه انسان دارای احساسات و امیال است،

بهع بارتدیگر ،چینش آزادی های بیرونی

ا شیائی را در جهان تملک میکند ،قرارداد

طبق قاعدهای عام ،توج یهگر اعمال اجبار

میبندد ،بچهدار میشود و ...؛ اما هیچکدام

ا ست و امکان اعمال آن به صورت تحلیلی

1

از اصل جهانشمول حق استخراج میشود.

1.Begründungsfunktion.
.0نفی کارکرد توجیهی شرایط تجربی اعمال اصول

ماهیت تجربی انسان در آثارش نبوده است .برای

از این شیییرایط تجربی کارکرد توجیهی

اخالقی به معنای بیتوجهی کانت به این شرایط یا

مطالعۀ بیشتر :ر .ک :عبداهللنژاد ،محمدرضا؛ رفیقی،
سمیه.50-44 :1434 ،

ب
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درنتی جه ،توج یه اج بار در نظر یۀ کا نت

ناوابسیییتگی ،جزء جداییناپذیری از توجیه

مستلزم چیزی نیست جز اعمال امر مطلق بر

مفهوم حق است .در نهایت ،میتوان گفت،

شییرایط بیرونی .اما هوفه دربارۀ اینکه خود

از دید هوفه ،نظریۀ اخالقی برای نظریۀ حقِ

اصل جهان شمول حق تحلیلی باشد ،تردید

کانت ضروری و کافی است.

دارد (.)Höffe, 2010: 57

اینک جا دارد به نقد و برر سی تف سیر

تفسییییر هوفه نزدیکترین خوانش به

هوفه ب ردازیم .چنانکه مشاهده شد ،از دید

ساختار درآمد آموزۀ حق است .از دید او،

او ،در درآمد متافیزیک اخالق یک امر

این سیییاختار به صیییورتی منطقی به قصییید

مطلق فراگیر وجود دارد .این امر مطلق با

اعمال امر مطلق یا الزام اخالقی بر شیییرایط

امر مطلقِ بن یاد گذاری م تافیز یک اخالق

بیرونی و بیان نتایج آن طراحی شده ا ست؛

متفاوت اسیییت .در متافیزیک اخالق امر

زیرا کا نت در ب ند (ب) چ نان صیییح بت

مطلق بدینصورت بیان شده است:

میکند که گویا تعریف حق برخاسیییته از

«بر طبق ماکسیمی عمل کن که بتواند درعینحال
بهعنوان یک قانون جهانشمول لحاظ شود».

بیرونی بودن ،داللییت داشیییتن بر گزینش

در بنیادگذاری متافیزیک اخالق امر

چیزی جز اعمال الزام اخالقی بر سه شرطِ
افراد و بیتوجهی به هد

گزینش نیسیت

و از این طریق ا ست که در بند (پ) ا صل
اخالقی حق 1و در بنیید (ت) نیز توجیییه

مطلق صورت دیگری دارد:
«بر طبق ماکسیمی عمل کن که همزمان بتوانی
اراده کنی که به صورت قانون جهانشمول درآید».

صییالحیت در اعمال خشییونت و اجبار ،و

با اندکی دقت میتوان دریافت که

درنهایت در بند (ث) حق در معنای سخت،

در امر مطلق بنیادگذاری متافیزیک اخالق

بهدست میآید .بدینترتیب ،کانت از الزام

با بخشیییی اضیییافه روبروییم؛ عبارتی که

اخالقی آغییاز میکنیید و بییا اعمییال آن بر

میگوید ماکسییییم عمل ما باید بهگونهای

برخی شییرایط بیرونی به حقِ مبتنی بر اجبار

باشد که «بتوانیم بخواهیم» به صورت قانون

(حقِ سخت) میر سد ( Höffe, 2010:
 .)41در ن ت یجییه ،م ف هوم ا لزام ا خال قی،
بیییرخیییال

ادعیییای هیییواداران آمیییوزۀ

1.Das moralische Rechtsprinzip.

کلی درآید .اما در امر مطلق بیانشییده در
مقدمۀ متافیزیک اخالق این بخش حذ

شییده اسییت؛ یعنی نیاز نیسییت که بخواهیم
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ماک سیم عملمان جهان شمول شود و فقط

مطلق ( هرچنیید کییانییت همچنییان آن را

کافی اسیییت از ماکسییییمی جهانشیییمول

به صورت دستوری بیان کرده باشد) ،آن را

پیروی کنیم .بهعبارتدیگر ،در امر مطلقِ

تنها به اصییلی هنجاری (بدون تجویز) فرو

بنیادگذاری متافیزیک اخالق با دو ماکسیم

میکاهد که بر فرد ،تکلیفی وضع نمیکند،

مواجهیم و ماکسیم عامتری وجود دارد که

هرچند میتواند معیار تشخیص امر اخالقی

دربارۀ ماکسیییم عمل اسییت و به خواسییت

از غیراخالقی باشد.

اخالقی ما پیوند میخورد .با توجه به اینکه

در فلسیییفۀ کانت ،مبنای ارزشیییی یا

در امر مطلق متافیزیک اخالق این عبارت

آنچه کرسییگارد آن را سییرچشییمۀ ارزش

شیییده اسیییت ،میتوان بدین نتیجه

میداند ،ارادۀ نیک اسییت .از دید کانت،

ر سید که این امر ،همان امر مطلق عامتری

تنها انگیزهای که ارادۀ نیک میتواند در

اسییت که با کنار گذاشییتن انگیزۀ اخالقی

عمل به تکلیف داشیییته باشییید ،عمل به

می توانیید حوزۀ حقوق را نیز دربرگیرد؛

تکلیف تنها برای خود آن (عمل از روی

هرچند شاید نبود عبارت ماکسیم و کاربرد

تکلیف) ا ست و هماهنگی صر

عمل با

واژهای دیگر در امر مطلق متییافیزیییک

تکلیف کییافی نیسییییت؛ بییهعبییارتدیگر،

اخالق میتوانسیت این تحول را بهتر نشیان

گزینش ( )Willkürباید خودِ تکلیف را

دهیید .این دقییت هوفییه کییه مورد توجییه

هد

قرار د هد .وگر نه ارزش هر ع مل

ویال شک نیز بوده ،مطلبی قابلتوجه ا ست

اخالقی به یک هد

و میتواند مؤ ید نظر او دربارۀ وجود امر

پیوند خواهد خورد و ضیییرورت و مطلق

مطلق عام باشد .همچنین ،اصل جهانشمول

بودن ارادۀ نیک و اصییل برآمده از آن از

حق و سیییایر اوامر حقوقی که در حقوق

دسیییت خواهند رفت .این همان تفسییییر

خ صو صی و عمومی بیان شدهاند ،همگی

انگیزهگرایانۀ کانت از الزام اسیییت که بر

میتوانند بهمنزلۀ شیییواهدی در ت یید نظر

پایۀ آن انگیزۀ اخالقی ما جزئی از تکلیف

هوفه به کار روند .اما فراتر از صیییورت

اخالقی ماسییت ( Korsgaard, 1998:

دسیییتوری این امر و از منظر درونگرایی

 .)314بنییابراین ،انگیزه برای مسیییئولیییت

کانتی ،نظر هو فه میتوا ند با این انت قاد

اخالقی الزم اسییت و بدون آن مسییئولیتی

انگیزۀ اخالقی از امر

وجییود نییدارد ( Nelson & Potter,

حذ

روبرو شود که حذ

انضییمامی و محتمل
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 .)1994: 97کرسگارد مینویسد:

شرط ا ست و اخالقی بودن امور ری شه در

«ما بهضرورت ،خودمان را چنان تصور میکنیم که
میتوانیم به غایتهای خود ارزش دهیم؛ زیرا خود را
ضرورتاً خودمختار میدانیم و غایات خود را انتخاب
آزادانه و عقالنی خود میدانیم .هیچچیز دیگر نمی-
تواند غایات و اعمال ما را توجیه کند .ما آنها را
وقتیکه با خودمختاری کامل عقالنی انتخاب شده
باشند ،خوب میشماریم .بنابراین ،خودمختاری کامل
عقالنی منشأ آنهاست و این فقط خودمختاری
عقالنی ماست که میتواند چنین کند» (کرسگارد،
.)991-999 :9731

این اراده دارد (هوفه 041 :1430 ،و .)001

همییانطور کییه گفتییه شیییید ،هوفییه

همین مسیییئله باعث شیییده اسیییت تا

گایر ،با استنتاج اصل جهانشمول

عدهای مانند ویالشک بر این باور پافشاری
کنند که با حذ

انگیزۀ اخالقی از اصییل

جهان شمول حق ،این ا صل جنبۀ د ستوری
خود را از دست میدهد و نمیتواند و ضع
تکلیف کنیید ،بلکییه تنهییا بییه را هنمییای
هن جاریای دگرگون میشیییود که یک
وضییعیت آرمانی را به تصییویر میکشیید.
و یالشییییک ا ین ا یراد را تحییت ع نوان
«مییتیینییاقییضنییمییای امییرهییای قضییییائییی»

بنییابراین ،اگر او می خواسییییت پییاسیییخ
قییانییعکیینیینییدهای بییه هییواداران آمییوزهی
ناوابسییتگی بدهد ،باید به این انتقاد پاسییخ
میداد کییه چگونییه میتوان بییدون وجود
انگیزۀ اخالقی از «الزام اخالقی» و نیییک
بودن اعمال ،سخن گفت.
برخال

حق از آزادی درونی (اتیکی کردن حقوق)
مخالف اسییت و آن را عامل توجیهکنندۀ
فلسییی فه حق کا نت نمیدا ند؛ حال ،اگر
ب ذیریم با حذ

انگیزۀ اخالقی ،عنصیییر

ارزشگییذاران یۀ خود م ختییاری را کنییار
گذاشییتهایم ،تنها امری که در تفسیییر هوفه
میتواند به امر مطلق عام آن جایگاه ارزشی
را ببخشد که بتواند مبنای الزام اخالقی ،هم
در اتیک و هم در حقوق شود ،چیزی جز
تعمیم پذیری آن ،یا چ نان که هو فه بدان

)(Willaschek, 2002: 71-72
مطرح میکند که طبق آن نمیتوان ویژگی

اشیییاره میکند ،انطباق عقل سیییوژه منفرد

نامشییروط بودن یا امر مطلق بودن امرهای

عامل با اصیییل جهانشیییمول حق به دلیل

حقوق را با بیرونی بودنشییییان جمع کرد

ع قال نی بودن آن ( هوفییه،)051 :1430 ،

(مهرآرام .)040-044 :1022 ،هوفییه خود

نمیتواند باشییید (نکتهای که خود را به

نیز میپذیرد که عنصر اساسی فلسفه اخالق

بهترین شییکل در صییورت امر مطلق عام

کانت اراده نیک ،بهعنوان خیر بدون قید و

پیشییینهادی هوفه نمایانده اسیییت) .از این

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

434

یک

را از روی تکلیف به شرایط نامبرده محدود کنم،
بلکه عقل تنها میگوید که آزادی باید به شرایطی
که منطبق با ایدۀ آن است محدود شود و دیگران نیز
میتوانند این محدودیت را اعمال کنند .این امر یک
اصل موضوعه است».

رو بروسییییت کییه ح تی هواداران آ موزۀ

بنابراین ،کانت به این مطلب اشیییاره

ناوابستگی نیز در این مسئله توافق دارند که

می کنیید کییه دسیییی توری بودن اصییییل

تعمیمپذیریِ ا صل جهان شمول حق به آن

جهان شمول حق در معنای آمرانه بودن آن

خ صلتی اخالقی میبخ شد که اتیک نیز از

برای مکلف نی ست .این عبارت را میتوان

منظر ،امر مطلق حقوقی به ت سیییی

نظام اخالقی بر پایۀ مفهوم اخالقی از حق
اشیییاره دارد که اعتبار اخالقی آن ما را به
پذیرشییش وامیدارد .این باور با این انتقاد

آن برخوردار اسیییت ( Ebbinghaus,
1968: 113و Willaschek, 2012:

به دو صورت تفسیر کرد:
 .1اگر بر عبییارت «از روی تکلیف»

 ،)563ا ما آن را برای تجویزی بهشییی مار

تمرکز کنیم ،کییانییت تنهییا در پی زدودن

آوردن مفهوم حق کافی نمیدانند .بنابراین،

انگیزۀ اخالقی از اصییل جهانشییمول حق

تنها تفاوت هوفه با این دسته از مفسران در

ا ست .در این صورت ،تف سیر هوفه از این

این نکته اسییت که آنان اصییل برین عقل

اصیییل میتوا ند بهواقع توج یهگر باور او

عملی را تجویزی (امر) نمیدانند ،ولی او

دربارۀ وجود امر مطلق حقوقی باشد .از این

میداند.

منظر ،اصییل جهانشییمول حق (امر مطلق

فراتر از بحییث نظری دربییارۀ رابط یۀ

حقوقی) از ما میخوا هد که از ت کالیف

انگیزۀ اخالقی و تجویزی بودن قواعیید

حقوقی پیروی کنیم ،لیکن انگیزۀ خاصییی

اخالقی ،هوفه را میتوان با تکیه بر خود

را برای ا ین پ یروی ت عر یف ن می کنیید.

عبارات متافیزیک اخالق نیز مورد نقد قرار

بدینترتیب ،در عین اینکه ما را با یک الزام

داد .اگر دستوری بودن امر مطلق در مقدمۀ

اخالقی روبرو میکند ،با آنچه هوفه آن را

متافیزیک اخالق و ا صل جهان شمول حق

امر مطلق ات یک یا اخالقم ندی میدا ند،

شیییوا هدی بر مد عای هو فها ند ،کا نت

متفاوت است.

بالفاصییله پ

از طرح اصییل جهانشییمول

 .0عبارت باال را میتوان به شیییکل

حق اعالم میکند:

دیگری نیز تفسیر کرد و بر این نکته تمرکز

«اما این امر از من نمیطلبد که خودم باید آزادیام

کرد که اصییییل ج هانشیییمول حق لزو ماً
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مکلف را مخاطب قرار نداده اسییت و نیاز
نیست او «خود» به تکلیفش عمل کند ،بلکه
ع قل فقط م حدود یت آزادی را نشییییان
میدهد و دیگران نیز میتوانند بر پایۀ این
اصل او را وادار به احترام به قانون کنند .در
این صییورت ،این اصییل از اسییاس بهقصیید
و ضع تکلیف برای مخاطب حقوق تعریف
نشییده اسییت ،بلکه تنها نشییان میدهد که
امکان اعمال اجبار برای واداشییتن دیگران
به انجام فعل یا ترک فعل در چه مواقعی
ممکن ا ست؛ تف سیری که هواداران آموزۀ
ناوابسیییتگی ارائه میدهند؛ یعنی از خود
عبارات کانت نیز میتوان شیییواهدی در
اثبییات ادعییای رد تجویزی بودن اصییییل
جهانشیییمول حق یافت .بنابراین ،هرچند
تف سیر هوفه با ب سیاری از ا ستلزامات متنی
متافیزیک اخالق هماهنگ است ،نمیتوان
آن را در این زمینه بینقص دانست.
چنانکه گفتیم یکی از کاسیییتی های
تفسیر هوفه آن است که موضع خود را در
برا بر تفسیییی یر هواداران وابسیییی ت گی از
درونگرایی کانتی روشییین نکرده اسیییت.
اینک جا دارد به اندیشیییمندی ب ردازیم که
به مسیییئلۀ ارادۀ نیک و الزام اخالقی بهطور
جدیتری پرداخته است.
1 .Wohlgeordnete Freiheit: Immanuel
Kants Rechts- und Sozialphilosophie.

.8کرستینگ:آزادیهمچونبنیادعقل عملی
کرسیییی ت ینییگ در ی کی از م هم تر ین
نوشتههایش دربارۀ پیوند میان حق و اخالق
با نام آزادیِ به سامان ،1انتقاد خود بر آموزۀ
ناوابسیییتگی سیییاده را با رد نظر ابینگهوس
آغاز میکند .کتاب او در دورۀ خود ب سیار
حائز اهمیت بود ،زیرا در برابر جریان چپ
و هگلی بار دیگر کانت را مطرح کرد .از
دید او ،هر آموزۀ مدعی ناوابسیییتگی باید
توضییییم دهیید کییه چگونییه میتوان الزام
حقوقی را بر پایۀ آزادی تجربی و منفی بنا
کرد .بنابراین ،او در انتقاد خود وجود الزام
در حقوق را بر پایۀ اظهارات کانت مسلم و
عنصیییر جییدائینییاپییذیر از نظری یۀ حق او
میداند؛ چراکه الزام بنیاد عقل و هر قانون
عملی اسیییت و بدون آن همۀ فرمان های
عقل به ماکسیم دگرگون خواهند شد .پ
می توان گفییت قوانین حقوقی ،همچون
قوانین الزامآور عینی و ضییروری ،آزادی
مثبت را همچون شیییرط ضیییروری خود،
پیییییشفییرض میییگیییییرنیید .درنییتیییییجییه،
خودمخ تاری ،اصییییل ی گا نۀ ت مام قوانین
اخالقی و و ظایف مرتبط با آن هاسییییت
(.)Kersting, 1993: 137-139
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از دید کرستینگ ،اخالقی بودن الزام

خنثی و درنتیجه در چارچوب قانونی خارجی تحمیل-
پذیر است و مانند امر مطلق نیست که ارادۀ خود را
بهعنوان قانونگذار بطلبد ،ارادۀ اعطاکننده و بر طبق
شرایط خود الزامکنندۀ آن میتواند اراده دیگری
باشد»(.)Kersting, 1993: 182

ک ند که ما را به پیروی از فر مان ع قل

عقییل عملی در حقوق در پیِ کنییار

وامیدارد .بدین ترتیب ،تمایز اصلی حقوق

گذاشیییتن تکالیف اتیکی نیسیییت ،بلکه به

و اتیک در امکان اعمال قدرت اسیییت .اما

دنبال تضییمین اجباری بودن انجام تکالیف

چنین نیسیییت که هر قانونِ عقل را بتوان

از طییر

مییخییاطییب حییقییوق اسیییییت

بهگونهای حقوقی نیز ارائه داد و با خشونت

( .)Kersting, 1993: 175-180بییه-

اعمال کرد ،بلکه تنها قوانینی این توانایی را

عبارتدیگر ،فرد فقط زمانی میتواند خود

دارند که مسییتقیم مرتبط با عمل (وظایف

را ملزم به امری بداند 1که بتواند خود را از

کییامییل) بییاشییینیید .بنییابراین ،ویژگی بییارز

دو لحاظ 0بررسیییی کند :یک بار از دید

حقوقی اسییییت که ام کان توج یه اع مال
خشیییونت را برای آن فراهم میکند؛ زیرا
خشیییونت میتواند همچون انگیزهای عمل

قانونگذاری حقوقی بیارتباطی آن با عقل
ناب عملی نیست ،بلکه ارتباط آن با انگیزۀ
بیرونی در اجرای ت کالیف عملی اسییییت.
بییهعبییارتدیگر ،بیرونی بودن قوانین این
امکان را فراهم میکند که بتوان برای آنها
انگیزهای بیرونی یافت .این پیوند با انگیزۀ
بیرونی ،یا ه مان اع مال اج بار ،نمیتوا ند
دلیلی برای نیازمند نبودن ما به عقل عملی
باشییید ،هرچند عمل را از ارزش اخالقی
تهی کند .او مینویسد:
«ازآنجاکه قانون حق ،قانونی است که بهصورت ناب
در پیوند با اعمال است و نسبت به نگرش انگیزهساز
1.Selbstverpflichtend.
2.Doppelten Respectu.
3.Auctor obligationis.

موجودی معقول که مؤلف وظیفه 4است و
بار دیگر از دید موجودی محسیییوس که
موظف به انجام آن 0ا ست .هنگامیکه این
پیوند از یک رابطۀ درونفردی به رابطهای
برونفردی منتقییل شیییود ،قییانونگییذاری
درونی به قانونگذاری بیرونی ،و خودملزم-
گری بییه دیگرملزمگری 5و الزام حقوقی
تبدیل میشیییود و دارندۀ حق این امکان را
پیدا میکند که همچون تجسیییمِ عقلِ فرد
قانونشییکن ،او را با خشییونت به احترام به
حییقییوق دیییگییران وادارد ( Kersting,

4.Subjektum obligationis.
5.Fremdverpflichtung.

ب
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 .)1993: 183-184چون حقوق ناگزیر

برتری حقوق میانجامد ،این امر را ن باید

از همراهی بییا انگیزۀ اخالقی نیسییییت و

در مع نای برتری یا تفاوت مب نای توجیهی

میتواند بدون ارزش اخالقی باشییید ،نیکی

حقوق فهمید؛ بلکه چون حقوق به رفتار و

را در ج هان افزایش نمید هد ،بل که تن ها

اعمال بیرونی میپردازد ،نمیتواند توسیییط

بدی را به ت خیر میاندازد ( Kersting,

اتیک که با وظایف گسترده سروکار دارد،

 .)1993: 187بنابراین ،کر ستینگ فل سفۀ

نقض شیییود .هر عمل فضییییلتمندانه باید

ا خالق کییانییت را محییدود بییه ا مر خ یر

پیش از اجرایی شدن با قانون حق همخوان

نمیکنیید ،بلکییه کییاهش رذیلییت از طریق

شیییود و خیرخواهی نمیتوانیید توجیییهگر

ا عمییال ا جبییار ح قو قی را ن یز ذیییل آن

نقض قانون باشییید ( Kersting, 1993:

میگنجاند.

.)190-196

از دید کرسییتینگ ،میتوان گفت امر

همانگونه که قابلمشیییاهده اسیییت،

مطلق و اصییییل ج هانشیییمول حق ،هر دو

کرسیییی ت ینییگ بییهصییییورت د ق یق تری

ب یانگر ارزشیییی عامتر هسیییت ند که ه مان

استداللهای هواداران آموزۀ ناواب ستگی را

آزادی اسیییت .به همین جهت ،کانت در

مورد نقد قرار داده اسییت .او با جدا کردن

بنیییادگییذاری

دو حیثیت ان سان از یکدیگر ،یعنی حیثیت

متافیزیک اخالق و نقد عقل عملی ،برای

معقول و محسییوس او ،الزام اخالقی را نه

هر دو حوزه یک اصیل جداگانه پیشبینی

فقط در ارادۀ شخص مجری قانون اخالقی،

کرده اسیییت .قانون حق در بارۀ اَعمال و

بل که در هر ارادهای میبی ند که با ارادۀ

تکالیف کامل اسییت و قانون اتیک دربارۀ

موجود معقول در دفاع از آزادی هماهنگ

تکالیف ناقص و ماکسیییم آنها .درنتیجه،

است .او ،بدین ترتیب ،تفسیری متفاوت از

ام کان ت قا بل م یان این دو دسییی ته تکلیف

درونگرایی کانتی ارائه میدهد؛ تفسیییری

وجود ندارد و وجود این تفاوتها به تمایز

که در آن انگیزۀ اخالقی خاص فرد ،مبنای

هنجییاری میییان دو قییانون نمیانجییامیید؛

الزام نی ست ،هرچند ارزش اخالقی عمل را

بدینمع ناکه الزامآوری قواعد عقل عملی

ت ع ی ین می کنیید .امییا تفسیییی یر او ن یز بییا

متییافیزیییک اخالق برخال

را نباید درجهبندی کنیم .پ

هرچند نظریۀ

کانت به سازگاری این دو سامانه از طریق

دشواریهایی روبهروست:
نخ ست ،از دید نوی سنده ،بر این ادعا
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که ت مایز م یان حقوق و ات یک تن ها در

قاعدۀ اجتماع نقیضیییین بنا کرده اسیییت

ب یرو نی بودن اوامر ح قوقی و در ن ت یجییۀ

1.)Ebbinghaus,

(1968: 170-171

بیتوجهی به انگیزۀ عمل در آن هاسیییت،

گامی را که کرستینگ در شرح

میتوان ه مان انت قادی را مطرح کرد که

مبنای هنجاری الزام اخالقی در

ویال شک بر گایر در مورد امکان ا ستنتاج

متافیزیک اخالق برداشته ،گایر تکمیل

اصیییل جهانشیییمول حق از فرمول قانون
جهییانشیییمول مطرح کرده اسییییت :چرا
نمیتوان وظایف کامل نسیییبت به خود یا
برخی وظایف بیرونی را ن سبت به دیگران،
مانند را ستگویی ،با اعمال اجبار پیاده کرد
()Willaschek, 2009: 62؟
دوم ،کرسیییتینییگ در بسییییییاری از
انییتییقییادهییای خییود بییه هییواداران آمییوزۀ
ناواب ستگی جانب ان صا

را رعایت نکرده

اسییییت .برای نمونییه ،او اسیییتییداللهییای
ابینگهوس را اینگونه میفهمد که منفعت

کرده است .در حقیقت ،او به تکتک
استداللهای هواداران آموزۀ ناوابستگی
و آنچه از دید او درک نادرستشان از
درونگرایی کانتی است ،پاسخ داده
است .اینک به خوانش او از پیوند حق و
اخالق در فلسفۀ کانت میپردازیم.
 .3گایر :تفسیر سرراست از کانت

گایر در م قا لۀ خود با نام «اخالقم ندی
0

دوگانۀ حق :کوشییشییی دوباره» ()2016

افراد در آزادی بیرونی ،توجیه اصلی نظریۀ

یکی از پیچیییده ترین دفییاعهییا از آموزۀ

حق کانت ا ست و افراد در آزادی منفعتی

وابسیییتگی را مطرح کرده و بیه ژرفی به

شخ صی دارند که حق از آن دفاع میکند

انتقادهای مخالفان پاسیییخ داده اسیییت .دال

و همین امر به مفهوم حق جنبۀ عقالنی داده

مرکزی انت قاد های گایر به جر یانی که از

و آن را برای همۀ افراد الزامآور میکند.

دید او از فی شته آغاز شده و توسط وود و

درحالیکه ابینگهوس اسییتدالل خود را بر

ویالشیییک ادامه یافته ،خلط کردن نظریۀ

امکان تعمیمدهی ا صل جهان شمول حق و

مسیییئول یت اخالقی کا نت با نظریۀ انگیزۀ
4

اخالقیاش اسیییت .در نظر گایر ،وظایف
 .1برای مطالعه بیشتر :ر .ک :مهرآرام.013 :1022 ،

 .1پائر اشتودا نیز انتقاد همانندی را به ویالشک

2 .The Twofold Morality of Recht:
Once More Unto the Breach.

مطرح میکند .او را باید از جمله کانتپژوهانی

ب
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کامل در فلسییفۀ کانت ،بهویژه آنهایی که

میکند؛ زیرا اینگونه اصییل جهانشییمول

به ترک فعل 1مربوط هستند ،فارغ از انگیزه

حق می توانیید از اصییییل جهییانشیییمول

بییاییید انجییام شیییونیید و این خود فرمییان

اخالقمندی 0ا ستنتاج و س

اخالقم ندی اسییییت تا از رذی لت اخالقی

اجبار شود (.)Guyer, 2016: 34-35

مبنای اعمال

جلوگیری کند .بهعبارتدیگر ،جنبۀ آمرانۀ

به نظر میر سد که توجیه ا صلی گایر

تکالیف اخالقی کامل ،به انگیزۀ اخالقی ما

بر امکان جدایی انگیزۀ اخالقی از وظایف

گره نخوردهاند .گایر ،از این طریق ،درک

کامل در عرصیییه حقوق به نگاه غایت-

هواداران آموزۀ ناوابسییتگی از درونگرایی

محورانهای برمیگردد که نسییبت به فلسییفه

کانتی را به چالش میکشیید .او میاندیش ید

کانت دارد .گایر تمایز امر مطلق و امرهای

همین جییدایی انگیزۀ اخالقی از تجویزی

مشییروط را در غایتمندی دومی و بیغایت

بودن تکالیف اخالقی اسیت که آموزۀ حق

بودن اولی نمیداند؛ بلکه ،از دید او ،ارزش

کا نت را زیرمجمو عۀ نظر یۀ اخالقیاش

امر مطلق بدین مسیییئله بازمیگردد که بیانِ

دانست که در موضوع موردنظر ما برداشت روشنی

اینکه آیا ماکسیمی تعمیمپذیر است ،باید دریابیم که

را از وابستگی غیرساده ارائه داده است .ادعای اصلی

آیا موجودات معقول دیگر نیز با آن موافقت دارند

او در مقالۀ «جامعۀ موجودات معقول؛ قلمرو غایات

یا خیر .درنهایت ،او گام اول را با اثبات این مطلب

کانت و تمایز میان آزادی درونی و بیرونی»

که مبنای هنجاریِ نظریۀ اخالق کانت را میتوان

)(2016این است که فرمول قلمروی غایات

بیش از هر جا در فرمول قلمروی غایات نشان داد،

میتواند منش هنجاری دیگر فرمولها و همچنین

برداشته و اصل جهانشمول حق را چیزی جز اعمال

اصل جهانشمول حق باشد .دلیل او در برتری دادن

فرمول قلمروی غایات بر محدودۀ آزادی بیرونی

به این قاعده نسبت به دیگر صورتهای امر مطلق

نمیداند .خودمختاری ما سبب میشود که برای

آن است که ایدۀ قلمرو غایات نسبت به آنها دارای

عضویت در قلمروی غایات دلیل عقالنی داشته

محتوای بیشتری است ،زیرا الزام به تشکیل جامعهای

باشیم و همین امر نیز ما را وامیدارد که در اعمال

از کارگزارانی که به قوانینی مشترک مقید شدهاند،

آزادی بیرونی خود تن به اصل جهانشمول حق

دارای چشماندازی جمعی است که برحسب آن،

دهیم ( .)Studer, 2016: 147-148در این

کارگزاران خودمختار نمیتوانند از تنظیمگری

صورت با یک قاعدۀ جهانشمولتر اخالقی

روابطشان با یکدیگر پرهیز کنند .حتی مفهوم تعمیم-

روبروییم که هم اصل جهانشمول اتیک و هم اصل

دهی نیز که بسیار موردعالقۀ کانت است ،بهترین

جهانشمول حق را دربرمیگیرد.

بیان خود را در همین فرمول مییابد؛ زیرا برای فهم

1.Omission.
2.Universal principle of morality.
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غایتی ضروری ،در برابر غایتهای محتمل

شود ،هرچند این امر ارزش اخالقی فعل را

(امرهای مشیییروط) ،اسیییت (گایر:1431 ،

بزداید ،چراکه در این موارد آزادی دیگران

 .)144-140ضیییروری بودن این غییایییت

به صورت مستقیم پایمال میشود .همچنین،

مسییتلزم این اسییت که از خودِ مفهوم عامل

گایر م یان آزادی درونی ،بهعنوان ام کان

عقالنی برگرفته شیییود .ازاینرو ،این غایت

و ضع غایات ،و امکان پیگیری تحقق آنها

انسانیت است .منظور از انسانیت (در تقابل

در بیرون ،که نیازمند آزادی بیرونی اسییت،

با حیوان یت) ،آن جن به یا قابل یت انسیییانی

پیو ند برقرار میک ند .این پیو ند ،برخال

ا ست که امکان و ضع هرگونه غایت بهنحو

نظر هوفه ،مبنای توجیهی آزادی درونی را

کلی را برای او فراهم میکند .غایت قرار

به آزادی بیرونی سیییرایت میدهد (گایر،

دادن انسییییان یت در مع نای احترام به این

 1.)53 :1431این مط لب را جلوتر بیشیییتر

قابلیت اسییت که از طریق احترام به آزادی

تفصیل خواهیم داد.

شیییخص به دسیییت میآید (گایر:1431 ،

دلیییل گییایر بر اعتبییار تفسییییرش را

 .)151بنابراین ،از دید گایر ،آزادی ارزش

میتوان بر سیییاختار خود متافیزیک اخالق

بنیادین فل سفه اخالق کانت است .کانت از

نیز بنا کرد .از دید او ،نظریۀ حق بخشییی از

اراده نیک آغاز میکند تا درنهایت ارزش

متافیزیک اخالق اسییت و از آزادی مثبت،

از اث بات

از طریق هماهنگ کردن ماکسییییم اعمال

آن ،ا صل عقالنیای که پا سداری از آن را

افراد طبق قانونی جهانشیییمول ،پاسیییداری

ای جاب میک ند ،بر ما بهصیییورت تکلیف

میک ند .کا نت تن ها پ

از توضییییم این

ظییاهر میشیییود .این تکلیف در تکییالیف

فرایند است که اخالقمندی را به دو بخش

کییامییل و بیرونی (تکییالیفی کییه بر آزادی

تق سیم میکند :نظریۀ حق و نظریۀ ف ضیلت.

دیگران اثر می گذارند) ،میتواند ،فارغ از

 ،هر دو آنها را در تقابل با قانون

مطلق آزادی را اث بات ک ند .پ

او ،س

ماک سیم عمل مکلف ،با اعمال اجبار همراه
 .1شیییاید همین آزادیمحوری تفسییییر او از کانت

ف ضیلت با شد (گایر .)112 :1431 ،همچنین ،ت کید

اسیت که سیبب میشیود ،همگام با هرمن ،به وجود

گایر بر آزادی ،همچون ارزش بنیادین فلسفه اخالق

امری عام باور داشته باشد که مقرر میکند« :همواره

کانت ،او را واداشیییته تا فرمول انسیییانیت را منشییی

وظی فهات را ان جام بده» ،حتی اگر این امر ن یازم ند

فرمولهییای خودآیینی و مملکییت غییایییات بییدانیید

پرورش برخی احسیییاسیییات در تکالیف مرتبط با

(گایر.)113 :1431 ،
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طبیعییت قرار داده و در بنیید  010درآمیید

دومی الزام به آن عمل در موضوع 1با زمینۀ

م تافیز یک اخالق به قانون آزادی پیو ند

گزینشگری بهصورت کلی پیوند مییابد» ( MS,
.)06: 218.11‒23

میدهیید ( .)Guyer, 2016: 39گییایر
برای نسیییبت دادن نظریۀ خود به سیییاختار
متافیزیک اخالق به برخی دشیییواری های
تفسیری بندهای  010و  012پاسخ میدهد.
عبارات چالشبرانگیز و تفسیییرپذیر این دو
بند را میتوان در زیر مشاهده کرد:
«در تعارض با قانون طبیعت ،قوانین آزادی را میتوان
قانون اخالقی نامید .چنانکه تنها معطوف به افعال
بیرونی و انطباق آنها با قانون باشند ،قوانین قضائی
نامیده میشوند .اما اگر اینگونه بطلبند که خودشان
زمینههای تعیین اعمال باشند ،قوانین اتیکی هستند
و سپس میتوان گفت هماهنگی با قوانین قضائی
قانونمندی عمل است و هماهنگی با قوانین
اتیکی اخالقمندی آنMS, 06: ( »...
.)214.13‒22
«در همۀ قانونگذاریها ،چه اعمال درونی و چه
اعمال بیرونی را تجویز کنند ،و چه تجویز افعال
بهصورت پیشینی تنها توسط عقل باشد یا با گزینش
دیگری ،دو عنصر وجود دارد :اول ،قانونی که عملی
را ارائه میدهد که باید همچون عینیِ ضروری انجام
شود؛ یعنی عملی را تکلیف میکند و دوم ،انگیزهای
که بهصورت ذهنی زمینهای را برای تعین گزینش
این عمل به ارائهی قانون پیوند میدهد .بنابراین،
عنصر دوم این است :اینکه قانون وظیفه را

انگیزه قرار میدهد .اولی عمل را همچون وظیفه
ارائه میدهد و این تنها شناخت نظری یک تعین
ممکن گزینش ،یعنی قواعد عملی است .بهوسیلۀ

1.Im Subjekte.

تعارض عبارت اول با برداشیییت گایر
در این اسییییت که اخالقم ندی را تن ها در
هماهنگی عمل با قانون اتیک و نه قانون
قضیییائی میداند .از دید گایر ،عبارت باید
بدین شییی کل میبود :پیروی از هر قانون
اخالقی ،اخالقمندی آن است ،درحالیکه
تنهییا پیروی از قییانون اخالقی بییه انگیزۀ
احترام به آن اسیییت که میتواند امر اتیکی
باشیید .کانت این امر را بهدرسییتی در اینجا
توضییییم نمید هد؛ زیرا در پا یان درآ مد
متافیزیک اخالق اسیییت که با ایجاد تمایز
م یان دو گو نه قانون گذاری ،دسییی تهب ندی
خود را کامل میکند .در بند  012نیز با این
مشیییکل روبروییم که گویا در همۀ قوانین
اخالقی تن ها انگیزۀ ممکن ،انگیزۀ ع مل از
روی تکلیف ا ست؛ این امر بدین معنا ست
که قانون قضیییائی نمیتواند قانون اخالقی
باشد .گایر به نحو بسیار مشوشی میکوشد
این مشیییکل را حل کند .از دید او ،عبارتِ
«بنابراین ،عنصر دوم این است :اینکه قانون
وظیفه را انگیزه قرار میدهد» ،معنایی جز
این ندارد که ارائۀ قانون و آگاهی از آن
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بیایید در هر زمینیۀ ذهنیِ پیروی از قیانون

ت کالیف به این غا یت میپیو ند ند .پ

حضییور داشییته باشیید ،هرچند انگیزۀ عمل

میتوان نتیجه گرفت که اصل جهان شمول

نباشد .او بند پسین را ،که طبق آن محتوای

حق هم از ایدۀ «بیشییترین کاربرد آزادی،»0

عینی قانون اتیکی و قانون قضییییائی یکی

هم «فرمول قییانون جهییانشیییمول »4و هم

هسیییتند ( ،)MS, 06: 219. 2‒6مؤید

«فرمول انسانیت» قابلیت بیرون کشیده شدن

این تفسییییر میدانیید ( Guyer, 2016:

دارد (.)Guyer, 2016: 41-44

 .)38به نظر نمیرسیییید که راه حل گایر
چندان خرسندکننده باشد.
باری ،گایر با ادعای اینکه کانت در
ب ند  013محتوای عینی دو قانون را مت مایز
نمیداند ،بلکه تمایز را تنها در انگیزه قرار
میدهد ،این محتوا را آزادی مثبت معرفی
میکند ،همان ارزشیییی که مبنای فلسیییفه
اخالق کا نت اسییییت .از د ید او ،اصییییل
جهانشییمول حق چیزی نیسییت جز کاربرد
آزادی مث بت در ج هان بیرونیِ ز مانم ند و

در فرمول قانون جهانشمول ،برحسب
نظر اونارو اونیل ،0باید سییینجید که تعمیم
عمل منطبق بر ماکسییییم با آن ماکسییییم
سیییازگار اسیییت یا خیر؟ در مورد آزادی
مثبت ،بر پایۀ قاعدۀ تعمیمپذیری ،اگر قرار
باشد هر ک

برحسب میل خود از آزادی

خود بهره ببرد ،در عمییل آزادی همگییان
محدود خواهد شد و از میان خواهد رفت،
درحالیکه اگر هر ک

ماکسیم عمل خود

را احترام به آزادی دیگران قرار دهد ،خود

مکییان منیید 1و میییان قوۀ گز ی نش ا فراد

نیز در کییاربرد آزادیاش بییا مییانع روبرو

گوناگون با یکدیگر .درحالی که محتوای

نمیشیییود .پ

قانون ج هانشیییمول حق

اتیک چیزی جز کاربرد همان آزادی مثبت

میتوانید برحسییییب آزمون فرمول قیانون

در درون ان سان نی ست .این مطلب را کانت

جهانشییمول بهعنوان اصییلی اخالقی اثبات

در نوشتههای دیگر نیز مورداشاره قرار داده

شود (.)Guyer, 2016: 45

اسییت ،زیرا بزرگترین غایت انسییانیت را

در کنار ارجاع به سیییاختار متافیزیک

ایجاد شییرایطی میداند که در آن بیشییترین

اخالق ،گایر میکوشد تا در راستای اثبات

امکان کاربرد آزادی ممکن میشییود .همۀ

ادعای خود ،اسیییتدالل کانت را در توجیه

1.Spatio-temporal.
2.Idea of “greatest use of freedom”.

3.Formula of the universal law.
4.Onora O’Neill.

ب
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اعمال اجبار برحسب آزادی مثبت بازسازی

اجبییار دوم برای رفع میانع آزادی ،همییان

کند تا نشیییان دهد که اعمال اجبار قابلیت

چیزی ا ست که کانت آن را «حقِ سخت»

استنتاج شدن از آزادی مثبت را دارد .بدین

میدانیید .بر این اسییییاس ،امکییان اعمییال

منظور او یک قضییییۀ منطقی به شیییکل زیر

خشیییونت در فلسیییفۀ کانت ،برخال

نظر

طراحی میکند (:)Guyer, 2016: 47

امثال ویالشک ،پیامد «تفسیر سرراست» از

 .1مقاومتی که با مانع یک اثر مقابله
کند ،تقویتکنندۀ آن اثر است؛

فلسییفه اخالق اوسییت ( Guyer, 2016:
.)49

 .0هر آنچه اشییتباه اسییت ،مانعی برای
آزادی برحسب قوانین جهانشمول است؛

گایر در ادامۀ دفاع خود از اسیییتنتاج
اصل جهانشمول حق و آزادی مثبت به رد

 .4اگر کاربرد خاصیییی از آزادی،

انتقادهای هواداران ناوابسیییتگی میپردازد

مییانعی در برابر آزادی برحسییییب قوانین

کییه از دییید او ،همگی ادامییهدهنییدۀ راه

جهانشمول باشد (یعنی امری اشتباه باشد)،

فیشیییتهاند .مهمترین این انتقادها عبارتاند

اجباری که در تقابل با آن است ،در تناسب

از:

با آزادیای اسیییت که متناسیییب با قوانین
جهانشمول و حق است.

 .1امکییان پیروی از انگیزهای غیر از
تکلیف در قانون گذاری حقوقی آن را از

نتیجۀ این قضییییه با تعریف کانت از

متافیزیک اخالق جدا میکند؛ زیرا شیییرط

«حقِ سییخت» همانند اسییت ،چنانکه کانت

اخالقی بودن تمییامی قوان ین و تکییالیف،

آن را همچون «کاربرد بهکلی متقابل اجبار،

پیروی از روی تکلیف اسییییت .این ه مان

هماهنگ با آزادی هر فرد ،برحسب قانونی

انتقادی ا ست که ویال شک با طرح م شکل

جییهییانشییییم یول» تییعییریییف میییکیینیید.

تز «بیرونی بودن» بسییییار بر آن ت کید دارد

بییه عبییارتدیگر ،صیییر

در نظر گرفتن

()Guyer, 2016: 50-53؛

آزادی و قبول توجیییه اخالقی آن ،بییدین

چنانکه در آغاز بحث اشییاره کردیم،

نتیجییه منجر میشیییود کییه بتوان در برابر

گییایر این انتقییاد را نییاشیییی از کجفهمی

اجبییاری کییه آزادی فرد را خییدشییییهدار

منتقییدان از نقش ارادۀ نیییک در فلسیییفیۀ

میک ند ،از اج بار بهره برد و اِع مال اج بار

اخالق کانت میداند .از دید گایر ،مفهوم

دوم را از منظر اخالقی پذیرفت .این اِعمال

ارادۀ نیییک در بنیییادگییذاری متییافیزیییک
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اخالق اولین گام برای جسیییتجوی اصیییلی

کسانی ضروری است که در جامعه زندگی

بر ین ا خالق اسییییت .در ا ین ب خش از

میکن ند .درنتی جه ،نمیتوا ند ریشییییه در

بنیییادگییذاری متییافیزیییک اخالق ،کییانییت

اخالقمندی داشته باشد؛

میکوشییید تا از عقلی سیییلیم و همگانی به

از دییید گییایر این انتقییاد فیشیییتییه را

سیییمت دریافتی اخالقی-فلسیییفی حرکت

می توان اوج کج فهمی او از متییافیزیییک

کند؛ اما بهمحض اینکه اسییتلزامات اخالقیِ

اخالق دانسییییت؛ زیرا یکی از مهم ترین

ارادۀ نیک درک شدند ،این افعال برای ما،

وظایف آن ،اِعمال اصییل بنیادین اخالق بر

فارغ از وجود یا نبود ارادۀ نیک ،الزماالجرا

برخی شیییرایط تجربی اسیییت ( Guyer,

میشیییونید .در چنین موقعیتی هرچنید میا

.)2016: 51

ارزش اخالقی به دسیییت نیاوردهایم ،اما از

گییایییر درنییهییایییت ،پیییییونیید حییق و

رذیلت اخالقی پرهیز کردهایم .این امر تنها

اخالقمندی را از طریق امکان اعمال اجبار

تکالیف حقوقی را دربرنمیگیرد و تکالیف

در شییرایط طبیعی بهقصیید ورود به سییامانۀ

اتیکی کییامییل را ن یز شییییامییل میشیییود

حقوقی اثبات میکند؛ امری که کانت آن

( .)Guyer, 2016: 53این دریافت گایر

را در صییلم جاویدان به رسییمیت شییناخته

ب سیار به دریافت کر ستینگ نزدیک ا ست

اسییییت .ازآن جا که این اع مال اج بار برای

که وظی فۀ حقوق را نه افزایش نیکی در

ایجاد حق اسیییت و درنتیجه خود نمیتواند

جهان ،بلکه جلوگیری از شر میداند.

مبتنی بر آن باشیید ،پ

باید مبنایی اخالقی

 .0حقوق ،جنب یۀ ابییاحییهگر 1دارد و

داشته باشد .گایر همچنین استدالل میکند

کسیییی را موظف به انجام عمل نمیکند،

که کانت در صلم جاویدان ،فرمانروایان را

یعنی تجویزی نیست؛

بنا بر سییینت مرسیییوم زمان خود ،از قانون

از د ید گایر اخت یار دادن به فرد ،با

مسیییتثنا میداند .به همین جهت ،نمیتوان

تکلیف دیگران بییه احترام بییه این اختیییار

آنان را تابع قانون دانسیییت .درنتیجه ،تنها

همراه ا ست .بنابراین ،حقوق درهر صورت

ام کان فر مانروایی عادال نه آن اسیییت که

جنبۀ تجویزی دارد.

فر مانروا ،خود به ارادۀ خود ،یعنی تن ها به

0

 .4حقوق و مفهوم حق تنهییا برای
1.Permissive.

دل یل احترامی که برای اخالقم ندی قا ئل

ب
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ا ست ،عادالنه رفتار کند .اما اخالق تنها در

ا ست که ارزش هنجاری مطلق آزادی باید

صیییورتی میتوا ند او را وادار به ای جاد و

پیش از ا ستنتاج تحلیلیِ امکان اعمال اجبار

حفد دو لت حق مدار ک ند که خود چنین

از آن ثابت شود (.)Guyer, 2016: 60

تکلیفی را در برگیرد و چنین تکلیفی همراه

درنتیجه:

با توج یه اع مال اج بار اسییییت .پ

اگر

اخالقمندی فرمانروا را وامیدارد تا عادالنه
فر مانروایی ک ند ،سییی یاسییییت حقمحور و
حییکییمییرانییی خییوب را بییای ید جییزئییی از
اخالقمندی دانسیییت ( Guyer, 2016:
.)55-57
گایر بحث مفصییل خود را با پیوسییتی
دربردارندۀ پاسخ به چهار ادعای ویالشک
به پایان میرساند:
 .1اصیییل جهانشیییمول حق اصیییلی
تحلیلی اسییت و درنتیجه از اصییل دیگری
استنتاج نشده است؛

«پیچیدهترین دفاع ویالشک از پیوند تحلیلی میان
حق و اجبار (ناممکن بودن تعارض میان حقها)
همچنان بر اصل جهانشمول حق مبتنی است که
چیزی بیش از یک تعریف است ،بلکه بیشتر مبتنی
بر آن است که [اصل جهانشمول حق] دارای نیروی
هنجاری است؛ چراکه اعتباربخشی به کاربرد اجبار
هرآینه گزارهای باید-انگار است ،یعنی مقرر میکند
که اجبار باید برای محدود کردن کاربرد نامحدود
آزادی بهکار گرفته شود و این نمیتواند از تعریف
صرف حق (یا حق قطعی) ،بلکه باید از ثابت کردن
خود اصل جهانشمول حق ،گرفته شود»

(.)Guyer, 2016: 61
 .0ارزش ارادۀ خودمخ تار بهکلی از
ت ثیر خارجی آن مستقل است؛

پاسخ آنکه تعریف مفاهیم یا توضیم

چ نان که اشییییاره کردیم ،گایر م یان

آن ها بهوسییییلۀ گزاره های تحلیلی ،بدون

خودمختییاری و امکییان تحقق بیرونی آن

اث بات واقع یت عینی مفهوم ،بهکلی تهی و

پیو ند برقرار میک ند .از د ید او ،کاسیییتی

ناممکن ا ست .این امر نیازمند شهود ا ست

ادعای رقیب آن اسییت که دریافت روزمره

و به همین دل یل هر مفهوم تحلیلی ،یک

از ارزش ارادۀ نیک را با دریافت کاملتر

ترکیییب را پیشفرض میگیرد .در مورد

از خودمخ تاری خلط میک ند و اینگو نه

م فاهیمِ ع قل عملی ،واقع یت عینی مفهوم،

میاندیشد که کنشگر معقول بدون ارزیابی

چیزی جز اثبات نیروی هنجاری آن نیست.

شیییرایط بیرونی ،اهییدا

خود را معین

در فلسیییفۀ کا نت ،آزادی همچون دادهای

میک ند .در حالی که او با تو جه به ابزار

منطقی اثبات می شود .درنهایت ،منظور آن

خود را وضیییع میک ند و

بیرونی ا هدا
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مییحییدود کییردن اییین ابییزار بییه مییعیینییای
ت ثیر گذاری بر هد

گذاری و درنتی جه

خودمختاری اوسیییت ( Guyer, 2016:
.)61

تمایز میان حوزه اتیک و حقوق را برهم
خواهد زد.
از دید گایر ،چنین نیسیییت و امکان
اعمال اجبار باید با قاعدۀ جمع نقیضیییین،

 .4اسیتنتاج اصیل جهانشیمول حق از

یعنی همان رفع مانع آزادی ،همراه شیییود.

فرمول انسییانیت با این ایراد روبروسییت که

در این صورت ،دیگر تکالیف کامل نسبت

خود مفهوم حق را پیش فرض می گیرد

به خود را در برنمیگیرد ،زیرا این تکالیف

()Willaschek, 2012: 560؛

بر آزادی دیگران اثر نمیگذارند .اما مسئلۀ

گایر اینگو نه نمیا ندیشیییید .اگر با

تکالیف اخالقی کامل نسیییبت به دیگران،

توجه به مطا لب باال ب ذیریم غایت بودن

مانند وفای به عهد ،حلنشییده باقی میماند.

انسیییان به معنی پذیرش و احترام به امکان

گایر اسییی تدالل میک ند که در این مواقع

هیید گییذاری اوسییییت و اییینییکییه اییین

می توانیم ادعییا کنیم کییه انجییام نییدادن

هد گذاری برای هر فرد نیازمند محدود

اینگو نه ت کالیف ،مانعی جدی در برابر

کردن هد گذاری دیگران به شیییرایطی

آزادی دیگران ایجاد نمیکند ( Guyer,

اسیییت که با همدیگر هماهنگ شیییوند ،در

.)2016: 62-63

این صورت ا ستنتاج امکان اعمال اجبار از

بهتر است بار دیگر ذکر شود که تمام

فرمول انسیانیت ،اصیل جهانشیمول حق را

ا ستداللهای گایر در را ستای اثبات امکان

پیشفرض نمیگیرد ،بلکییه توجیییهگر آن

اسییتنتاج اصییل جهانشییمول حق از ارزش

است (.)Guyer, 2016: 62

برین اخالقمندی ،یعنی آزادی ا ست ،و نه

 .0امکان استنتاج اعمال اجبار از
فرمول قانون جهانشمول دایرۀ آن را
فراتر از محدودۀ موردنظر کانت
گسترش میدهد؛ زیرا ،در این صورت،
هر آنچه را که امر مطلق ن ذیرد ،میتوان
با استفاده از اجبار مهار کرد .این امر

امر مطلق:
«این ادعا درست است که اصل جهانشمول حق از
امر مطلق ،در معنی نیازمندی به عمل برحسب
ماکسیمی که بتواند همچون قاعدۀ جهانشمول به
کار رود ،استنتاجپذیر نیست ،چراکه اصل حق تنها با
سازگاری اعمال ما با آزادی دیگران مرتبط است و
بههیچروی ارتباطی با ماکسیمهای ما ندارد  ...هرچند
هر ادعای گستردهتر که اصل جهانشمول حق
نمیتواند از اصل بنیادین اخالقمندی ،در معنای
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مفهوم بنیادین اخالقمندی گرفته شود ،ناممکن
است» (.)Guyer, 2002: 26

مثبت ،بهعنوان مبنای متافیزیک اخالق ،در
حقیقت حقوق را اتیکی کردهاند و درنتیجه

رو شن ا ست گامی را که کر ستینگ

با همان انتقادهایی مواجهاند که هوفه بر

در شییرح مبنای هنجاری الزام اخالقی در

باورمندانِ این اندیشییه وارد کرده اسییت.

کل متافیزیک اخالق برداشته ،گایر تکمیل

همچنین ،ادعای گایر مبنی بر اینکه اعمال

کرده ا ست .بحث از اینکه آیا تف سیر گایر

اجبار در تکالیف اخالقی نسبت به دیگران

از مب نای هن جاری الزام اخالقی درسییییت

(مانند وفای به عهد یا را ستگویی) به این

اسییت ،یا خیر ،از حوصییلۀ این مقاله بیرون

دلیل ممکن نیسییت که بر آزادی آنان ت ثیر

است و بحث مفصل دیگری میطلبد .مهم

ا ندکی دار ند ،حتی با تجر بۀ روزمرۀ ما

آن است که روشن شود ،با چه دریافتی از

سازگاری ندارد و به همین جهت ،برخی از

مبنای الزام در فل سفه اخالق کانت میتوان

این تکییالیف ،در بعضیییی از نظییامهییای

اندیشهها و باورهای هر جناح را پذیرفت.

حقوقی ،ضیییمانت اجرای حقوقی یافتهاند.

درعینحییال ،میتوانیید در کییامیییابی

عالوه بر این ،استدالل گایر در مورد امکان

تالش های گایر در تفسییییرش از بندهای

اعمال خشونت برای خروج از وضع طبیعی

 010و  012متافیزیک اخالق تردید کرد.

و درنتیجه ،امکان اسییتنتاج اعمال اجبار از

در حقیقت ،این ادعای گایر را که تفسیرش

مبنایی بهکلی اخالقی ،کمی عجیب به نظر

بهترین تف سیر از ساختار متافیزیک اخالق

میر سد؛ گویا او حق ذهنی را به ر سمیت

اسییت ،نمیتوان بدون مناقشییه پذیرفت .او

نشیییناخته اسیییت .درنهایت ،گایر پاسیییخ

بییاور دارد وجود امر مطلق در آغییاز این

روشیینی به این انتقاد ویالشییک که اصییل

کتاب نشیییانگر وجود یک مب نای عام و

جهانشیییمول حق نگاه اتیکی به تکالیف

مشییترک برای اتیک و حقوق اسییت که

حقوقی اسییت ،نمیدهد 1.این گامی اسییت

ناگزیر باید آزادی مثبت با شد؛ اما م شاهده

خود برداشته

که آن را بائیازو با تحلیل ژر

کردیم که هوفه چگونه توانسته است بدون

است.

دهد .کر ستینگ و گایر با ت کید بر آزادی

 .4سورین بائیازو :تالش برای همگرایی

توسل به آزادی مثبت ،چنین مبنایی را ارائه

.1ر .ک :مهرآرام044 :1022 ،
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تالش بییائیییازو 1نزدیییک کردن نظریییات

ممکن نمیداند .برحسیییب نظر گایر ،حتی

مطرحشیییده به یکدیگر در دو مقالۀ «رابطۀ

اگر هر سییه شییرط هابرماس را بر امر مطلق

پیچیدۀ حق با اتیک در کانت :محدودیت-

اعمال کنیم ،نتیجۀ نهایی اصل جهان شمول

هییای مکتییب نییاوابسیییتگی»Baiasu, ( 0

حییق نییخییواهیید بییود؛ زیییرا در اصییییل

 )2016aو «هنجارهای اتیکی و سیا سی-

بهدستآمده ،انگیزۀ اخالقی همچنان لحاظ

حقوقی در آموزۀ فضییییلت»Baiasu ( 4

شییده اسییت .از دید ری شییتاین ،درحالیکه

 )2016bاسیییت .بائیازو هر دو مقاله را با

امر مطلق راهنمای ماکسییییمهای رفتارهای

طرح سیییه نظریۀ مطرح فلسیییفۀ حق کانت،

ما از طریق نشییییان دادن ت عارض منطقی

یعنی وابسییتگی سییاده ،ناوابسییتگی سییاده و

موجود در برخی از آن هاسییییت ،اصییییل

واب ستگی ن سبی (پیچیده) ،آغاز میکند .او

جهان شمول حق راهنمای رفتار است .اولی

با رد دو رویکرد وابسیییتگی و ناوابسیییتگی

به حوزۀ ذهنی و دومی به حوزۀ محسیییوس

سیییاده ،طرحی از وابسیییتگی نسیییبی ارائه

تییعییلییق دارد و هییر کییدام ،از دو گییونییه

میدهد که بسییییاری از آراء نمایندگان دو

ناسازگاری متمایز جلوگیری میکنند .ایدۀ
0

گروه دیگر را ن یز در برمی گ یرد .نقطییه

سییییاز گاری محسیییوس که در اصییییل

آغازین او شیییرح آموزۀ وابسیییتگی سیییادۀ

جهانشیییمول حق موجود اسیییت ،از ایدۀ

هابرماس اسییت .از دید او ،هابرماس مدعی

سییییاز گاری مفهومیِ موجود در امر مطلق

ا ست که میتوان ا صل جهان شمول حق را

استنتاجپذیر نی ست ( Ripstein, 2009:

با اعمال سییه شییرط بیرونی بودن ،ضییمانت

.)12-13

اجرا داشتن و پیوند با گزینش افراد بهجای

بنابراین ،بائیازو همگام با ری شییتاین و

اراده ،بر امر مطلق از آن بیرون کشیییید .از

گایر ،گونۀ دیگری از وابستگی را که خود

این منظر ،امر مطلق دارای برتری هن جاری

آن را وابسییتگی نسییبی مینامد ،میپذیرد.

بر ا صل جهان شمول حق ا ست .بائیازو این

کانت به این نکته اشیییاره کرده اسیییت که

اسیییتنتاج را ،همچون گایر و ری شیییتاین،

همۀ تکالیف حقوقی به صورت غیرمستقیم،

1.Sorin Baiasu.
2 .Right’s Complex Relation to
Ethics in Kant: The Limits of
Independentism.

3 .Ethical and Politico-juridical
Norms in the Tugendlehre.
4.Sensible consistency.
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تکییا ل یف ا ت ی کی ن یز هسیییی تنیید؛ ز یرا

حاکم بر رفتار موجودات معقول باشییید .با

فضیییی لتم ندی ع مل برحسییییب اصییییل

افزودن عناصری مانند فضا و مکان به قانون

جهانشیییمول حق را اقتضیییا دارد .بر همین

اخالقی نامبرده میتوان به اصل جهانشمول

پایه ،ری شتاین معتقد است با افزودن عنصر

حق ر سید و خود آن را نیز با حذ

عن صر

فضییییا به امر مطلق میتوان از آن اصییییل

انگیزۀ اخالقی از امر مطلق بیرون کشییی ید

جهییانشیییی مول حق را ب یرون کشییییییید

(.)Baiasu, 2016a: 7

( .)Baiasu, 2016a: 6بییدین منظور،

باری ،تالش اصیییلی بائیازو رد آموزۀ

ناگزیر باید عنصیییر انگیزۀ درونی را از امر

ناوابسیییتگی سیییاده اسیییت که او قویترین

مطلق زدود؛ بنابراین ،برای اینک بتوانیم از

اسیییتدالل در ت یید این برداشیییت را مفهوم

امر مطلق ،اصییل جهانشییمول حق را بیرون

«متناقضنمای امرهای قضییائیِ »1ویالشییک

بکشییییم ،هم باید آن را محدود به برخی

میدا ند 0.ابت کار اصیییلی بائ یازو در نحوۀ

شییرایط تجربی کنیم و هم آن را ،با حذ

برخوردش با این متناقضنماسیییت .او در

عنصییر انگیزۀ اخالقی ،آنچنان بگسییترانیم

عین اینکه ا ستدالل ویال شک را میپذیرد،

که هر ع مل با هر انگیزهای را دربرگیرد.

بهمنظور نزد یکتر کردن برداشییییت های

این امر تمایز وابستگی نسبی از ساده است.

گو ناگون از کا نت و ت نگتر کردن دام نۀ

در این حا لت ،در ضیییمن این که ام کان

اختال  ،دامن یۀ اسیییتییدالل او را محییدود

استنتاج ا صل جهان شمول حق از امر مطلق

میکنیید .بییائیییازو نیز ،همگییام بییا گییایر و

نفی می شود ،امکان وجود ا صلی عامتر که

هابرماس و در پاسییخ به ویالشییک ،بر این

بر هر دو حوزه حاکم باشییید ،موردپذیرش

باور اسیییت که اعتبار امر مطلق با عقالنیت

قرار میگیرد .گویا این نظر به موضییع خود

آن مرتبط است و نه انگیزۀ انجام آن .بدین

بائیازو نزدیک است؛ زیرا او نیز بر این باور

ترتیییب ،پیروی از امر مطلق برحسییییب

ا ست که در فل سفۀ کانت میتوان به قانون

ا ن گ یزهای غ یرا خال قی ،بر خال

ن ظر

اخالقی عامتری از اصل جهانشمول حق و

ویالشییییک ،نه از نظر مفهومی ناممکن و

امر مطلق باور داشییییت که ب یانگر قانون

متناقض ا ست و نه از نظر هنجاری م شکلی

1.The paradox of juridical imperatives.

 .0برای توضیییم بیشییتر در مورد این مفهوم :ر .ک:
مهرآرام040-044 :1022 ،
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ایجاد میکند (.)Baiasu, 2016a: 23

بنابراین ،اگر کسیییی از روی انجام وظیفه،

شیاید بتوان ادعا کرد بائیازو انگیزۀ اخالقی

قا عدۀ حقوقی را اجرا ک ند ،برخال

نظر

را شیرط کافی و نه الزم برای پیروی از امر

ویالشیییک ،آن قییاعییده هم اتیکی و هم

مطلق میداند.

حقوقی خواهد بود .هنجارهای وضییعشییده

تا این جا نظر بائ یازو چ ندان نوآورا نه

در قانونگذاری حقوقی ا صولی ه ستند که

نیسییت .هابرماس نیز بر این باور اسییت که

اعت بار عینیشییییان بدون تو جه به انگیزۀ

نامشروط بودن قواعد حقوقی به دلیل اعتبار

پیروی از آنها اثبات شییده اسییت .بنابراین،

آن هاسیییت و نه انگیزۀ مخاطبان .به همین

پیروی فرد از آنهییا بییا هر انگیزهای کییه

دلیل ،این قواعد میتوانند افراد را به پیروی

باشیید ،تغییری در ماهیت ایجاد نمیکند .از

از خود بییا هر ا ن گ یزهای فرا ب خوا ننیید.

دید بائیازو ،ویال شک و هابرماس هر دو بر

درعینحال ،مشییروعیت عقالنی آنها دلیل

جنب یۀ ذهنی مسیییئلییه تمرکز کردهانیید.

معقولی برای پیروی در اخت یار مین هد که

درحالی که میتوان جنبهای عینی نیز برای

میتواند بهصورت امر بر آنها ظاهر شود و

مسیییئله در نظر گرفت .از منظر ذهنی ،این

حقوق همزمان دو

انگیزۀ پیرویکن نده از قا عده اسییییت که

چشیییمانداز را برای مخاطبان خود فراهم

مشیییخص میکند قاعده مشیییروط یا مطلق

میک ند :منظری حزما ندیشییییا نه (گریز از

با شد .از این لحاظ ،حق با ویال شک ا ست

مجییازات) و م ن ظری ع ی نی و ه نجییاری

و پیروی از قاعده از روی تکلیف آن را به

(پیروی از برای احترام به اخالقمندی) .از

قاعدۀ اتیکی دگرگون میکند؛ اما از منظر

دید ویالشک ،نگاه به حقوق از منظر دوم،

عینی ،یعنی اعتبار عقالنی قاعده ،پیروی از

حقوقی،

قاعدۀ حقوقی به هر انگیزه که باشیید ،مطلق

که در آن انگیزه ل حاظ نمیشیییود ،فا قد

بودن آن را از میییان نمیبرد ( Baiasu,

وجهیت امری ا ست 1.بائیازو پا سخ میدهد

.)2016a: 27-28

و ضع تکلیف کند .پ

نگاهی اتیکی ا ست و نگاه صر

که حقوق هیچ انگیزۀ خا صی را نمیطلبد،

بائ یازو میکوشیییید ،ه مان ند گایر،

حتی این امر را کییه انگیزه نبییاییید اخالقی

بردا شت خود را از تمایز میان جنبه عینی و

با شد .حقوق ن سبت به انگیزه الاقت ضا ست.

ذهنی قاعده حقوقی ،ضمن تف سیر بند 012

 .1ر .ک :مهرآرام.045 :1022 ،
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از درآمد متافیزیک اخالق ،توجیه کند .از

منظر ذهنی ،میتوان نظریۀ ویالشیییک را با

دید او ،کانت در این بخش آشیییکارا میان

دیگر مفسیییران جمع کرد .لیکن دامن یۀ

تکلیف و ضیییرورت ع مل از یکسیییو و

اختال

را میتوان حتی از این نیز تنگتر

انگیزۀ عمل تمایز گذاشییته اسییت .بنابراین،

کرد .بدین منظور ،او به بخشیییی از آموزۀ

میتوان تصور کرد ،اصل جهان شمول حق

فضیلت کانت ارجاع میدهد:

همزمان از نظر ذهنی امر م شروط و از نظر

«همۀ تکالیف دربردارندۀ مفهوم محدودیت از طریق
قانون هستند .تکالیف اتیکی دربردارندۀ محدودیتی
هستند که برای آن تنها قانونگذاری داخلی ممکن
است ،درحالیکه تکالیف حقوقی دربردارندۀ تکالیفی
هستند که برای آن قانونگذاری خارجی نیز ممکن
ن
است  ...ازآنجاکه ظرفیت اخالقی در محدود کرد ِ
خود را میتوان فضیلت نامید ،عملی که از چنان
نیکیای (احترام به قانون) برخیزد ،میتواند عمل
فضیلتمندانه (اتیکی) نامیده شود ،هرچند تکلیفی که
قانون وضع کرده است حقوقی باشد ... .اما آن چیزی
که انجام دادنش فضیلتمندانه است ،الزاماً تکلیف
فضیلتمندانه در معنای مضیق نیست» ( TL, AA
.)vi: 394-395

عینی امر مطلق باشیییید .اگر از منظر عینی
بنگریم ،عمییل بییه قییاعییدۀ حقوقی بییا هر
انگیزهای که باشیییید ،قانونم ندی قا عدۀ
حقوقی را ،یعنی وجه یت تکلیفیاش 1را،
برآورده میکند؛ زیرا در این حالت با یک
فصل منطقی 0روبروییم که عملکرد منطقی
آن به صر درستی یکی از عملوندهایش
درسیییت خواهد بود .به عبارت دقیقتر ،در
هنجارهای حقوقی ،عملِ از روی تکلیف،
نفیکنندۀ قانونمندی قاعده در زمانی که
ا ن گ یزۀ ا خال قی و جود نییدارد ،نیسییییت.
درحییا لیکییه در قییا نونگییذاری ا ت ی کی،
قانونم ندی تن ها ع مل از روی تکلیف را
میطل بد و هر انگیزۀ دیگر را طرد میک ند
(.)Baiasu, 2016a: 31-32
درنتی جه ،ت عارض نظر یۀ ویالشییییک
بهعنوان یکی از جدیترین هواداران آموزۀ
ناوابسیییتگی سیییاده با مخالفان خود تنها در
جنبۀ عینی ا صل جهان شمول حق ا ست .از
1.Deontic.

بییائیییازو از این متن چنین اسیییتنبییاط
میکنیید کییه کییانییت میپییذیرد برخی از
ت کالیف اتیکی ،ت کالیف فضیییی لتم ندا نه
نیستند ،هرچند عمل فضیلتمندانهاند؛ یعنی
دو گونییه تکلیف اتیکی داریم :تکییالیف
اتیکی فضیییی لتم ندا نه و ت کالیف اتیکی
نافضیییلتمندانه .حال این پرسییش در برابر
باورمندان به آموزۀ وابسیییتگی نسیییبی قرار
میگیرد که ت کالیف حقوقی را از کدام
د سته از این تکالیف میتوان بیرون ک شید.
2.Inclusive disjunction.
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بائ یازو بر این باور اسییییت که ت کالیف

غیرفضیییلتمندانه ،آن هم از منظر عینی ،محدود

فضیییلیییتمنییدانییه نمیتواننیید مبنییای چنین

کرد.

استنتاجی باشند؛ زیرا این دسته از تکالیف،
برح سب تعریف کانت ،بهمنظور ر سیدن به

نتیجهگیری

م شخصی و ضع می شوند که خود،

درونگرایی کانتی با تصییور او از تجویزی بودن

تکلیف به شیییمار میآیند .این تکالیف با

حقوق در تعارض اسییت .این تعارض بیش از هر

ماکسییییم عمل و وضیییع تکالیف گسیییترده

جا ،خود را در متافیزیک اخالق در بندهای  010و

سییروکار دارند و به همین جهت ،میتوانند

 012و ب ند (پ) آ موزه حق نشیییان مید هد.

بر رفتارهای بیرونی گوناگونی منطبق شوند

کرستینگ ،گایر ،هابرماس و بائیازو با ارائۀ تفسیری

و به همین دلیل ،نمیتوان ند تکالیف دقیق

متفاوت از درونگرایی یا با صییر نظر کردن از

ح قو قی بییاشییینیید؛ درحییا لیکییه ا عمییال

آن ،از طریق جدا کردن مفهوم انگیزه درونی از

فضیییلتمندانه بهطور عامتر اعمالی هسییتند

تکلیف ،توانستهاند این مشکل را حل کنند .اما کل

که به دلیل درست بودنشان انجام می شوند

ا ستدالل آنان در دفاع از آموزۀ واب ستگی منوط به

(.)Baiasu, 2016b: 72

پذیرش این تفسیر است .فارغ از دریافت کلی آنان

اهدا

بنابراین ،میتوان دامنۀ اختال را همچنان

از فل سفۀ اخالق کانت ،تف سیر شان از بندهای 010

محدودتر کرد .تاکنون بدین نتیجه رسیییدیم که از

و  012متافیزیک اخالق و اصل جهان شمول حق

منظر ذهنی ،ناوابسییتهگرایان ،در بیان این مطلب که

نیز نمیتواند بینقص به شییمار آید؛ اسییتدالل

نمیتوان ت کالیف حقوقی را از ت کالیف اتیکی

ویالشیییک مبنی بر اینکه کانت ،هنگامی که به

بیرون کشییید و همچنان آنها را حقوقی به شییمار

بخش اول قانون گذاری اشیییاره میکند ،تنها از

آورد ،درسییت اسییتدالل میکنند .اینک میتوان

ام کان نظری تعین اراده سییخن میگو ید و این

افزود که آنان حتی از منظر عینی نیز دربارۀ تکالیف

امکان الزاماً به معنای تجویزی بودن آن نیسیییت،

اتیکی ف ضیلتمندانه در ست میاندی شند و امکان

ت ملبرانگیز اسییت؛ امری که پذیرش آن به رد نظر

اسییتن تاج تکالیف حقوقی از این تکالیف وجود

گایر میانجامد .همچنین ،کانت در همین بند به

ندارد و دو طر میتوان ند بر این مسییئله توافق

این مطلب اشیییاره میکند که بخش ذهنی قانون

کنند .بنابراین ،اختال اصییلی را باید به امکان

اخالقی ،قانون را انگیزۀ عمل قرار میدهد .بر این

اسیییتن تاج ت کالیف حقوقی از ت کالیف اتیکی

اسیییاس ،در هرگونه قانونگذاری اخالقی ،انگیزۀ

ب
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پیروی از آن چیزی جز احترام به خود قانون

اما شاید علت آن باشد که نقطۀ شروع این

نمیتواند باشد .اما تفسیر هواداران آموزۀ ناوابستگی

کتاب ،نظریۀ سیینتی اخالق کانت بوده ،اما

از این بندها و همچنین اصل جهانشمول حق الزاماً

آرامآرام به سیییمت نظریۀ نوینتر او دربارۀ

قانعکنندهتر نیست و درمجموع ،آموزۀ وابستگی با

«حقِ سییخت» ،همچون امری غیرتجویزی،

ساختار متافیزیک اخالق سازگارتر است.

حر کت کرده اسیییت .کا نت ز مان آن را

با توجه به مطالب گفته شده ،به نظر میرسد

نیافت تا خود ژرفنای ناسازگاری ایجادشده

موضییع متافیزیک اخالق در رابطه با پرسییش

را دریابد و نظریۀ یکدسییتتری ارائه دهد.

مطرحشییده در مقاله ،موضییعی منسییجم نیسییت و

بنابراین ،باید سودای ارائۀ تفسیری منسجم

تعارضهای تفسیییری بیش از اینکه برخاسییته از

از متافیزیک اخالق را کنار گذاشییت و آن

کج فهمی مفسیییران باشییی ند ،بر خاسییی ته از

را همچون اثری انت قالی فهم ید .اگر چنین

ناسیییازگاریهای متنیاند؛ امری که بهگونهای از

بییاشیییید ،آموزۀ وابسیییتگی بهتر میتوانید

تکافوی ادله منجر شده است .این امر سبب شده،

متافیزیک اخالق را بهعنوان تالش کانت

برخی ادعا کنند کانت در هنگام نگارش این اثر به

برای ارائۀ یک نظریۀ فراگیر اخالقی تبیین

دلیل پیری توان ذهنی خود را از دسیییت داده بوده

کند؛ اما این آموزۀ ناوابسیییتگی اسیییت که

است1.

میتوا ند ج هتگیری های نوین ا ندیشییییۀ
کانت را نشان دهد.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.

 .1ر .کWillaschek, 1997: 206 :
گویا این ادعا را شوپنهاور مطرح کرده بوده ا ست.
ویالشک این تصور را رد میکند.
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