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گذار کانت از وضع اخلاقی-مدنی به وضع حقوقی-مدنی و ایجاد
اجتماع اخلاقی/سیاسی

1

صوفیانی2

محمود
محسن باقرزاده مشکی

باف 3

چکیده

کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق ،به وضع اصعطلاتاا ارترایکیکی چمنوا اراده
آزاد ،خودآیینی ،قانوا عقل ،وظیفه و نسععبت چینیده میاا آاچا میچردازد که بنیاد آموزه
اخلاق ،تق و رعیارعت کانت را معامل میمعوند در این بین نه یناا اخلاق خود بر ارا
کشعمک

میاا اراده و قانوا ایااد میمود بلکه آا در نسبتی دورویه و دیالکتیکی بنیاد

معععکلگیری اراده آزاد ،خودآیینی و متحقق کنندهی مابعدالطبیعه دروا انسعععاا به عنواا
غایت نیز چسعععت اما زمانیکه این موجوداا خودآیین رععععی به ایااد اجتما و یشعععکیل
وضعع اخلاقی-مدنی با قوانین مشععترب برارععا

ضععمانت اخلاقی میگیرند در رععاتت

بیرونی ارععیر دییریای خواچند مععد که خوی

را دارای آزادی مطلق میداند و در این

رععاتت ،آزادی من چیض ضععمانتی ندواچد دامععت بنابراین آدمی بایسععتی چای به وض ععی
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دییر گذارد که یمامی تقوق او در آا دارای ضععمانت خارجی بامععد که آا یزی جز
وضععع تقوقی-مدنی نیسعععت بنابراین آدمی برای تفخ اخلاق و به یب آا خودآیینی و
آزادی خوی ) از وضع اخلاقی-مدنی که صرفاً یحت نظارا الزام درونی ارت به وض
تقوقی-مدنی وارد میمود که یمامی یکالیف دارای الزام و قانونیذاری خارجی چستند
واژگان کلیدی :کانت ،اخلاق ،تق ،رععیارععت ،آزادی ،وضعع اخلاقی-مدنی ،وضعع
تقوقی-مدنی

گذار کانت از وضع اخلاقی -مدنی به وضع حقوقی –مدنی/...محمود صوفیانی ،محسن باقرزاده

903

مقدمه

امانوئل کانت در رال  9881کتابی یحت عنواا بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق اپ میکند که
قرار ارعععت زمینعه را برای نقعد دوم نقعد عقل عملی) فراچم کند در این کتاب کانت به
مسععع لهی اخلاق ،اراده خیر ،9وظیفه ،اصعععل عقل ،آزادی ارعععتعلایی ،عملی) وخودآیینی
میچردازد و عمده یلاشاش آا ارت که قوانین چیشینی عقل عملی را کشف کند را که
چررع

این ارعت که «آیا چدید آوردا یک فلسفهی اخلاقی محض ،که از چر یزی که

صعععرفا یاربی ارعععت برکنار و به انسعععاامعععنارعععی وابسعععته بامعععد ،کمال ضعععرورا را
ندارد؟» کانت )4 :9331،صععحیا ارععت که در این کتاب کانت در چی یوضععیا اخلاق به
رعبک اندیشعهی ارعتعلایی برآمده ارعت اما نیارنده به دنبال نیاچی ریاری به این کتاب
ارععت و در این یفسععیر از یمامی عناصععر و اصععطلاتاا ارععارععی این کتاب باره خواچد
گرفت کانت در چایاا بد

دوم کتاب ،اصععطلاتی ارععارععی را با میععموا بینارععو های

2

وارد میکند که دیوید را  3در باب آا مینویسعععد«:مفاوم اراده در مقام واضععع قانوا
اخلاقی برای خود ،یعنی مفاوم خودمدتاری اراده ،کانت را به ضابطهی دییری که یعیین
جاییاه آا در نظام اخلاقی وی دمعوار ارعت ،یعنی تکومت غایاا رچنموا میرازد که
کانت آا را به مفاوم ایحاد موجوداا عاقل متعدد یحت یک نظام قوانین مشععترب معنی
میکند» را  )11-14 :9383،چمانطور که رومععن مععد آا اصععطلات تکومت غایاا

4

ارعععت که کانت در باترین جاییاه و در باترین معععرایب به لحاو قوای نظریای که در
طول کتعاب چیدا کرده ارعععت) این اصعععطلات را وارد میکند که به اعتقاد نیارنده چرگز
اینیونه نیسععت که جاییاهاش در این کتاب نااکه را
بامد بلکه برعکس این بد

یصععور کرده ارععت ،مددوش

به عنواا نقطهی آغازی ارت برای معرفی یکی از مامترین

اندیشعمنداا فلسفه ریاری که بیشتر به فیلسوف اخلاق و معرفت مشاور مده ارت کانت

)1. Good will(Gutter wille
2 .intersubjective
3 .William David Ross
)4 .Kingdom of ends(Reich der Zwecke
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با ایصعالی که میاا مفاچیم و نظریاا خوی

ایااد میکند ،بازیعریفی به مدا بنیادین از

اندیشععه رععیارععی طرت میکند که البته اوج آا در متافیزیک اخلاق بد

آموزه تق رخ

میدچد
کعانعت یعا چی

از طرت کتعاب متافیزیک اخلاق خوی

که در رعععال  9818اپ

میکند) چنوز یمایزی میاا دو رعععاتت اخلاق یا به عباریی دییر میاا اخلاق و تق ایااد
نکرده بود به چمین دلیل در کتاب بنیاد بحث رعیاری خوی

را در ییل اخلاق میآورد و

نه یناا معععکافی میاا آا دو ایااد نمیکند بلکه چمننین بازیعریف جدیدی از خودآیینی
و آزادی نیز نمیدچد و چنوز در نظام اندیشععه خوی

نین رمععدی ایااد نشععده ارععت

نیارنده چس از نیاه رععیارععی به کتاب بنیاد بر ارععا

یکوین اصععطلات تکومت غایاا،

نسعبت آا را با متافیزیک اخلاق و خصعوصعاً آموزه تق رومعن کرده و به یکوین و رمد
اندیشعه تقوقی-ریاری کانت از بنیاد یا متافیزیک اخلاق خواچد چرداخت و نه یناا نسبت
میاا اخلاق ،تق و رعععیارعععت را برررعععی میکند بلکه چمننین نشعععاا خواچیم داد که او
یونعه از وضععع اخلعاقی-معدنی 9در کتاب بنیاد) به وضععع تقوقی -مدنی 32در کتاب
متافیزیک اخلاق) گام میگذارد و عینیت آزادی که چیشععتر یماماً درونی بودد در رععاتت
تق و ریارت به یصویر میکشد و میاا قوانین توزه دروا و بیروا برارا

نو انییزهی

قانونیذاری یفکیک ایااد میکند
 .8نسبت خودآیینی و اراده با قانون عقل عملی و شکلگیری اخلاق

در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق ،کانت برای ندسععتین بار اصععطلاتاا بسععیار کلیدی و
1 .Ethico-civil
2 .Juridico-civil
 3چر دوی این اصعطلاتایی که نیارنده در این رعطر ارعتفاده کرده ارت رابقهی ارتعمال یورب خود کانت دامته
ارعت کانت در کتاب دین در محدوده عقل صرف مینویسد« :وض تقوقی-مدنی وض ریاری) عبارا ارت از
نسعبت انسعااچا با یکدییر یا جاییکه آاچا به طور مشترب یحت قوانین عمومی قرار میگیرند که به صورا کلی
قوانین الزامآور چسععتند) وضع اخلاقی-مدنی وضعععی ارععت که در آا انسععااچا یحت قوانینی بدوا الزام یعنی یحت
قوانین فییلت صرف متحد میموند» (Kant,1998:106
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ارعععترایکیک نه یناا در یوضعععیا اخلاق بلکه در

یوضعیا آموزهی تق و رعیارعت خواچند دامعت که آاچا عباریند از خودآیینی ،آزادی،
اراده ،قانوا عقل و نسبتچایی که میاا آاچا برقرار میرازد بنابراین نیارنده نا ار ارت
به منظور برررععی نحوهی مععکلگیری این اصععطلاتاا ،یوضععیحی نسععبتاً مفصععل در باب
کتاب بنیاد که آغاز مطرت کردا آاچارععت ،بدچد و در ادامه بدلیل نسععبت مسععتقیمی که
آموزهی تق با اخلاق دارد ،آا را بر روی چمین اصول ارتوار رازد و در واق راه را برای
بررری تق چموار رازد
ندستین اصطلاتی که دارای نسبت ضروری با یفسیر ما از کتاب بنیاد ارت ،اصطلات
ارادهی خیر ارعععت کعه کعانعت بد

ندسعععت از کتعاب بنیعاد را بعا این اصعععطلات آغاز

میکند کانت مینویسععد« :چیض یز در جااا یا تتی بیروا از جااا نمی یواا در اندیشععه
آورد که بی قید و معر ،،خوب دانسته مود میر اراده ]یا نیت[ خیر» کانت)92 :9331،
و به دلیل آاکه این اصععطلات با میل و اتسععا

و منفعتی که آدمی از اعمال اراده خوی

انتظار دارد خلب نشعود به ررعت آا را به با مفاوم ارترایکیک وظیفه یحدید میکند در
واق کعانعت بعه منظور آاکعه به مفاوم ارادهای درعععت یابد که نه به خاطر میل و منفعت
آدمی و نه در مقایسه با امری دییر بلکه به خاطر خوی

دارای ارزش بامد و محترم واق

مود مفاوم وظیفه را وارد میکند و مینویسد« :چس مفاوم وظیفه را در نظر میگیریم که
مفاوم ارادهی خیر را در بر میگیرد ،چر ند مسعععتلزم چارهای موان و قیود یچنی ارعععت
ولی این ]قیود و موان [ به جای آاکه مفاوم وظیفه را چنااا کند یا نامناختنی گرداند ،از
راه ییعادی که با آا دارد ،آمکاریر و درخشاایر میرازد» کانت )98 :9331،منظور از
این موان و قیود چماا امیال ،اتسعاراا و مناف مارت که نبایستی مدخل اراده خیر واق
معوند و با رف آاچا مفاوم وظیفه آمعکاریر خواچد معد 9بایستی در نظر دامت که اراده
 9کلبارعی و ندعی در مقاله خود با ارعتفاده از دو اصعطلات مام کانت یعنی نومنال و چدیداری رعی به یوصیف این
میزانسععن کرده اند و می نویسععند« :کانت که بزرگترین خدمت

به اخلاق ،دفا از مععدصععیت ممتاز و ارزش والای

اناام فعل از روی وجداا بود ،علیه خودمحوری قرا چادچم اصعرار دامعت که آننه عملی و مو ر ارت ،متمایز از
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نیک به اعتقاد کانت ارعععارعععاًدر« عمل کردا از روی انییزه وظیفه نه در عمل کردا از
روی یمایل نسعععبت به یک چدف یا غایت جزئی به ظاور میررعععد» تسعععین کلبارعععی
امترید بیتا ندعی)313 :9318 ،
رعام وظیفه و اچمیت آا با این ماال کانت رومعن میمود که از ما میخواچد انساا
دورعععتی را در نظربییریم کعه به دلیل اندوچیکه دارد چرگونه تس چمدردی به دییراا
در درون

نابود مععده ارععت و این در صععوریی ارععت که در مععرایب عادی آدمی میل به

چمدردی دارد چمین فرد را در نظر بییریم که خود را از این بی تسعععی مرده وار نااا
دچد و از برای یاری رراندا به دییراا کاری را نه از برای میل بلکه از روی وظیفه اناام
دچد آنیاه از نظر کانت این کار او دارای ارزش اخلاقی ارت کانت )29 :9331 ،بنابراین
این کعار او از روی وظیفعه بوده ارعععت و نعه چرگونه متعلق دییری که از بیروا چمنوا
مرجعیتی خارجی خودش را یحمیل کرده بامعععد و نه تتی از روی امیال و اتسعععارعععاا
درونی و یا تتی مطابقت با وظیفه بلکه از روی وظیفه ارععت و این امری ارععت که از نظر
کانت دارای ارزش اخلاقی ارععت به اعتقاد کانت ارادهای دارای ارزش اخلاقی ارععت که
اول از چمه از روی وظیفه اناام مععده بامععد و رععبس از برای مقصععود و منفعتی نیز نبامععد
بلکه صرفاً به اراده خیر که از برای آا عمل صورا گرفته ارت وابسته بامد کانت:9331،
 )23اما چرر

این ارت که را میل و منفعت نبایستی مدنظر اخلاق قرار بییرد؟ را که

قوه میل به رعععاتت یاربه مربو ،ارعععت و کانت اخلاق و اصعععول آا را در این رعععاتت

چر نو میل و یناا مربو ،به ماچیت واقعی و نومنال انسععاا ارععت که در زماا چم مو ر نیسععت در تالی که آننه که
مربو ،به ماچیت چدیداری انسعاا ارعت یناا از طریق میل یحریک میمود او با در نظر گرفتن تس وظیفه sense
 )of dutyبه عنواا کارکرد عقل که متمایز از دییر امیال ارععت متوجه مععد که یص عور صععرف یک عمل به عنواا
وظیفه می یواند به یناایی ما را وادار به اناام آا کند به نظر او یصعععور وظیفه اتسعععارعععی را برمی انییزد که آا را
اتترام یا یکریم مینامد ،در نتیاه از نظر او این تس با امیال دییر نارععازگار ارععت» تسععین کلبارععی امععترید بیتا
ندعی)313 :9318 ،
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نمیفامد 9کانت مینویسعد« :چمهی اصول عملی که یک موضو قوهی میل را به عنواا
مبدا ایااب اراده مفروض میگیرند ،بدوا ارعتانا اصعول یاری چسعتند ونمییوانند چیض
قانوا عملی یماید کنند» کانت )38 :9384،چس ه یزی ارععت که رععنم محک اراده
خیر و ارزش اخلاقی آا ارععت 2این امر جایی جز در خود اصععل اراده نمییواند بامععد از
این جعا کانت وارد یوضعععیا رعععومین نتیاه از اریبا ،میاا اراده نیک و وظیفه می رود و
مقدماا خوآیینی اراده انسععاا را در جات طرت تکومت غایاا فراچم میرععازد کانت
چس از آا که وظیفه را با اصععل صععوری اراده متعین میداند مینویسععد« :وظیفه ضععرورا
عمل کردا از روی اتترام به قانوا ارت» کانت « )24 :9331،بنابراین آا والایرین خیری
که به اصطلات ما اخلاقی ارت یزی نیست به جز یصور خود قانوا که بییماا فقب برای
موجودی صاتب عقل درت خواچد داد» کانت)23 :9331،
چی

از بیاا اصل مذکور کانت برای یدقیق امر یا درتور اخلاقی ند یقسیم بندی با

اچمیت اناام میدچد که بایسععتی برررععی مععود کانت یمایزی میاا امر رععوبککتیو ،عینی،
فرض عی و قطعی ایااد میکند قواعد یا رععوبککتیو ارععت که به اعتقاد کانت صععرفاً برای
اراده چماا مععدص معتبر ارععت و دارای عمومیت نمییواند بامععد را که یحت تس و
میل قرار میگیرد) اما قانوا یا ارادهای ،عینی یلقی میمود که در مورد چر موجود متعقلی
معتبر بامععد کانت )33 :9384،جنیفر اُلمَن 3معتقد ارعععت که «به طور کلی در نقطه نظر
کانت عینی نامیدا یک قانوا عملی از آا رو ارععت که آا را از ضععمینه چر رععو ه جزئی
 9کانت در نقد دوم مینویسعد «:قوانین عملیای که باید ضعرورا عینی و نه ضعروا یچنی صعرف دامته بامند به
صعورا چیشعین از طریق عقل ،معناخته معده بامعد و نه از طریق یاربه چر ند این یاربه کلیت چم دامعته بامد)»
کانت)43 :9384 ،
 2کعانعت در بعاب رعععنعم محعک بودا قعانوا اراده مینویسعععد]« :چر انعدازه[ در کار جااا ،ناآزموده و در برابر
رویدادچای اتتمالی آا ناآماده بامععم فقب بایسععتی از خوی

ببررععم که :ایا میچسععندی که آیین رفتارا قانونی عام

بامععد؟ اگر نمی چسععندم باید آا قانوا را رد کنم نه به رععبب زیانی که از آا آیین به من یا تتی به دییراا میررععد
بلکعه از آا رو که نین آیینی نمییواند به عنواا یک اصعععل در یک قانونیذاری عام اتتمالی به کار آید» کانت،
)31 :9331
3 .Jennifer Uleman
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آزاد کند را که اصععول عینی غیر معععدصعععی چسعععتند»  )Uleman,2010:51اما امر
فرضی نیز نماینده ضرورا عملی کاری ممکن ارت که به عنواا وریله برای امر دییری
ارعت و یا انسعاا امکاا دارد آا را بدواچد اما امر قطعی چمنوا امر عینی ،نماینده کاری
ارعت که به یاا خود و بدوا منارعبت با غایتی دییر ضروری بامد کانت)41 :9331،
اما رعراناام گونهای بایسعته بایستهی یأکیدی) وجود دارد که مرو ،عینی بودا و قطعی
بودا را در دروا خوی

دارارععت) که بدوا چیض مقصععودی رفتاری را فرماا میدچد و

کانت این بایسععته را بایسععتهی اخلاقی میداند کانت )12 :9331،قانوا کلی اخلاق از این
قرار ارت:
یناعا بر چایهی آا آیینی رفتار کن که در عین تال بدواچی که]آا آیین[ قانونی عام
بامد 9کانت)30 :9331،
این قانوا در نیاه کانت فرماا عقل عملی محض انساا ارت و از خارج بر او دیکته
نشععده ارععت 2به چمین منظور کانت در کتاب متافیزیک اخلاق مینویسععد« :بنابراین اگر
نظام دان

چیشین از مفاچیم صرف متافیزیک نامیده میمود فلسفه عملی که موضو آا

نه طبیعت بلکه آزادی انتداب ارععت مسععتلزم یک متافیزیک اخلاق ارععت یعنی آا یک
وظیفه ارععت که نین متافیزیکی دامععته بامععد و چر انسععاا آا را در دروا خودش دارد
چر ند به نحوی مبام دارای نین مابعدالطبیعهای ارععت برای اینکه بدوا اصععول چیشععینی
عیعونععه او معی یعوانععد معتقععد بععامععععد کععه او دارای قععانوا کلی در دروا خوی
ارعت؟»  )kant,1991:216بنابراین این اصعول از مابعدالطبیعه دروا انساا مشتق مده

 9در کتاب نقد عقل عملی اینطور مینویسعععد « :ناا عمل کن که درعععتور ارادهاا چمیشعععه بتواند در عین تال به
عنواا اصل قانونیذاری کلی چذیرفته مود» کانت)13 :9384 ،
 2بایسعتی دانسعت که از نظر کانت معدصیت دامتن یعنی عمل بر ارا
یوانایی ارتفاده از قدرا انتدابی انسانی در جات اناام اعمال برارا

قانوا اخلاقی را که «کانت مدصیت را«
اصول و قوانین اخلاقی» Frierson,2003:

 )46یعریف میکند چس دامععتن معععدصععیت به معنای اناام اعمال بر طبق اصعععول اخلاقی میبامعععد از نظر کانت
انسعااچای فاقد معدصعیت را مییواا به آرعانی به رعوی مر و بدی کشاندد در تالیکه برای نیک بودا باید بر طبق
اصولی عمل نمود که مطابق با امر مطلق متعین بامند» عبداللهنکاد ،رفیقی)43 :9313 ،
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ارعت که این در واق به معنای آا ارعت که قانوا اخلاقی عین خود یعین بدشی آدمی به
ارعععت که در واق عین خودآیینی اورعععت را که «در نیاه کانت ،فرمول عام]یا

خوی

کلی[ لعازمه خودآیینی عقل اخلاقی ارعععت یعنی وقتی فاعل اخلاقی قرار ارعععت از طریق
عقل ،قواعد رفتار خ د را مشدص کند ،لاجرم این قواعد باید به قانواچایی عام بدل مودد
زیرا اتکام عقل عمومیت دارد» افرماانی ،تایم چوری)28 :9318،
در ادامعه کعانت برای آنکه از طرت فرمال قانوا اراده عقلانی به دومین طرت خوی
راه چیدا کند یکی از کلیدییرین اصعععطلاتاا خودش را بکار میبرد کانت مینویسعععد:
«اراده به منزلهی یوانایی یصععمیم به عمل بر طبق مفاوم قوانینی معین ارععت و این یوانایی
یناعا در یااچعای خردمند یافت میمعععود آا ه به عنواا زمینهی عینی خودآیینی اراده
کارگزار آا بامد ،غایت نام دارد و اگر غایت یناا از جانب عقل معین مود باید در مورد
چمهی یااچای خردمند ارزش یکسعاا دامعته بامد» کانت )89 :9331 ،نکته ندست آا
ارععت که اراده ارععارعاً به معنای یبعیت از قانوا ارععت و دوم آنکه غایتی که عقل درععتور
میدچد موجب خودآیینی انسعاا ارعت اما آا غایت یسعت؟ به اعتقاد کانت از آناایی
کعه غعایعاا معادی غعایعایی ارعععت کعه چر یاا خردمند به دلدواه خوی
کارچای

به عنواا آ ار

بر میگزیند ،نسععبی ارععت و بنابراین فرضععی و رععوبککتیو ارععت اما وا قانوا

بایسعتی کلی و ضعروری بامعد کانت معتقد ارعت این غایت بایسعتی صوری بامد کانت
مینویسد« :ولی اگر یزی را فرض کنیم که وجود آا در نفس خود ارزمی مطلق دامته
بامعد یعنی یزی که وا در نفس خود غایت ارعت مییواند رعر شمهی قوانین قطعی
بامعد ،آنیاه این یز ،و فقب این یز ،مییواند منشا بایستهی یأکیدی ممکن یعنی قانوا
عملی بامد» کانت )82 :9331،آا اصل عبارا ارت از:
ناا رفتار کن یا انسععاا را ه در مععدص خود و ه در مععدص دییری چمیشععه به
عنواا یک غایت به ممار آوری و نه چرگز چمنوا وریلهای کانت)84 :9331،
کانت این امرکه انسانیت اراراً غایتی مستقل و خودآیین ارت ،اصلی عقلی میداند
را کعه بعه دلیل کلیت و ضعععروریی که در این تکم وجود دارد نمییواند متعلق میل یا
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بامعد از آاجایی که متعلق میل و اتسعا

یناا فرمااچای نسبی و مرطی صادر

میکنند اما این اصعل نه یناا در باب یمامی انسعااچا صعادق ارت بلکه تتی خودش را به
عنواا غایتی عینی نیز معرفی کرده ارعععت که متمایز از غایت رعععوبککتیو ارعععت و بایدی
قطعی ارعععت کوررعععیعارد 9در مقاله خوی

به عنواا "اخلاق به عنواا آزادی" در باب

فلسعفه عملی کانت در مورد نسبت اراده با عقل و امیال مینویسد« :کانت ارادهی آزاد را
بعه عنواا علیعت عقلعانی کعه دارای ا ر ارعععت معرفی میکند بدوا آاکه یورعععب علت
بییعانهای متعین معععود چر یزی که خارج از اراده ارعععت به عنواا علت بییانه معععمرده
میمعود که معامل یمایلاا و خوارعتهچای فرد چسعتند در تالیکه اراده آزاد بایستی یمام ًا
خود یعین بد

بامعد»  )korsgaard,1989: 27کانت از چمین قسععمت اصعل رععوم

خودش را نیز ارععتنتاج میکند و مینویسععد« :از ایناا مععر ،رععوم اراده منت میمععود که
مععر ،غایی چماچنیی با عقل عملی عام یا کلی ار عت یعنی این اندیشععه که اراده چر یاا
خردمند ،اراده قانونیذار عام ارت» کانت )88 :9331،بنابراین اراده چر مدص در تکم
ارادهی عام ارعععت یعنی این گونه نیسعععت که آدمی صعععرفاً یاب قانوا یا اصعععل عقل که
جااامععمول ارععت بامععد بلکه آا بدین معنی ارععت او یناا یاب قانونی ارععت که خود در
عین تال واض آا چم چست کانت معتقد ارت که یمام کوم چای چیشینیاا در کشف
اصعععل اخلعاق یناعا در باب وظایفی که آدمی یاب آاچارعععت رعععدن گفتهاند اما این در
صعوریی ارعت که انساا یناا از آا قانونی بایستی یبعیت کند که خودش وض کننده آا
بوده ارتد «بدین جات من به این] اصل روم مربو ،به اراده را[ اصل خودآیینی می نامم
در بعرابعر چعمععهی]آرا [ دییر ]مربو ،بععه اراده[ کععه آاچععا را بععه نععام دییر آیینی
میمعنارم» کانت )89 :9331،اندرو ریث 2با نیاچی ریاری به خودآیینی مینویسد «:من
میخواچم ارعتدلال کنم که خودآیینی بایسعتی به عنواا نوعی از چادماچی یفسیر مود این
مدل نشعانیر فاعلی خودآیین یعنی چادماچی ارت که یحت چرگونه ایوریتهی خارجیای
نیسعت کسعی قدرا آا را دارد که قانوا را یصویب کند» را که به اعتقاد ریث «چی

از

1 .Christine Korsgaard
2 .Andrews Reath
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کانت خودآیینی در درجه اول مفاومی رععیارععی منطبق با وضعع تاکمیتی با قدراچای
خودقانونیذاری ارععت»  )Reath,2006:22مییواا گفت که ادعای ریث نداا چم
بی راچه نیسععت را که در آینده خودآیینی در مرکز اندیشععهی رععیارععی و تقوقی کانت
قرار میگیرد و بر ارعععا

آا انسعععاا را یوضعععیا میدچد و برای یورععععه چر ه بیشعععتر

خودآیینی اخلاقی وارد آا راتاا دییر میمود
یا ایناا کانت از اراده و نسععبت آا با عقل رععدن گفته ارععت اما این نسععبت دارای
میزانسععن چینیدهای ارععت را که او نه چرگونه ارادهای بلکه ارادهی خیر را مدنظر دارد
کعه این خیر بودا یناا از چس وظیفه و اطاعت از قوانین عقل به درعععت خواچد آمد و آا
قانوا عقل غایتی جز انسعاا ندارد که خود او قانواگذار چماا قوانینی ارت که اراده خیر
از آا نشععأا میگیرد بنابراین اراده انسععاا و عقل او بایسععتی در ناایت با یکدییر بر رععر
قانوا منطبق مععوند یا اخلاق از رععر وظیفه به قانوا دارای ارزشمععود نتیاه این ارععت که
انسععاا در مقام غایت ،انسععاا در مقام قانواگذار و انسععاا در مقام مسعع ول انطباق اراده با
قانوا ارعععت در واق یمام این مسعععیر یا چایاا بد

دوم کتاب طی میمعععود یا مقدماا

معععکل گیری نین انسعععانی را کانت نشعععاا دچد و تال با معرفی آا ،وارد بد
منحصعععر به فرد خوی
چی

از ورود بعه آا ،بد

مام و

یعنی تکومت غایاا خواچد معععد اما ارعععتلزام دارد که نیارنده
رعععوم کتاب را نیز برای قدریمند کردا مبانی خوی

معرفی

کند فصععلی که در آا کانت از اصععطلات آزادی رونمایی میکند و نسععبت آا را با اخلاق
یوضعیا میدچد و وا این اصعطلات در بد

تکومت غایت به کار رفته ارععت ندست

بایستی آا را مورد بررری قرار دچیم
 .3مفهوم آزادی و نسبت آن با قانون عقل عملی و اخلاق

نسعععبعت آزادی با اراده و قانوا عقل دارای چینیدهگی چای بسعععیاری ارعععت و کانت در
موضع چای مدتلف نسعبت متفاویی از آاچا را به یصویر میکشد به عنواا ماال آلن وود
در کتاب فلسععفه اخلاق کانت مینویسععد« :رویکرد کانت دربارهی آزادی اراده ،یکی از
ناچایداریرین نقا ،در فلسععفهاش ارععت آا عنوانی ارععت که او مدام آا را مورد بازبینی

992

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 32پاییز و زمستان 8231

قعرار معی داد و چعرگعز گعزاره یعکسععععانعی کععه چعیشعععتر نیز گفتععه بععامععععد بععه کععار
نبرد»  (Wood,2008,123آلن وود دو کتاب بسیار مام در باب نظریهی اخلاق کانت
نومععته ارععت که در آاچا یوضععیا داده ارععت که را کانت گفتهچای متفاویی دارد وود
ندسععت بر ارععا

نظر آلیسععوا ارععا

ارععتنتاج کانت در باب قانوا اخلاقی را با این دو

گزاره بیاا میکندد  -9اراده عقلانی آزاد ارعت -2 ،قانوا اخلاقی بدوا چیض مرطی برای
اراده عقلانی معتبرارعت وود معتقد ارعت که در کتاب بنیاد ،کانت به دنبال آا ارععت که
از اصععل عملی آزادی ،قانوا اخلاقی را ارععتنبا ،کند را که در آاجا قانوا اخلاق را از
آزادی اراده بعه عنواا چی

فرض نقطه نظر عملی برای اعتبار قانوا اخلاقی دارای اچمیت

ارعععت  )G4:446امعا در نقعد دوم کانت قانوا اخلاقی یک امر واق عقل ارعععت و آا
آزادی را دارای اعتبار میکند)Wood,1999: 171) 9
اما به اعتقاد نیارنده نین یناقیعی نمی یواند لااقل با نین معدیی وجود دامته بامد
از آناایی که کانت در کتاب بنیاد مینویسععد« :مفاوم آزادی به گونهای جدایی ناچذیر به
مفاوم خودآیینی چیورعته ارعت و این ]مفاوم خودآیینی[ نیز به نوبهی خود به اصععل کلی
اخلاق ] چیوند دارد[ اصعلی که در مفاوم خود زمینهراز چمهی اعمال یااچای خردمند
ارععت دررععت چمانیونه که قانوا طبیعت زمینه رععاز یمام چدیدارچارععت» کانت:9331،
 )998بر ارعا

این چاراگراف مشعدص ارت که کانت قانوا اخلاقی را علت خودآیینی

و خودآیینی را چمراه بعا آزادی میدانعد بنابراین در عمل ،قانوا اخلاق متعین بد
آزاد ارعععت کعانعت در نقد دوم نیز مینویسعععد« :فقب این چررععع

اراده

را مطرت میکنم که

معناخت ما به امور عملی نامشعرو ،از کاا آغاز میمود آیا از آزادی آغاز میمود یا از
قانوا عملی؟ نمییواند از آزادی آغاز معود زیرا نمییوانیم بی وارععطه از آا آگاه مویم
را که یصور اولیه ما از آاچا رلبی ارت از یاربه چم نمییوانیم آا را ارتنتاج کنیم ه
یاربه فقب مععناخت قانوا چدیدارچا و در نتیاه فقب مععناخت رععاز و کار طبیعت که ضععد
 9وود در کتاب دییر خوی

مینویسد« :اکار کسانی که کانت را به عنواا ایاادگر یغییر در آموزه بین بنیاد و نقد

دوم میداندد به نظر میررعد یصعور می کنند این یغییر یک چیشرفت ارت اما اکنوا آا مشکل ارت که دریابیم که
قدر چرکس مییواند دیوانه بامد که اینیونه بیاندیشد» )Wood,2008:134
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مسعتقیم آزادی ارت برای ما فراچم میرازد ،بنابراین قانوا اخلاق که بداا مستقیماً واقف
میمععویم ندسععتین یزی ارععت که خوی

را بر ما عرضععه میدارد و مسععتقیما به مفاوم

آزادی منار میمعود» کانت )12-19 :9384،از این چاراگراف نیز این بردامعت میمود
که قانوا اخلاقی مقدم بر آزادی و آزادی صععرفاً چی
ارت

فرضععی برای امکاا اخلاقارععت)

9

اما وود در ادامه معتقد ارعت در باب موضو آزادی ضروریاً به نظر میررد که نقد
دوم با بنیاد در باب یعادماا به آزادی یکسعاا ارت را که در چر صورا این امر محرز
ارت که آزادی مر ،قانوا اخلاقی ارت 2و بدوا آا نمییواا از انتظار دامت که آدمی
مسع ول و چمننین موافق با وظیفه عمل کند 3وود مینویسد« :ادعای کانت چم در بنیاد و
چم در عقل عملی این ارعععت که اخلاقیاا خیالبافی نیسعععت و قانوا اخلاقی معتبر خواچد
بود اگر و یناا اگر ما به لحاو ایاابی آزاد بامیم»  )Wood,2008:129آزادی ایاابی
نیز به معنای یبعیت آدمی از تکم قانوا کلی عقل ارععت  « )Kant,1991:213بنابراین
ایده آزادی چمتا با چرگونه قانونی ارعت که که یورب خود عقل گذامته مده بامد چس
اقعدام بعا یعأییعد قعانوا اخلعاقی اقعدامی کنشعععی بعه ورعععیلعه آزادی خواچد بود» 130
)Wood,2008:
چمعانطور کعه مییواا دید میاا اراده ،عقل و آزادی دیالکتیکی چینیده وجود دارد
از این دیالکتیک چیشعتر کانت طبیعت را کنار گذامته بود و راتت آا را جدا کرده بود

کعانعت در رعععنا

خرد نعاب در بیعاا یفعاوا میعاا آزادی ارعععتعلایی و آزادی عملی

 9کانت در جای دییر از نقد دوم نیز مینویسد« :به علاوه از آاجا که از چمهی امور فوق محسو

چیض یز به جز

آزادی از طریق قانوا اخلاق) ]معلوم[ ما نیست و تتی این نیز فقب یا آاجا معلوم مارت که چی فرضی جدانشدنی
از آا قانوا ارت» کانت)998 :9384،
 2کعانعت در کتعاب نقعد عقل عملی مینویسعععد« :اما ،علاوه بر این ،در میاا چمهی ایدهچای عقل نظری آزادی یناا
ایده ای ارعت که به طور چیشعین به امکاا اا علم داریم البته بدوا انکه فامی از این امکاندامعته بامیم) و این از آا
رورت که آزادی مر ،قانوا اخلاقی ارت» کانت)99-90 :9384 ،
 3رعععالی رعععدجویک در باب نسعععبت آزادی با قانوا اخلاقی مینویسعععد« :برای کانت منب چرگونه ارزش اخلاقی،
آزادی ارت» (Sedgwick,2009:9
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مینویسعد« :ما فقب مییوانیم دو گونه علیت را در رابطه با آننه رخ میدچد بیاندیشیم :یا
علیعت بر طبق طبیععت ،یعا علیعت بر طبق آزادی علیعت بر طبق طبیعت عبارا ارعععت از
چیورععتیی یک تالت با یک تالت چیشععین در جااا تسععی ،نانکه این تالت به دنبال
تعالت چیشعععین ،بر طبق قاعدهای چی
کیااامععناختی ،این یوان

میآید در برابر ،نیریسعععت من از آزادی به مفاوم

ارععت که یک تالت خود به خود آغاز مععود ،نانکه بدین

رعاا علیت آا تالت بر طبق قانوا طبیعت ،دوباره یاب یک علت دییر نبامد یا آا را در
زماا معین کند آزادی به این معنا ،یک یصععور ارععتعلایی محض ارععت که ندس عت ،چیض
یز را کعه از یاربعه بعه وام گرفته معععده بامعععد در خود نمیگنااند ،و دوم ،متعلق آا،
چمننین در چیض یاربه به طور معین داده نمییواند مععد از این رو عقل ،یصععور گونهای
خودانییدتیی را برای خوی

میآفرینععد کععه مییوانععد از خود بععه عمععل کردا آغععازد،

بیآنکه لازم بامعععد علتی دییر چی
علّی ،برای کن

از آا آید که آا را دوباره بر طبق قانوا چیورعععتیی

یعیین کند این امر ردت مایاا یوجه ارت که این بر چای یصورارتعلایی

آزادی ارت که مفاوم عملی آزادی خود را ارتوار میکند کانت )301-308 :9332،اما
به غیر طبیعت به نظر میررعد عقل و قوانین آا نیز برای آزادی محدودیت ایااد میکند
در این اریبا ،اُلمَن در کتاب مقدمهای به فلسعفه اخلاق کانت یفسعیر معایسعتهای را عنواا
کرده ارعععت و مینویسعععد« :برای کانت چینیدگی در این ارعععت که اراده عقلانی آزاد یا
کن

عقلانی آزاد اراده نمییواند از یکدییر جدا انیامعععته معععوند و چمنناا دارای معنا

بامعععند چر کدام از این اصعععطلاتاا یعنی – آزادی ،عقلانی و اراده – یماماً در مسعععیری
یعریف میمععوند که بایکدییر چیورععتهاند و به چم وابسععتهاند»  )Uleman,2010:2در
ادامعه اُلمَن خودآیینی را بعه عنواا ععاملی معرفی میکند که مییواند چیوند دچندهی میاا
این ره یلقی مود را که «خودآیینی خصیصهی ارادهایست که به طور آزادانه به خودش
قانوا عقلانی میدچد» ) Uleman,2010:2
بنعابراین کعانعت بر خلعاف طبیععت برای عقل در کنار اراده آزاد ،جایی باز میکند
کانت مینویسعد« :آا انتدابی که یورعب عقل محض مییواند متعین مود به معنای متعین
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معدا انتداب آزاد ارعت»  .(Kant,1991:213در باب این مس له اُلمَن معتقد ارت که
کانت از الیوی خدای لایب نیتس ارععتفاده کرده ارععت که ارععارععاً آزادی ارادهاش در
مطابقت با قوانیناش نافته ارعععت و در باب کانت مینویسعععد« :آزادی و عقل یکدییر را
افزای

میدچند برای کانت چر ه اعمال ما عقلانییر بامععد آا بیشععتر آزادی را تفخ و

اریقعا میبدشعععد»  )Uleman,2010:15بنعابراین نعانکععه از گفتععهچعای جنیفر اُلمَن
مشدص ارت که اراده کانتی با چمه خوارتهچا و امیال  ،عقلانی نیز چست و قوهای ارت
که چم مسع ول و چم یولیدکننده دلایلی برای عمل ارععت و یناا به خود عقل متکی ارععت
کاش نیز در باب نسععبت آزادی با قانوا عقل مینویسععد «:ما بایسععتی خودماا را به عنواا
علل اخلاقی قابل فام در نظر بییریم از آناایی که ما مییوانیم خودماا را به عنواا عامل
آزاد یناععا بععه ورعععیلععهی فامیععدا خوی

از طریق محععدود بودا یورعععب قععانوا اخلععاق

دریابیم»  (Kosch,2006:37بنابراین اراده آزاد ارت وا از عقل یبعیت میکند و به
دلیل آاکه آزاد ارعت مس ول عملکرد خوی
و اتترام به قانوا خوی

نیز ارت علاوه بر آا اراده به دلیل انتداب

که چماا قانوا عقل ارععت دارای خودآیینی ییز چسععت چس امر

مطلق یزی غیر از قانوا ارادهای خودآیین نیسععت جانسععوا )99 :9311 ،چمننین کانت
در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق مینویسد:
از این رو هر چند که آزادی]آنچنان[ خاصیتی از اراده که وابسته به قوانین طبیعت
باشد نیست ،اما به همین دلیل]چنان هم[ بیقانون نیست بلکه باید ]چون[ علیتی
باشد که مناسب با نوع ویژهای از قوانین تغییر ناپذیر عمل کند ،چه در غیر این
صورت اراده ازاد امری ]بیهوده[ و محال خواهد بود  ...بنابراین ارادهی آزاد و
ارادهای که پیرو قوانین اخلاقی است با یکدیگر یکسانند(.کانت.)901 :9631،

کوررععیارد معتقد ارععت که امر مطلق قانوا اخلاقی به اعتقاد کانت قانوا یا اصععل
اراده آزاد ارععت و به دلیل آاکه اراده ،عقل عملی ارععت ،آا نمییواند به عنواا کن

یا

انتدابگری بدوا چیض دلیلی بامعد از آناایی که دلایل از اصل ارتنبا ،میموند ارادهی
آزاد بایسعتی اصعل خوی

را دامعته بامعد  )Korsgaard,1989:27به چمین دلیل در

چاراگراف بالا کانت میاا ارادهی آزاد و اصعععل عقل و قوانین مطلق آا نسعععبتی دورعععویه
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ایااد میکند و آا دو را به چمسععانی میررععاند که یناا با یکدییر فامیده خواچند مععد
دلیل آا این ارعععت که اگر کانت آزادی را به آدمی نسعععبت ندچد نمییواند آا را یایی
خردمنعد کعه آگعاه بعه علیت اعمال خوی
اندیشعععه چی

ارعععت بداند به چمین دلیل الزام دارد که این

گذامعععته معععود به چمین دلیل ارعععت که کانت به چر یاا صعععاتب عقل،

خصعیصعهی یعین بدشعی به عمل را یحت اندیشعه آزادی نسبت داده ارت کانت:9331،
) 908
 .2حکومت غایات و طرح وضع اخلاقی-مدنی( ظهور نگاه سیاسی)

در بد

تکومت غایاا ما با انسععانی روبرو چسععتیم که بنابر یعریف کانت نه یناا غایت

ارعععت بلکعه دارای اراده آزاد و خودآیین نیز چسعععت و یناا از قانونی یبعیت خواچد کرد
خودش برای خوی

وض میکند بنابراین آدمی علاوه بر آا که یاب ارت ،واض قانونی

که یاب آا چست نیز میبامد و ه در یبعیت از آا و ه در وض آا در اریبا ،با قانوا
عقل) ،آدمی آزادی خوی

و خودقانونیذاریاش را دیکته میکند

کانت چس از طرت قانوا روم عقل و مطرت کردا خودآیینی انساا مینویسد:
این فکر که هر ذات خردمند ذاتی است که باید خود را از راه آیینهای رفتارش
واضع قوانین عام بداند تا از این دیدگاه دربارهی خویشتن و کارهایش داوری کند،
خود به فکر دیگری میانجامد که وابسته بدان و بسیار سودمند است یعنی فکر
حکومت غایات ...منظورم از حکومت]غایات[ پیوستگی منظم ذاتهای خردمند
گوناگون به وسیلهی قوانین مشترک است( کانت.)19 :9631،

اچمیعت تکومت غایاا در این نکته ارعععت که کانت اجتماعی از آدمیاا را مدنظر
گرفتعه ارعععت کعه چر یک دارای نه یناا خودآیینی اند بلکه به موجب اصعععل دوم قانوا
اخلاقی) غایت نیز چسععتند و بنابراین بحث در باب یلاقی دو یا ند فرد خود قانونیذار در
اجتما ارعت که چر یک بایستی برای خود و دییری یک غایت بامد به اعتقاد نیارنده
کانت بیآنکه از مفاوم بینارعو های که ارعارعاً اصطلاتی تقوقی-ریاری ارت ،ارتفاده
کرده بامععد میععموا آا را در این بد

آورده ارععت اصععطلات بینارععو های در اندیشععه
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تقوقی-ریاری فلسفه آلماا ،معنایی جز یلاقی میاا رو هچای آزاد و خودآیین ندارد که
در این یلاقی آموزه تقوق و رععیارععت ایااد میمععود اما در این بد
دنبال آا ارت که این یلاقی را با ارتفاده از نظام اخلاق خوی

کانت ارععارععاً به

مورد بررری قرار دچد که

این چماا طرت بحث ما در باب وض اجتما اخلاقی -مدنی ارت را

در باب تکومت

غایاا مینویسد «:ظاچرا متیمن یأکید بر این تقیقت ارت که نین موجودایی جامعهی
محدودی را یشععکیل میدچند که در آا چر عیععوی میداند که عیععو دییر اراده واضع
قانوا عام ارععت و بر این ارععا

با وی رفتار میکند» چمننین را

معتقد ارععت «قلمرو

تکومت غایاا به لحاو وتدا ،وتدا مععکل گرفته به وارععطه تیععور قوانین ،مشععابه
قلمرو طبیعت ارعت 9اما از قلمرو تکومت طبیعت متمایز ارعتد زیرا اعیای آا نه امیا
کعه امعععدعاو قانونیذار و عاملاا اخلاقیاند و قوانین در آا نه یکنواختی یوالیچا ،بلکه
اوامر مقرر دارندهی مراعاا و اتترام دوطرفه اند» را )11 :9383،
بنابراین عامل به ررععمیت مععناخته مععدا و چمننین عامل به چم چیورععتیی و معنادار
معدا نین وضععیتی ارعاراً به نظریهی اخلاقی که کانت یا بدین جای بحث آا را مطرت
کرده ارعت ،وابسته ارت مس ولیت نیارنده بر آا ارت که نسبت اخلاق را با این اجتما
یوضیا دچد یا به ینقیا وض اخلاقی-مدنی گام گذامته بامد کانت مینویسد:
پس اخلاق عبارت است از کل رفتار بر پایهی]فعل[ قانونگذاری که حکومت غایات
فقط به واسطهی آن ممکن است .ولی ]توانایی[ این قانونگذاری باید در هر ذات
خردمند یافت شود و از اراده او سرچشمه گیرد»(کانت.)18 :9631،

در این چاراگراف کانت میاا یعریف اخلاق در مقام رفتاری که با اراده قانونیذار چر
فرد خردمند رعازگار ارعت با تکومت غایاا نسبت مستقیم ایااد میکند و معتقد ارت
در نبود نین نظعام اخلعاقیای ،تکومتی نیز وجود ندواچد دامعععت از آناایی که کانت
معتقعد ارعععت اخلاق ناا نق

 9را که به اعتقاد را

ارعععترایکیکی در این اجتما ایفا میکند که در نبود آا

مراد ما از قلمرو تکومت طبیعت عبارا ارعععت از یمام ماموعهی موجوداا طبیعی که به

وارطهی قوانین متقابل عمل و عکسالعمل] ،ماموعهای[ واتد را یشکیل میدچند را )11 :9383 ،
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انسعععاا دییر غایت نیسعععت و دارای اراده قانونیذار نیز ندواچد بود بنابراین خودآیینی و
آزادی خوی

را از درت خواچد داد

کععانععت در ادامععه بعرای آاکععه ارزش اخعلععاق و بععه یب آا ارزش خودآیینی و
خودقانونیذاری انسععاا را به مععکلی چررنم یر مورد برررععی و یوجه قرار دچد و اچمیت
آا را بی

از چی

در باب تکومت غایاا نشعاا داده بامعد ،دو اصطلات یعنی ارزش و

معععرف) را وارد بحث خوی

کرده و رععععی میکند در دروا دیالکتیکی که میاا آاچا

ایااد میکند ،به بحث خوی

وضععوت بیشععتری ببدشععد به طور کلی کانت معتقد ارععت

«در تکومت غایاا چر یزی یا دارای ارزش ارعت یا معرف» آننه دارای ارزش ارت
قابل مبادله با چم ارزش خود ارت ولی آا ه دارای مرف ارت وا از چر ارزمی بالایر
ارعت قابل ارزش گذاری نیسعت در ادامه کانت امیال و خوارعتچای انساا را با اصطلات
ارزش یوضیا میدچد که دارای ارزش بنیادین نیست اما آننه که به اعتقاد کانت «موجد
مععرطی ارععت که فقب در یحقق آا چر یزی مییواند به خودی خود غایتی بامععد نه یناا
ارجی نسبی یعنی ارزش بلکه ارج یایی یعنی مرف دارد» کانت)83-84 :9331 ،
اینک]گوییم که[ اخلاق ،شرطی است که تنها با]تحقق[ آن هر ذات خردمند
میتواند به خودی خود غایت باشد ،زیرا تنها از راه اخلاق امکان آن را دارد که عضوی
قانونگذار در حکومت غایات به شمار آید(کانت.)18 :9631،

«کانت این وض که در دروا آا مییواند غایاا کلی برای عاملچای عقلانی وجود
دامعععته بامعععد را اخلاق میداند»  )Holtman,2009: 108بنابراین آدمی غایت بودا
خوی

و چمننین قانونیذار بودا در تکومت غایاا را مدیوا اصععل اخلاق ارت و این

اخلاق ارعت که نین خودآیینیای را به او اچدا کرده ارت و آدمی از طریق آا مییواا
با بقیهی غایاا ،اجتماعی یشکیل دچد در واق کانت از طریق اخلاق آدمیاا را از ریطره
قانوا طبیعت بیروا میآورد و برای آاچا رعاتتی جدید ایااد میکند ،راتتی که آاچا
در مقعام قعانونیعذار آا خوی

را معرفی میکننعد نعااکه «بر ا ر آا آیینچای رفتار او

بتوانعد بعه یعک نظعام قعانواگعذاری ععام که خود در عین تال چیرو آا بامعععد ،وابسعععته
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معععود» کعانعت )81 :9331 ،آدمی قعدرا آا را چیعدا میکنعد که از طریق قانونیذاری
خوی

ارزش گذاری کند و وا این نظام قانونیذاری ارت که ارزش چمه یز را یعیین

میکند به چمین دلیل به نظر کانت دارای معععرف یعنی دارای ارزش نامشعععرو ،ارعععت)
ارعت و فقب وا ه اتترام یعبیری مایسته برای ارجی ارت که چر یاا خردمند باید بر آا
نظععام بناععد چس خودآیینی بنیععاد معععرف طبیعععت انسعععانی و چرگونععه طبیعععت خردمنععد
ارعت کانت )81-83 :9331،بر این ارا

کانت در ادامه مینویسد آننه که موجب آا

ارعت که چستی آدمی دارای مرف بامد اا ارت که آیینچای کردارش را اینیونه معین
کند که معععدص او و چمهی یااچای خردمند دییر ،یااچای قانونیذارند و از آا رو،
نام معدص بر ایشاا میناد) «بدین راا جاانی از یااچای خردمند چمنوا تکومتی از
غعایعاا ،امکعاا مییعابعد و این نتیاعهی قعانونیعذاری خاو چمهی امعععداو به عنواا
اعیای]آا[ ارت» کانت)10 :9331،
اصعل ندسعتین ارادهی عقلانی کانتی 9با وجود آاکه صعوری ارت و از عقل عملی
محض به درععت آمده ارععت اما در یاا خوی

خصععلتی اجتماعی دارد را که صععرفاً

زمانی مییواا این اصعل را در نظر دامعت که دییری چذیرفته معده بامد و به دلیل چمین
چذیرش دییری به عنواا غایت ارعععت که کانت قدرا آا را مییابد از تکومت غایاا
بعه عنواا رعععازمانی که اراده رعععو هچای فردی را در تالتی عام معرفی میکند ،رعععدن
بیوید این اصععل با ورودش به تکومت غایت به اراده خیر نیز میععموا میبدشععد تال
مییواا یک بار دییر به اصععل ارادهی خیر که درآغاز تالتی انتزاعی دامععت برگشععت و
نشععاا داد که در طی مسععیری که کانت آا را با خود کشععانده ارععت یونه ینقیا مععده
ارعععت کانت مینویسعععد« :اکنوا مییوانیم مطلب را در ]چماا[ جایی به چایاا ببریم که
آغعاز کردیم یعنی مفاوم ارادهای که به طور نامشعععرو ،نیک ارعععت آا ارادهای مطلقاً
نیک ارععت که نمییواند بد بامععد]یعنی[ آیین آا وا به صععورا عام درآید چینیاه با
خود در یناقض ندواچد بود» کانت)88 :9331،
 9یعنی ناا عمل کن که گویی بنارت که آیین رفتار یو ،به ارادهی یو یکی از قوانین عام طبیعت مود
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اما با وجود آنکه اخلاق خودآیینی و آزادی ایاابی را برای آدمی به ارمغاا میآورد
و آدمی از طریق آا ارعععت کعه در اجتمعا وارد میمعععود اما برای آنکه بتواند یمام این
دامعععتهچای خوی

را تفخ کند بایسعععتی وضععع اخلاقی-مدنی را یرب بیوید وضععع

اخلاقی-مدنیای که کانت به یصعویر کشعیده ارت چمانطور که او میگوید «برارتی یناا
آرمعانی بی

نیسعععت» 9کانت )82 :9331،بنابراین مییواا تد

زد که کانت خود نیز

میدانسعته ارت که تکومتی 2که بر بنیاد صرفاً قانوا اخلاق و فیایل آدمی بدواچد اداره
مععود ،یقریباً غیر ممکن ارععت از این جات در چایاا این بد
ارا

مطلبی را بیاا میکند که

مکلگیری تق و ریارت از برای آا ارت کانت مینویسد:
اینک چنین حکومتی از غایات ،در واقع به وسیلهی آیینهایی تحقق مییابد ،که با
قانونی که بایستهی موکد بر همهی ذاتهای خردمند مقرر میدارد مطابقت داشته
باشد ،به شرط آنکه همگان از آن]آیینها[ پیروی کنند .ولی اگرچه هر ذات
خردمند ،هرچند از این آیین به دقت پیروی کند نه میتواند مطمئن باشد که دیگران
همگی به همان آیین وفادار بمانند و نه چشم آن دارد که حکومت طبیعت و ترتیبات
غایت جوی آن با او به عنوان عضوی شایسته هماهنگ شود تا مملکتی از غایات
به برکت]همکاری[ خود او ممکن گردد یعنی توقع او را برای سعادت برآورد(.
کانت.)19 :9631،

بنابراین مییواا گفت که کانت فرض اخلاق مبتنی بر وظیفه را در اعمال یاربی آا
دارای امعععکال میبیند را که با کاوش در رفتار آدمی متوجه میمعععویم انییزهچایی جز
وظیفهی اخلاقی در دروا ما وجود دارد که موجب چینیده مدا وض میمود از ایناای
بحعث بعه دلیعل آاکعه کعانعت به دنبال ضعععمانتی میگردد که این قوانینی که غایتچای

 9را

نیز مینویسد«:کانت میگوید تکومت غایاا صرفاً یک مدینه فاضله ارت را )11 :9383،

 2کانت در این تکومت در باب مععارونداا آا و چمننین تاکن آا نکانت بسععیار مامی گفته ارععت که بعدچا در
ررائل ریاری ،تقوقی خوی
کتاب بنیاد

باره از آاچامیبرد می یوانید برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به صفحاا  89و 82از
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خودآیین گذامتهاند ،اجرا نیز بشود ،9وارد بحث متفاویی خواچد مد که چماا گذار او به
وض تقوقی-مدنی ارت
 .4تفکیک حق از اخلاق

کتاب بنیادچای مابعدطبیعه اخلاق کانت دارای اصعطلاتاا ارترایکیک ریاری و چمننین
نظریاا متعددی بود که مییواا آا را آغاز اندیشعه ریاری کانت دانست یعنی جایی که
آزادی انسعععاا در قبعال وضععع و اطعاعت از قانوا خودآیین عقل خوی

به عنواا بحث

مرکزی کتاب بنیادچا طرت و مورد بررری قرار گرفت را که به چر تال به اعتقاد کانت
آزادی یناا تق درونی انسععاا ارععت که اخلاق بر ارععا

یبعیت اراده از قانوا عقل به آا

درعععت مییعافعت کعانعت در کتعاب متافیزیک اخلاق مینویسعععد« :آزادی مسعععتقل از
محدودمعععدگی یورعععب انتداب دییراا) یا جایی که بتواند با آزادی دییری بر ارعععا
قانوا کلی چمزیسعت بامعد ،یناا تق اصعلی ارعت که به چر کسی به دلیل انساا بودااش
متعلق میبامد» )Kant,1991;237
کعانت یفکیکی در آغاز کتاب متافیزیک اخلاق میاا اخلاق و تق اناام میدچد که
موجب میمود به دمواریچای کتاب بنیادگرفتار نشود کانت مینویسد:
هرگونه قانونگذاری میتواند به لحاظ انگیزه عمل متمایز باشد .آن قانونی که عملی
را تکلیف میسازد  .همچنین این تکلیف را انگیزه عمل میداند ،قانون اخلاقی است
اما آن قانونی که تکلیف را به عنوان انگیزه عمل جزء قانون نداند و غیر از تکلیف
انگیزهی دیگری را برای عمل بپذیرد قانون حقوقی است()Kant,1991:218
 ...همهی تکالیف یا تکالیف حق هستند یعنی تکالیفی که باید برای آن قانونگذاری
خارجی ممکن باشد یا تکالیف فضیلت که برای آن قانونگذاری خارجی ممکن
نیست(.)Kant,1991:239

بنابراین آموزهی تق و آموزهی فییلت یمایزماا به دلیل یمایز در یکالیفشاا نیست
بلکه یمایز آاچا از آاجا نامعععی میمعععود که دارای قانونیذاری متفاوییاند و این یا آا
 9کانت معتقد ارععت :انسععاا به طور فطری مععرارا دارد و آا در عقل او نافته ارععت به چمین دلیل بایسععتی وض ع
خوی

را از طبیعی به مدنی انتقال دچد )Kant,1991:312
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انییزه را بعا قعانوا انطبعاق میدچنعد بنابراین به اعتقاد کانت ما دارای دو نو قانونیذاری
مدتلف چسععتیم در نو ندسععت ،قانوا ،کنشععی را معرفی میکند که الزاماً بایسععتی اناام
مود یعنی آا قانونی که اناام عملی را یکلیف میرازد و چرگز به انییزه فرد یحت الزام
قانوا بسععتیی ندواچد دامععت اما نو دوم آا ارععت که قانوا ارععارععاً خود یکلیف را به
مععکل انییزه عمل معرفی میکند که در باب این مورد در بد

چیشععین و ییل یوضععیا

اخلاق ،فراواا بحث کردیم و نشعععاا دادیم که کانت در آاجا تکومت غایاا را به این
معکل ارعتوار میرازد بنابراین متافیزیک اخلاق ناظر بر دو بد

ارت وا اخلاق ناظر

بر دو رععاتت ارععت اخلاق بیرونی که تق ارععت ،اخلاق درونی که دارای الزام درونی و
وجدانی چسعتند به چمین دلیل مسعتلزم ضعمانت خارجی نیستند اما قوانین تق دارای الزام
خعارجیانعد و بنابراین وا دارای قانوا گذاری خارجی چسعععتند ،قوانین خارجی نامیده
میمعععوند کانت این قوانین خارجی را به دو قسعععمت قوانین طبیعی و موضعععوعه یقسعععیم
میکنعد از نظر کعانعت قوانینی که الزامی بودا آاچا ،بدوا قانونیذاری خارجی ،به نحو
چیشعین یورب عقل مناخته میمود که قوانین طبیعیاند و در مقابل اینچا قوانینی ارت که
بععدوا قععانعونعیععذاری واقعع عاً خععارجی یحقق نمییععابنععد ،قوانین موضعععوعععه نععامیععده
میمععوند  )Kant,1991: 224چس ازآناایی که رععیارععت و ضععمانت خارجی آزادی
افراد به تق که به قانونیذاری خارجی مربو ،ارعععت ،چیوند دارد نیارنده به یوضعععیا آا
در جات گام به وض تقوقی-مدنی میچردازد
 .5حق طبیعی و نسبت آن با حکومت غایات

آموزهی تق 9یسعععت؟ « ماموعهی قوانینی که برای آاچا قانواگذاری خارجی ممکن
ارت آموزهی تق نامیده میمود اگر نین قانونیذاریای وجود دامته بامد آا آموزه
تق موضعععوعه ارعععت»  )Kant,1991:229تق یسعععت؟ «تق در نظر کانت اینیونه

 9به اعتقاد کانت «یمامی گزارهچای تق نیز مانند چمنوا اخلاق که در بد

قبلی مفصعععل آا را یوضعععیا دادیم)

چیشینی چستند از آناایی که آاچا اصول عقل چستند» )Kant,1991: 249-250
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یعریف میمععود« :تق ماموعه ای از مععرایطی ارععت که در یحت آا انتداب مععدصععی
مییواند با انتداب دییری برارا

قانوا کلی آزادی متحد مود» )Kant,1991:230

یعا بعه عباریی دییر از نظر کانت چر عملی تق ارعععت اگر آا بتواند با آزادی چرکسعععی
برارعا

قانوا کلی چمزیسعتی دامته بامد  )Kant,1991:230بنابراین قانوا کلی تق

از نظر کانت بدینگونه یعریف میمعععود :به لحاو خارجی طوری عمل کن که ارعععتفاده
آزادانه از انتداباا بتواند با آزادی چر کسعععی بر ارعععا

قانوا کلی چمزیسعععتی دامعععته

بامعد )Kant,1991: 231 9مفاوم بنیادین در تق چماا تق به دامعتن آزادی خارجی
ارععت و «مفاوم تق خود از مفاوم آزادی در نسععبتچای خارجی دو رععویهی موجوداا
انسانی کسب میمود)Kant,1989: 73 »2
مامترین یقسعععیم بنعدیای کعه در باب تق در کتاب متافیزیک اخلاق کانت وجود
دارد ،یقسعیم تق به تق طبیعی و تق مدنی ارعت البته در نظر کانت میاا این دو قسمت
تق اجتماعی نیز وجود دارد که به اعتقاد او آا وضععع در مقابل تق طبیعی نیسعععت بلکه
یناا در مقابل وضع مدنی ارعت را که مییواند در وض طبیعی اجتماعایی وجود دامته
بامععد کانت وض ع طبیعی و اجتماعی را در توزه تقوق خصععوصععی قرار میدچد و تق
مدنی نیز در توزه تقوق عمومی قرار میگیرد )Kant,1991:67
اینعک زمعاا آا ارعععت که آا مشعععکلی که کانت در بد

تکومت غایاا با آا

برخورد کرد را در رعععاتعت تق مورد یعأمل قرار دچیم یعنی یونه مطم ن بامعععیم که
دییری به اجرای قوانین و قواعدی که در اجتما برارعععا

خودآیینیای که اخلاق به ما

عطا کرده ارعععت ،وضععع کردهایم ،ین در خواچد داد در رعععاتت تقوق نین تکمی
 9البته بایسعتی مد نظر دامعت که آزادی با قدرا الزام یورعب قوانین تق رعازگار ارت در باب این موضو کانت
مینویسععد «:چر ه امععتباچارععت مانعی برای آزادی برارععا

قانواچای کلی ارععت اما الزام مان یا مقاومتی در برابر

آزادی ارت بنابراین اگر ارتفاده معینی از آزادی خودش مانعی برای آزادی بر ارا
مقابل آا قرار میگیرد و با آزادی برارا

قانواچای کلی ارت ،الزام در

قانوا کلی چمساز ارت یعنی اا تق ارت« )Kant,1991:231

 2معاروا بیرد یکی از مفسراا آموزهی تق کانت معتقد ارت «که کانت ادعا میکند که افراد دارای تق خارجی
چستند به دلیل آاکه آاچا مییوانند با چم اریبا ،بر قرار کنند» )Byrd,2010:79
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وجود دارد که از ابکهچای خارجیای که به دییراا یعلق دارد اجتناب میکنم میر آاکه
چمه به من اطمیناا دچند که او نیز رفتار خواچد کرد بر ارعععا

چماا اصعععل از یزی که

مععال من ارععععت اجتنععاب کنععد )Kant,1991:255-256 9این یاا مبنععای نظریععه
بینارععو های در علم تق ارععت ،بنابراین به مرجعیتی نیاز ارععت که این چینیدگی را بتواند
رف کند
وضعع طبیعی نمییواند نین ضععمانتی به ما بدچد نیارنده معتقد ارععت که وضعع
اخلاقی-مدنیای که از تکومت غایاا ارعععتنتاج کردیم در واق چماا وضععع طبیعی 2در
آموزهی تق کانت ارعت را که در چر دو وض  ،ضمانت خارجیای وجود ندامت که
البتعه کعانعت در ایناعا بی

از چر یزی تق معالکیت را مدنظر دارد ولی این امر مییواند

چرگونه قرار دادی را معامل معود) و رعو ه نمییوانسعت نسبت به عملکرد رو هی دییر
اطمیناا دامعته بامد چمانطور که کانت مینویسد« :در وض طبیعی یزی خارجی یناا به
صعورا موقتی مییواند برای من یا برای یو بامد»  )Kant,1991:256بنابراین رومن
ارععت که اراده یناا یک فرد ه در تکومت غایاا ه در فرم جدید آا یعنی در وض ع
طبیعی نمییواند ضعمانت گروه یا اجتماعی که با آاچا در اریبا ،ارعت ،دامعته بامد چس
بایسعععتی از این وضععععیت به وضععع دییری گام بر دارد ،کانت در ییل عنواا مام آموزه
تقوق خوی

یعنی « گذار از آننه مال من و یا مال یورت در مرایب طبیعی به آننه مال

من یا مال دورت در مرایب تقوقی» در چی وارد کردا چماا فرد با یمام تق و آزادیاش
در وضع طبیعی یا وض مدنی -اخلاقی تکومت غایاا) به وض تقوقی ارت 3و وا
 9یا کانت در جای دییری مینویسععد :چیضکس ملزم به خودداری از یااوز به اموال دییراا نیسععت اگر دییری به
او ضمانت مساویای ندچد که چماا ملاتظاا را در مورد او مراعاا خواچند کرد )Kant,1991: 307
« 2برای اینکه مییواند در وضعع طبیعی اجتماعایی رععازگار با تقوق چمنوا زنامععویی ،چدر و مادری و اجتماعاا
خانیی به طور کلی وجود دامته بامد» )Kant,1991; 306
 3اما نکتهای وجود دارد که بایسعتی در مقام نسعبت میاا وض طبیعی و وض مدنی بیاا مودد به اعتقاد کانت آدمی
آزادی را به طور فی نفسعه در دروا خوی

دارد و در گذار از وضع طبیعی به وض مدنی یزی را کسب نمیکند

بلکه چمانطور که کانت میگوید« :نمییواا گفت انسععاا در یشععکیل تکومت بدشععی از آزادی درونی خوی
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این امری ارعت که عقل به آا تکم میکند کانت مینویسد" :یو باید وارد این وضعیت
بشوی" )Kant,1991:305-306
اراده یک نفر نمیتواند برای همه در ارتباط با مالکیت خارجی و احتمالی به عنوان
قانونی الزامکننده مورد استفاده قرار بگیرد چرا که از آزادی بر اساس قوانین کلی
تجاوز خواهد کرد بنابراین تنها یک اراده است که الزام کننده خواهد بود و تنها
ارادهی قدرتمند و همگانی است که میتواند برای همه چنین ضمانتی را ایجاد کند.
اما شرایط بودن تحت قانونگذاری خارجی که دارای قدرت نیز هست ،وضع مدنی
است .بنابراین تنها در وضع مدنی میتواند چیزی خارجی مال من یا مال تو
باشد.)Kant,1991: 256(.
 .6گذار به حق عمومی یا اجتماع سیاسی

بنعابراین کعانت برای تل این بحراا یعنی یونیی امکاا آزادی مردم و چیروی از قانوا
وضع معدهی خودماا ،بایستی راهتلی نشاا دچد که در عین اینکه چرج و مرجی ایااد
نشععودد مردم بتوانند در یکالیف قانونیای که نسععبت به چم دارند به یکدییر اعتماد کنند
کانت یناا راه اره را یوضععیا تق عمومی میداند که در واق رععیارععت از آناا مععکل
خواچد گرفت و در رارعععتای ضعععمانت تقوق ما در جامعه عمل خواچد کرد گیو

و

ارعکینر در مقدمه کتاب نومتهچای ریاری کانت مینویسند« :برای کانت نظریهی ریاری
لاجرم بدشعی از متافیزیک اخلاق ارعت و این به دلیل آا ارعت که رعیارت میچردازد به
چررع

آا ه ما میبایسعتی اناام دچیم در بافت رعیاری و اجتماعی ،یا به عبارا دییر،

آا مربو ،میمعود به یأریس معیارچایی که یورب آاچا ما مییوانیم نزا مناف متقابل را
ینظیم کنیم و نظریعهی قانوا یزی ارعععت که مییواند ضعععرورا و کلیت در تیطهی
ریارت دامته بامد را که متافیزیک ریارت یمام آا یزی ارت که متافیزیک ریارت
مییواند بر روی آا جلو

یابد» )Kant,1989: 20

واگذار میکند یا به غایتی که کانت مظورش یشکیل تکومت ارت) درت یابد بلکه در واق انساا آزادی وتشی
بی قانوا خوی

را واگذار میکند یا آا را مبتنی برقانوا یعنی در یک وض ع تقوقی ،دوباره بدرععت آورد را که

این وابسته بودا به قانوا از اراده مبتنی بر تق او بر میخیزد » )Kant,1991: 316
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تق عمومی یسععت؟ «ماموعهای از قوانینی که بایسععتی به صععورا عمومی امععاعه
یعابنعد به منظور ایااد یک وضععععیت تقوقی ،تق عمومی نامیده میمعععود بنابراین تق
عمومی نظامی از قانواچا برای یک ملت ،یعداد زیادی از انسااچا یا برای یعداد زیادی از
مردم که در روابب متقابل با یکدییر چسعتند و مستلزم وض تقوقیای چستند که آاچا را
در یحعت ارادهی آا ،متحعد کند یعنی یشعععکیل یک قانوا ارعععارعععی 9که در یحت آا
مییوانند از آننه به عنواا تق ایااد مععده ارعععت باره ببرند این وضععععیت فردیتچا در
دروا یک ملت در نسعبت با یکدییر ،وضع مدنی نامیده میمود 2و چمهی فردیتچا در
وضععععیعت تقوقی ،در نسعععبعت به اعیعععای خودمعععاا دولت نامیده میمعععوند به دلیل
صععورااش ،که یورععب آا چمه از طریق مناف مشععترکشععاا در وضعععیت تقوقی متحد
میمعععونععد دول عت یععک تکومععت]بععه معنععای توزهی مصعععلحععت عمومی[ نععامیععده
میمعود»  )Kant,1991:311یمام این ماموعه را کانت یحت عنواا تقوق رععیاری

3

آورده ارعت که اصعطلاتی قدیمی ارعت و امروزی آا علم رعیارت ارت 4در وضعیت
تقوقی ،مردم بعایسعععتی چمعهگی بر ارعععا

قراردادی کعه بعا یکدییر میبندند آزادی

خارجی خود را یسعلیم کنند یا آا را در مقام عیعو یک تکومت و دولت دوباره کسب
کنند و این از برای آا ارععت که در وضعع طبیعی چیض کس نمییواند دارای این اطمیناا
بامد که از خشونت دییری در اماا بامد را که این را تق خوی
نظر میررععد تق و نیک برای خوی

میداند که آا ه به

ارععت اناام دچد و به نظر دییری وابسععته نیسععت

بنابراین در وض ع طبیعی چنور رابطهی بینارععو های در مقام تقوقی و رععیارععی آا مععکل
1 .Constitution
 2کانت در مقالهی آننه ممکن ارععت در نظر صععادق بامععد اما در عمل صععادق نبامععد مینویسععد «:در میاا چمهی
قراردادچایی که یورعب گروه بزرگی از انسااچا به منظور یشکیل جامعهای ایااد میمود قراردادی که قانوا اراری
مدنی یأریس کند طبیعتی ارتانایی دارد» )Kant,1989:73
تق عمومی را مععامل رععه بد

3 .The Right of a state
میداند که عبارا اند از تقوق رععیارععی ،تقوق عام ملل ،تقوق

جاانی  )Kant,1991:311که البته دو بد

دوم مورد نظر نیارنده در این مقاله نیسعععت و می یواا برای مطالعه

 4کانت بد

بیشتر به بندچای  343یا  314از کتاب آموزه تق مراجعه کرد
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یصعمیمگیری میکند که جز آموب

یز دییری چمراه ندواچد ندارد بنابراین آدمیاا با ایااد اجتماعی رعیارععی و یحت یک
قانوا ارععارععی در مععرایب تقوقیای وارد میمععوند که آننه به چرکسععی متعلق ارععت
ضمانت مییابد
آا "باید" عقلی که کانت به کار برد که بایستی آدمیاا از وض طبیعی خارج موند
و به وض مدنی وارد موند از آا جات دارای اچمیت ارت که کانت معتقد ارت که آا
از طریق یاربه نیسععت که میدانیم که ما دارای یمایلاا مععرورانه نسععبت به یکدییر در
وض ع غیر تقوقی چسععتیم بلکه چر قدر افراد دارای فیععایل نیک بامععند این امر به نحو
چیشععینی در عقل وجود دارد که چی

از یشععکیل مععرایب تقوقی ،افراد ،ملتچا و دولتچا

چرگز نمییوانند در مقابل خشعععونت از یکدییر در اماا بامعععند )Kant,1991:312
بنابراین این وضععععیت موجب آا میمعععود که ارادهی عمومی مردم خودش را در قالب
جامعهای متحد کند که در تین تال قرار ارعت خودش را به صوریی ماندگار تفخ کند
و بععرای ررععععیععدا بععه ایععن چععدف ،بععایسععععتععی خععوی ع

را یععحععت اقععتععدار دولععتععی

بیاورد  )Kant,1991:326را که دولت از برای اجرای قوانینی که آدمیاا خود برای
خوی

گعذاردهانعد9بر میخیزد و خود دولعت نیز یزی جز ایحادی از یعداد زیادی از

انسعععااچعا که دارای آزادی اخلاقیاند یحت قوانین تق نیسعععت  )Kant,1991;313و
آدمیعاا در یحعت این نیروی متحعد کننعدهای کعه یزی جز خود آاچعا نیسعععت به مقام
معععارونعد اریقعا مییعابند یا نااکه کانت میگوید «اعیعععای نین اجتماعی که برای
قععانونیععذاری متحععد معععدهانععد یعنی اعیعععای دولععت -معععارونععداا دولععت محسعععوب
میمعوند»  )Kant,1991;314کانت برای انسانی که به مقام ماروند اریقا یافته ارت
رعه تق مدنظر میگیرد  -9ماروند به لحاو قانونی آزاد ارت یعنی از چیض قانونی یبعیت
ندواچد کرد میر آاکه خود آا را گذامعته بامد  -2یساوی مدنی یعنی وابستیی متقابل

 9کعانعت معتقد ارعععت« :قوهی قانواگذاری یناا مییواند به ارادهی مردم اطلاق معععود برای آنکه چمهی تق از این
ارادهی متحد نامی میمود و نمییواند یورب قوانیناش به کسی ضرر بزند» )Kant,1991;313-314
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میاا مردم به میزاا یکساا و بریر نبودا کسی  -3ارتقلال مدنی یعنی کسی نمییواند قیم
مدصیت مدنی او بامد و او خود دارای قدرا انتداب ارت )Kant,1991:314
امعا معععکل گرفتن یک ملت و به یب آا یک دولت و چمننین به یب معععکلگیری
دولت ،معاروند معدا فردیتچای جدا ازچم ،مستلزم یک قانوا اراری ارت که در باب
آا کانت مینویسعد :یمام امکال دولت بر روی ایدهی قانوا اراری که قانوا اراریای
از رععنج جماوریت 29ارععت) چایهگذاری مععده اند که با تقوق طبیعی انسععاا رععازگار
ارعت  )Kant,1989: 187در واق قانوا ارععارعی برای کانت در تد یک ایده ارععت

کعه بعه اعتقعاد او آدمی در جات آا در یاریج در ترکت ارعععت کانت در مقالهی ایده
برای یاریج جاانی با غایت جااا وطنی مینویسعععد«:بالایرین چدف طبیعت]که چماا ایده
ارعععت[ یعنی چیشعععرفعت چمهی ظرفیتچای طبیعی یناا در اجتما برای نو بشعععر ایااد
میمعععود و طبیعت میخواچد که آدمی در این مسعععیر چمکاری کند این چدف مییواند
یناا در اجتماعی رخ دچد که نه یناا دارای بیشعععترین آزادی ارعععت بلکه چمننین در چی
محافظت از این آزادی به منظور آاکه بتواند با آزادی دییری نیز جم معععود بر میآید
بنابراین وظیفهای که طبیعت برای نو بشعر مقدر کرده ارععت یأرععیس اجتماعی ارت که
در آا آزادی یعحععت قعوانین خععارجی بععایسعععتی متحقق معععود بععا یععأرعععیس قععانوا
ارععارعععی»  )Kant,1989:45از آناایی که قانوا ارعععارعععی چر دولتی به اعتقاد کانت
بایسعتی جماوری بامعد کانت نین قانوا ارعاریای را بر ره اصل ارتوار میرازد-9« :
اصعععل آزادی برای چمهی اعیعععای جامعه -2 ،اصعععل چیروی چمیاا از یک قانونیذاری
مشترب  -3اصل برابری قانوا برای چمه»  )Kant,1989:99بنابراین کانت با عبور از
جامعهی آرمانی تکومت غایاا که صعرفاً در راتت آزادی اخلاقی قرار دامت ،ایدهی
1 .republican
 2رععالیواا در باب اصععطلات جماوری در اندیشععه کانت مینویسععد « :نین تکومتی ممکن ارععت دارای یکی از
مععکلچای رععه گانهی چادمععاچی ،امععرافی و مردمی بامععد ولی لااقل روت قانوا ارععارععی آا جماوری ارععت روت
جماوری فقب در تکومتی وجود دارد که جمی مارونداا به عنواا افراد آزاد و برابر و خودآیین اتترام بیذارند»
رالیواا)48-48 :9380 ،
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میکشد که روت جماوریت ارت و آا

را به عنواا چدف یاریج معرفی میکند که یمامیت ارععتعدادچای طبیعی انسععانی در نین
اجتماعی که یحت تکومت تق ارت بالفعل میمود را که کانت معتقد ارت« یا جایی
که تق مورد نظر ارعت ،جماوریت در خود ،اصعل ارعارعی چر نو قانوا ارععاری مدنی
ارعععت»  )Kant,1989:99کانت چس از گذمعععت از اخلاق و تکومت اخلاقی به این
نتیاعه میررعععد چمعاا تکومت اخلاقی جز در ار وب قانوا ارعععارعععی مبتنی بر تق
نمییواند متحقق معود در این اریبا ،رعالیواا مینویسعد«:او]کانت[ اعتقاد رارج دامت
که اخلاق مععدصععی ممکن نیسععت وجود دامععته بامععد و به مععکوفایی بررععد میر در متن
اجتما مدنی دولت از طریق قوانین خود و با متحقق رععاختن برخی از چدفچای اخلاقی
مععاننععد آزادی ،اخلععاق را یروی میکنععد و بععدین یرییععب محیطی بععه وجود میآورد کععه
زندگی اخلاقی در آا به رونق میررد رالیواا)11 :9380 ،
نتیجهگیری

نیعارنعده بعه منظور برررعععی تکومعت غعایعاا در مقعام بد

رعععیارعععی از کتاب بنیاد

معابععدالطبیعه اخلاق ،بایسعععتی نسعععبت میاا اخلاق با اراده آزاد ،خودآیینی ،قانوا عقل و
وظیفه را مورد برررعی قرار میداد را که کانت یمام آا ویکگیچا را با مدصیت انساا
چمراه میرعازد و رعبس او را وارد وض تکومت غایاا یا وض اخلاقی-مدنی میکند
کعانت ارادهای را آزاد میداند که قانوا عقل عملی را وظیفه خوی

بداند و آا قانوا را

ضعامن خودآیینی انسعاا میداند و از طریق این نسعبت ،اخلاق را ارععتنتاج میکند در این
بین نه یناا اخلاق خود بر ارا

کشمک

میاا اراده و قانوا ایااد میمود بلکه در نسبتی

دورعععویععه و دیععالکتیکی بنیععاد معععکععلگیری اراده آزاد ،خودآیینی و متحقق کننععدهی
مابعدالطبیعه دروا انسعاا به عنواا غایت نیز چست بنابراین اخلاق در موض آغاز مستلزم
چی معر ،آزادی انسعاا ارعت اما بعد از یحقق ،در مقام عینی دچنده آزادی انساا ارت
نین انسعععانی بعا ویکگیچایی که کانت از طریق نظریهی اخلاق خوی

به آا میدچد ،با

ایااد اریبا ،و نسعععبت با دییری در جات ایااد قانونیذاری عام و مشعععترب ،تکومت
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غایاا یا وضع اخلاقی-مدنی را یشکیل میدچد اما به دلیل آاکه این وض صرف ًا یحت
نظارا رعاتت دروا یعنی رعاتت الزام اخلاقی ارعت که دارای ضمانت و قانونیذاری
خارجی نیسعت) ،نمییواند ضعمانتی برای اجرای قانوا میاا افراد بامد بنابراین آدمی باید
این وض را یرب کند و وارد وض تقوقی-مدنی مود
کعانعت در کتاب آموزه تق چس از به بن بسعععت ررعععیدا در بنیاد ،اخلاق را در دو
رعععاتعت مینیرد  -9رعععاتت درونی :یعنی ماموعهی یکالیفی که دارای ضعععمانت و
قانونیذاری خارجی نیسعت بنابراین صرفاً از الزام درونی برخوردارند  -2راتت بیرونی
که چماا راتت تق ارت) که یکالیف در آا دارای الزام و قانونیذاری خارجی چستند
کانت رععاتت تق را به دو بد

وضعع طبیعی و وضعع مدنی یقسععیم میکند که بد

وضععع طبیعی چمنوا وضععع اخلاقی-مدنی ،با وجود آنکه انسعععاا یمام آزادی درونی و
خودآیینی خوی

را به طور بالقوه به چمراه دارد ،اما نمییواند از آرععیب یورععب دییری

در اماا بامعد را که چیض ضمانت خارجیای وجود ندارد که از توزهی آزادی او دفا
کنعد بنعابراین کانت چماا فرد با یمام تق و آزادیای که در وضععع اخلاقی-مدنی از آا
برخوردار بود وارد وضع تقوقی-مدنی میکند یا با یشععکیل قانوا ارععارععی که ارادهی
قانونیذار عام چمیاا ارععت) و به یب آا یشععکیل دولت بار دییر آا آزادی را در وض ع
اجتما رععیارععی در مقام مععاروند به درععت آورد و آزادی درونی خوی
منتقل کند و به تیایت اخلاقی در راتت اجتما ریاری درت یابد

را به بیروا نیز
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