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 و قریرت نخست کانتی، اخالق به نقد ترینمحوری عنوان به را گراییصورت اشکال کوشیممی رساله این در

 هب ورود برای الزم نظری مبانی تشریح ضمن اول فصل در کنیم. بررسی را آن به پاسخ یارائه امکان سپس
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 کنیم.می معرفی اختصار به را لهمسئ حل برای خود راهکار

 کانت خالقا به گراییصورت نقد که فیلسوفانی ترینمهم از یکی عنوان به – هگل نقد تقریر به دوم فصل در

 اسیاس هایمایهجان و مفاهیم مسیر، این در و پردازیممی مختلفش آثار دل از و تفصیل به -کرد بندیصورت را

 انجه از و خود از و آزادی مفهوم بودن استعالیی به را ما که اینقادانه بررسی کنیم.می شناسایی را هگل نقد

 کوشدیم ما پژوهش که معضلی شود.می رهنمون هگل توسط شده شناسایی اصلیِ معضل دو عنوان به بیگانگی

 دهد. پاسخ آنها به چهارم و سوم فصل در بخشی دو راهکاری طریق از

 تاریخی آثار به رجوع طریق از را -آزادی مفهوم بودن استعالیی– خستن اشکال کوشیممی سوم فصل در

 رس آنها با تضارب در آزادی مفهوم که ایانضمامی هایزمینه یدغدغه کانت دهیم نشان و کنیم تعدیل کانت

 نکرد. اکتفا آزادی مفهوم از استعالیی یکسر تفسیر به و داشت را اوردبرمی

 اسخپ این آوریم. فراهم -جهان و خود با بیگانگی– دوم اشکال برای پاسخی کنیممی تالش چهارم فصل در

 رداختپ آنها به صرف عقل چهارچوب در دین کتاب در کانت که کنیممی مستدل مضامینی بر تأکید طریق از را

 خالق،ا برای سازیشاکله با کانت، یاندیشه دینی هایمولفه دیگر و دینی شناسیانسان که شویممی مدعی و

 مسیری در را اخالقی فعل و فاعل بتواند و شود خارج محض عقلیِ صورتِ از کانت اخالق تا شوندمی موجب

  کند. بندیصورت و شناسایی ترانضمامی

 حلراه این که دهیممی نشان و گذاریممی ارزیابی و نقد محک به را پاسخ این کفایت گیرینتیجه بخش در

 چه و گذاردمی باقی پاسخبی را نقدهایی چه و داردبر کانت اخالق رویپیش از را هاییدشواری چه تواندمی

    گشاید.می مسئله حل برای اندازیچشم
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 مقدمه

 آن اهمیت دلیل و پژوهش یهمسأل .۸

 ۸راییگصورت معضل توانمی آیا که افکنیم پرتو پرسش این بر که است این رساله این در ما هدف

 اهکاریر ار خوانش این و داد پاسخ کانت دین یهفلسف و تاریخی یهاندیش به توجه پرتو در و تأکید با را

 هک است این کنیم مدلل خود پژوهش مسیر از آنرا کوشیممی که پاسخی دانست. چالش این حل برای

 معضل حل برای و است ناکافی مشکل این حل برای کانت اخالقی آثار و اندیشه در موجود هایمولفه

 یهاندیش در وجودم عناصر دیگر از دهاستفا و کانت اخالقی نظام از رفتن بیرون جز راهی گراییصورت

 اریک چنین چرا که دهیم نشان کوشیممی مسیر این در نداریم. مشکل حل راستای در کانت فلسفی

 کالتمش از بخشی رفع در توانندمی چگونه یک هر کانت دین یهفلسف و تاریخی یاندیشه و است الزم

 یهوژس صرفا دیگر کانت، قیاخال یسوژه که شوند موجب نهایت در و باشند راهگشا کانت اخالقی نظام

 چطور که دهدمی نشان ما پژوهش مسیر حقیقت در .نباشد عملی عقل نقد و محض عقل نقد عقالنی

 بسب اخالق، خصوص در ترانضمامی هایمولفه به توجه طریق از کانت یاندیشه میراث از بخش دو این

 .شود جدی تیتعدیال اردچ کانتی اخالق از عقلی و استعالیی یکسر خوانش که شوندمی

 کانت اخالق یهفلسف روی پیش چالش مهمترین و ترینمحوری توانمی را گراییصورت معضل

 وارد یکانت اخالق به سنتی نحو به که دارد وجود اشکال سه که بپذیریم را مشهور قول این اگر دانست.

 اشکال گفت انتومی (۹1،ص۸۹۳۲)هوفه،اخالقی؛ تصلبِ و ۲محورینیت گرایی،تصور :انددانسته

 دو هب پاسخگویی و فهم در تواندمی و است مسأله ترینکنندهتعیین و چالش ترینبُرنده اییگرصورت

 که ساخت ترنمایان مدعا این طریق از را معضل این اهمیت بتوان شاید باشد. راهگشا نیز دیگر اشکال

 .باشد نآ لح گرو در آنها نبودن یا بودن وارد و ندباش اشکال این به تحویل قابل توانندمی اشکاالت دیگر

 اولویت در را گراییصورت اشکال به پرداختن گفته،پیش اشکال سه میان از ما تا شد سبب که اهمیتی

                                                 
۸ Formalism 

 شارز در کننده تعیین نقشی محرکی هر از اراده پیراستن کانت برای که است این نیت داشتن محوریت از مقصود۲

 برای کافی و الزم شرط که یابدمی ایمحوری اهمیت چنان نیک یاراده در پیراستگی این واقع در و دارد عمل اخالقی

 که ودش فهم اینطور غلط به محورینیت اتهام در «نیت» یکلمه نباید ترتیب این به شود.می شمرده عمل بودن اخالقی

 معنا این .شود تلقی هدف یک تحقق به معطوف قصدیتی باید اخالقی عمل داشت باور که بود باوریتن معنا این به کانت

 وبر اکسم و شلر ماکس سوی از که «مسئولیت بر مبتنی اخالق» و «موفقیت بر مبتنی اخالق» با بیشتر باورینیت از

 نامع دو هر در و است باورینیت نوع هر مقابل ینقطه در درست کانت اخالق معنا این به  و دارد پیوند است، شده مطرح

 است. اطالق قابل دشواری به کانت بر
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 یرادها» بر کانت مفرط تأکید باوری،نیت اشکال یشهری حقیقت در دهیم. قرار خود پژوهش موضوع و

 ام یمعرفت ذیریپدسترس کانت که شرطی ؛است اخالقی فعل برای افیک و الزم شرط عنوان به «۹نیک

 یرادها ایمتوانسته بدانیم توانیمنمی هرگز ما ،کانت باور به داند.می ناممکن صراحتا را آن شدن برآورده به

 ای کنیم عمل اخالق قانون به احترام سر از صرفا و کرده پیراسته شخصی هایمحرک یهکلی از را خود

 قابل گراییصورت اشکال به آن سلبی هایداللت و معنا در کمدست باورینیت اشکال معنا این به یر.خ

 باطارت و تکالیف تزاحم به توجه عدم و لبص محوریِ قانون ،اخالقی تصلب دیگر سوی از است. تحویل

 اخالقی امنظ تصلب لاشکا این رد.گیمی نشانه را مختلف هایموقعیت در آن واقعی نتایج با اخالقی کنش

 عرفیم بودن اخالقی معیار را فعل نتایج به اعتنابی اخالق قانون از متابعت که یندبمی این در را کانت

 که اخالقی قانون که اندمسئله این از دیگر بیانی حقیقت در اشکاالت این دوی هر ما، باور به کند.می

 «زئیج» به واقع در و شود رهنمون «جزئی» به اندتونمی کند،می صورتبندی «کلی» یهمثاب به کانت

 است. اعتنابی -جهان در کنش از حاصل واقعی نتایج چه و کنش محرک در فاعل جزئیت حیث از چه-

 نهایتا که ردک تقریر ایگونه به را کانت اخالقی نظام به شده مطرح اشکاالت کلیت توانمی ترتیب این به

 لیلد که باشیم داشته نظر در نیز را مهم این اگر باشند. بازخوانی لقاب گراییصورت اشکال قالب در

 زیریطرح امکان و کلیت اساسا او که ودب این کانت برای اخالق قانون «کلیِ» دادن قرار عزیمت هنقط

 ییگوپاسخ و معضل این اهمیت دانست،می آغازگاه این گرو در را ضروری و کلی اخالقی نظام فلسفی

 روبرو مهم راهی دو یک با را خود اخالقی پردازینظریه مسیر در کانت گویی شود.می ترروشن آن به

 دعوی تواندنمی که اخالقی به شدن منتهی و اخالقی فعل و فاعل جزئیت وجه از کردن آغاز یا ید:دمی

 تواندیم که نظامی برپایی و اخالقی فعل و فاعل کلی وجه از کردن آغاز یا باشد. داشته ضرورت و کلیت

 جاستنتا این کند. استخراج اخالق قانون کلی از را اخالقی فعل جزئی مصادیق ضروری و کلی بنحو

 اختیشن بود.می سعادت به سبتن نظری شناخت امکان آن یالزمه که چرا باشد، محتوایی توانستنمی

 رمسی در گام کانت اخالقی نظام رو همین از بود. ناممکن نظری شناخت در کانت مبانی اساس بر که

 خابنتا همین دل از گراییصورت اشکال و کند استخراج اخالق قانون کلی از را جزئی کوشید و نهاد دوم

 به دوم قدن در کانت که است چرخشی ترینبنیادین فهم یهمثاب به معضل این فهم بنابراین شد. پدیدار

 صیلتف به آنرا ما که– چرخش این .کرد عریفت تاکنون اخالق فیلسوفان دیگر یههم از خود ممیز عنوان

 تکان سوی از و عملی عقل در کانت کپرنیکی انقالب دلوز سوی از -داد خواهیم توضیح اول فصل در

  شد. نامیده عملی عقل نقد در 4روش پارادوکس

                                                 
۹Good Will  
4The Paradox of Method 
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 القاخ رویپیش معضل ترینمحوری یمثابه به مسئله این برگزیدن برای ما که توضیحی از فارغ

 است شکارآ آنچنان فلسفه تاریخ در کانت جایگاه و اهمیت خوشبختانه ،یافتیم آن نیازمند را خود نتیکا

 لیلید پژوهش برای موضوعی عنوان به هایشاندیشه برگزیدن برای نیستیم ناگزیر رسدمی بنظر که

 سسوم فیلسوفی مقام در او جایگاه معرف خود است شده شناخته او نام با که اینقدی روش نهیم. پیش

 رفاص ،خود از پیش وفانِلسفی دیگر همچون کانت که است این ساده زبان به نقدی روش معنای است.

 یفتادن موجود پیشاپیش هایپرسش دام به او .است هنپرداخت موجود فلسفی هایپرسش از ایمجموعه به

 درصدد شپرس آن با که کاری آیا دبپرس و کندمی چه بداند باید ابتدا واقعی فیلسوف یک که کرد ادعا و

 لسفیف مسائل صورتبندی و پرسش همین با کانت واقع در .خیر یا است انجام قابل اساسا ،است انجامش

 بیان به نهاد. بنیان را نقدی یهفلسف و شد حاضر سسوم فیلسوفی قامت در که بود آن با نسبت در

 این هک است مضحکی تصویر و نابجا هایخپاس و پرسش از اجتناب برای راهی نقدی یهفلسف کانتی

  آورد:می پدید پاسخ و پرسش

 و شهو از ضروری و مهم نشانی شود، طرح معقول بنحو تواندمی پرسشی چه اینکه دانستن»

 از رظصرفن باشد، غیرضروری هایپاسخ مستلزم و پوچ نفسهفی پرسش اگر زیرا است. بصیرت

 یهمنظر این و بکشاند پوچ هاییپاسخ به را پروابی یهشنوند تواندمی آن، یهکنند طرح شرمساریِ

 و یددوشمی را نری بز کسی که آمده( قدما اقوال در که )آنچنان گذارد نمایش به را مضحک

  .,p:1971998(Kant,) «.گرفتمی آن زیر آبکش دیگری

 پروژه که اصلی پرسش 4 ن،استادلی به ۸1۳۹ مِه 4 یهنام در کانت که بود مهم این داشتن نظر در با

 کرد: بیان شرح این به دهد،می شکل را او فلسفی نظام و

 الدنب به محض عقل نقد و است مرتبط متافیزیک قلمرو به که )پرسشی بدانم؟ توانممی چه .۸

 است.( آن به پاسخگویی

 دازد.(پرمی آن به عملی عقل نقد و دارد ارک و سر اخالق یهفلسف با که )پرسشی بکنم؟ باید چه .۲

 نطباقا امکان یمسئله با خوردن پیوند دلیل به که )پرسشی باشم؟ داشته امید توانممی چه به .۹

 لقع چهارچوب در دین کتاب در و دارد تعلق دین یهفلسف یهحوز به یکدیگر، با فضیلت و سعادت

 شود.(می پرداخته آن به صرف

 درسگفتارهای ،صرف عقل چهارچوب در دین در باید راآن پاسخ رسدمی بنظر )که چیست؟ انسان .4

 بتنس در تاریخ غایت و انسانی یسوژه آن در مجموع در که کانت تاریخی آثار و شناسیانسان باب در

 (,p:2051970Kant,) کرد.( جستجو شوند،می فهم یکدیگر با
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 رکزتم که ستا بدیهی و زدپردامی هاپرسش این مختلف ابعاد به خود ضوعمو به ناظر حاضر یهرسال

 اخالقی نظام یهمنظوم در هاپاسخ و پرسش این که بود خواهد نسبتی و اخیر پرسش سه بر تأکید و

 یهنحو طریق از کانت نقدی رویکرد که آنروست از اهمیت این .دکر دنخواه برقرار یکدیگر با کانت

 ریقط از و گذاشت نکارا قابل غیر ریاث خود از پس فلسفی هاینظام بر ،هاپرسش این به پاسخگویی

 پس یاخالق هاینظام گیریشکل مسیر بر هاپرسش برخی به پاسخ امتناع یا کانام خصوص در استدالل

 .گذاشت توجه قابل و ماندگار اثری خود از

 مسأله یهپیشین .۲

 سهل خواند. نعممت و سهل آنرا توانمی که بوده فلسفی پژوهش از ایحوزه دیرباز از اخالق یهحوز

 کمدست و ترزمینی اند،پرداختهمی آنها به فیلسوفان که مسائلی از بسیاری با قیاس در که حیث این از

 باب در ردازینظرپ جای به که کردمی دعوت را افراد سقراط واقع در است. آمده ترالوصول سهل نظر هب

 و ترانسانی هایپرسش به پاسخ به ه،شد ساخته گونهچ و چه از جهان و کنندمی چه خدایان اینکه

 آدمی رازی کند رها را آسمانی امورات یهدربار تفکر بایستمی انسان که بود معتقد و بپردازند ترزمینی

 خوش دایانخ گویی ،سقراطی تعبیر به و کسنوفون روایت به بنا کند. پیدا راه امور این عمق به تواندنمی

 بانز به یا جنون با را نابجا کاوش این بسا چه و کند کنجکاوی و مداخله اآنه امورات در آدمی که ندارند

 مانیآس و فیلسوفانه پردازینظر نوع این با قیاس در و علت ینهم به .دهند جزا معنیبی سخنان راندن

 هکنای این در را خود که دعوتی نماید.می انسانی اموری به پرداختن به دعوتی سقراط، دعوت که است

  کرد:می رآشکا

 هک معتقدی یا ای؟آورده روی آسمانها به که ایشده دانا کافی یهانداز به انسانی امور در آیا»

 (4ص ،۳4۸۹ )کسنوفون، «بپردازی؟ خدایی مسائل به و بمانی غافل بشری امور از داری حق

 فلسفه از ایهشاخ بنیانگذار ارسطو ادامه در و سقراط که است سنت همین امتداد در و ،رو همین از

 انیانس امور «کردِ باید چه» برای خور در اسخیپ است قرار که متیحک شدند. «عملی یفلسفه» نام به

 آورد. فراهم

 این پردازانریهنظ آراء در اجمالی تورقی که جهت آن از است. ممتنع همچنین دانش از حوزه این اما

 قیقتح اد.د استناد موضوع دشواری و دیریابی به اآنر حق به توانمی که است آرایی تشتت گویای ،حوزه

 -اخالقی شهودهای مثل– حوزه این در استناد و استفاده مورد مفاهیم ترینابتدایی حتی که است آن

 هم دنباش یاخالق حثابم قراردادن عزیمت یهنقط برای الزم بساطت واجد بایستمی رسدمی بنظر که

 .است نبوده امان در اخالق عالمان یهمجادل و مناقشه تیغ از

 راگ دارد. فلسفه تاریخ بلندای به یقدمت که است فلسفی پژوهش از ایشاخه دانش از حوزه این
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 از اخالق یهواژ بگوییم باید دهیم قرار کنکاش مورد باستان یونان در آن آغازگاه از آنرا معنای بخواهیم

 واقع در است. عادت از شده مشتق معانی از که است شده گرفته thosE یا thikosEیونانی یهواژ

 زطر و عادات باورهایش، انسان، از خاصی منش و نوع بیانگر» شدهمی مراد یونان در که اتس از معنایی

 (خردورزی برای اشطبیعی استعداد جمله )از او طبیعی فطری استعدادهای در پایه که اوست رفتارهای

 و دگیرن شکل فرد خاستگاه حسب بر خود ساختن سازگار و ممارست عادت، راه از توانندمی نیز و دارند

 اخالقی عادات و آداب از ایمجموعه با اتس ترتیب این به (۵۲ ص ،۸۹۳4 ،فونکه )گ. «شوند. تثبیت

 جغرافیا نآ در که زندگی و کنش از هاییشیوه و عادات و سکونت محل با تعریفش بر بنا که داشته پیوند

 کند:یم بازگو خوبی به آنرا طوالنی تانسب قول نقل این که پیوندی است. بوده وندپی در بوده حاکم

 است بیرون انسان یهاراد یهدایر از مدنی، ساختارِ دارایِ اجتماعِ ،نوموس خالفِبر اتس نظام»

 ال،افع ،عادات شامل و یابیممی روپیش که است حیات از صورتی نظام نای نیست. او اختیار در و

 عنوان به اتس چراست. و چونبی اعتباری دارای و تفسیری گوهایال و هانگرش طرز ها،ریداو

 لیتمقبو تأملی گونه هر از قبل و بوده معتبر پیش از همواره زیرا دارد اعتبار ادعای «بزرگان آداب»

 رب جامعه افراد که است اتسی در بودن سهیم به منوط جامعه، یک به داشتن تعلق است. یافته

 (۸ص ،۸۹۳4 ،کرستینگ و.) «دارند. مفاهمه یکدیگر با آن اساس

 تأثیر حتت نوشت اخالق یهحوز در مستقل کتابی که کالسیکی فیلسوف نخستین عنوان به ارسطو

 قرار عملی کمتح یهمثاب به اخالق از خود تفسیر مبنای آنرا و داشت قرار اخالق ای اتس از فهم این

 خیری یهاید به باور و ۵باوریافالطون پی در دیگر که شد اخالق از فهمی بنیانگذار نگرش این داد.

 ثباتیا مسیر و معیارها که شدمی نامیده «عملی یفلسفه» معنا این به و نبود جامعه از بیرون و فرازمانی

 ینهادها و جامعه عادات و ومرس و سیاست با آنرا و کرد جدا نظری یهفلسف از را اخالقی کنش و باور

 یهفلسف مباحث شدن دورتر چه هر گویای اخالق یهفلسف تاریخ داد. پیوند عرفی اخالق و شهریدولت

                                                 
 هب را پیوند این لوازم و امکان و کند برقرار پیوند جامعه و خیر میان تا کوشید جمهوری یرساله در ویژه به افالطون۵

 یکرد،م تلقی یکدیگر از مجزا و منفک امر دو را جامعه و خیر خود افالطون که تلقی این ترتیب این به گذارد. آزمون محک

 سپ ندانست. استدالل نیازمند را خیر یایده گاههیچ خود افالطون دیگر سوی از است. افالطون از ایکلیشه و خام درکی

 طغل است ممکن خوردمی گره اخالقی فاهیمم اثبات به بیشترِ هرچه نیازمندیِ با باوری افالطون رواج که ما ادعای این

 نتسبم افالطون به را خود که ایمگفته سخن سنتی از که افالطون، از نه اینجا در ما که اینجاست سخن اما برسد. بنظر

 انجه در آن تحقق امکان و خیر یایده میان تمایز بر که سنتی بردیم. نام آن از «باوری افالطون» عنوان ذیل و کردمی

 از ارغف ترتیب این به شد. دور اخالقی امر اجتماعی و سیاسی هایداللت از بیشتر چه هر مرور به و میکرد پافشاری اقعو

 به منتسب را خود که است جریانی متوجه «باوری افالطون» یکلمه منفی بار افالطون، به دیدگاهی چنین اطالق امکان

  کند.می معرفی افالطون
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 ت.اس اخالق خصوص در باوریافالطون ستیالیا و آن ییارسطو مسیر و اتس معنایی خاستگاه از اخالق

 ازلی ایهاید یهمثاب به «خیر» گرفتن قرار و سیاست و اخالق پیوند شدن بریده معنای به باوریافالطون

 شاهدی است. محاجه نیازمند جهان و انسان با پیوندش و اثبات نیازمند وجودش که فرازمان در ابدی و

 هایشاخه در آمدن گرفتار و هابندی تقسیم ظهور ،داریم اخالق معنای در گذار این ادعای برای که

 هاندیب تقسیم مهمترین از یکی شد. رپدیدا جدید عصر در اخالق یهفلسف در کم کم که ستا مختلفی

 .۱گراییعقل و 1گراییعین ،۶گراییذهن یهگانسه به اخالقی ویکردهایر بندیتقسیم از است عبارت

 توجیه و گیریشکل فرآیند یکپارچگی و پیوند از دیگر وضوح به آن، نخست یهدوگان در که تقسیمی

 بدل یاخالق امور تجویزی عدبُ نسبت و موصوف و وصف پیوند و نیست خبری اخالق به متصف کیفیات

 را یاخالق خیر گراییذهن ترتیب این به گیرد.می در پیوند این یهنحو سر بر دعوا و شودمی چالش به

 لمستق وجودی به گراعین و دهدمی تقلیل آن به و کرده تحلیل روانشناختی حالت یک به ارجاع با

 هنوز -تجویزی عدبُ در– اخالق به التزام علت توضیح در دو هر و شودمی قائل اخالقی اوصاف برای

 چه و باشند شخصی تمایالت از آمدهبر صرفا اخالقی امور چه که معنا این به هستند. دلیل ۀارائ محتاج

 چه ما که است مطرح همچنان پرسش این ،خارج جهان در شخصی تمایالت از مستقل اوصافی از ناشی

  داریم؟ اخالقی امور این هب التزام برای دلیلی

 حل یبرا کوششی نتوامی ،یافت پیوند او نام با خالقا در که را ایگرایانه عقل سنت و کانت تالش

 دهدمی رائها اخالق یهفلسف در گراییعقل سنت از ۳کرسگارد کریستین که روایتی دانست. پرسش این

 و گرایینعی گرایی،ذهن یهگانسه در فهم این یمبنا بر است. کانتی یهپروژ از تفسیر نای یدوم بخوبی

 بیند:می کمشتر چیز یک در آنها اختالفات وجود با را خود از پیش رویکرد دو هر گراییعقل گرایی،عقل

 زشار منبع ،گراییعین در هم و گراییذهن سنت در هم که دارد باور گراییعقل واقع در بودن. گراتجربه

 دباش احساس موجود پیشاپیش امرِ این خواه حال است. شده اثبات موجود شاپیشپی امری به ارجاع با

 هشناخت یعقل استدالل از غیر چیزی با غایات صورت، دو هر در موجود. پدیداری یهمثاب به ارزش خواه و

 ییگراعقل که است فهم این مقابل در خودشان. ذاتی خیر یا ما روحی و ذهنی تمایالت و عالیق اند:شده

 (۸۸۱ص ،۸۹۱۶ )کرسگارد، شود.می ریزیپایه اخالق فلسفی تأسیس و فهم ایبر بدیلی عنوان به کانت

 خود کاراآش سو یک از .کرد راربرق دوگانه نسبتی اخالق یهفلسف یهپیشین با ،گراییعقل سنت اما

                                                 
۶Subjectivism 
1 Objectivism 
۱ Rationalism 
۳M. Korsagaard, Christine 
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 ردهارویک این در هک بود شکافی حل پی در و کرد تعریف گراییعین و گراییذهن یهدوگان مقابل در را

 «خیر» یتلق با خواستمی نه کانت واقع در .بود آمده پدید اخالقی فعل تجویزیِ و توصیفی یهجنب میان

 چرایی توضیح برای همچنان آخر در و بیفتد اخالق فرا مباحث دام به چیزها، برای وصفی یهمثاب به

 اخالق تقلیل دام به گراییذهن همچون استخومی نه و ،۸2دباش مستقل استداللی محتاج اخالق به التزام

 یهشاندی در که )رویکردی فتدبی فردی تمایالت به آنها دادن نسبت و افراد ذهنی هایگرایش به اخالق

 وجه دادن پیوند در عین و ذهن یهدوگان که را شکافی کوشید کانت رسید(. اوج به اخالق به هیوم

 زا نداشت هراسی کانت کند. حل اخالق کردن عقلی طریق از آوردمی پدید اخالق یتوجیه و یتوصیف

 رایانگعین که )آنچنان بازشناسی نیازمند صرفا و موجود امری نه اخالق محتوای بگوید صراحتا اینکه

 عقل تکان نظر از داشتند(. باور گرایانذهن که )آنچنان عواطف بیانگر رفاص است توهمی نه و دارند( باور

 و ددار کار و سر هاابژه با نظری عقل کند.نمی پردازش را تجربه یهداد صرفا ،نظری عقل برخالف عملی

 وجود به است قرار که دارد کار و سر ایابژه با عملی عقل اما شود.می آغاز شهود با که روست همین از

 هادد پیش وجودی اساسا زیرا آیدمی بوجود اخالقی فاعل توسط عملی عقل موضوع معنا این به بیاید.

 .ودش پا بر اخالقی فاعل توسط اخالقی جهانی قالب در باید که است عقل در دارریشه ضرورتی و ندارد

 :کندمی آشکار «باید» و «هست» میان شکاف در را خود که ضرورتی

 روی طبیعت کجای هیچ در که ایمبانی با ارتباط نشانگر و است ضرورت نوعی بیانگر باید»

 .کندمی ادراک داشت خواهد یا داشته یا ،۸۸ددار وجود که را آنچه تنها تطبیع در فاهمه دهد.نمی

 صرفا چیزها زمانی هاینسبت این تمام در ، ۸۲دباش بایستمی آن در چیزی که است محال

 ۸۹دبای نای بر دالی که ندارد وجود چیزی بگیریم، نظر در را طبیعی روندهای صرفا اگر هستند.

 انطورهم بیفتد. اتفاق یعتطب جهان در باید چیزی چه بپرسیم انیمتونمی وجههیچ به ما .باشد

 طبیعت در سیمبپر باید بلکه باشد؛ داشته باید هاییویژگی چه هدایر یک که بپرسیم توانیمنمی که

 (,p:541998Kant,) «دارد. مختصاتی چه دایره یا دهدمی روی چه

                                                 
 الافع این به ما تعهد لزوم برای هم باز هستند، افعال حقیقی وصف بدی و خوبی اینکه اثبات از پس فرااخالق زیرا۸2

 دروغ ایدبن چرا » برای دلیلی تنهایی به «است بد گفتن دروغ» اینکه اثبات واقع در است. مستقل دلیلی یاقامه نیازمند

 دوم یرهگزا به عمل به اول یگزاره پذیرش که کند کاری اخالق کردن عقلی با خواستمی کانت  کند.نمی ارائه «بگوییم

 دلیلی هم را اخالق کردن عقالنی خواستمی او واقع در نباشد. مجزا دلیلی یاقامه نیازمند گذار این برای و شود منجر

 دهد. قرار اخالقی عمل به اخالقی معقول فاعل التزام برای دلیلی هم و امور شر و خیر برای
۸۸ What Exists 
۸۲ Ought to be 
۸۹ Ought 
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 معنا این به نیست. ۸4گراواقع یک اخالق یهحوز در کانت که گفت توانمی قول نقل همین مبنای بر

 کانت دارد. ارجاع آن به و است واقع جهان در ی«است» از مدهبرآ اخالقی شر و خیر باشد داشته باور که

 اخالقی فاعل بلکه ندارد وجود واقع و تجربی جهان در اخالقی شر و خیر و نباید و باید که داشت باور

 این که بپذیریم را مناقشه قابل فرض این اگر حتی ۸۵کند.می پا بر و عوض عقلی ضرورتی عنوان به آنرا

 راهکار همین اما ،کرد رها گراییعین و گراییذهن یهگاندو معضالت در شدن گرفتار از را تکان راهکار

 ود.ش بیگانه شد( گفته اتس معنایی خاستگاه خصوص در که )آنچنان اخالق خاستگاه با تا شد باعث

 اخالق با شودمی پوشانده عمل یهجام و وضع یکباره یاخالق ۸۶قانونگذارِ خود یهسوژ توسط هک یاخالق

 عظیم ایدگردیسی دستخوش را اخالق تعریف تفاوت این و است متفاوت غایت به اتس معنای در

 تاس باور این بر دیگر سوی از اما ،داندمی جهان درونی ارزش را آزادی انتک که است درست .کندمی

 ممکن چیز ترینرناکخط تواندمی نشود، تحدید معینی قوانین تحت آزادی بکارگیری اگر که

 این گذارِحد تواندمی که قانونی یهمثاب به اخالق ستا الزم رو همین از.(,p:125 Kant,1997)باشد.

 نحو به قانونِ با کنش طباقان» از عبارتست اخالق بازتعریف این در شود. تعریف باز ،باشد آزادی

 آمده بر اخالقِ و قانون این مبنای کانت برای (.,p:70 ibid) «آزاد. انتخاب از برآمده معتبرِ شمولهمه

 قانونگذارِ خود یهسوژ آن موسس و نیست موجود شهریدولت نهادهای و سنت امتداد در گردی ،آن از

  است. اخالق

 دنبودن نظریاتی تنها ،اخالق خصوص در آنها عام معنای در گراییذهن و گراییعین یدوگانه البته

 یمثابه به حقیقت در و آنها با تقابل در را خود اخالقی نظام خواستمی و بود درگیر آنها با کانت که

 یمانهز در رایج رویکردهای از دیگر یکی که «اخالقی حس» ینظریه با کانت کند. تعریف آندو از جمعی

 هک شد مدعی عملی عقل نقد در او پرداخت. آن از انتقاد به عملی عقل نقد در و کرد مخالفت نیز بود او

 یحتوض در اخالقی حس ینظریه که بود باور این بر او است. مغالطه نوعی درگیر اخالقی حس ینظریه

 اخالقی و شرارت عینیت به  احساس این دادن نسبت و اخالقی و شرورانه عمل از ناشی لذت و ندامت

                                                 
۸4 Realist 

 قیاخال هایارزش برای عینیتی که دانست کسانی تواننمی را اخالقی هایارزش خصوص در گرایان ناواقع یهمه البته۸۵ 

 داشت اورب که بود ابژکتیویست یا گراعینیت یک نیست. گراواقع یک آنکه وجود با کانت معنا این به نیستند. قائل

 از برآمده ضرورتی یپایه بر شمولهمه نحو به و شخصی خوشایندهای و احساس از فارغ توانندمی اخالقی هایارزش

 به: ک ر. اخالق در گراییعینیت و گراییواقع مختلف اقسام خصوص در بیشتر یمطالعه برای باشند. صادق عقل
 Borchert, Donald M. 2006. Encyclopedia of Philosophy, United States of America, 

Thomson Gale. Vol 6, p:160-3 

۸۶ Autonomous 
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 یاسطهو به شرور فرد که کنیم تصور اینکه یالزمه که معنا این به است. دور نوع از ایغالطهم دچار بودن

 پیشاپیش را او که است این ،شودمی درگیر وجدان عذاب احساس با اخالقی عملی و قانون از تخطی

 یردف کنیم فرض آنکه برای است. صادق نیز آن عکس باشیم. کرده فرض اخالقی حدودی تا کمدست

,Kant )باشیم. دانسته مندفضیلت پیشاپیش را او که است این بردمی لذت درست اخالقا عمل از

22p: ,1889) با نآ دادن پیوند و احساس این عینیت توضیح در اخالقی حس ینظریه ترتیب این به 

 بوده ندمفضیلت پیشاپیش باید اخالقی حس داشتن برای که معنا این به است. دور دچار فرد یتجربه

 انتک نظر از که حالی در باشیم. درست اخالقی حس دارای باید مندیفضیلت برای که حالی در باشیم،

 هایصورتبندی در کوشید او که مفهومی شود. دانسته احساسی هر بر مقدم بایستمی تکلیف مفهوم

  دهد. قرار عزیمت ینقطه آنرا خود مختلف

 خالقیا نظام یک کانت نظر از که است فرآیندی گویای اخالق قانون از کانت مختلف هایصورتبندی

 اجتناب و هاصورتبندی این بودن عقلی بر کانت اصرار شود. مندنظام آنها طریق از باید شمولهمه و عقلی

 یکانت اخالقی نظام در گراییصورت اشکال آمدن پدید موجب آنها در پسینی و تجربی عناصر ورود از

 و اعلف کوشید پسینی، و تجربی عناصر گذاشتن کنار با کانت که ستا مدعی اشکال این واقع در شد.

 خالقا ترتیب این به و ،متعین و شناسایی آنها کلی یهسوی از که آنها، جزئیت وجه از نه را اخالقی فعل

 انکار که باورند این بر اشکال این درستیِ مدعیانِ کند. ریزیهپای شمولهمه و عقلی امری یهمثاب به را

 .نیک یهرادا گذارد:می باز صوری مالکی با انطباق با را اخالق اساسا اخالقی فعل و فاعل جزئیت وجه

 زا کامال که ایاراده باشد. نیک ایاراده از برآمده که شود دانسته یاخالق تواندمی عملی تنها ،واقع در

 د.باش شده تزعمن معلولی و علی ایرویداده از نظامی عنوان به جهان و انسان عنوان به خود جزئیت وجه

 جهان. از بیگانگی و انسان عنوان به خود از بیگانگی :ستا بیگانگی دچار سطح دو در ایسوژه چنین

 طورب را او که است اخالقی قانون با صوری انطباق صرفا سوژه این عمل اخالقی هویت بازشناسی معیار

 یهانگدو معضل حل برای تالش با کانت ،اشکال این ادعای بر بنا عواق در خواند.می فرا عمل به نامشروط

 اخالقی مالک و آورد پدید جهان و خود با اخالق یهسوژ میان ترعمیق شکافی خود گرایی،عینذهن/

 در تفاوت این اساسا و کندمی ایجاد جهان در تفاوتی چه نیست روشن که داد قرار جایی در را بودن

  ت.جستجوس قابل کجا

 فعل صورت دادن قرار عزیمت یهنقط و عملی عقل در کانت کپرنیکی انقالب یهاید ،روی هر هب

 یکی طرح موجب ،فعل و فاعل جزئیت وجه از صورت این کردن تهی و اخالقی عمل یهماد تعیین برای

 از تفاسیر متما برای توضیحی گفتهپیش قرائتِ البته شد. وی اخالقی نظام به تاشکاال تریناساسی از

 طرح فمختل هایصورت به فیلسوفان از بسیاری سوی از گراییصورت اشکال واقع در نیست. اشکال این
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 هر و است گسترده نوورآد و شلر هگل، تا ورشوپنها و نیچه از ناقدان این یهدامن است. شده تفسیر و

 اول فصل در ما و  است درخشان نکاتی حاوی که اندداشته اشکال این از خود خاص یروایت آنها از یک

 آن هب رساله موضوع به بنا که قرائتی .باشیم داشته هاروایت این از برخی به گذرا نگاهی کوشیممی

 ادبیات گستردگی است. یافته وی نشارحا و هگل نزد اشکال این که ستا روایتی شودمی پرداخته

 از ایم.بوده نمدافعا و منتقدان میان خابنتا از ناگزیر ما که ستا حدی به نیز حوزه همین در موجود

 تمالیاح هایپاسخ و مسئله خصوص در ۲۸یاول ،۲2پلند ،۸۳جیوانی ،۸۱گایر ،۸1وود روایت به مدافعان میان

 قرائت و هگل اشکاالت و نقد به توانیممی که آنجا تا ایمکوشیده مخالفان صف از و ایمکرده مراجعه آن به

  ۲۹بپردازیم. آنها زا۲۲پیپین رابرت معاصر، هگلی

 رساله هایفصل از ایچکیده .۹

 گراییصورت چالش زایش سبب آنچه و کانت اخالقی نظام با مرتبط کلیات ایمکوشیده اول فصل در

 یهاندیش روسویی هایمولفه برشمردن با کوشیممی اول فصل نخست بخش در کنیم. تشریح را شد

 تنبهم از بیش بسیار عناصر این که کنیم روشن و دهیم شانن را روسو به کانت وامداری کانت، اخالقی

 چون بسیاری هایمولفه ،واقع در است. بوده روسو یوسیله به انسانیت یسهنففی و غایی ارزش به شدن

 یلتکم برای الهی یاری به معقول باور و کیفری عدالت یهاید رمزی، دین با ضدیت وجدان، بر تأکید

 کرات به و عینا کانت در که هستند هاییایده ،روسو یاندیشه در مسیحی میراثی عنوان به اخالقی عمل

                                                 
۸1 Allen Wood 
۸۱ Paul Guyer 
۸۳ George Di Giovanni 
۲2Michel Despland 
۲۸ Yirmiahu Yovel 
۲۲Robert B. Pippin 

  افتهی مختلفی تفاسیر کلی و جزئی معضل ذیل گراییصورت چالش خوانش گفتیم هک همچنان که داشت توجه باید۲۹

 وانشخ یک برای که پاسخی که طوری به است. یافته متنوعی تفاسیر نیز چالش این از هگل خوانش حقیقت در است.

 وفانیفیلس دیگر، عبارت به برآید. دیگر خوانشی نقدهای به پاسخگویی پس از تواندنمی الزاما آید،می شمار به حلراه

 اخالق بودن صوری مشکل که پردازندمی منظر این از کلی و جزئی چالش از هگلی نقد به که هستند مارکوزه همچون

 و وریص درکی اساسا او که آنجاست مشکل بلکه کند،نمی لحاظ اخالقی قانون کلیت در را انسان که نیست این کانت

 وجودیم حقیقیِ و اجتماعی مناسبات و وجوه یکلیه در را انسان نتواند شودمی موجب که ددار او انسانیتِ و انسان از کلی

 جوهو شدن گرفته نادیده یمنزله به جزئی خوانش این در ترتیب این به کند. بازشناسی اوست، وجود یبرسازنده که

 اهیتم از درک این که معناست این به بلکه شود، مرتفع آنها دانستن دخیل و کردن لحاظ با که نیست انسان انسانی

 نایمع از خاص خوانشی صرفا ما، توسط شده ارائه حلراه و خوانش بنابراین ست.کلی و صوری درکی خود که است انسان

   کند.می ارائه آن با متناظر حلیراه و دهدمی پوشش را کانت اخالقی یاندیشه در کلی و جزئی چالش از نظر مورد
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 ویر با کانت و نیست تمام و تام شباهت این که دهیم نشان کنیممی سعی ادامه در شوند.می تکرار

 .دکر جدا روسو از را خود راه ،یافت آن لزوم بر که یدلیل و اخالق خصوص در فلسفی نظرورزی به آوردن

 نهات و ،است خیر طبیعتش یهواسط به سانان که نیست همسو روسویی یهاید این با کانت واقع رد

 عنایم به تنها انسان بودن خیر که داشت باور کانت نشود. وارد سرشت این به ایخدشه که است کافی

 ذرب این که تداش هم را باور این او اما نیست. شر کامال او هدف و خواست که معنا این به .است سلبی

 کانت برای بنابراین و شود تباه غلط هایسرمشق و راهنمایان یهواسط به حتیرا به تواندمی خوبی

 پرسشی -دانمشترک ما با لغزندگی و سرشت این در نیز دیگران چون– تربیت امکان و چگونگی یهمسئل

 باعث که دبو روسو با کانت الفاخت همین که دهیم نشان کوشیممی نکات این برشمردن با بود. بنیادین

 شود هکشاند اخالقی یهفلسف تدوین لزوم به و نداند کافی را اخالق از روسویی غریزی فهم کانت شد

  کند. منحرف درست مسیر از را اخالق ،انسان طبیعی تمایالت یهوسیل به نتواند که

 انتک کنیم. تشریح را لیعم عقل نقد در روش پارادوکس کنیممی تالش اول فصل از مدو بخش در

 کند.یم تعریف را القاخ به پیشین رویکردهای یهکلی از خود رویکرد ممیز مهمترین عملی عقل نقد در

 انتی:ک بیان )به اراده متعلق شیء به اخالق تدوین در او از پیش اخالق فیلسوفان تمام که کندمی ادعا او

 که سیریم اند.پرداخته اراده متعلق شیء خواست یهگون یا شیوه به سپس و اندپرداخته اخالق( یهماد

 توضیح بخش این در نامد.می روش پارادوکس آنرا رو همین از و گیردمی پیش در آنرا عکس کانت

  .دشومی پدیدار عملی عقل در کانت کپرنیکی انقالب دل از گراییصورت مشکل چطور که دهیممی

 «یکل» و «جزئی» نسبت چالش پرتو در گراییصورت کالاش خوانش به اول فصل از سوم بخش در

 فرونسیس مبحث اهمیت مسیر این در پردازیم.می عملی حکمت رسالت فهم در خوانش این یتاهم و

 یا یکامیاب از فارغ کانت که دهیممی نشان و کنیممی آشکار را اخالق یهفلسف برای آن بودن حیاتی و

 آن اهمیت درک از دهد، قرار اختیار در را درست جزئی دانش هک اخالقی آوردن فراهم در ناکامی

  بود. پرداخته آن با مرتبط هایچالش و اهمیت به مختلفی آثار در و بود بازنمانده

 یمدهمی نشان و شمریمبرمی را گراییصورت معضل از مختلف تقریرهای اول فصل از چهارم خشب در

 مدعی دیبنجمع بخش در و اندپرداخته مسئله این تقریر به فمختل هاینظرگاه از مختلف فیلسوفان که

  .هستند هگلی هایسویه دارای کمابیش نقدها این یهمه که شویممی

 راییگصورت اشکال حل برای اصلی یشیوه سه را آنها توانمی که پردازیممی ایشیوه سه به ادامه در 

 تابک بر حد از بیش تمرکز و اقبال محصول الاشک این که است مدعی نخست یهشیو .گرفت نظر در

 در اخالق کانتی یهپروژ که حالی در است. عملی عقل نقد و اخالق یهمابعدالطبیع برای نگذاریبنیا

 این رنشانگ آنهاست طرح پی در کتاب این که ایانضمامی مسائل و شودمی کامل اخالق یهمابعدالطبیع
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 اخالق یهمابعدالطبیع برای بنیانگذاری در که است اصولی کردن یانضمام درگیر آنجا در کانت که است

 است. همسئل به جدلی پاسخ نوعی اشکال به گوییپاسخ دوم یهشیو است. کرده بیان عملی عقل نقد و

 ایاخالقی نظام دانیمب که بگیریم، جدی را کانتی اخالق بر هگلی نقد توانیممی زمانی ما که معنا این به

 .کندینم رها کمتر نتایجی و طویل و عریض یمتافیزیک و مفروضات با را ما نهایتا دهدمی ائهار هگل که

 ومد و اول هایصورتبندی بر حد از بیش تمرکز از ناشی اشکال این برآمدن که است مدعی سوم راهکار

 اام .است تهبرجس اخالق قانون صورت بر تأکید آنها در که هاییصورتبندی است. اخالق قانون از نتکا

 یهماد حاوی کانت اخالق یهفلسف که دهد نشان ما به تواندمی هاصورتبندی دیگر بر تأکید و توجه

 یناکاف کوشیممی فصل همین در .هستند( نمفسرا دسته این از وود آلن و گایر هست.)پل یزن ارزش

 همچنان هگلی نقد چگونه و چرا که دهیم نشان و کنیم مطرح را کانت از دفاع برای تالشها این بودن

 بر هگلی نقد روح ساختنروشن منظور به .بداند وارد کانتی اخالق به را گراییصورت اشکال است قادر

 یپینپ رابرت یهردی و وود آلن دفاع عنوان تحت جداگانه بخشی قالب در سوم یهدفاعی به کانتی اخالق

 یبازیاب و کانت به ارزش یهنظری دادن سبتن چطور که دهیممی نشان و پرداخت خواهیم تفصیل به

 از یهگل تقریر کمدست یا گراییصورت اشکال از گره ،اخالق قانون از هاصورتبندی دیگر در ارزش این

  گشود. نخواهد آن

 ار خود نظر مورد معنای گرایی،صورت از مختلف معانی ایضاح ضمن کوشیممی بندیجمع بخش در

 تا نهدمی پیش موضوع کردن حل برای رساله این که را جدیدی یهشیو و سازیم روشن و متمایز

 .یستن گفتهپیش نقدهای بهمبتال دفاعیه این چرا که دهیم ضیحتو اختصار به و کنیم معرفی حدودی

 دینی یشناسانسان و تاریخی آثار رد جستجو و کانت اخالقی نظام از رفتن بیرون از عبارتست شیوه این

 و سوم بخش موضوع آنها ارزیابی و طرح که هاییایده .صرف عقل رچوباچه در دین کتاب در کانت

 بدیع ارسیف ۀشد ترجمه و تألیف آثار در آن به پرداخت رچنده که ایشیوه .بود خواهند رساله چهارم

 و رشنگا در آنها آراء و ثارآ از که مفسرانی نیست؛ پیشینهبی زبان انگلیسی پژوهانکانت میان اما است،

 ایم.برده بهره مسئله این پردازیایده

 در ما یکل یهاید کنیم. تشریح را گراییصورت یهمسئل از هگلی تقریر تا یمکوشمی دوم فصل در

 ساسا همین بر کشد.می نقد به درونی طور به را کانتی اخالق که است اشکاالتی بر تمرکز بخش این

 لهیاتیا آثار متن در ینتکا اخالق و مسیحیت با هگل نشیب و فراز پر ارتباط روایت به نخست بخش در

 قدمنت به کانتی اخالق ستایش از هگل چگونه دهیم نشان کوشیممی و پردازیممی هگل جوانی دوران

 کانت اخالق یفلسفه که داد قرار انتقاد آماج اتهام این با را کانتی اخالق چرا و شد بدل آن سرسخت

 و پردازیممی اختصار به مسیحیت نقش از هگل روایت به مسیر این در ست.ا مسیحیت روح از عدولی
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 فلسفه در را مسیحی بینیجهان از ایشده بازسازی صورت کوشید هگل چطور که دهیممی نشان

 رد.ک منتسب پروتستان الهیات مبانی به را خصوص این در کانت ناکامی چطور و کند صورتبندی

 هگلی نقدهای و پردازیممی روح پدیدارشناسی در کانتی اخالق نقد به دوم فصل از دوم بخش در

 از کنیم.می بررسی را آزما قانون عقل و  جهان رسم و راه و فضیلت ،دل قانون هایبخش در شده گفته

 این بر اخالقی جهان کردن برپا امکان و وجدانی درک از روسو یهاید نقد به اول بخش بخش، دو این

 و اخالق از کانت استعالیی یهاید متوجه مستقیم طور به هگل نقد دوم بخش رد.دا اختصاص مبنا

 یا} فضیلت اخالقِ در واقعیت از انتزاع بخش این در است. جهان و خود از انتزاع عنوان به مندیفضیلت

 رمان قهرمان به را کانت که داردمی آن بر را هگل که شودمی روایت عمیق چنان کانتی{ اخالق همان

 به قیحقی جهان با خیالی، جهانی برپایی برای که مجنونی قهرمان کند. تشبیه کیشوت ندُ سروانتس

 ذکر با و پردازیممی۲4مطلق امر صورتبندی به هگل جدلی نقد به آزماقانون عقل نقد در خیزد.برمی نزاع

 هامثال این در القاخ قانون بودن تهی دادن نشان با هگل چطور که دهیممی نشان هگل نقض هایمثال

 جازم امر تشخیص برای کانتی معیار تضعیف پی در کاذب، هایایجاب و سلب به آن اعمال شدن منجر و

 است. غیرمجاز از

 تخراجاس بررسی این یهنتیج پردازیم.می هگل حق یهفلسف در کانتی اخالق نقد به سوم بخش در

 دح در صرفا که ایآزادی است. هگل انتقاد مورد مفهوم ترینکلیدی عنوان به استعالیی آزادی مفهوم

 م.پردازیمی مفهوم این واکاوی به آزادی، مفهوم اهمیت کشف با و مسیر این در ماند.می باقی امکان یک

 دهیممی نشان و پردازیممی۲۵بک وایت لوییس اثر کانت در آزادی از مفهوم ۵ یهمقال به بعد بخش در

 است. درمانده آزادی از مفاهیم این نسبت و اهمیت درک در کجا بک که

 نشان بخش این در پردازیم.می هگل در آزادی و حق مفهوم نسبت به اختصار به پنجم بخش در

 تعریف باز طریق از است قائل اخالق و حقوق میان کانت که را قاطعی تمایز هگل چطور که دهیممی

 .شکندمی هم در یکدیگر با نسبت در آزادی و حق مفهوم

 اخالق در دیآزا از استعالیی مفهوم چگونه که پرداخت خواهیم هگل اتهام این به ششم بخش در

 خالقیا فاعل حسط دو در نیک یهاراد که شدنی بیگانه انجامد.می جهان و خود از شدن بیگانه به کانتی

 تمام از شدن پیراسته عنایم به نیک یهاراد بودنِ معیار یکسو از که معنا این به کند.می مبتال آن به را

 به نیک یهاراد کفایت دیگر سوی از و شودمی خود از شدن بیگانه نوعی موجب ،شخصی هایمحرک

 .آوردمی پدید را جهان از شدن بیگانه نوعی -آن از حاصل نتایج علیرغم- فعل بودن اخالقی معیار عنوان

                                                 
۲4Categorical Imperative 
۲۵Lewis White Beck 
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 اشکاالت کوشیممی اصلی، شوارید چهار ذیل هگل نقدهای برشمردن ضمن بندیجمع بخش در

 ضدیت لاشکا ،میان این از کنیم. متمایز یکدیگر از را کانتی اخالق به هگل ناوارد و وارد و پاسخ غیرقابل

 متذکر اختصار به و دانیمنمی وارد را مسیحی عشق ماندن مغفول و مسیحیت روح با کانتی اخالق

 یحتشر و یابدمی آنها اخالق در مفهوم این که است کارکردی در تنها هگل و کانت تفاوت که شویممی

 لبس به مربوط اشکال کنیم.می موکول کانت اخالقی ایمان در آن بررسی و چهارم بخش به را نقش این

 دانیم.می ناممکن را هاصورتبندی دیگر به ارجاع با آن کردن حل امکان و وارد را کاذب هایایجاب و

 با جاک در کانت و نیست وارد کانت به چرا که دهیممی توضیح و دانیممی روسویی را دل قانون اشکال

 رسم و راه و فضیلت ندارد. همدلی روسو با است اشکال این دانستن وارد موجب که هاییشرطپیش

 خپاس و دهیممی جای آزادی مفهوم بودن استعالیی به هگل نقد ذیل را جهان و خود از بیگانگی و جهان

 انتک که است این اشاصلی یهمایجان که پاسخی ؛کنیممی موکول سوم فصل به را نآ به تفصیلی

 به اخالق چطور که داد نشان کانت تاریخی یهاندیش و نکرد استوار استعالیی آزادی بر را اخالق مفهوم

 ترتیب این به پیوست. وقوع به غریزه و طبیعت از گسست موجب به و عقل رشد در ایمرحله عنوان

 انچهچن- کانت اگر دهیم نشان و دهیم پاسخ را کانت به هگلی اتهامات تریناصلی از یکی کوشیمیم

  اشد.ب روشنگری فیلسوف توانستنمی کند، متمایز فاهمه از را عقل بود نتوانسته -پنداشتمی هگل

 ایرب امکانی چه کانت تاریخی آثار خوانش که بپردازیم موضوع این به کوشیممی سوم فصل در

 از اول بخش در .آورد می پدید اخالق خصوص در کانت آراء به پیشینی و استعالیی یکسر نگاه تصحیح

 به وسلت بودن روا و ریختا از کانت بحث جایگاه که پردازیممی امکانی عنوان به تأملی حکم به فصل این

 کانت تاریخی آثار دل از و پردازیممی تاریخ مفهوم هایدشواری به دوم بخش در کند.می روشن آنرا

 آن زا مفهومی کوشید و بود ریبانگ به دست مفهوم این درونی چالش با کانت چطور که دهیممی نشان

  باشد. بشر تاریخ به او یبرندهپیش نگاه موید و مفید او فلسفی طرح برای که نهد پیش

 شانن تا کنیممی تالش و تپرداخ خواهیم کانت یختار و دین یهفلسف پیوند یهمسأل به ادامه در

 رحمط هایپاسخ و پرسش در دینی هایمایهجان که است نقشی و حضور دلیل به ارتباط این که دهیم

 رهبه مبسوط طور به دپلن هایدیدگاه از بخش این در دارند. هدهع بر کانت یتاریخ یاندیشه در شده

 فهم اهآغازگ عنوان به گانهسه نقدهای یافتن محوریت با که انتک تاریخی آراء مفسران از یکی بریم.می

 خصوص در کانت کوچکتر هایرساله به و تاس مخالف او اخالقی دیدگاه خصوص در گیرینتیجه و

  کند. بازتفسیر را کانت دینی و تاریخی دیدگاه بخشیقوام در آنها نقش تا پرداخت اریخت

 شرب تاریخ یهآیند و حال گذشته، از انتک تاریخی روایت کوشیممی سوم فصل از بعد بخش سه در

 که بپردازیم ایامیانضم هایزمینه به کوشیممی هابخش این در کنیم. تشریح اشتاریخی آثار دل از را
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 دهیم شانن و نهدمی پیش آن بر غلبه امکان چگونگی و نزاع وضع استقرار شر، پیدایش تفسیر در کانت

 و بدفهمی اسباب صرف عقل چهارچوب در دین یهشتابزد و هیکبار خوانش و آثار این به توجه عدم که

 ضاربت یهنتیج اخالق ظهور حقیقت در است. واکاویده را آنها کانت پیشتر که ستا هاییزمینه از غفلت

 عنوان به– انسان و تاریخ نسبت از روایتی ترتیب این به است. تاریخ در موجود عقلی و تجربی نیروهای

 شود.می پدیدار آن دل از اخالق که آیدمی دست به -آزادی و طبیعت نتزس

 ییراهگشا در خوانش این به توجه که دهیم نشان کوشیممی فصل بندیجمع در یعنی آخر بخش در

 یاندیشه نظام رویپیش همچنان هایدشواری کدام و بود دنخواه راهگشا گفتهپیش معضالت کدام از

 تیکیدیالک منطق نداشتن به توجه با کانت که پذیریممی ارزیابی یرمس در بود. دنخواه کانت اخالقی

 حل را اشکال این ترتیب این به است. دچار دشواری و ابهام به تاریخ مختلف فرازهای توضیح در هگل،

 نشت دچار تجربی و عقلی تاریخ نسبت توضیح در کانت که یاول تفسیر این دانیم.می وارد و ناشده

 فصل در و کنیم ارائه معضل این حل برای کانتی درون تفسیری کنیممی سعی و ذیریمپنمی را شودمی

 را لمعض این فصل و حل اسباب تواندمی کانتی یهروشنگران هایمایهجان چطور که دهیم توضیح بعد

 خیتاری خوانش این که کنیممی اشاره مهم این به پایان در آورد. فراهم کانت به تناقض انتساب بدون

 که است درست حقیقت در کند. تبرئه کامل طور به گراییصورت معضل از را کانتی اخالق تواندنمی

 از را اخالق و آزادی توانست اخالق گیریشکل تاریخی و انضمامی هایزمینه دادن نشان با کانت

 حکاما هب انضمامیت تسری به قائل کانت تا نشد سبب هرگز این اما کند، رها محض بودنِ استعالیی

 این اام شودمی پدیدار تاریخی واقعی نیروهای تضارب دل از اخالق آنکه با که معنا این به .شود اخالقی

 مسیر خواستمی کانت اگر که حالی در د.گیرمی انجام مطلق احکامی قالب در نانهمچ شدن پدیدار

 با اربتض در نیز اخالقی احکام که اخالق، تنها نه که میشد قائل باید کند، کامل را تاریخی خوانش این

 اشند.ب پیشینی کلیتی و ضرورت واجد توانندنمی دلیل همین به و گیرندمی شکل انضمامی نیروهای

 و چهارم فصل به را ما کفایت عدم همین و نیست آن انجام به قادر کانت تاریخی خوانش که تعدیلی

  کند.می رهنمون مهم این برآوردن در دینی شناسیانسان نقش بررسی و رساله اصلی یهاید

 پردازیم.می گراییصورت معضل برای حلی راه یهمثاب به کانت دینی شناسیانسان به چهارم فصل در

 که داد خواهیم نشان و پرداخت خواهیم روشنگری و دین یهرابط به نخست بخش در مسیر این در

 گاهیبزن که آنروست از دین اهمیت واقع در و است دینی مضامین به آمیخته شدت به آلمانی روشنگری

 و ودش درک عقلی و یکپارچه کلی یهمثاب به باید واقعیت که است روشنگری یهاید این آزمون برای

 هب روشنگری التزام آزمون برای مهم آوردگاهی دینی و تاریخی عناصر به بودن آمیخته به توجه با دین

  شود.می برگزار دین با مواجهه چگونگی مسیر از که آزمونی است. خود بنیادین اصول از یکی




