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 چکیده
 در که است مطلق امر از کانت بندیصورت دومين اين. است نفسهفي غايت انسان

 ابزار و بودننفسهفي غايت از مراد. دارد را کارکرد بيشترين کانت برای عمل، مرحلۀ
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 مقدمه

 فلسفۀ تمام چکيدۀ کوتاه گزارۀ اين گفت توانمي جرئت به. است غايت جا همه و هميشه انساني هر
  به هرچه کانت که است تمامي و تام غايت همان انسان. است کانت فلسفۀ کل حتي يا اخالق

 او که باشد ايماني همان غايت اين ايدش داند،مي چه کسي و 2کندمي حيرت بيشتر انديشد،مي آن
 در ایمعجزه انسان برای همواره ما کونيکسبرگي فيلسوف 3.زد بند و قيد آن برای از را نظری شناخت
 انقالب اهل چندان اگر حتي کند،مي انقالب او برای خودش قولبه و دارد سَر در سِحری يا آستين
 و عالم که داد قرار قطبي را آدمي ذهن و کرد واژگون را نتيس محور و مدار شناسي،شناخت در او. 4نباشد

 شود؛مي مشق سرمشقْ همان با اخالق جهان دفتر هم شناسياخالق در حال گردد،مي آن گِرد بر آدم
 لبابلب و الغاياتغايت انسان. شماردبرمي هستي نهايي غايت را انسان نيز او شناسيغايت طورکههمان
 و استوار اَرگي آن حفظ برای و کوشدمي آن کشف برای کانت که است محجوبي رگوه گويي و اخالق
 و پيدا اکنون، و است عالم وروندهای آيند تمامي مقصد انسان. آفريندمي افراشته ايواني آن نمايش برای

 طعنه آفتاب به که است پهناوری قلمرو آن شاهنشاه همانند انسان. دارد تعلق او به هم اخالق پنهان
 پهنۀ در باشي، پيدا اگر که زندمي طعنه هستي به هم انسان تابي؛مي من مُلك بر بروی هرکجا: زدمي
 را فلك سقف کانتي اخالقي انسان. آورمتمي عمل خدمت به باشي، پنهان اگر و شناسمتمي نظر
 آنکه ُطرفه و بردمي بهره از آن خود و سازدمي را اخالق خود او زيرا اندازد؛مي در نو طرحي و شکافدمي
 بينخوش انسان به چقدر روشنگر متفکران دوره، آن در که است شگفت. گيردمي نام نيز آن غايت خود
 !اندبوده

 عرضه کانت اخالق از جديد تفسيری توانمي چگونه که ايمداده توضيح 5ديگری جای در اين از پيش
 که است مشهور. نيست تضاد در احساس و طفهعا سعادت، غايت، با او عملي فلسفۀ آن، ذيل که کرد

 هرگونه يا شود انجام تکليف به احترام سر از تنها بايد عمل ندارد، غايت به توجهي هيچ کانت اخالق
 چنين هایعلت از يکي( . نباشد ضداخالقي اگر حتي) کندمي غيراخالقي را فعل نتيجه، به نگاهي

 توجه کافي، قدربه ،اخالق متافيزيك کتاب به ويژهبه انت،ک اخالقي آثار همۀ به که است آن برداشتي
 و نقشه به که است آن ديگر علت. اندکرده بسنده محض عقل نقد و بنياد هایکتاب مطالعۀ به و اندنکرده
 يکي، در که دارد اصلي بخش دو او اخالقي نظام که بدانيم بايد. است نشده توجه کانت نظام کلي طرح

 با زيربنايي، بخش در. شودمي بررسي مبنايي اصول عملي کاربرد نحوۀ ديگری، در و اخالق بنيادهای
 و تجربي معرفت از دوربه مطلق، امر و اخالق بنيادين اصل پيشين، و عقالني هایاستدالل و هاتبيين
 نگاه اب و تجربي شناخت و شناسيانسان به توجه با بنا، رويين بخش در. شودمي تبيين نتيجه، از فارغ

 تجربه، با دوم، نقد و بنياد در کانت مخالفت. شودمي صادر عملي جزئي حکم نتيجه، به انضمامي
 تعميم او اخالقي نظام دوم بخش به نبايد و است بنيادی و نظری مرحلۀ در غايت و تجربي شناسيانسان

 .شود داده
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 ارزيابي برای فرمول سه عملي، ۀزاوي از واقع در که نهدمي پيش مطلق امر از بندیصورت سه کانت
 به که است بنايي و مبنايي بخش دو رابط حلقۀ درواقع مطلق امر بندیصورت. انداخالقي بد و خوب
 هنجاری اخالق و عمل قلمروی به و آيدمي بيرون کمکم محض، عملي عقل دايرۀ از کانت آن، وسيلۀ

 نه و مطلقند امر از اصلي تقرير سه خودآييني ولفرم و نفسهفي غايت فرمول عام، فرمول. گذاردمي گام
 تکليف، شناخت برای اخالقي فاعل راه بهترين. همديگرند مکمل که ندارند همديگر با تعارضي هيچ تنها
 ميان، اين در. کندمي حل را مشکالت از ایگوشه هريك که است فرمول سه اين از همزمان بریبهره
 اخالق، متافيزيك در که است نفسهفي غايت فرمول همين فرمولْ رينتکاربردی کم،دست يا ترينمهم

 .بردمي آن از را بهره نهايت کانت
 اشاره نفسهفي غايت فرمول کارگيریبه نحوۀ و نظری تبيين به اختصار، به ابتدا نوشته، اين در

 طورهمان. کنيممي دنق و بررسي را کاميسکي گرايانۀنتيجه تفسير مقاله، اصلي بخش در سپس و کنيممي
 جانسون که طورهمان اما شود؛مي عرضه مدارتکليف قرائتي کانت اخالق از سنتي طوربه شد اشاره که

 يا گرايانهنتيجه تفسيری کانت اخالقي نظام از که دارد وجود هم ديگری تفسيرهای کند،مي اشاره
 :1395 جانسون،) دهندمي کانت از گرايجهنت قرائتي کاميسکي و هِر. نهندمي پيش مندانهغايت کمدست

 .است تفسير همين بررسي و نقد در فعلي مقالۀ عمدۀ بخش(. 84-85

 دوم بندیصورت نظری تبیین.  1

 ديگر، اشخاص در چه و خودت شخص در چه انسان، که کن عمل چنان: »نفسهفي غايت فرمول
 6.(Kant, 1785: 429) «محض ابزار ثابۀمبه هرگز نه و گيرد قرار غايت عنوانبه همزمان هميشه

 را آن هدف و مواد جزئيات، دوم بندیصورت و زندمي طرح را اخالق کلي صورت اول بندیصورت
 محتوای انسان بودگيغايت. کندمي معين را اخالق عيني غايت نفسهفي غايت فرمول. آوردمي پيش

 غايت را هاآن و بگذاريم احترام هاانسان تكتك هب بايد که دهدمي تذکر و نماياندمي را کانت اخالق
 که حدذاتهفي و نامشروط غايتي بلکه نيست، غايت کلمه، متداول و معمولي معنایبه اما،انسان. بدانيم
 درعين تواندمي چگونه غايت که دهدمي توضيح کانت ،اخالق متافيزيك در. است هم تکليف حال،درعين
 غايت به حقوق، برخالف اخالق گويدمي او. (Kant, 1797: 381-389) دباش هم تکليف بودگيغايت

 عقل غايت، همين ازطريق اساساً. است همين اخالق و حقوق اصلي هایتفاوت از يکي و دارد نياز
 از پيشين نحوبه و ضروری نفسه،في غايتي غايت اين البته،. شود چيره غيرعقالني تمايالت بر تواندمي

 .(Ibid: 381) است لمستق تمايالت
 نقد در او. کرد مالحظه سوم نقد در او شناختيغايت نگاه ذيل را آن بايد کانت اخالق بهتر فهم برای

 ,Kant, 1790) دارد طبيعت به مندغايت نگاهي اخالق، و طبيعت ميان ارتباط برقراری برای و سوم

 يعني دارد؛ تعلق تأملي حاکمۀ قوۀ به که است تنظيمي اصلي طبيعت مندیغايت اين البته،. (5:176
 ايدۀ طبيعت نهايي غايت حاکمه، قوۀ حکم مطابق. (Ibid, 5:180,184) ندارد نظری و شناختي کارکرد
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 اصل ذيل بايد را کانت اخالقي هایمثال گويندمي برخي لذا،. (Ibid, 5:435) است اخالقي انسان
 ديدگاه جهتبه طبيعي استعدادهای پرورش مالزا يا خودکشي منع به دستور. کرد درک مندیغايت
 .(Paton, 1946: 148-155&172-173؛Wood, 1999: 220-221 ) اوست مندانۀغايت
 عمل محرک و علت آن تصور درواقع و شودمي انجام عمل آن، خاطر به که است چيزی «غايت»
 خودش غايت هرعملي: »دباش داشته غايتي بايد عملي هر کانت نگاه در (.Kant, 1790, 5: 220) است

 ممتاز نحو اين به[ طبيعت] موجودات ديگر از را خود عقالنيْ طبيعت» ؛(Kant, 1797: 385) «دارد را
 را اخالقي امر بودنمطلق او البته،. (Kant, 1785: 437) «گيردمي نظر در خود برای غايتي که کندمي

 غايت. باشد مطلق امر به عملِ محرک که است وطنامشر و بنيادين غايتي دنبالبه لذا کند؛نمي فراموش
 بايد پس باشد، نامشروط بايد غايت که حال. نکند مشروط را مطلق امر که باشد مطلق غايتي بايد اخالق
 و نسبي ديگر شود، محقق من عمل با که باشد چيزی اگر زيرا است؛ موجود و بالفعل که باشد غايتي

 اگر. نسبي و ذهنيغايتي نه باشد، داشته نفسهفي ارزش و باشد عيني بايد غايت اين. شودمي مشروط
 (.Ibid: 427-428) بود خواهد عملي قانون مبنای کنيم، پيدا غايتي چنين بتوانيم

 نه ،دارد وجود نفسهفي غايتي ۀمنزلبه عاقلي، ذات هر کلي طوربه و انسان که گويممي اکنون
 به چه کارهايش، همۀ در بلکه اراده؛ آن يا اين خودسرانۀ ۀاستفاد برای ایوسيله عنوانبه صرفاً

 دانسته غايت مقام در همزمان بايد هميشه عاقل، موجودات ديگر به چه و باشد مربوط خودش
 ما عمل نتيجۀ عنوانبه ما برای وجودشان که نيستند ذهني غاياتي صرفاً[ هاانسان... ] شود

 غايت نفسهفي وجودشان که هستند چيزهايي يعني ،دانعيني غاياتي بلکه باشد، داشته ارزش
 .(Ibid, 428) است

 ,Kant) کندمي مشي خط همين بر هم دوم نقد در انسان بودگيغايت و تعالي برتری، حکايت

 : گويدمي وودآلن. شودمي نمايان کانت صوری نظام محتوای و غايت که است چنين اين (.5:87 ,1788
 آغازد،مي «صورت» بُعد بررسي با اخالقي اصل دربارۀ را خود توضيح کانت م،ديدي طورکههمان آری،»
  گويي، که کنندمي وانمود طوری است، فرماليست حد از بيش او گويندمي کانت نقد در که افرادی اما
  عام، مولفر از تقرير دو دربارۀ بحثش طرح از بعد بالفاصله او زيرا. اندنخوانده را بعد به بنياد 425 بند از
  به کانت[ دوم بخش در. ... ]رسدمي «ماده» بُعد به و کندمي گذر اخالق اصل «صورت» بُعد از

  متمايز امری در را محرکي چنين و است مطلق امر از اطاعت برای انسان عقالني محرک دنبال
 :Wood, 2006) «شناسدمي غايت نوعي را آن و گذاردمي بنا را اخالق که جويدمي[ انسان يعني]

298-299). 
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 نفسهفی غایت فرمول کاربرد. 2

 که دهدمي فرمولي دليل همين به و است مطلق امر بندیصورت ترينانضمامي دوم بندیصورت
 پرکاربردترين و ترينمهم عام فرمول که کنند گمان برخي شايد. است ترآسان عملي رفتار با آن تطبيق
 سجويك، قول به اما، کند؛مي تقويت را گمان اين هم دوم نقد و بنياد در بحث پيشبرد نحوۀ. است فرمول

 و اخالقي تکاليف نوع هردو بر که کندمي تأسيس را مطلق امر همان يعني ؛عالي عملي اصل بنيادْ
 نماياندن منظوربه کتاب دو اين. (Sedgwick, 2008: 6-8) هاستآن مبنای درحقيقت و حاکم حقوقي

 تبيين برای بيشتر بلکه شود؛ برداشت عام فرمول اولويت هاآن از که اندنشده نگاشته يعمل تطبيق نحوۀ
 تطبيق، عرصۀ در فرمول پرکاربردترين و ترينمهم. اندشده نوشته آن صورت ترسيم و اخالق بنياد
 اخالق متافيزيك در که هاييتکليف ميان از گويدمي وود آلن. است نفسهفي غايت فرمول شكبي

 تکليف شانزده از مورد نه کمدست توجيه در نفسهفي غايت مثابۀبه انسانيت فرمول» شود،مي ررسيب
 ,Kant, 1797, 6:423, 425) گيردمي قرار ارجاع مورد صراحتبه کند،مي فهرست کانت که ایاخالقي

 فرمول همين بر ضمني، طوربه هم، ديگر مورد چهار. (462 ,459 ,456 ,454 ,444 ,436 ,429 ,427
 ترجيح فرمولي عنوانبه را انسانيت فرمول چشمگير طرزیبه کانت عملي، تمرين در رو،ازاين...  دارند اتکا
 .(Wood, 2004: 13) «شودمي بسته کاربه اخالق قانون آن، برحسب که دهدمي

 :بياندازيم گذرا نگاهي مطلب سه به است خوب دوم، فرمول کاربرد درخصوص

  نبودن صِرف ابزار از مراد. 2-1

. ندارند رضايت باشند، آگاه آن از اگر که اینقشه در هاانسان قراردادن يعني صرف؛ ابزاری استفاده
 از من بانك، در مثال، برای. است ابزاری ديگری از ایاستفاده گونه هر که گويدنمي کانت بنابراين،
 براساس عمل و طرف دو هر آگاهانۀ رضايت با کار اين چون اما کند،مي استفاده من از او و دارصندوق

 به وقتي مقابل، در. نيست ابزاری استفادۀ معنایبه کاری چنين اند،راضي آن از دو هر که است اینقشه
 اين در. کنممي استفاده محض ابزار مثابۀبه ديگری از دارم، را آن نقض قصد و دهممي تعهدی کسي
 قاعدۀ از او چون حال است؛ بوده عهد به عمل او واقعي قاعدۀ و عهد نقض من واقعي قصد و قاعده مثال،
 برخورد ابزار عنوانبه که شخص عنوانبه نه او با من. نيست راضي نقشش از قطعاً ندارد، خبر واقعي
 موقعيتي در ديگران قراردادن همين محضْ ابزاری استفادۀ مصداقِ شناسايي معيار اولين پس،. امکرده
 هنگام در ثروتمند فرد اگر. است کاری انجام به ديگران اجبارکردن ديگر معيار. خبرندبي آن از که است
 زيرا است؛ کرده ابزاری ۀاستفاد او از ،«بدهي من به را زمينت اينکه مگر دهم،نمي وام»: بگويد فقير، نياز

 اجباری و کارانهفريب رهایکا نفسه،في غايت فرمول مطابق بنابراين،. نيست راضي نقش اين از فقير
 7.(:O' Neill, 1985 412) اندضداخالقي اعمالي

 



 پوریحاتم حمزه حجت، افرمجانی اکبر احمدیعلی 30

(Ali Akbar Ahmadi Aframjani/ Hamze Hojjat Hatampouri) 

 

  بودن محض غایت از مراد. 2-2

 را انسان تواندمي اخالقي فاعل طريق چه به عمل، در اما است، مطلق و نامشروط عيني، غايتي انسان
 بودگيغايت دهد،مي آموزش ما به اخالق متافيزيك در کانت خود که طورآن. دهد قرار خود عمل غايت
 برعکس حالت. هاانسان ديگر سعادت و خودمان کمال: کندمي صادر ايجابي جزئي دستور دو انسان

 برای بايد انساني هر(. Kant, 1797: 385-386) ندارد امکان هم( ديگران کمال و خودمان سعادت)
 :اندانساني هر تکليف که اردد وجود غايت دو ترکانتي عبارت به يا بکوشد غايت دو به رسيدن

 را خود فاهمۀ قوۀ ترمهم همه از و طبيعي انساني قوای بايد انساني هر: خود کمال تکليف( الف
 و طبيعي خام مرتبۀ از است مکلف انسان اول،: تکليفند اين مصداق خاص طوربه امر دو. دهد پرورش
 غايت را او که است ایويژگي همان سانيتان. کند حرکت انسانيت مرتبۀ سمت به و آيد بيرون حيواني

 است مکلف آدمي و دارد وجود بالقوه طوربه انسان درون ويژگي اين گويي (.Ibid: 387) کندمي نفسهفي
 تکليف انگيزۀ به فقط که کند اخالقي و خالص قدریبه را خود ارادۀ بايد انسان دوم،. کند بالفعل را آن که

 (.Ibid: 387&391-392) کند عمل قانوني
 از فرد رضايت يعني طبيعي؛ سعادت گويدمي وی 8چيست؟ سعادت از کانت مراد: ديگران سعادت( ب

 آن، در که است اخالقي سعادت منظور بلکه شود؛ لحاظ اخالق تکليف عنوانبه تواندنمي بيروني، مواهب
 .است خرسند اخالقي رفتار رعايت سبببه خود ذات از فرد

 هم تکليف که باشد من اخالقي غايت تواندمي وقتي سعادت ارتقاء»: گويدمي او ال،با مقدمۀ از بعد
 بايد غايت اين رو،ازاين ؛[باشد من مدنظر ديگران سعادت که باشد تکليف تواندمي وقتي فقط و] باشد

 «باشم داده قرار خودم غايت را هاآن[( اخالقي و] مجاز) غايت که کساني[ يعني] باشد؛ ديگران سعادت
(Ibid: 388.) نظر ندارم الزامي من هرچند گيرند،مي تصميم خودشان چيست، در ديگران سعادت اينکه 

 اين تشريح برای کانت است؟ تکليف اين مصداق کارهايي چه. بپذيرم را خودشان سعادت دربارۀ هاآن
 را خودم رفاهيات از بخشي بايد من و است تکليف ديگران به نيکوکاری اول،: زندمي مثال دو تکليف،

 تواننمي را فداکاری اين حدود و حد هرچند،. کنم فدا ديگران آسايش برای داشتي،چشم هيچ بدون
 بايد. دارد بستگي مقابلش هایطرف و او زيستي خاص شرايط و شخص خود به و کرد عمومي تعيين
. ماست تکليف لذا و هاآن سعادت معنایبه ديگران خرسندی دوم،. سپرد فرد خود به را حدود تعيين

 توانم در که حدی تا بايد است، ديگران شرمساری و دردسر مايۀ که بشوم چيزی متوجه اگر بنابراين،
 .(Ibid: 393-394) است مکلف خود با تکليف حدود تعيين هم مورد اين در. شوم آن مانع است،

 ایجابی و سلبی دستورهای و نفسهفی غایت فرمول.  2-3

 انساني هيچ گويدمي وقتي: ايجابي هایفرمان هم و دارد سلبي دستورهای هم نفسهفي يتغا فرمول
 نهايي غايت همواره بايد انسان گويدمي وقتي و است سلبي دستورهای مبنای باشد، صِرف ابزار نبايد
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 سلبي نهاتنه کانتي اخالق گويدمي نکته، همين بيان ضمن شرودر. است ايجابي هایفرمان مبنای باشد،
 مطلق امر. است فلسفه تاريخ اخالقي هاینظام ترينکاربردی و ترينايجابي از حتي که نيست محض
 احترام بر تمام، قوت با کانت. راهگشاست هاگروه ميان نسبت در هم و هاانسان ميان روابط در هم کانت

 .(Schroeder, 1940: 4442-443) دارد تاکيد انساني شخص به
 به هم ديگران به توجهيبي با چيزی چنين چراکه نيست، کافي هاانسان نشدن ابزار صِرف کانت برای

 :Hill, 2010) بگيرد قرار غايت حتماً بايد انسان و نيست کافي چيزی چنين بنابراين،. آيدمي دست

 ابزاری ادۀاستف فرمول اين مطابق و دارد زيادی توجه عدالت مسئلۀ به همواره کانت اونيل، نگاه در (.238
 دل از او دليل همين به و نيست کافي اين نفسه،في غايت برای اما. است ممنوع و ظلم ديگران از محض
 عدم به عدالت سلبي، جنبۀ از بنابراين،. کندمي استنتاج هم را ديگران با نيکوکاری فرمان دوم، فرمول
 اهداف پروش و رشد به نيکوکاری ايجابي، جنبۀ از و کندمي حکم ديگران از محض ابزاری استفادۀ
 .(O' Neill, 1985: 412-413) دهدمي فرمان( گزينشي طور به ولو) ديگران

 اصلي بخش به نفسه،في غايت فرمول کاربرد نحوۀ و تعريف دربارۀ ضروری مقدمۀ اين از پس اکنون
 .کنيممي بررسي را فرمول اين از گرايانهنتيجه تفسير و رسيممي مقاله

 گرایینتیجه و نفسهفی غایت مولفر.  3

 حتي شايد يا شناسانهغايت تفسيری توانمي که معتقدند گروهي که کرديم اشاره مقدمه در
 را قرائتي چنين که فيلسوفي نخستين شايد گويدمي جانسون. کرد عرضه کانت اخالق از گرايانهنتيجه
 که است ميل استوارت از عباراتي او مراد ،احتماالً(. 84: 1395 اخوان،) باشد ميل استوارت کرد مطرح

 به بارهدراين که هاآن حتي و بپوشد چشم سعادت مالحظۀ از تواندنمي ایاخالقي مکتب هيچ گويدمي
 به مثال، برای. بياورند گرايانهفايده استدالل که ناگزيرند آويزند،مي دست پيشين مفاهيم و مباني دامان
 اثبات تواندمي که چيزی تنها اخالقي، استنتاج وقت در بنگريد، او اخالقي امع فرمول و کانت بنياد کتاب

 انتخابي کسهيچ که است ایگونهبه هاانسان عام اخالقي هایپذيرش پيامدهای: »است اين کند
 اين از بيشتر ميل(. 50-49: 1388 ميل، استوارت) «شود خسارت متحمل خودش آن، بابت از که کندنمي

 .شودمي گرفته پي بعداً، تفسير اين اما گويد،نمي چيزی
 هایگزاره نفسه،في غايت فرمول دل از توانمي که دارد باور کامسيکي ديويد رويکردی، چنين با

 کوشيممي که است گفته سخن تفصيلبه بارهدراين خود، آثار در او. کشيد بيرون گرايانهنتيجه اخالقي
 در و کندمي عرضه کانت اخالقي نظام از اليه دو تفسيری نيز او. کنيم اشاره او تفسير به کوتاه خيلي

 اخالق سطح در ایگرايانهنتيجه اخالقي نظام کانت، عقالني مباني دل از توانمي گويدمي نهايت،
 .گذاردمي «کانتي گرايينتيجه» را خود اخالقي جديد نظريۀ نام او. نهاد پيش هنجاری

 کردنحداکثری عليه مخالفتي الزاماً کانتي، هایاستدالل و مباني دل از اول،: دارد ادعا سه کامسيکي
 اصول عقالني تبيين بخش در کانت، رويکرد دوم، شود؛نمي استنتاج هنجاری گرايينتيجه و خير
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 جديد نظريۀ در سوم، رسد؛مي گرايينتيجه از پيچيده شکلي به شود، گيریپي درستيبه اگر هنجاری،
 از شکل اين در زيرا شود؛مي رفع گرايينتيجه سنتي و قديمي مشکالت از بسياری کانتي، اييگرنتيجه
 بر عاقل موجود سخن، ديگر به. دارد حداکثری خير از بيش اهميتي انساني فرد به توجه گرايي،نتيجه

 مقداری فدای را ایعده يا فرد زندگي و آزادی آساني،به تواننمي لذا دارد؛ تقدم خير کردنحداکثری
 گراست،نتيجه هم کانت خود که نيست مدعي او البته،. (Cummiskey, 1996: 3-4) کرد خير از بيشتر
 که بزرگي شکاف سخن ديگر به. (ibid, p15-16) دهدمي ما به را اجازه اين کانت مباني گويدمي بلکه
 تفسيری درستي،به توانمي و نيست واقعي دارد وجود گرايينتيجه و کانتي اخالق ميان اکنونهم

 .(Cummiskey, 1990: 588-589) نهاد پيش گرايانهنتيجه
 آن حيوان از انسان مميزۀ وجه کانت، نگاه در گويدمي 9«ارزیهم استدالل» نام به استداللي در او
. دگيرمي قرار ديگری ارزش هر مبنای که است اینفسهفي غايت انسان خود و مندغايت آدمي که است

 انسان بودگيغايت. است غايات ديگر بر مقدم که است غايتي لذا و برتر امور ديگر همۀ از انسان ارزش
 ارزش اين اما شوم،مي باخبر خودم در نفسهفي ارزش اين از ذهني طريقي به ابتدا من. است عيني امری

 طوربه هاانسان ديگر همۀ هم و خودم هم بنابراين،. دهممي تعميم عيني طوریبه هاانسان همۀ به را
 و قطعي غايتي هاانسان وضعيت بهبود و ارتقاء سخن ديگر به. يابند ارتقاء بايد و اندنهايي غايت مساوی،
 فرمول دل از حساب، اين با. گويدمي گرايينتيجه که است چيزی همان اين و نمايدمي ناپذيراجتناب
 شودمي استنتاج هاانسان وضعيت حداکثری بهبود برای گرايانهنتيجه نظامي نفسه،في غايت

(Cummiskey, 1996: 85-88) .و اشکال چند به لذا کنيم، بيان را او نظريۀ تمامي که نداريم قصد ما 
 .کنيممي بررسي را او سخن سپس و اشاره دهد،مي نشان را او نظر اساس که مهم پاسخ

  گرايينتيجه با او مطلق امر که بگويند تيکان مداریتکليف نظريۀ مدافعان است ممکن( الف
  نيست، واجب يا ممنوع پيشين، و ذاتي طوربه عملي هيچ گرايي،نتيجه در زيرا ندارد؛ سازگاری سر
 کسي چه گويدمي پاسخ در کاميسکي. دارند وجود کانتي مطلق امر در هاييفرمان چنين که حالي در

. باشد ممنوع يا واجب همواره که ندارد ثابتي فرمان و کلي اصل هيچ کانتی گرایینتیجه که است گفته
 خير بيشترشدن برای بايد شرايطي، هر در فاعلي هر و است ثابت و دائمي تکليف خير ارتقاء مثال برای

 محال گرايينتيجه با ثابت هایالزام جمع گويدمي او سخن، ديگر به. (Cummiskey, 1996: 6) بکوشد
 .نيست
 به مطلوب، اینتيجه سبببه نادرست ایقاعده پذيردنمي کانت که است اين رديگ اشکال( ب
 نجات موجب اگر حتي است، نادرست حالتي هر در گناهبي فرد کردنقرباني. شود تبديل درست ایقاعده
 کانتي، گرايينتيجه نظريۀ در نيست قرار گويدمي اشکال اين درمورد کاميسکي. بشود کشور يا شهر يك
 جان نجات مثل خوب بسيار اینتيجه دروغگويي وقتي. بيانجامد مطلوب و خوب امری به نادرست یکار

 دروغگويي موقعيتي چنين اين در قضا، از. نيست بد و نادرست کاری اساساً ديگر دارد، گناهبي انسان
 برخي که گيردمي فرضپيش منتقد و است مطلوب به مصادره درواقع اشکالي چنين. است خوب کاری

 .(Cummiskey, 1996: 6-7) نادرستند حالتي هر در جزئي کارهای
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  فرمول آری،. است نحو همين به ماجرا نيز گناهبي فرد کردنقرباني درمورد او، نظر مطابق
 مسئلۀ اما بشود، ديگر فردی سوبژکتيو غايت برای ابزاری نبايد انسان که دهدمي فرمان نفسهفي غايت
 سعادت ارتقاء» نام به داريم ايجابي تکليفي جااين در ما بلکه نيست، سوبژکتيو ايتغ که ما بحث مورد

 گفته کرّاتبه کانت خود. سوبژکتيو نه است، عيني غايتي و برآمده هم فرمول همين از اتفاقاً، که «ديگران
  در تکليف اين که کند اشکال کسي شايد حال،. ماست تکليف «ديگران سعادت ارتقا» که است
 ما جانب از نامعقول فداکاری مستلزم دوم، نباشد؛ غيراخالقي کار مستلزم اول،: دارد شرط دو کانتي نگاه

 گناه،بي فرد کردنقرباني ما، فرضي موقعيت در زيرا است؛ مطلوب به مصادره اشکال اين اما. نباشد
 اساساً موقعيتي، چنان در دافرا اين کشتن زيرا نيست؛ غيراخالقي اوالً،. نيست نامعقول يا غيراخالقي

 نفسهفي غايت مثابۀبه اشخاص موقعيتي، چنين در گفت تواننمي يعني، آيد؛نمي شماربه نادرست عملي
. دهيم ارتقاء را ديگران سعادت بايد که داريم هم ايجابي تکليف يك ما جااين در زيرا اند؛نشده لحاظ
 . ديگران سعادت ارتقاء برای است تکليفي گناهانيب از محدود تعداد اين کردنقرباني رو،ازاين
 ديگر( فداکار فرد فقط نه) شود لحاظ غايت ۀمثاببه هاانسان کل وقتي زيرا نيست؛ غيرعقالني ثانياً،

 کنيم، درک بهتر را دستور اين اينکه برای هم ما. نيست نامعقول هزينۀ محدود تعداد اين کردنقرباني
 شوندمي فدا که هاآن نه يابند،مي نجات که بگيريم نظر در بسياری ادافر جای را خودمان بايد

(Cummiskey, 1990: 599.) 

 انجام به ديگران اجبارکردن معنایبه ديگران، سعادت ازای در گناهبي فرد کردنقرباني به حکم( ج
 مصاديق از يکي که ديديم. دهدنمي ما به ایاجازه چنين نفسهفي غايت فرمول اما است، تکليف

 .است کاری انجام به هاآن اجبار ديگرانْ ابزارکردن
 :کندمي اشاره دونکته به بارهدراين کامسيکي

 هرحال به هم تکليف اين انجام و دارد قبول را ديگران سعادت ارتقاء تکليف کانت باالخره، اول،
 چنين خودشان بايد ديگران ،ثانياً باشد؛ معقول بايد هزينه اين اوالً، شود گفته شايد. دارد هزينه
 کندنمي مشخص کانت که اول درمورد،. ندارم را ديگری اجبار حق من و کنند انتخاب را دادنيهزينه
 ما بگوييم بايد هم دوم درمورد است؟ معقول حد چه تا بخشش و احسان چيست، معقول هزينۀ از منظور

 فداکاری به ديگری اجبار: دارد قرار ما راه سر بر غيراخالقي کار دو که هستيم راهي دو سر بر نهايت، در
 سازگار نفسهفي غايت فرمول با راه دو اين از يك کدام. گناهبي زيادی تعدادی جان حفظ به کمك عدم و

 فرد زندگي که گفت تواننمي. شودنمي داشته نگه ایعده احترام طرف هر در سلبي، جهتبه حتي است؟
 يك فقط هم مقابل طرف زيرا بشود؛ ديگران فدای نبايد و دارد زندگي يك وا چون است، ترمهم فداکار
 ما به برابری همين اتفاقاً هاست،انسان برابری بحث اگر. دارند احترام و شرف طرف دو هر. دارد زندگي
 .بدهيم نجات راه تربزرگ گروه که دهدمي دستور

 اگر که است معتقد او مثال، برای. ندارد منافات نانسا شرافت با لزوماً، چيزی به اجبار کانت، در دوم،
 عدالتيبي با مقابله منعي چنين زيرا کرد؛ محدود را آن توانمي بشود، آزادی مانع آزادی از برداریبهره

 اخالقي عمل به کسي اگر هم غايات مملکت در (.Kant, 1797: 231) است عدالت و شودمي محسوب
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. بود خواهد ممنوع هم مجازاتي هرنوع باشد، ممنوع کار اين اگر زيرا کرد؛ اراجب را او توانمي نکند، عمل
 قانون به و درآوريم اخالقي فضيلت حالت از را ديگرانبه کمك يا نيکوکاری مثل تکليفي اگر درواقع،
 .گيرد قرار حقوقي و بيروني الزام و اجبار مورد تواندمي کنيم، تبديل حقوقي
 ديگرآزاری که کنيممي الزام مثال، برای و دانيممي مجاز را ديگران اجبار ،سلبي تکاليف درمورد ما
 نگفته جاهيج کانت دهيم؟ انجام کاری چنين نتوانيم نيکوکاری ايجابي تکليف درمورد چرا است، ممنوع
 هم ايجابي تکاليف درمورد چيزی چنين لذا دارد؛ امکان سلبي تکاليف درمورد فقط ديگران اجبار است

 هزينه کسي به شرايطي، هيچ در ندارد حق کسي گويدنمي نفسهفي غايت فرمول بنابراين،. است کنمم
. است داده انجام نيز ايجابي هایتکليف درمورد را هاييالزام چنين کانت خود گذشته،ازاين. کند تحميل

 ماليات وضع و کند ورمجب فقيران به کمك برای را ثروتمندان دارد اجازه حکومت او نظر در مثال، برای
 گاه، که پذيردمي او گويي. (Ibid: 326) است مجاز عمومي رفاه افزايش و بيمارستان ساخت برای

 اين از بيش را بحث کانت. کرد اجباری خارجي قانون با را آن توانمي و گنجدمي عدالت ذيل نيکوکاری
 رد اساس از هم گناهبي کردنقرباني که بگوييم توانيممي اساسي، برچنين هرحال به اما کند،نمي باز

 .(Cummiskey, 1990: 600-605) شودنمي
 هاینوشته در طورکلي،به او. باشد کافي کاميسکي تفسير با آشنايي برای مقدار همين رسدمي نظربه
 در محوریفاعل به نفسهفي غايت فرمول طورخاصبه و کانتي اخالق که گويدمي سخن بارهدراين خود،

 بلکه. شود ملزم کاری انجام به اخالقي فاعل نبايد وجههيچ به شود گفته که انجامدنمي هنجاری اخالق
 حداکثریِ خير به رسيدن برای آن، در که کرد تأسيس هنجاری نظامي توانمي فرمول، همين مبنای بر

 .کرد فدا( خاص شرايطي تحت البته) را ايشان از کمتری تعداد اخالقي، فاعالن از بيشتری تعداد

 کانتی گرایینتیجه بر نقد یک بررسی. 3-1

 10دين  ريچارد از نقدی به بگوييم، کانتي گرايينتيجه نظريۀ مورد در را خودمان نظر ازآنکه پيش

 نقد را کامسيکي نظر 11«کامسيکي کانتي گرايينتيجه» نام با ایمقاله در او. کنيممي اشاره بارهدراين
 انسان که گويدمي درست کامسيکي دين، ريچارد نگاه در. شودمي کانتي گراييتيجهن منکر و کندمي

 تواننمي مقدمه، اين از اما است، ناپذيرقياس امور ديگر با انسان ارزش و دارد کانت در بنيادين نقشي
  ددار فرق گرايينتيجه و کانت در ارزش معنای. شود حداکثری هاانسان خير بايد که گرفت نتيجه

  از کاميسکي نگاه در انسان ارزش (.Dean, 2000: 26) ندارد گرايانهفايده نتايج کانتي ارزشمندی و

 نيست مادی معنايي مراد البته،. است ديگری غايت هر بر مقدم بودنانسان لذا و آيدبرمي انسانيت خود
 منشاء انسان که است آن دمرا بلکه است؛ خير شدن زياد معنایبه هاانسان زيادشدن پس شود گفته که
  و عيني هاانسان ۀهم در انسان ارزشمندی اين حال،. دارد تقدم چيز همه بر لذا هاست؛ارزش ۀهم

 است انسان نفسۀفي ارزش همان دليل به دارد، ارزش هاانسان هایانتخاب و هااراده اينکه. است برابر
(ibid: 31-33). 
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 و هاانتخاب سبببه هاانسان ارزش. است نهفته جاهمين رد دقيقاً کامسيکي خطای گويدمي دين
. آيدبرمي اخالقي فاعل هایاراده و عملي قانون از کانتي انسان ارزش. هاستآن عقالني هایاراده

 برای و شوند کاسهيك بايد پس دارند، برابر ارزش همه هاانسان که نيست اين کانت در موضوع
 مبنای بر که شد متوجه کانتي بايد را ارزش معنای خير،. شود ريزیامهبرن هاآن خير کردنحداکثری
. است فاعل عقالني هدايت برای و راستا همين در نفسهفي غايت فرمول نقش و است عقلي استدالل

 با بايد چگونه اينکه اما شود،نمي قياس ديگر چيزی با او مندیغايت و است ذاتي انسان شرافت آری،
 نيز تيمرمان. (ibid: 33-36) اساس اين بر نه شود،مي مشخص ديگری مبنای بر نيم،ک رفتار انسان
 است معتقد نوشته، هِر ريچارد مدنظر کانتيِ گراييفايده رد در که ایمقاله در و دارد نظری چنين تقريباً

 دليل، همين به. شوندمي بندیرتبه بودنشان، اخالقي به توجه با بلکه نيستند، برابر افراد کانت، نگاه در که
 ميان، اين در و کنيم کمك او به و برگزنيم را نفر يك پرستو و فرهاد بين از ما باشد قرار مثال برای اگر

 رويکرد که خاطر اين به نه کنيم؛ کمك فرهاد به بايد نباشد، چنين پرستو و باشد ایشايسته انسان فرهاد
 اگر و ندارد سعادت لياقت پرستو که دليل اين به بلکه ت،اس غيراخالقي بکند خواهدمي که کاری و پرستو

 .(Timmermann, 2005: 248) شودمي مشتبه هم ديگران بر امر شود، سعادتمند
 :نيست درست دليل چند به کاميسکي به پاسخ اين

 انسان بودن نفسهفي غايت آری،. کرد تفکيك انسان و عقالنيت ميان تواننمي کانت، اخالق در ،اول

 در عقلي مطلق هایفرمان سرچشمۀ کند،مي عقالني ارادۀ دارد، عقل که است جهت اين به او شرافت و
 سوم نقد در. (Kant, 1785: 440) کند تبعيت آن از که است شرط بدان البته هااين همۀ و است اخالق

 حرف چنين از اما. (Kant, 1790: 5:435-436) است نهايي غايت اخالقي انسان ايدۀ که گويدمي هم
 موجود. دارد وجود انفکاکي عقالني هایانتخاب و انسانيت ميان پس که گرفت نتيجه تواننمي حقي

 عقل قوۀ که است نفسهفي غايت جهتبدين انسان و است چيز يك کانت در انسان و عقالني ارادۀ عاقل،
 تنها زيرا است؛ نهايي غايت سهنففي انسان سوم، نقد مطابق. بکند عقالني هایاراده تواندمي و دارد

 هاانسان همۀ. (Ibid: 5:435) رود فرا پديداری عليت از تواندمي و دارد اختيار قوۀ که است موجودی
 نادرست يا نکنند استفاده آن از اگر حتي اند،عقل و اختيار قوۀ صاحب چراکه اند،نفسهفي غايت تكتك

 را او احترام تبهکار، فردی درمورد حتي توانمنمي من: »دگويمي ،اخالق متافيزيك در. کنند استفاده
 انسانيت ويژگي[ داشتن] جهتبه کمدست او که کنم انکار توانمنمي من. بگيرم ناديده انسان عنوانبه

 احترام اين اليق ديگر است، کرده که[ نادرست] کارهايي واسطۀبه او هرچند گيرد،مي قرار احترام متعلق
 .(Kant, 1797: 463) «نيست

 درخصوص اخالق قانون گويدمي که روست همين از و دارد توجه انسان بودنناقص به کانت اساساً،
 (.Ibid: 380) ندارد حالتي چنين عاقل کامالً موجود درمورد اما است، امری و دستوری شکلبه انسان
 انسان همين اما (.Ibid: 447) است اکتسابي او برای فضيلت لذا و نيست کامل اخالقي موجود انسان
. است غايات ديگر مبنای و نامشروط غايت تنها است، اخالق مقدس قانون صدور منشاء تنها چون
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 که انسانيتي اما است، خطاکار وبيشکم درحقيقت انسان. است( حرمت صاحب) مقدس اخالق قانون»
 غايت عاقلي، موجود هر او درکنار و انسان تنها... باشد مقدس او برای بايد دارد وجود او شخصيت درون

 «است مقدس امری که است اخالق قانون تابع انسان اختيارش، خودآييني سبببه است؛ نفسهفي
(Kant, 1788: 5:87) .قوۀ چراکه است؛ غايت انسان ها،نقص باوجود که دهدمي نشان عبارت اين همۀ 

 .دارد را اخالق قانون وضع توان و دارد عقل
 از اخالقي هایگزاره صدور در دو اين اما است، عقالني اخالق قانون وضع انسان یارزشمند علت
 از يا گيرد قرار وسيله برد،نمي بهره قوه ازاين که انساني نيست قرار. شوندنمي تفکيك يکديگر

 چشمداشت بدون نيکوکاری مثل تکليفي کانت، نگاه در که است دليل همين به. شود ساقط بودگيغايت
 تکليف نيکوکاریْ. نيست مشروط مقابل طرف کردنجبران يا گزاربودنسپاس به و شودمي انجام بلمتقا

. (Kant, 1797: 402) باشد نامحبوب و ستيزانسان فردی او مقابل طرف اگر حتي است، اخالقي فاعل
 .است ممنوع همگان برای خودکشي که است دليل همين به همچنين
 عمل چگونه که ندارد فرقي هيچ و برابرند هاانسان همۀ که نيست امعن بدان سخنان اين البته،

 متافيزيك در مثال، برای. گذاردمي هم کانت و گذاشت فرق بايد هاآن ميان شك،بي. کنندمي يا اندکرده
 سعادت ارتقاء تکليف که دهدمي تذکر او به دهد آموزش خود فرضي شاگرد به خواهدمي وقتي ،اخالق

 چنين گذرانخوش و پرورتن افراد و باشند سعادت اين اليق که است کساني به منحصر طفق ديگران
 تواننمي نفسه،خيرفي و انسانيت ميان تفکيك با که است اين فقط ما مراد. (Ibid: 481) ندارند لياقتي
 و الاعم قواعد اساس بر هاانسان ارزش وگرنه نيستند؛ مطلق غايت آدميان همۀ پس که گرفت نتيجه

 معتقد او رو، همين از. دارد فرق هاآن با هم ما رفتار نوع دليل همين به و دارد فرق يکديگر با رفتارشان
 نشود تباه اشاخالقي فضايل تا کند قطع را شرور افراد با خود ۀرابط بايد انسان مواقع، برخي در که است

(Ibid: 474.) 

 کانت، نگاه در که گفت قاطعيت با توانمي ع،ممنو کارهای و سلبي دستورهای حيطۀ در کمدست
 دليل همين به. گيرد قرار احتراميبي و آزار مورد نبايد انساني هيچ يا گيرد قرار ابزار نبايد انساني هيچ
 داند،مي ديدهخسارت فرد حقِ و مجاز حقوقي، لحاظبه را آن کانت هرچند گيری،انتقام درمورد که است

 ايجابي هایتکليف درمورد (.Ibid: 460-461) هاستانسان ميان آشتي ما کليفت اخالقي لحاظبه اما
 صِرف به را هاانسان همۀ کانت ديديم، که گونههمان طرفازيك زيرا است؛ ترپيچيده قدری وضعيت

 هب احترام تکليف درمورد جايك در ديگر، ازطرف اما داند؛مي احترام اليق و نفسهفيغايت شانبودنانسان
 به نبايد تکليف، اين جهتبه من يعني ايجابي؛ تا است سلبي بيشتر تکليف اين که گويدمي ديگران
 احترام ايجابي، طوربه اند،انسان اينکه صرف به ها،انسان به حتماً نيست الزم اما کنم، احتراميبي ديگران
 احترامي آن طالب تواندمي انساني ره آن، مبنای بر که دارد وجود نامشروطي و عام تکليف البته،. بگذارم

 درمورد فقط اخير جملۀ اين که شود توجه. (Ibid: 467-468) مديونند يکديگر به هاانسان ۀهم که باشد
 روازاين است؛ ايجابي تکاليف مبنای که ديگران سعادت ارتقاء تکليف دربارۀ نه است، ديگران به احترام
 انسان رو،ازاين و است نفسهفيغايت انساني هر که ندارد منافات گفتيم ما آنچه با هم کانت سخن همين
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 بايد که است ايجابي تکليف موضوع هم و گيرد قرار محض ابزار نبايد که است سلبي تکليف موضوع هم
 .يابد ارتقاء ديگران سعادت

 ول،فرم اين مطابق زيرا شود؛مي نفسهفي غايت فرمول شدنمصرفبي باعث ريچارد تفکيك ،دوم

  مسير اين در هم کار پيشرفت مبنای. کند استنتاج اخالقي جزئي دستورهای اخالقي فاعل است قرار
 انسان امر غايت کاری، هر در و شود واقع محض ابزار نبايد انساني هيچ ای،قاعده هيچ در که است آن

  آن در قياخال فاعل خود فقط که است نحویبه موقعيت اگر: است چنين حرف اين معنای. است
 در سلبي تکليف) بداند محض ابزار را خودش نبايد فرد و است نفسهفي غايت فاعلْ خود است، درگير
 موقعيت اگر(. خود قبال در ايجابي تکليف) بکوشد خود اخالقي کمال برای بايد همچنين و( خود قبال

 تکليف) کند ابزاری ۀاستفاد ديگران از نبايد ازطرفي فرد اند،دخيل آن در هم ديگران که است نحویبه
 قبال در ايجابي تکليف) کند تالش هاآن سعادت ارتقاء برای بايد ديگر،طرفاز و( ديگران قبال در سلبي

 (.ديگران

 عاقل ارادۀ را مبنا و بزنيم کنار فرمول اين از را انسانيت کند،مي تفسير ريچارد که طورآن اگر
 عرضه اخالق قانون عملي شناخت برای مبنايي هيچ درواقع کند،مي وضع قانون که بدانيم ایاخالقي
 به است قرار دوم فرمول و شناسيممي را اخالق قانون کلي صورت فقط ما مرحله، اين تا چون ايم؛نکرده

 حالتي چنين در. پذيردنمي صورت کاری چنين انسان حذف با که کند عطا را غايت و محتوا ماده، ما
 ایقاعده با مطابق بودناخالقي برای»: کندمي معنابي تکرار و گويدنمي جديدی چيز هيچ دوم فرمول
 هم شاهد و نيست چنين نفسهفي غايت فرمول از کانت خود تلقي يقين،به! «باشد اخالقي که کن عمل
 در) ايجابي هایتکليف کتاب، اين در. آوردمي ،اخالق متافيزيك در که است فراواني جزئي هایمثال
 نفسهفي غايت فرمول از فراواني( ديگران و خود قبال در) سلبي هایتکليف و( ديگران و خود قبال

 دانيممي ما هرچند،. شودمي گفته سخن کلي طوربه انسان بودگيغايت از ها،آن در که شودمي استنتاج
 .است اخالق قانون وضع برای او توانايي انسان ارزشمندی سرچشمۀ
 کارهايي چه که شود نزاع مختلف افراد ميان است ممکن زيرا است؛ خطرناک يچاردر رويکرد ،سوم

 با و بود هم اخالقي کار تعيين مبنای انسان خود اين، از پيش تا. است غيراخالقي کارهايي چه و اخالقي
 است، شده حذف انسان که حال شد،مي مشخص اخالقي نادرست و درست انسان، بودنغايت به توجه
 و ندارد چنداني کاربرد زمينه اين در هم عام فرمول. نداريم اختالف فصل و حل برای هم مبنايي ديگر

. است افتاده چاه به چاله از ريچارد درواقع،. کندمي مشخص را غيرمجاز و مجاز اعمال قلمروی درنهايت،
 کانتي اخالق اساس گناه،بي فرد کردنقرباني برای اجازه در او نقد و کاميسکي خطرناک نتايج رد برای او
 کرد، رد و نقد توانمي ديگر طريقيبه را کاميسکي سخن که داد خواهيم توضيح اما،. کندمي ويران را

 .بشويم دچار محذوراتي چنين به آنکهبي
 چنين بپذيريم، را تفکيك درمورد ريچارد سخن اگر حتي مشکالت، اين همۀ بر عالوه ،چهارم

 محدودتر را آن فقط بلکه کند،نمي رد خير، کردنحداکثری لزوم درمورد ار کاميسکي مدعای تفکيکي
 شود حداکثری کساني برای بايد خير خوب، بسيار شود، مدعي تواندمي کاميسکي سخن، ديگر به. کندمي
 .اخالقند قانون تابع که
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 نفسهفی غایت فرمول مبنای بر کانتی گرایینتیجه بررسی. 3-2

 :کنيم بررسي نکته چند قالب در را کامسيکي عجيب نتايج همچنين و جديد سيرتف قدری بايد اکنون

 کانتي نظام در مهمي بسيار نقش نفسهفي غايت فرمول و انسان که گويدمي درست کاميسکي( الف

 قولبه يا) کانت خاص، شرايطي تحت گفت توانمي حتي و اندنفسهفي غايت هم هاانسان همۀ دارد،
 به لزوماً، سخنان از يك هيچ اما دهد؛مي رأی هاآن خير کردنحداکثری به هم( کانتي اخالق کاميسکي

 غايت هر ارزش و است چيز همه کانت نگاه در انسان آری،. گويدمي کاميسکي که رسدنمي نتايجي
 باالی اَبروی به حتي ندارد حق کسي دليل همين به دقيقاً اما شود،مي معين انسان مبنای بر ديگری
 را شوشتری گناهبي مسگر بلخي، آهنگر نجات برای بخواهد کسي آنکه به رسد چه کند، اشاره او چشمان
 «محض ابزاربودن» توضيح در. کند تجاوز آن به ندارد حق کسي و است قرمز خط انسان. کند قرباني
 آدمي به یچيز حالتي هيچ در. خواهدنمي کندکه مجبور کاری به را آدمي ندارد حق کسي که گفتيم

 زندگي، جان، از مهمتر اینتيجه هيچ ،(نمايدنمي چنين که) باشد گرانتيجه هم اگر کانت. شودنمي تحميل
 .نيست انسان آسايش و آبرو

 در چيست؟ اخالقي سخت هایمسئله در کانت نظر وصف، اين با خوب، بسيار که شود پرسيده شايد
 ما به حليراه چه او دارد، مشکالتي راه دو هر و ماندمي راهي دو سر بر فاعل که هاييموقعيت آن
 استوار حکومت نظام و برقرار شهر امنيت کنيد، اعدام را گناهبي نفر ده شما اگر کنيد فرض دهد؟مي
 برپا جنگ ريزد،مي همبه مخالفان شورش سبببه شهر نظام نکنيد، قرباني را افرادی چنين اگر و ماندمي
 ده قتل کند،مي صادر فرماني چه کانت وضعيتي چنين در. رسندمي قتل به گناهبي فرن هزاران و شودمي
 نفر؟ هزاران قتل يا گناهبي نفر

 موقعيتي، هر در و ندارد وجود تکاليف تعارض اسم به ایمسئله که است اين طورکليبه کانت نظر
 مسئلۀ طورخاصبه او اما ؛(Kant, 1797: 224) دهد تشخيص را آن بايد فاعل و هست تکليف يك فقط
 موقعيتي، چنين در حتي او اخالقي نظام رسدمي نظربه اين، وجود با. است نکرده بررسي را ما فعلي
 هاانسان تكتك بر حکم اين و است غايت انسان اوالً،. کندنمي بهتر نتيجۀ فدای را انسان بودگيغايت
 ثانياً،. باشد داشته خاطربه اخالقي فاعل بايد که است چيزی ترينمهم اين هرموقعيتي، در. کندمي صدق

 را زيان و سود و بياوريم ترازو که نيست وسيله و شيء انسان. است غلط کمّي نگاه مواقع، گونهاين در
 وضعيتي هيچ در و است نفسهفي غايت مستقالً و منفرداً انساني هر. کنيم صادر حکمي و بزنيم محك
 و ويژگي. شود حفظ بايد موقعيتي هر در انسان حرمت و شرافت 12.دهدنمي فک از را خود ذاتي ارزش
 هاانسان ميان ارتباطي قواعد مبنای بر هاتصميم که است اين کانتي اخالق تميزدهندۀ عالمت درواقع

 .ديگر چيزی يا خير سرجمع براساس نه شود،مي اخذ
 گونهاين در دارد عقيده اخالقي دشوار سائلم و پيچيده معماهای دربارۀ کانت موضع درمورد وود آلن
 ديگری طور کانتي اخالق دانند،مي مالک را درد شدنکم يا خير زيادی سرجمع برخي که هامسئله

 مسئله در دخيل افراد همۀ حق و حرمت که شود گرفته تصميمي بايد کانتي، رويکرد براساس. نگردمي
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 اين از بيش چيزی کانتي اخالق اما. اندنفسهفي غايت فرادا آن همۀ که شود توجه بايد يعني شود؛ حفظ
 خود عهدۀ به مشخص تصميم. کند اعالم مشخص تصميمي بيندنمي هم لزومي و گويدنمي کلي حکم
 اتخاذ تصميمي است، درگير آن در که خاصي تجربي شرايط و کلي اصول اين به توجه با که است فرد

 نهايت، در که است محتمل کامالً بنابراين،. دارد تأثير جزئي، گيریتصميم در تجربي موقعيت يعني کند؛
 و دارد فرق تصميم برای کانتي فرد مالک هرچند باشد، يکي گراکانت تصميم با گرافايده تصميم

 ،«جيم» نکتۀ در بارهدراين. (Wood, 2007: 267-268) نيست نتيجه بهترين يا خير سرجمع براساس
 .دهيممي تریروشن حکم و کنيممي سيبرر بيشتر را موضوع

 گيریتصميم بيشتر خير و بهتر نسبي نتيجۀ اساس بر فرد که است آن گرايينتيجه معنای اگر( ب

 مشخص نتيجه براساس عمل اخالقيِ ارزش گاههيچ کانت در زيرا نيست؛ گرانتيجه کانت کند،مي
 توجه غايت به ها،تصميم تشخيص و هاارزش ينتعي در فرد که است آن گرايينتيجه اگر اما،. شودنمي
 و است انسان او اخالقي نظام غايت. گراستنتيجه کانت دارد، غايت اشاخالقي هایتصميم و دارد

 اخالقي، فاعل خود قبال در اخالقي فاعل برای حتي که گراستنتيجه چنان او امر، اين به باتوجه
 اما کند،مي بدل تکليف به را غايت که است نحو بدين نتکا انگاریغايت. کندمي معين هاييتکليف
 مبنای اوالً، که است مطلق غايتي بلکه. آيد بيرون آن دل از مشروط دستورهای که نيست نسبي او غايت

 کانت اخالق اساسي مؤلفۀ اختيار. است غايات ديگر تعيين مبنای ثانياً، و است نامشروط و مطلق امرهای
 و نسبي هاینتيجه اما دارد، قرار او اختيار در که شودمي مکلف درموردی فقط اخالقي فاعل و است

 برآنکه، افزون. شود مشخص نتيجه براساس تکليفش باشد قرار که نيست آدمي اختيار در اعمال مشروط
 در و کند نقض را آن تجربه که نيست چيزی لذا است؛ تجربه از مستقل و پيشين انسان بودنغايت

 .کند غلبه کمتر ایعده زيان بر بيشتر ایعده سود اص،خ موقعيتي

 رودمي قواعد و نيات سراغ به کند، صادر استثناناپذير و مطلق و کلي دستورهای آنکه برای کانت( ج

 تجربي، شرايط به توجه با که دهدمي قرار اخالقي فاعل خود عهدۀ بر را جزئي حکم استنتاج سپس و
 اصول که بگيرد تصميمي تواندنمي عمل در او فاعل، عملي آزادی اين عين رد اما. کند اخذ عملي تصميم

 به احتراميبي و ديگران آزار» منع چون مضيقي و کامل هایتکليف يا انسان بودنغايت چون بنياديني
 همچون موسعي و ناقص تکليف در مضيق، و موسع هایتکليف بندیتقسيم طبق. شود نقض «هاآن

 :Kant, 1797) گيردمي قرار فاعل اختيار در عمل حدود و چگونگي دردی،هم يا نيکوکاری

 در آزادی فاعل باشد، انسان بحث موضوع که وقتي ويژهبه و مضيق و کامل تکاليف در اما ،(457&454
 سلبي تکاليف در همين برای. کندمي مشخص را فاعل تکليف دقتبه مضيق تکليف خود. ندارد عمل

 و است مشخص دقيقاً حکم (Ibid: 460) بدخواهي يا( Ibid: 421-423) شيخودک همچون مضيقي
 .ندارد وجود استثنائي هيچ

 تکاليف بر باشند، سلبي اگر حتي مضيق و کامل تکاليف کند اثبات که کوشدمي کاميسکي البته،
 را کامل و ناقص معنای از مختلف تفسير سه او. ندارند تقدمي باشند، ايجابي اگر حتي ناقص و موسع

 بر لزوماً کامل تکليف که دهد نشان کوشدمي استدالل و مثال ذکر با تفسير هر مطابق و کندمي بررسي
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 همچنين، و13نيست هاآن کمتر اهميت معنایبه ناقص هایتکليف بودنموسع و نيست مقدم ناقص
 .(Cummiskey, 1990: 606-614) 14نيست مقدم ايجابي بر لزوماً سلبي تکليف
  بحث اصالً نظر، مورد موضوع در که گفت بايد باره،دراين او نظر نادرستي يا درستي بحث از غفار
 فاعل توان حد در که خاصي شرايط در گناهبي جان نجات. نيست ايجابي بر سلبي يا ناقص بر کامل تقدم
 فرد کردنانيقرب منع مقابل، در. است ايجابي مضيق کامل تکليف يك ندارد، هم چنداني هزينۀ و است

 ايجابي و سلبي به ربطي مضيق و کامل تکليف بنابراين،. است سلبي مضيق کامل تکليف يك گناهبي
  کامل تواندمي هم ايجابي تکليف کند،مي اشاره درستيبه کاميسکي خود که طورهمان و ندارد بودن

 تعارض در کامل تکليف دو ،بگيرند قرار هم مقابل در دو اين فرضي شرايطي در هم اگر. باشد مضيق و
 .اندگرفته قرار

 و نيست تکاليف تعارض امکان به قائل اساساً  نظری، درتبيين کمدست کانت، اينکه به توجه با
 :Kant, 1797) چيست واقعي تکليف که ببيند بايد فرد و است ظاهری تکاليف ميان تضاد گويدمي

 فقط فاعل که درموقعيتي يعني دهد؛نمي رخ تعارضي نچني اصالً بحث، مورد مسئلۀ در ما نظربه ،(224
 هاآن جان نجات به مکلف اساساً دهد، نجات را ديگر گروهي جان تواندمي گناهبي يك قتل درصورت

 از فراتر به تکليفي چيزی چنين. باشد آن به مکلف که ندارد را گناهبي قتل توان اخالقي فرد زيرا نيست؛
. گناهبي کردنقرباني منع همآن و داريم تکليف يك فقط ما گناه،بي فرد کردننيقربا مثال در. است توان
 يك فقط بلکه است، ديگری بر مقدم کدام بپرسيم که اندنگرفته قرار هم مقابل در تکليف دو اينجا

 اتوانن( هاانسان جان نجات) ديگر تکليف انجام از فرد که است ایگونهبه شرايط زيرا دارد؛ وجود تکليف
 .است
 گناهبي فرد کردنقرباني منع هم آن و دارد تکليف يك فقط ما، مثال در فرد گوييممي دليل دو به
 :است

 را نفسهفي غايت اين ابزارکردن و کردنپايمال حق کسهيچ و است اخالق قرمز خط انسان اول،
 پيشين طوربه باشد هرچه هدف آن باشد، هدفي به رسيدن مقدمۀ گناهبي فردی قتل وقتي لذا ندارد؛

 انسان بودنِغايت. باشد ديگر هایانسان جان نجات اگر حتي است، فاعل توان از خارج اصالً و محکوم
 تغيير را آن تجربي خاص موقعيت که است نخورده گره تجربي شرايط به و است مطلق و پيشين امری
 .دهد

 رخ من خود ايجابي و مباشری دستور يا عمل توسط مستقيماً گناهبي قتل بحث، مورد مثال در دوم،
 کارهايي مسئول ابتدا من. افتدمي اتفاق ديگران توسط من عمليبي واسطۀبه ديگران قتل و دهدمي

 من، انفعال سبببه ديگران که رسدمي کارهايي به نوبت سپس و دهممي انجام فعاالنه خودم که هستم
 من انفعال سبببه حالت، بدترين در ديگران قتل و من فعاالنۀ عمل حاصل گناهبي قتل. دهندمي انجام
 فعالً که بحث توانمي مختلفي زوايای از دهدمي رخ فاعل فعاليت عدم سبببه که اتفاقاتي درمورد. است

 تواندنمي دفاع قابل و کاربردی اخالقيِ نظام که کنيم توجه نکته اين به بايد فقط اما نيست، ما مدنظر
 نظام چنين از و ندارد امکان چيزی چنين. دهدنمي انجام که بکند کارهايي همۀ مسئول را خود فاعل
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 اما کنم،نمي کاری کلمبيا در مخدر مواد قاچاق کاهش درمورد اکنون من 15.کرد دفاع تواننمي ایاخالقي
 که کارهايي از كي از هيچ قبال در ما که نيست اين مراد البته،. باشد ضداخالقي رفتارم کنمنمي فکر
 اين مرادمان. داشتنمي وجود ایايجابي تکليف هيچ اساساً که بود چنين اگر نداريم؛ مسئوليتي کنيم،نمي
 آن شرايط ازاين يکي. دارند بستگي نظر مورد موقعيت و من امکانات و توانايي به تکاليفي چنين که است
 امکاني چنين گناهبي قتل ما، درمثال و باشم اشتهد را کار آن انجام امکان اخالقي، لحاظ به من که است

 .ندارد هم تکليفي ندارد، کاری انجام بر( اخالقي) قدرت فاعل وقتي. گيردمي خود از را
 برای درغگويي مثال به است خوب شويم، آشنا هامثال طوراين در کانت رويکرد با قدری اينکه برای

 دروغ نام با فرضي حقي ۀدربار» نام با مختصری رسالۀ در را آن که کنيم توجه گناهبي فردی جان نجات
 درمورد گناه،بي فرد جان نجات برای من اگر: گويدمي او جا،درآن. کندمي بررسي «دوستانهانسان
 خود گاهمخفي گناهبي فرد آن حين، همين در اما بدهم، آدرس را ديگری جای و بگويم دروغ گاه،مخفي

 هم من برسد، قتل به فرد آن سپس و امداده آدرس من که برود جايي همان به قاًدقي و دهد تغيير را
 تقصيری هيچ من بشود، کشته هم فرد آن و بگويم راست اگر درحالي. باشم پاسخگو بايد و هستم مقصر
 حاضر گناه،بي جان نجات برای حتي کانت بينيممي که طورهمان. (Kant, 1797B, 8:427) ندارم

 ما البته،. ديگران جان نجات برای ديگری گناهبي فرد قتل به رسد چه بپذيرد، را ساده گفتنغدرو نيست
 و رساله اين در زيرا کرديم؛ ذکر مسائلي چنين درمورد کانت رويکرد نوع با آشنايي برای فقط را مثال اين

 راستگويي حق دربارۀ خود نظريۀ تبيين درحال کانت که داشت توجه بايد دوستانه،انسان گوييِدروغ مثالِ
 نظريۀ با خواهدمي و( کندمي گوشزد را نکته همين پاورقي در هم او خود) اخالقي نظريۀ نه است،

 مطلق تکليف و است حق با متناسب و متناظر هميشه تکليف گويدمي که کند مخالفت کنستانت بنجامين
 بگويم راست او به الزاماً، من باشد قرار که ندارد حقي من برابر در قاتل کنستانت، نظر در. ندارد وجود

(ibid, 8:426-427.) 

 در کانت گويدمي هاآن مطابق و آوردمي کاميسکي که گوييممي هاييمثال درمورد را آخر نکتۀ( د

 بپذيرد، صورت کاری چنين که دهدمي اجازه يا کندمي مجبور کارها از برخي به را هاانسان موارد برخي
 هامثال اين. فقيران به کمك درمورد ثروتمندان اجبار يا بيمارستان ساخت برای ماليات دنزيادش مثل
 آنچه است، اخالقي فاعل فرد و اخالقي نظام دربارۀ گوييممي ما آنچه. است حقوق و اخالق مباحث خلط
 نسبتي و ربط چه کانتي حقوق و اخالق ميان اينکه. است حاکم و حقوقي نظام درمورد آوريدمي مثال شما

 تمام که نيست قرار اما دارد؛ وجود تعارض هاآن ميان گوييمنمي هم ما و است جداگانه بحثي دارد، وجود
 کندمي دفاع هم اعدام از حقوق، در کانت مثال، برای. باشند هم مثل مو به مو دو اين احکام و هابخش

(Kant, 1797: 333-334)، قلمروی حقوق داد؟ سرايت هم اخالقي اعلف به را آن جواز توانمي آيا اما 
 اخالقي فاعل که است جايي و است دروني هایالزام قلمروی اخالق اما است، بيروني هایالزام و اجبارها
 .است هم اخالق واضع
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 گیرینتیجه

 همگي که آدميان، ملوکانۀ اوامر و است نشسته کانت اخالقي کاخ نشينشاه در همواره انسان
 که است دژی و ارگ ۀمنزلبه نفسهفي غايت فرمول. است آدمي خدمت در همواره قصرند، ناي شاهنشاه

 نظام گفتيم. دهندمي تشکيل را غايات مملکت که هاهمان کند،مي پاسداری ملکوتي حرم اين ساکنان از
 خود به غايت و محتوا رنگ نفسهفي غايت فرمول با است، عام فرمول آن صوری نماد که کانت اخالقي

 بايد کنند،مي متهم بودنصوری به را او اخالق که هاآن و است کانت عملي فلسفۀ غايت انسان. بيندمي
 در که دارد عقالني مطلق وجهۀ هم دومْ بندیصورت 16.بدهند بيشتری توضيح انسان بودنغايت دربارۀ
 بر پيشين متعالي اصل آن تطبيق برای عملي اینامهشيوه هم و است نياز بدان اخالقي اصل تعيين

 غايت که است نامشروط و مطلق نفسه،في غايت پيشين نحویبه انسان مبنايي، بخش در. امور واقعيت
 معين و انضمامي هاييتکليف آن، دل از عمل، بر تطبيق بخش در. نماياندمي را عملي فلسفۀ نهايي

 محض ابزار نبايد هرگز انسان چراکه ست؛ا سلبي هم دوم فرمول از برآمده هایتکليف. شودمي استنباط
 خود کمال استعالی نيت به همواره بايد او رفتارهای و انسان قواعد زيرا است؛ ايجابي هم و شود شمرده

 در فرمول ترينکاربردی نفسهفي غايت فرمول که کرد ادعا توانمي. باشد ديگران سعادت ارتقای و
 و است کانت اخالقي بزرگ اثر آخرين که ،اخالق متافيزيك بکتا در دليل، همينبه. است عملي عرصۀ

 و ناقص يا کامل ايجابي، يا سلبي) تکاليف همۀ استخراج در بود، داده را آن انتشار ۀوعد هاسال او
 .گيردمي قرار برداریبهره مورد فرمول اين ،(ديگران دربرابر يا خود درمقابل

 هنجاری احکام نفسه،في غايت فرمول دل از توانمي که دارد باور کاميسکي ديديم که گونههمان
 در کانت خود آيا اول،: کرد پيگيری پرسش دو قالب در را بحث بايد باره،دراين. کشيد بيرون گرايانهنتيجه
 گرايانهنتيجه هنجاری نظام توانمي کانتي مباني دل  از آيا دوم، بود؟ گرانتيجه هنجاری، اخالقي بخش

 ؟کرد استخراج
 برحسب تکليف تعيين گرايينتيجه اصلي هایمؤلفه از يکي اگر که گفت بايد اول، پرسش درمورد

 که شودمي تعيين اخالقي مطلق اصل برمبنای همواره تکليف و نيست گرانتيجه کانت است، نتيجه
 در آری،. ندارد رقرا انسان اختيار در اساساً که نتيجه اساس بر نه است، انسان اختيار در و پيشين عقالني،

 و دارد مهمي نقش تجربي شناسيانسان و تجربي هایشناخت تکليف، مصداق تشخيص و عملي مرحلۀ
 با هاآن تطبيق و اخالق عقالني اصول تعيين ميان ،بنياد در اوالً، رو،ازهمين. دارد توجه آن به هم کانت
 عملي محض عقل براساس و پيشين يدبا ما روش که است اولي در فقط گويد،مي و گذاردمي فرق عمل
 جزئي احکام تجربه، از مستقل و طورپيشينبه تواندنمي کسهيچ گويدمي اخالق متافيزيك در ثانياً،. باشد

 سن، مثل) زيادی متغير و متنوع عوامل زيرا ندارد؛ امکان چيزی چنين اساساً،. کند تعيين را اخالقي
 شناخت و فايده سعادت، غايت، به ما کونيکسبرگي فيلسوف. ددار تأثير آن در( مقام و جايگاه جنس،
 متافيزيك پاياني صفحات در آنکه شاهد نيست؛ گرانتيجه اما گراست،غايت لذا دارد، جدی توجه تجربي
 کند، کسب خود دوست يا خود برای هنگفتي سود دروغ، گفتن با ندارد حق کس هيچ گويدمي اخالق
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 مانند ایمسئله درمورد اين، بر باشد. عالوه نداشته ضرری هيچ فردی يچه حالبه دروغ اين اگر حتي
 مقاله در منع علت. دهدنمي ایاجازه چنين کانت ترديدی، و شك هيچ بدون گناه،بي فرد کردنقرباني
 .است شده داده توضيح کامالً

 دل از که گفت انتومي دوشرط با رسدمي نظربه. کرد تأمل بيشتر قدری بايد دوم، پرسش درمورد
 ابتدا اول،. باشد نکرده چنين کانت خود ولو شود،مي استخراج گرايانهنتيجه هنجاری اخالق کانتي مباني

 غيرمجاز از مجاز کارهای ۀداير تا بخورد محك عام فرمول در پذيریتعميم آزمون توسط کارها بايد
 بدانيم بايد دوم،. معناستبي خيرحداکثری زا سخن باشيم، نداشته را کاری انجام اجازۀ وقتي. شود تفکيك

 بودنغايت. فاسد چه و صالح چه شود، واقع محض ابزار نبايد انساني هيچ و است غايت همواره انسان که
 و عقل قوۀ انسان. شود حفظ بايد که دارد شرافتي فردی هر و دارد تعلق هاانسان تكتك به هم انسان

 اگر که شود برداشت چنين نبايد اما دارد، نفسهفي ارزش دليل همين هب و دارد را اخالقي امر استنباط
 انسان بودگيغايت. کرد بدل محض ابزار به را او توانمي ديگر بود، فاسد اساساً يا و نبود چنين انساني

 مجموعۀ ميان از گفت توانمي شرط، دو اين با. آن بودنبالفعل نه است، قوه اين دارابودن سبببه
 را کاری بايد شود،مي لحاظ غايت عنوانبه هاآن در انسان و انداخالقي مجازهای ۀمحدود در که ييکارها

 چيزی چنين کانتي برمبنای گفت توانمي. دارد را افراد بيشترين برای ممکن خير بيشترين که برگزيد
 :زيرا است؛ تکليف

 سرباز آن انجام از اما بکنم،( رانديگ يا خودم) انساني برای معقول و مفيد کاری بتوانم من اگر (1
 .امنکرده لحاظ نفسهفي غايت مثابۀبه را هاانسان ديگر زنم،

 و همگاني حکمي چنين وقتي. هاستانسان ۀهم ثابت تکليف همواره ديگران سعادت ميزان ارتقاء (2
 .شودمي تأمين همگان ممکنِ سعادتِ حداکثر شود، دائمي

 باشد داشته امکان وقتي همواره»: است چنين گراييفايده يا يگراينتيجه عمل قاعدۀ کنيم فرض (3
 چنين. «شود کسب( ديگران و خودم) هاانسان برای ممکن خير حداکثر بايد( اخالقي و فيزيکي امکان)

 نفسهفي غايت فرمول با سازگار هم و شودمي قبول موفقيت با پذيریتعميم آزمون در هم ایقاعده
 .نمايدمي

 نظامي چنين در ناسازگاری و باشد ممکن کانت مباني از محصولي چنين استحصال که ايدنممي چنين
 اما کنيم؛ ديگران قربانيِ را گناهبي فرد نداريم اجازه گاههيچ ديگر آورديم، ما که شرطي دو با. ندارد وجود

 .نيست غيراخالقي عملي هم بهتر نتيجۀ استحصال

 هانوشتپی

1. David Cummiskey 

 است چيز دو: »شودمي مشهور بسيار که نويسدمي ای، جملهنقد عقل عمليگيری  کانت در نتيجه. 2
: آکندمي نوهميشه و فزاينده حيرتي و ستايش از را ذهن بيانديشيم، هاآن به ترمداوم و بيشتر هرچه که

 .(Kant, 1788: 5: 162) «درونم اخالقي قانون و سرم باالی پرستارۀ سپهر
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 و اخالق استقالل و انسان آزادی مفهوم نجات برای گويدمي محض عقل نقد مقدمۀ در او. 3
 ,Kant) بگشايد ايمان برای جايي تا کندمي محدود تجربه عنصر به را شناخت عملي، عقل گسترش

1781: Bxxx). 

 و 95-75ص ،1381آگه، پور،آرين سيروس ،هاانقالب بر يابيروشني تأثير ۀدربار به کنيد نگاه. 4
Kant, 1797: 318&321. 

 و اخالق فلسفۀ در منفعت و تکليف دوگانۀ اصالت و هاريشه بررسي عنوان با دکترا دورۀ ۀنامپايان. 5
 طباطبايي عالمه دانشگاه ؛ميل و کانت آثار به نگاه با آن از فراروی امکان

 به نگاه با و کمبريج انگليسي ترجمۀ اساس بر کانت متون به مستقيم ارجاعات همۀ مقاله، اين در. 6
 براساس ارجاعات همۀ مقاله، يکدستي حفظ برای دليل،همينبه. است گرفته صورت فارسي هایترجمه
 هایترجمه از پژوهش، کل در چون ، منتها. آمد خواهد منابع بخش در هاآن نام که است انگليسي ترجمۀ
 حميد ترجمۀ ،اخالق مابعدالطبيعۀ بنياد: کنيم ذکر آثار اين نام بايد ايم،برده بهره نيز کانت آثار فارسي
: تهران ،1385 رحمتي، ترجمۀانشاءاهلل ،عملي عقل نقد خوارزمي؛: تهران ،1369 قيصری، علي عنايت،

 ،(حقوق) اخالق مابعدالطبيعۀ ني؛: تهران ،1386 رشيديان، ترجمۀعبدالکريم ،حکم قوۀ نقد نورالثقلين؛
 صانعي، منوچهر ترجمۀ ،(فضيلت) اخالق مابعدالطبيعۀ ونگار؛نقش: تهران ،1393 صانعي، منوچهر ترجمۀ
 .ونگارنقش: تهران ،1383
 .Paton, 1946: 165 ؛ Hare, 1998: 150: به کنيد نگاه ابزاربودگي معنای بهتر فهم برای. 7

 از معنای چند که دهدمي توضيح تفصيلبه کانت سعادت مفهوم در ابهام نام با ایمقاله در مارشال. 8
 تا گرفته تمايالت ارضاء و خوشايند احساس يك سوبژکتيو و ساده معنای از دارد وجود کانت در سعادت
 اين علت او نظر از. است محورساخت غايتي و شودمي نمودار اعالء خير در که فضيلت با همراه سعادت

 دنبال به ديگر،ازطرف و داندمين اخالقي عمل محرک را سعادت طرف،ازيك کانت که است آن ابهام
 (. Marshall, 2003: 21-28) گرددمي خود اخالق نظام برای محرکي

9. the equivalence argument 
10. Richard Dean 
11. Cummiskey's Kantian Consequentialism 

 از تخطي جازۀا کانت هم تبهکار و نابکار افراد درمورد حتي که داديم توضيح دين ريچارد نقد در. 12

 .اندکرده معدوم را خود ذاتي ارزش هااين درواقع، آنکه ولو دهد،نمي را انسانيت مرز

 نفرشان سه به توانممي فقط من و دارند ضروری نياز من کمك به نفر ده کنيد فرض گويدمي. 13
 معنایبه عمل در توسع اين اما برگزينم، را افرادی چه که است من عهدۀ به ديگر هرچند، کنم، کمك

 .نيست انتخاب طرز اهميتيبي
 آيا باشد، گفتندروغ مستلزم است شدن غرق درحال که فردی جان نجات اگر گويدمي مثال برای. 14
 است؟ مقدم گوييدروغ منع بر مبني سلبي تکليف واقعاً،

 لحاظبه ياآ که است شده بحث تفصيلبه متأخر اخالق فلسفۀ هایکتاب در مسئله اين دربارۀ. 15
 پردازش مجال اکنون دارد؟ فرق کشتن ۀاجاز با کشتن آيا دارد؟ وجود اجازه و انجام ميان تفاوتي اخالقي
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 تفاوت دو اين ميان قطعاً، کانت رسدمي نظربه بحث، اين در طرف دو داليل از فارغ. نيست مطلب اين
 :به کنيد نگاه مسئله اين با بيشتر آشنايي برای. نهدمي

Woollard, Fiona and Howard-Snyder, Frances, Doing vs. Allowing Harm, 
2016; Rechels. James, Killing and letting die, 2001. Jeff McMahan, Killing, 
Letting Die, 1993; Shelly Kagan, The Limits of Morality, 1989. 

 و نکرديم مطرح را شوپنهاور و شلر هگل، چون بزرگاني نقدهای و سنتي تفسير ما مقاله، اين در. 16
 بندیقالب کانت اخالق از ديگری بُعد بررسي برای را مقاله چارچوب متني، و زماني محدوديت سبببه

 بررسي هم را بُعد اين ديگر تحقيقي در و تکميل را پژوهشي طرح اين زودی،به داريم بنا اما کرديم،
 .کنيم
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