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در پي پاسخگويي به پرسش از چگونگي اِسناد قانون اخالق به قانون طبيعت نزد کانت ،اين مقاله پس از بيان پيشیينه
مسأله نشان مي دهد که بسياري از فالسفة پيش و پیس از کانیت لخ یا قیانون اخیالق از قیانون طبيعیت را یايز
ندانسته اند .سپس نشان داده مي شود که کانت نيز در پي چنين رويکردي خواستار اِسیناد قیانون اخیالق بیه قیانون
طبيعت است .کانت براي انجام اين کار ابتدا به نحوة شکل گيري مفهیوم طبيعیت در خیرد نیاد پرداختیه و لرليی
دست يابي به آن را از پديدارهاي محسوس لا ايده هاي خرد محض پي مي گيرد .در ادامه نيیز نحیوة شیکل گيیري
پديدار اخالقي را از صورت معقول اختيار لا ساخت يک هان اخالقي بررسي مي کند .نزد وي ايین هیر دو مسیير
مستقل از هم ،از قواعد وحدت بخش ايده هاي خرد و قواعد حاکم بر قوال

فاهمه بهره مند بوده و به ايین لرليی

در عالم واقع نمي لوانند از نظم و وحدت مو ود در عالم و قوانين حاکم بر آن لبعيت نکنند.
واژههای کليدی
کانت ،متافيزيک اخالقي ،امر مط ق ،اخالق ،طبيعت

 دانشجوي کارشناسي ارشد ف سفه غرد ،دانشگاه مفيد(نويسنده مسؤول)؛ ايميلhani.jafarian@gmail.com :
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لاريخي برخوردار بوده و عموماً نزد اين گروه براي

 -1مقدمه
کانت لمام نظام ف سفة نقادي خود را به منظور پاسخ
به سه پرسش پايه گذاري مي کند )2 :من چه مي
لوانم بدانم؟  )1من چه بايد بکنم؟  )9من حق دارم
به چه چيزي اميدوار باشم؟ ) 2(A 805وي پاسخ به
پرسش ابتدايي را در طرح نظام معرفت شناختي خود
در نقد خرد ناد به انجام رسانده است و در پاسخ به
پرسش دوم طرح خود در ف سفة اخالق را در خرد
عم ي پيش کشيده است .ادعاي مقالة حاظر اين است
که کانت پاسخ خود به پرسش دوم را مبتني بر پاسخ
خود به پرسش اول قرار داده و مباني متافيزيکي
اخالق خود را بر مفهوم طبيعت که آن را در خرد
نظري لدوين نموده مبتني کرده است .وي براي امر
اخالقي خود قائل به دو صورت است؛ يعني امر
اخالقي در قال

اين دو صورت بروز يافته و با

شناخت اين صور مي لوان به امر اخالقي دست يافت
(کورنر .)112 :2915 ،يکي از صورلهاي بروز امر
اخالقي نزد کانت آن است که آيين رفتار انسان يکي
از قوانين عام طبيعت 1شود (کانت.)62 :2963 ،
ادعاي مقاله اين است که مسير اخالق کانت در قال
اين صورت امر اخالقي بروز يافته و لنها به اين شرط
است که مي لوان قانون اخالقي که در ذهن فرد
انساني وضع يافته را به مثابه قانوني ک ي که براي
همة انسانها الزام آور است در نظر گرفت (کانت،
 .)65 :2963بنابراين ،سوال اص ي مقاله پرداختن به
يکي از صورتهاي بروز امر اخالقي در هت کشا
مسير متافيزيکي اخالق کانت است .اين که کانت
چگونه قوانين رفتار انسان را همچون قوانين عام
طبيعت در نظر مي گيرد؟
اِسناد قانون اخالق به قانون طبيعت به عنوان يکي از
رويکردهاي اساسي فالسفه به اخالق از ريشه هاي

لو يه چرايي لزوم رفتار اخالقي مورد استفاده قرار
گرفته است .اين بدين معنا است که اين گروه از
فالسفه در پاسخ به اين پرسش که چرا بايد اخالقي
عمل کنيم ،مي گفتند :زيرا طبيعت اينگونه حکم مي
9

کند  .بر اين اساس ،قانون اخالق به قانون طبيعت
اِسناد داده ميشود ،و اخالقي عمل کردن انسان برابر
با طبيعي عمل کردن او است؛ بدين معني که اگر
کسي بخواهد رفتاري طبيعي داشته باشد ،بايد اخالقي
عمل کند .به نظر مي رسد کانت نيز در متافيزيک
اخالقي خود از اين سنت که اوج آن در انديشة
رواقيان به بار نشسته بود ،پيروي کرده است چراکه از
م ة شروطي که وي براي امر اخالقي خود قائل
است قاب يت اِسناد قانون اخالق به قانون طبيعت
است« :چنان عمل کن که گويي بنا است که آيين
رفتار لو ،به ارادة لو ،يکي از قوانين عام طبيعت شود»
(کانت ،)62 :2963 ،يعني که در صورت برآورده
نشدن اين شرط ،قانوني که در برابر ما است قانون
اخالقي نخواهد بود .اما اين شرط به اين صورت
حاصل مي گردد که نزد وي مسير کس

شناخت از

پديدارهاي طبيعي دقيقاً عکس مسير ايجاد پديدارهاي
رفتاري ق مداد شود ،يعني اگر ما براي شناخت
پديدارهاي طبيعي الزم است لا ساختارهاي زماني،
مکاني و ع ّي ذهن خودمان و نيز قالبهاي فاهمه و
ايده هاي عقل را طي کنيم ،امر اخالقي نيز الزم است
لا براي به و ود آمدن به مثابه يک پديدار رفتاري،
همين مسير را در نسبتي عکس مسير شناخت
پديدارهاي طبيعي طي کند .در نتيجه ،پديدار رفتاري
نيز از لأثيرات ساختارهاي ذهني زمان ،مکان ،ع يت،
فاهمه و ايده هاي عقل بهره برده و در لطابق با
شناخت ما از پديدارهاي طبيعي از قاب يت ا را در
عالم طبيعت بهره مند مي شود.
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بر اين اساس ،ما در اين مقاله ابتدا ضمن بيان

بهره مند از ايدة فضي ت باشد ،قائل به لطابق قانون

مقدمالي لاريخي ،از اهميت نقش طبيعت در نظام

اخالق با قانون طبيعت دانست .شايد بر همين اساس

اخالقي برخي از فالسفة نامبردار سخن گفته و ،به

است که وي ادعا مي کند آدمي به حکم طبيعت ،نيک

اختصار ،به مخالفتهاي انديشمندان در قرن بيستم با

را بر بد برلري مي دهد (افالطون .)219 :2915 ،نزد

اين رويکرد نيز اشاره مي کنيم .در انتها نيز به لبيين

ارسطو نيز «طبيعت آغاز است و خير يا نيکي برلرين

ادعاي اص ي مقاله پرداخته و نشان مي دهيم که

در همة طبيعت است» (ارسطو2913 ،د.)1-211 :

چگونه مي لوان بر اساس نظام ف سفي کانت ،قانون

بنابراين نزد وي« ،آنچه بر خالف طبيعت باشد خود

اخالق را به قانون طبيعت اسناد داد و وي را به عنوان

و درست نتواند بود» (ارسطو .)135 :2972 ،از سوي

يک طبيعت گراي اخالقي معرفي کرد.

ديگر ،نزد وي موضوع اخالق ،انفعاالت نفس است
(ارسطو )36 :2912 ،و مطالعة نفس ،أعم از مطالعه در

 -2پيشينه

کل نفس يا فقط در انفعاالت آن ،در شأن عالم

در انديشة في سوفان غرد سنتي هست که ،مطابق با

طبيعيات است( .ارسطو 2913 ،الا )25 :ف وطين نيز

آن ،في سوفان رفتار اخالقي را رفتاري مي دانند که
متناس

با قوانين طبيعت باشد2؛ يعني نزد ايشان

در رسالة هفتم از «إنئاد اول» مي پرسد« :آيا مي لوان
گفت که نيک براي هر چيز غير از فعاليت طبيعي

اخالقي عمل کردن برابر است با عمل کردن مطابق با

زندگي آن چيز است؟» (ف وطين .)217 :2966 ،وي،

قانون طبيعت و رفتار غير اخالقي برابر است با

در ادامه ،از پاسخ منفي خود به اين پرسش نتيجه مي

رفتاري که مطابق با قانون طبيعت نباشد .اين نوع

گيرد که« :براي هر مو ود زنده زندگي نيک است»

رويکرد به اخالق در آثار رواقيان بسيار بر سته شد.

(ف وطين )211 :2966 ،هر چند هر مو ود زنده اي

از نظر آنها غايت زندگي ،سعادت يا فضي ت عبارت

نيک نيست( .ف وطين)211 :2966 ،

است از زندگي بر طبق طبيعت يا موافقت فعل انسان

اين شواهد نشان مي دهد که لطابق قانون اخالق با

با قانون طبيعت (کاپ ستون 2915،الا .)209 :البته

قانون طبيعت منحصر به انديشة رواقيان نبوده و ريشه

بايد يادآور شد که اين ديدگاه هرچند در آثار رواقيان

در لفکر فالسفة يونان دارد .بعالوه ،اين ديدگاه بعد از

به اوج رسيد ،اما پيش و پس از رواقيان در آثار

رواقيان نيز مورد لو ه بوده است .به عنوان مثال،

بسياري ديگر از فالسفه نيز مطرح بوده است .نکتة

دکارت در طرح مشهور خود از درخت حکمت،

با

اخالق را آخرين در ة حکمت دانسته و دانش به آن

مشرد فکري خود و شناخت ف سفي که نسبت به

را مست زم شناختي کامل از طبيعيات ،مکانيک و

طبيعت داشته اند در پي در افکندن طرحي در لوضيح

پزشکي مي داند (دکارت .)129 :2935 ،نزد اسپينوزا

با آن متافيزيک

نيز« ،فضي ت چيزي ز عمل کردن بر طبق قوانين

مهم اين است که هر يک از اين فالسفه ،متناس

اين هماهنگي و لطابق بوده و متناس
اخالقي خود را به و ود آورده است.

طبيعت خود نيست» (اسپينوزا.)192 :2911 ،

به عنوان مثال ،در بين فالسفة يوناني ،مي لوان

در بين لجربه گرايان انگ يسي نيز الک معتقد است

افالطون را به دليل قائل بودن به و ود ايدة فضي ت

منابع ممکن براي دست يابي به صدق اخالقي از دو

در عالم واقع و اين که هر رفتار فضي ت مندي بايد

ا فراهم مي آيد :استدالل و کتاد مقدس؛ نور
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طبيعت يا نداي الهي ).(Woolhouse, 1999: 167

سوي ديگر ،آنها معتقداند که عبارات اخالقي مي

بعالوه ،وي معتقد است که «عقل و ايمان خالف هم

لوانند به شکل لجربي لو يه پذير باشند و مي لوان

نيستند» (الک)916 :2923 ،؛ يعني الک صرف لعقل

آنها را نهايتاً بر اساس مشاهده لو يه کرد

محض و استفاده از نور طبيعت را نيز بدون ر وع به

).(Huemer, 2005: 6

متون الهي ،راهي براي کشا قانون الهي مي داند:
«قانون شريعت ممکن است که با نور طبيعت يا با
صداي وحي به و ود آيد»( .الک)120 :2923 ،
بنابراين ،نزد وي« ،قواي ذهني ما  ...براي رهبري ما
به پي بردن به وظايا و لکاليا خودمان کافي است
و ما را که مو ودات منطقي هستيم ميسر است آن
قواي خودمان را مطابق مقصود بکار بريم و مسير
طبيعت را که ظاهراً براي ما راهنمايي مي کند طي
کنيم»( .الک )965 :2923 ،به عبارت ديگر ،با طي
کردن سير طبيعت مي لوان به قوانين اخالق دست
يافت .هيوم نيز در حکمت اخالقي خود اينگونه بر
همراهي قانون اخالق و قانون طبيعت صحّه مي
گذارد« :عقل و حس در همة لصميم گيري ها و
نتيجه گيري هاي اخالقي با هم دمساز اند ] و [ اين
هماهنگي است که بر ويژگيها و کردارها مهر ستايش
يا نکوهش مي زند ... .همين عامل است که اخالق را
به يک اصل فعال لبديل مي کند ... .به عقيدة من
شايد اين هماهنگي خود از حسي دروني نشأت
گيرد ،حسي که طبيعت ،آن را در همة نوع بشر
مشترک قرار داده است» (هيوم.)15 :2911 ،
در دوران معاصر نيز طبيعت گرايان 0مطابق با ذوق
ف سفي خود به ايجاد اين لطابق همت گماشته اند.
آنها قائل به و ود ويژگيهاي اخالقي هستند که به
نحو عيني مو ود اما لق يل پذير اند .6لوضيح اينکه،
بنابر نظر طبيعت گرايان ،عبارالي مثل "خود" 7به
طور کامل با عبارات غير ارزيابانه 1لعريا مي شوند.
براي مثال ،شايد بتوان "خود" را بقاء سالمتي و
لرويج هرچه بيشتر شاديهاي انسان لعريا کرد .از

اما اين دعاوي مخالفيني نيز دارد که در رأس آنها
ورج ادوارد مور

3

است .مور طبيعت گرايي

اخالقي 25اين دسته از فالسفه را با استداللي موسوم
به "مغالطة طبيعت گرايانه " رد کرده و نشان ميدهد
22

که اوالً "خود" غير قابل لعريا بوده (مور:2911 ،
 )221-229و ثانياً محمولي طبيعي يا مابعد الطبيعي
نيست (مور.)220 :2911 ،
به غير از مو ر در دوران معاصر فالسفه ديگري نيز با
طبيعت گرايي اخالقي به مخالفت برخواسته اند .به
عنوان مثال ،گي برت هارمن 21معتقد است هيچ روش
لجربي نمي لواند براي لصميم گيري در ميان نظريه
هاي اخالقي رقي

مورد استناد واقع شود؛ يا ديويد

29

کاپ بر اين باور است که اخالق طبيعت گرايانه از
اقامة دليل مو ه براي هنجارمندي حقايق و
ويژگيهاي اخالقي عا ز است

& (Nuccetelli

).Seay, 2012: 2-3
به هر حال ،قصد از ذکر موارد باال نشان دادن اين
نکته است که اسناد قانون اخالق به قانون طبيعت
بحثي ريشه دار است که از افالطون لا دوران معاصر
مطرح بوده و هر في سوفي مطابق با ذوق ف سفي خود
در اين باره طرحي در افکنده است .مدعاي اين
نوشته اين است که کانت هم از اين سنت لبعيت
کرده است؛ هرچند در لطابق قوانين اخالق با قوانين
طبيعت ،وي طرح و مبناي خاص خود را دارد .در
اين مقاله به دنبال لوضيح اين مط

هستيم که کانت

چگونه قوانين اخالق را به قوانين طبيعت اِسناد داده
است.

بررسي چگونگي اسناد قانون اخالق به قانون طبيعت در متافيزيک اخالقي کانت09/

بنابراين ،در کارکرد اول« ،مفاهيم عقل به لماميت،

 -3اسناد قانون اخالق به قانون طبيعت نزد کانت

کانت در دورة آثار نقدي خود ابتدا با لدوين سنجش
خرد ناد ،به لبيين مرال
مرال

شناختي انسان در س س ه

سه گانة حس ،فاهمه

22

و صور معقول

20

پرداخت (A 299) .س س ه مرالبي که در آن ،عقل
هرگز به طور مستقيم با عالم خارج ارلباط ندارد و
فقط به واسطة فاهمه به کاربرد لجربي خاص خود
ربط مي يابد(A 644) .

کانت معتقد است کاربرد استعاليي عقل در ف سفة
محض به سه مسئ ة آزادي اراده ،اودانگي روح و
و ود خدا متو ه است (A 799) .براي وي اهميت
اين سه مط

به

نبه هاي عم ي حيات انسان

مربوط است (A 800) .بنابراين ،کارکرد اين سه
صورت براي کانت به طور خاص اخالقي است(A .

) 801نکته اينکه ،کانت براي صور معقول قائل به
کارکردي دوگانه است:
 )2در کارکرد اول« ،عقل محض به واسطة ايده هاي
استعاليي خود همة شناختهايش را در يک نظام واحد
قرار مي دهد» (B 395) .در اين حالت ،مفاهيم
استعاليي عقل به مثابه قانون ک ي کاربرد وسيع و
هماهنگ فاهمه عمل کرده ) (B 386و به وحدت
نظاممند شناختهاي فاهمه مربوط مي شوند(A 648) .

با در نظر گرفتن اين کارکرد ،عقل عبارت خواهد بود
از« :قوه اي براي وحدت قواعد فاهمه مطابق با
اصول» (B 359) .26وحدلي که به عنوان اص ي
استعاليي به نحو پيشين و ضروري از قبل فرض شده
و باعث مي شود که وحدت نظام مند طبيعت را به
مثابه امري معتبر و ضروري از قبل فرض کنيم(A .

) 651وحدلي که براي کانت به مثابه ک يت در قواعد
نيز بوده (A 587) 27و ،به همين دليل ،به عنوان سنگ
21

محک صدق قواعد عمل مي کند (A 648) .

يعني به وحدلي که امع همة لجربه هاي ممکن
باشد مربوط است»( .کانت 2935،الا ،ص)272
در اين کارکرد خاص عقل دو نکتة مهم و ود دارد
که بايد مورد لو ه واقع شود:
الا) اول اينکه ،چنانکه گفته شد ،وحدلي که ايده
هاي عقل به شناختهاي خود مي دهند باعث ايجاد
وحدت نظام مندانة طبيعت است .دليل اين امر اين
است که «اين وحدت به منزلة قاعده اي براي فاهمه
عمل مي کند» (A 646) .طبيعت نيز نزد کانت «لماماً
مطابقت ک ي لجربه با قانون ]فاهمه[ است( »23کانت،
 2935الا .)269 :بنابراين ،کانت طبيعت را بر مبناي
وحدلي که اين ايده ها در آن ايجاد مي کند بررسي
کرده ) (A 646و و ود اين نظم و وحدت در
طبيعت را عامل در نظر گرفتن واقعيت به مثابه يک
مجموعة ک ي مي داند .15بر اين اساس ،وي هر چيزي
که «مجموع ک ي هر نوع واقعيت لجربي به مثابه
شرط امکان خود را از قبل فرض نکند» شيء نمي
داند(A 582) .

د) نکتة دوم اينکه وحدت مط ق همة متع قات لفکر
به طور ک ي به کارکرد عقل محض بازگشته و کار
ايدة خدا است (A 334) .يعني ،ک يت و وحدلي که
عقل در اصول خود (B 395) ،قواعد فاهمه و به لبع
آن در قوانين طبيعت ايجاد مي کند به و ود ايدة خدا
در عقل محض باز مي گردد« :12در لصور مربوط به
خدا  ...عقل  ...از مفاهيمي که مقوم لماميت مط ق
يک شيء در حالت ک ي است آغاز به نزول مي کند»
(کانت 2935 ،الا .)233 :دليل اين امر اين است که
خداوند به عنوان و ود کل همة مو ودات ناميده مي
شود(A 579) .

 )1کارکرد دومي که کانت براي صور معقول در نظر
مي گيرد لوليد قوانين لجويزي اي است که «مي
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گويند چه چيزي بايد الفاق بيافتد حتي اگر چنين

ضرورت طبيعي بر روي آزادي لأثيري نداشته 19و

چيزي هرگز الفاق نيافتد» (A 802) .اين مورد نزد

«اين دو مستقل از همديگر و بدون مزاحمت يکديگر

کانت کاربرد واقعي عقل بوده و نشان مي دهد که

مي لوانند رخ دهند» (A 557) .يعني ،حيطة اخالق از

عقل خود منشأ بعضي مفاهيم و اصول است(A .

طبيعت مستقل است و «عقل آزادانه عمل مي کند بي

) 299اين قوانين عم ي محض که هدف آنها از طريق

آنکه در زنجيرة ع تهاي طبيعي از طريق مباني

عقل به نحو پيشين داده شده ،قوانين اخالقي هستند

خار ي ...لعيين شود» (A 554) .بنابراين ،اخالق

که يک قانون ک ي را مجاز مي شمارند(A 800) .

کانت مستقل از طبيعت است اما ما رفتارهاي اخالقي

لعريا عقل نيز بر اساس اين کارکرد عبارت خواهد

خود را در عالم طبيعت انجام مي دهيم و «چون عقل

بود از« :شرط ثابت همة اعمال ارادي که از طريق آنها

دستور مي دهد که رفتارهاي اخالقي الفاق بيافتند،

انسان پديدار مي شود ]لأکيد از نويسندة مقاله

پس اين اعمال بايد بتوانند ]در عالم طبيعت[ رخ

است[» (A 554) .

دهند» (A 808) .بر اين اساس ،بايد بين مع ولهاي

بنابراين ،عقل دو کارکرد خاص دارد که يکي در

عقل محض و قوانين طبيعت نوعي از لطابق و ود

صورت نظري آن از حس آغاز شده و در فاهمه و

داشته باشد ) (A 537وگرنه قوانين اخالقي از قاب يت

شده و به ادراکات

ا را در عالم واقع که عالم طبيعت است ،برخوردار

انسان وحدت و ک يت مي بخشد .ديگري در صورت

نخواهند بود .اما چگونه؟ به عبارت ديگر ،اين دو

عم ي آن از عقل آغاز شده و با عبور از سطح مفاهيم

چگونه مي لوانند با هم مطابق باشند در حالي که از

در عالم محسوسات ،رفتار اخالقي انسان را به مثابه

هم مستقل اند؟

11

سپس عقل ،شناخت را مو

يک پديدار مو

مي گردد( .کانت)13 :2913 ،

پاسخ اين است که نزد کانت« ،عقل ،شرايط لجربي را
مي کند» (A 548) .يعني شناختي

از اين نکته پيداست که لح يل عقل عم ي در لرليبي

با ايده ها متناس

معکوس با عقل نظري قرار دارد (کانت)13 :2913 ،؛

که ما از لجربه داريم به نظم ،وحدت ،ک يت و

يعني در واقع ،ابتداي خرد نظري با انتهاي خرد عم ي

ضرورلي وابسته است که ايده ها بين فهم ما از

يکي است .لوضيح اينکه ،در ابتداي مسير شناخت در

پديدارها ايجاد مي کنند .همچنين ،عقل مطابق با

خرد ناد ،ما با مجموعه اي از پديدارهاي محسوس

ايدهها اعمال را ضروري اعالم مي کند(A 548) .

روبرو هستيم که با صعود در قالبهاي فاهمه و عقل،

يعني ،اعمال اخالقي نيز از نظم ،وحدت ،ک يت و

شناخت را ممکن مي سازند .همچنين ،در انتهاي

ضرورلي که ايده هاي عقل محض ايجاد مي کنند

خرد عم ي نيز با مجموعه اي از پديدارهاي رفتاري

برخوردارند .بنابراين ،در اولين مرح ه ،ايده ها با

روبرو هستيم که رفتار اخالقي ما را در عالم واقع

ايجاد نظم ،وحدت ،ک يت و ضرورلي يکسان بين

شکل مي دهند .بنابراين ،ما در دوسوي خرد نظري و

پديدارهاي لجربي و اوامر اخالقي باعث لطبيق بين

عم ي با پديدارهايي روبرو هستيم که ،از يک سو،

آنها البته در عين استقالل آنها از يکديگر مي شوند.

پديدارهاي محسوس طبيعي را در برگرفته است و ،از

اما اين نظم و وحدت چگونه بين اين دو به شک ي

سوي ديگر ،پديدار رفتار اخالقي را شامل مي شود.

يکسان بر قرار مي شود؟

حال نکتة بسيار مهم اين است که نزد کانت قانون

بررسي چگونگي اسناد قانون اخالق به قانون طبيعت در متافيزيک اخالقي کانت00/

نکته اين است که ،امر اخالقي ابتدا لوسط صورت

سنگ محک صدق قواعد اخالقي نيز درنظر گرفته

معقول اختيار ايجاد (کانت )22 :2913 ،و سپس به

شود .16اما اين مفهوم براي ما گنگ است و شايد

صورت امر مط ق و در قالبي ک ي و ضروري بروز

منظور از وحدت مو ود در طبيعت براي ما مشخص

مي يابد .12اما اطالق امر مط ق در عقل عم ي چنانکه

نباشد لا بتوانيم چون سنگ محک صدق امر اخالقي

بخشيدن ک يت و ضرورت به ادراکات خرد نظري

از آن استفاده کنيم .حال راه چاره چيست؟

بايد محصول صورت معقول خدا باشد .کانت در نقد

چنانکه بيان شد ،در ابتدا امر اخالقي از وحدت و

دوم و در قسمت "دربارة اصول عقل عم ي محض"

ک يت مو ود در ادراکات معقول انسان لبعيت کرده و

ابتدا قائل به دو شکل کمال دروني به عنوان صفت

بين پديدارهاي طبيعي و امر اخالقي وحدت و ک يتي

انسان و کمال برلر يعني خدا شده و مفهوم کمال را

يکسان برقرار ميشود .در ادامه اما امر اخالقي با

مبدأ ايجاد کنندة اراده معرفي مي کند (کانت:2913 ،

نزول به قوال

فاهمه همراه با ساير ديگر ادراکات

 ) 75و ،در ادامه ،مبدأ ايجاد کنندة برلر اراده (خدا)

فهم شده و همسو با قوانين طبيعت مي شود .لوضيح

را يگانه اص ي مي داند که مي لواند امر مط ق فراهم

اينکه ،قوانين طبيعت بر اثر ايجاد قاعده هاي خاصي

کند (کانت .)72 :2913 ،بنابراين ،امر اخالقي لوسط

بين پديدارهاي طبيعي در قوال

فاهمه ايجاد مي

صورت معقول اختيار ايجاد شده و اطالق خود را از

شود .حال با ورود امر اخالقي در سير نزولي خود از

صورت معقول خدا دريافت مي دارد .در نتيجه ،حکم

عقل به قالبهاي فاهمه ،امر اخالقي نيز در چهارچود

ک ي و ضروري "امر مط ق" ،در حيطة عقل عم ي

اين قواعد قرار گرفته و همسو با قوانين طبيعت مي

نمي لواند از ويژگي لنظيمي و وحدت بخش ايدة

شود .در نتيجه ،قانون اخالق نمي لواند از قوانين

"خدا" در عقل محض نظري لبعيت نکند زيرا ،در

طبيعت لبعيت نکند« :17اراده به مثابه قوة ميل ،ع تي

غير اين صورت ،خداوند به پديدارهاي طبيعي نوعي

]است[ که بر طبق مفاهيم عمل مي کند» (کانت،

از وحدت را بخشيده و به پديدارهاي اخالقي نوعي

2935د .)61 :اين امر يکي از مهمترين نکات اخالق

ديگر از وحدت را ،و اين ويژگي با بساطت ايدة خدا

کانتي است که ضمن ايجاد لطبيق بين دو قانون از هم

) (A 580و وحدت مط قي که خداوند به لمام

مستقل طبيعت و اخالق ،زمينة انجام امر اخالقي در

متع قات لفکر مي دهد در لناقض است .اين چنين در

هان طبيعت را ايجاد مي کند .نکتة ديگر اينکه اگر

ابتدا رابطة طبيعت با اخالق در هان لابع وحدت و

هماهنگي و وحدت مو ود بين پديدارهاي طبيعي و

نظمي مي شود که خداوند بين پديدارهاي طبيعي و

امر اخالقي که لوسط صورت معقول خدا بين آنها

اخالقي ايجاد مي کند (A 815) .يعني ،دستور

ايجاد شده است ،سنگ محک روشني براي شناخت

اخالقي صادر شده از صورت معقول "اختيار" که در

امر اخالقي نباشد ،لبعيت قانون اخالق از قانون

حقيقت واقعيتي را به هان واقع مي افزايد ،نمي

طبيعت مي لواند معيار مناسبي براي اين ارزيابي

لواند با وحدت مو ود در طبيعت و نظم قوانين

باشد .به همين دليل هم هست که کانت مي گويد

مو ود در آن که محصول وحدت بخشي ايدة "خدا"

چنان عمل کن که آيين رفتار لو يکي از قوانين عام

است ،همراه و همخوان نباشد .10به اين لرلي  ،در

طبيعت شود (کانت.)62 :2963 ،

ابتدا وحدت مو ود در طبيعت مي لواند به عنوان
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اما در نهايت قانون اخالقي که از نظم و وحدت

همچنين ،کانت با الزم دانستن لبعيت از قانون طبيعت

مو ود بين پديدارهاي طبيعي لبعيت مي کند و

براي انسان ،فرد انسان را ذيل کل قرار مي دهد.

همسويي کام ي نيز با قوانين طبيعت دارد در قالبهاي

يعني ،قوانين طبيعت که ساختة ذهن انسان است براي

ذهني مکان و زمان قرار گرفته و به شک ي مکان مند

لمامي انسانها به عنوان معيار رفتار عمل مي کند.

و زمان مند در هان محسوسات لأثير مي گذارد .11بر

بنابراين ،قوانين طبيعت رفتار اخالقي فردي خاص را

وحدت نظام مند بين همة

مع مي کند« :اينجا است که بر

اين اساس ،بر حس

منطبق با رفتار

پديدارها ،ارلباط همة آنها (أعم از پديدارهاي رفتاري

اساس قوانين عيني مشترک ،ذالهاي خردمند با

که خرد عم ي ع ت آنها است و پديدارهاي طبيعي

يکديگر پيوستگي منظم مي يابند» (کانت:2963 ،

که خود طبيعت ع ت آنها است) در طبيعت قانوني

 .)11اين مورد زمينة الزم را براي دست يافتن به

ا باري شده ) (A 537و ضمن ايجاد شرط بزرگ

آرمان شهر کانت فراهم مي کند« :مقصودم از مم کت

لطبيق عقل و طبيعت ،(A 826) 13عقل عم ي را با

غايات پيوستگي منظم ذالهاي خردمند گوناگون به

عقل نظري متحد کرده ) (A 816و به مفهوم هان

وسي ة قوانين مشترک است» (کانت.)12 :2963 ،

که عبارت است از مجموعة ک ي همة پديدارها شکل

يعني اگر همة انسانها بر اساس قوانين مشترک

هان که مجموع کل

اخالقي عمل کنند ما مي لوانيم به مم کت غايات

پديدارها ،أعم از پديدارهاي اخالقي و طبيعي ،است

دست يابيم .اما هان اخالقي ،هان آينده است ،زيرا

هان اخالقي مي باشد زيرا کانت هان مطابق با

وي معتقد است که امکان ندارد لمامي انسانها بر

هان اخالقي مي داند(A .

وظيفة خود عمل کرده و مطابق با لح يل باال،

مي دهد (A 335) .اين

همة قوانين اخالقي را

حس

) 808هان اخالقي اي که کانت براي ساخت آن

رفتار خود را متناس

هرگز از انسان خارج نمي شود .در ابتدا ذهن انسان

) 811بنابراين ،هان اخالقي کانت يا مدينة فاض ة او

به طبيعت شکل مي دهد و سپس قانون طبيعت به

در اين هان محسوس شکل نمي گيرد .پس اي

مالکي براي رفتار انسانها لبديل مي شود .بنابراين،

طرح اين سوال باقي مي ماند که انسان براي عمل

رفتار انسانها مطابق با قواعد انضمامي ذهن انسان

اخالقي يا عمل عاقالنه که در نهايت نيز منجر به

(قوانين طبيعت) شده و فرد انسان خود را ذيل کل،

ساخت هاني اخالقي که در آن همة انسانها اخالقي

امعه يا مم کت غايات قرار مي دهد .بنابراين ،مبدأ

يا عاقالنه رفتار مي کنند نمي گردد ،بايد به چه چيز

اخالق ذهن انسان (عقل عم ي) بوده و مسير آن نيز
لطابق با قواعد ذهن انسان (فاهمه) به مثابه قوانين
طبيعت است .اما غايت اخالق نيز به عنوان اص ي که

با قواعد طبيعت کنند(A .

اميد داشته باشد؟ )(A 805

 -4نتيجه گيری

از خرد محض بر مي خيزد انساني است که با قرار

نزد کانت ،عقل موردي واحد است که به خاطر

گرفتن در کل يا مم کت غايات صورت مع يافته

کارکردهاي متفاوت خود به صورت نظري و عم ي

است( 95کانت .)77 :2963 ،بنابراين ،اخالق کانت در

در نظر گرفته مي شود .نزد وي ،عناصر لشکيل دهندة

مبدأ ،مسير و منتها انساني است.

عقل نيز واحد بوده و در کارکردهاي مخت ا خود
نامهاي گوناگون را مي پذيرند .يکي از اين عناصر
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ايدة "خدا" است که از و ه نظري ،قاب يت وحدت
بخشي به ادراکات عقل نظري و از و ه عم ي،
قاب يت ک يت بخشي به قانون اخالقي را دارد که
ع ت و ودي آن صورت معقول "اختيار" است.
اِسناد قانون اخالق به قانون طبيعت در متافيزيک
اخالقي کانت هنگامي مي لواند در نظر آيد که حکم
اخالقي به و ود آمده لوسط ايدة معقول "اختيار" را
داراي آن ويژگي هايي بدانيم که ايدة "خدا" به
ادراکات نظري خود از لحاظ وحدت بخشي مي
دهد .يعني قانون اخالق بايد همراه با وحدلي در نظر
گرفته شود که ايدة "خدا" در ادراکات نظري خود
ايجاد مي کند .در قدم بعد نيز قانون اخالق با ورود

باعث شد که دادن ار اع به شمارة صفحات لر مهاي
خاص مقدور نبوده و در لمام موارد (لنها در مورد نقد
اول) ار اع ما به شمارة پاراگراف هاي کتاد مذکور
باشد.
1

نزد کانت «طبيعت از قوانين عام لجربه نتيجه شده و

لماماً مطابقت ک ي لجربه با قانون ]فاهمه[ است»( .کانت،
2935الا )26 :البته «اگر بگوييم که فاهمه قوانين مالقدم
خود را از طبيعت نمي گيرد ب که آنها را براي طبيعت
مقرر مي دارد( .کانت2935 ،الا)269 :
 9يکي از پرسشهاي مهم ف سفة اخالق اين است که چرا
انسان بايد اخالقي عمل کند .پاسخ به اين پرسش براي
فالسفه لو يه گر عمل اخالقي است .يعني پاسخ به اين

به قالبهاي فاهمه با قوانين طبيعت همسو مي شود .به

پرسش چرايي عمل مطابق با قانون اخالق را لو يه

اين شکل ،واقعيتي که لازه از قانون اخالق ايجاد و

عقالني مي کند.

به عالم واقع اضافه مي شود با ادراکات نظري ايده

2

هاي عقالني وحدت داشته و به عنوان واقعيتي
ديد ،از وحدت و نظم مو ود در طبيعت يا

نزد اين دسته از فالسفه قوانين اخالقي يکي از قوانين

طبيعت است ،هرچند ممکن است که ماهيت آن با ساير
قوانين طبيعت متفاوت باشد.

واقعيتهاي از پيش مو ود لخطي نکرده و همسو با

Naturalists

5

قوانين طبيعت مي شود .بنابراين ،بايد قانون اخالق را

Reducible

6

همچون قانون طبيعت در نظر آورد و دوري از آن را

Good

7

non-Evaluative

8

G. E. Moor

9

همانند ا تناد از عمل به قوانين طبيعت دانست.
پينوشتها
2

در اين مقاله ،از بين لر مه هاي خرد ناد ،به دليل

ساده لر بودن ،از لر مة بهروز نظري استفاده شده است؛
البته همة موارد با لر مة مير شمس الدين ادي

س طاني

نيز سنجيده شده است .در بخشهايي نيز مستقيماً لر مة
ادي

س طاني مورد استفاده قرار گرفته است .در آدرس

Ethical Naturalism

10

Naturalistic Fallacy

11

Gilbert Harman

12

David Copp
22

13

«مفاهيم فاهمه در خدمت فهميدن ادراک حسي

هستند»(A 311) .
20

«مفاهيم عقل به مثابه قانون ک ي و هماهنگ فاهمه

دهي به منبع ،به دليل دقت کافي ،صرفاً از لر مة ادي

عمل کرده ]و از اين طريق[ در خدمت ادراک هستند».

س طاني استفاده شده و در بعضي نقاط ابهام آميز به

)(A 311)- (A 329

لر مه هاي انگ يسي نيز مرا عه شده است .اما همين
استفاده از منابع گوناگون در ر وع به نقد اول کانت

26

«خرد قوة اصول است») (A 405و مطابق با اصول

خود به قواعد فاهمه وحدت مي بخشد .قواعد فاهمه نيز

 /01متافيزيک ،سال پنجاهم ،دورة ديد ،سال ششم ،شمارة ،21پائيز و زمستان2939

در قدم بعد به وحدت بين پديدارهاي طبيعت منتهي مي

است که بين امر اخالقي و هاني که اين امر بايد در آن

شوند .اين يعني ،ايده هاي خرد به طور مستقيم با

هان به مثابه پديدار اعمال شود ،و البته هر دو از يکديگر

پديدارهاي طبيعت در ارلباط نبوده و به واسطة نظمي که

مستقل اند ،هماهنگي ايجاد مي کند.

در قواعد فاهمه ايجاد کرده اند بين پديدارهاي طبيعي نظم

« 16کاربرد فرضي عقل به وحدت نظام مند شناختهاي

و وحدت ايجاد مي کنند(B 359) .
« 27کل بودن حدود عبارت است از وحدت مط ق»(A .
)587

 21در ادامه لوضيح داده خواهد شد که وحدت مو ود در
طبيعت سنگ محک صدق امر اخالقي نيز خواهد بود.
23

فاهمه مربوط مي شود و اين وحدت ،سنگ محک صدق
قواعد است»(A 648) .

 17خالصة استدالل ما اينگونه مي شود که :امر اخالقي با
نزول به سطح فاهمه برابر با قواعد فاهمه عمل مي کند:
«اراده به مثابه قوة ميل ،ع تي است که بر طبق مفاهيم

البته« :اگر بگوييم که فاهمه قوانين مالقدم خود را از

عمل مي کند» (کانت2935 ،د .)61 :فاهمه نيز شکل

طبيعت نمي گيرد ب که آنها را براي طبيعت مقرر مي دارد.

دهندة قوانين طبيعت است« :قوانين ک ي فهم که در عين

(کانت2935 ،الا :ص)26

حال قوانين طبيعت نيز هستند» (کانت2935 ،د.)11 :

15

«مادة امکان همة متع قات حواس ]يا طبيعت[ بايد به

مثابه داده شده در يک مجموع ک ي از قبل فرض شود.
بنابراين هر نوع امکان اشياء لجربي ،لمايز آنها با يکديگر

بنابراين ،امر اخالقي با نزول به سطح فاهمه مطابق با
قواعد طبيعت عمل خواهد نمود.
11

کانت بر لأثير زمان در پيوند عمل انسان با ساير

و لعين لام و لمام آنها فقط مي لواند مبتني بر محدوديت

پديدارها لأکيد داشته و معتقد است که نسبت زماني است

اين مجموع ک ي باشد»(A 582).

که بين هر عمل و ساير پديدارها پيوند برقرار مي کند.

« 12اگر و ود يک مو ود اع ي و عاقل اثبات شده باشد،

)(A 554

ما از آن امر هدفمند در نظم هان و نظم به طور عمومي
را قابل درک مي کنيم»(A 799) .
11

دليل اينکه کاربرد لجويزي عقل کاربرد واقعي آن هم

هست همين است .در حقيقت کانت مطابق با اين لعريا
شرط انسان بودن (يا حداقل يکي از شروط انسان بودن)
را داشتن اعمال ارادي مي داند.
19

«چون عقل هيچ نوع پديداري نيست و به هيچ و ه

لابع شرايط حسي نيست ...قانون پوياي طبيعت  ...روي
او نمي لواند عم ي شود»(A 553) .

 12اين امر مط ق است که متابعت از قانون را به طور ک ي
امر مي کند (کاپ ستون 2915 ،د.)992 :
10

زيرا درست است که صورت معقول اختيار به و ود

آورندة امر اخالقي است ،اما اين صورت معقول خدا

13

در خرد عم ي ،طبيعت و اخالق هم هت مي شوند

اما طبيعت همچنان فارغ از غايتهاي اخالقي ما است.
کانت در نقد قوة حکم طبيعت را غايتمند و غايت آن را
هم سو و هم هت با غايتهاي اخالقي انسان اعالم مي
کند.
 95انسانيت.
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