
 
  
  
  

   و استقالل اخالقياراده اله
  
  ∗ي رحمتهللادكتر انشاءا

  
  دهيچك

 ي حسن و قبح شرع    ةيا نظر ي ي اله ر بر ام  ياخالق مبتن  هين مقاله نظر  يموضوع ا 
ات يان نظر يه در م  ين نظر يگاه ا ين جا يي تب  خصوص  در يان مختصر ي ب ز پس ا  .است
شده اسـت كـه     ه مطرح و نشان داده      ين نظر يخچه مختصر ا  ي تار ، مختلف ياخالق

 بـه   يتوجه خاص  ن فلسفه  اخالق   يچن ن و هم  يدسندگان حوزه فلسفه      يامروزه نو 
پـردازد و    ميه  ين نظر ي مختلف ا  يرهاي مقاله به تقر   يبحث بعد . دهند يآن نشان م  

 يرهـا ي تقر، دفع اشكاالت مختلفي برا،هيدهد كه چگونه طرفداران نظر     مي نشان
 بـر   ي اساس يچنان اشكال   هم ،ن همه ي با ا  يول. ندا كرده هي از آن ارا   يتر نوتر و پخته  

ـ يكپر ن  انقالب«با توجه به    . ه وارد است  ين نظر ي اخالق به ا   »استقالل« يمبنا  »يك
 مطرح شـده و در      يشتريل ب يه استقالل اخالق با تفص    ي نظر ،اخالق كانت در عرصه  

ـ  با نظر  ،ن خصوص يه كانت در ا   يان نظر ي م يسه مختصر يان مقا يپا ه حـسن قـبح     ي
 به   صورت گرفته و نشان داده شده است كه        شمندان مسلمان ي نزد اند  ي عقل يتذا

   .كند ميق يتطب كانتبا  شمندانين اندي ادگاهيد چه معنا
حسن  -3     يحسن و قبح شرع    -2      درباره اخالق  يه امر اله  ينظر -1: ي كليدي ها واژه

  ينييدگرآ -7         ينييخود آ -6      اخالق  -5     استقالل -4     يو قبح عقل
  

  مقدمه .1
كـه   جـا   تـا آن ،ميشناس ميا فلسفه  اخالق ي ethics  كه امروزه به ناميعنوان دانش ريز

 قابـل   2ااخالقفـر  و 1ي دو شاخه اخالق هنجار    ،شود ميربوط  ن حوزه م  ي ا يفلسف مباحث   به
 و يالقـ فه اخيل مربوط به وظ ي مسا ي به طوركل  ي موضوع بحث اخالق هنجار    .ص است يتشخ

                                           
  )واحد تهران مركزي(  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ∗
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)  و بـالعرض اًيـ به صورت ثان (ير اخالقيز ارزش غ يو ن ) تا و بالذ  به صورت اوالً   (يارزش اخالق 

   درجـه  ي دانـش  ،ر كـرد  يتوان از آن به منطق اخالق تعب       ميكه  ، فرااخالق . )34 : ص ،7(است  
 ي در اخالق هنجار   . است ياخالق و به خصوص اخالق هنجار      دو است كه موضوع آن فلسفه     

  . شوند ميه ي توجيف و احكام اخالقي تعريالقم اخيمفاه
  در .ه حاكم اسـت   يف و توج  ين تعر يا  بر يپردازد كه چه منطق    مين  ي به ا  فرااخالق عمدتاً 

 ن است كه بـر    ي ا ، مطرح است  ياخالق فهي كه درباره وظ   يا لهأن مس يتر  عمده ،ياخالق هنجار 
ه يـ قـت نظر  ي در حق  . كرد نييتوان تع  ميك عمل را    ي يا نادرست ي ي درست يارياساس چه مع  

 است كـه    ييها  از پاسخ  يكيحاصل   ،ن نوشتار مورد بحث است    ي كه در ا   ييبه معنا  3يامر اله 
ك يـ  در   ، در بـاره درسـت و نادرسـت را         يات اخالق هنجار  ينظر. شود مي داده   مسألهن  يبه ا 
ه يات فرضـ  يـ نظر. كننـد  مـي م  يتقس 5انهيت گرا ي و غا  4انهيفه گرا يات وظ ي به نظر  يم كل يتقس
هـر    مـستقل از   ،قت آن يحق  از يل را حاصل درك   عبودن ف   ميا الزا يانه درست و نادرست     يگرا
 فعـل را    يا نادرسـت  يـ  يار درسـت  يگرا مع  تي غا اتيگر نظر يطرف د  از. دانند ميممكن   جهينت
 ج فعل يا نتا يات  ين قسم نظر  ي ا .دانند كه ممكن است فعل به همراه داشته باشد         مي يا جهينت
ت نظـر دارنـد     ي بشر يج آن برا  يا به نتا  يو  ) ييخودگرا(دهند   ميبنا قرار   مفاعل   خود   ي برا را
   .)ييده گرايفا(

 اراده  ، اعمـال  ي و نادرسـت   يار درسـت  يـ  بـر آن اسـت كـه مع        ي به طور كل   ياله امر هينظر
 اطاعـت از    يعنـ يك قاعده  واحد     ي به   يب همه قواعد اخالق هنجار    ين ترت يبد. خداوند است 

ات ي متفاوت با همه نظرياريمعه ين نظري اتوان گفت مين يو بنابرا. گردند يماراده خداوند بر 
ك عمـل   يـ  يا نادرسـت  يـ  ي كـه موجـب درسـت      يزيرا معتقد است چ   ي ز .كند ميگر عرضه   يد

ل يـ ن مـورد دخ   يـ  در ا  يگـر ي د ةچ مالحظ ي است و ه   د خداون ينه و فقط امر   فقط و  ،شود مي
و  شـده اسـت   ريـ عب تي حـسن و قـبح شـرع       ه به ين نظر ياز ا   مي اسال ي در سنت فكر   .ستين

ان مباحـث متكلمـان     يـ  م ي مـاهو  ي تفـاوت  ،ديـ م د ين نوشتار خـواه   يطوركه در ادامه ا    همان
د توجـه   يبه عالوه با  . ن موضوع وجود ندارد   ي درباره ا  يهودي و   يحي دانان مس  يمسلمان و اله  

ـ    يـ قت  ي در حق  ،مي نگاه كن  ي فلسف ين بحث از منظر   يداشت اگر به ا     يا شـته ن ر يك بحـث ب
رابطه اخـالق  « تر يل عنوان كلين مشترك است و ذ يان فلسفه اخالق و فلسفه د     ياست كه م  

   .رديگ مي قرار  »نيو د
 آن  يل و مبـان   يـ  دال ،هين نظر ي مختلف ا  يرهاي االمكان به شرح تقر    ي حت ،ن نوشتار يا در

 يمبنا صوص بر كه به خين نقديتر  مهم.ميپرداز ميها  رامون آني پي و نقد و نظرها  ،رهايتقر
 اسـتقالل   يدگاهيـ ن د ين است كه چن   يكرد ا  وارده  ين نظر يتوان به ا   ميفلسفه اخالق كانت    

 و آثـار خـود كانـت بـا          راه بـر آ   يـ  تك ان نقد را ب   ي ا يمبان. دهد مياخالق را تحت الشعاع قرار      
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دگاه كانت  يم كه به چه معنا د     يده ميان نشان   يم كرد و در پا    يح خواه ي تشر يشتريل ب يتفص
   . همسان استي ذاتي در خصوص حسن و قبح عقل،عهيدگاه متكلمان معتزله و شيبا د

  
  هيخچه نظريتار .2

 ، در آن محـاوره    .گـردد  مـي  افالطـون بـاز      فـرون ياوته به محاوره    ين نظر ي ا تتوان گف  مي
 يزيـ ا چيـ پرسـد كـه آ   مـي فـرون  ي به نام اوت ي شخص  از ، افالطون است  يسقراط كه سخنگو  

ب ي را تـصو   يزيـ ان چ ي خـدا  ايـ كنند   ميب  يان آن را تصو   يل كه خدا  يدلن  يمقدس است به ا   
ن است كه محل نـزاع      ي از ا  يانين پرسش ب  يهم خود   ل آن كه مقدس است و     يكنند به دل   مي
ه يـ ن نظر يـ  ا ، غالـب  ينـ ي د ي با توجه به فـضا     ،زي ن ي در دوران قرون وسط    .ستيجا چ  نيدر ا 
ر و يـ كب يگـور ي گر،نيملـه آگوسـت   از جيحيلـسوفان مـس  يت ف يش مورد قبول و حما    يكماب

 تومـاس   .)453 : ص ،13(ت كـرده اسـت      يـ به صراحت از آن حما      ميكااُام  يليآنسلم بوده و و   
ن صـورت كـه   ي بد،جادكرديدگاه اين ديا  دريلي تعد6يعيه قانون طبي با طرح نظر  ،ناسيآكوئ

سن و قـبح    ان ح ي م ييز نها يتماسبب    اخالق است و   ييار نها ي مع دمعتقد بود هر چند خداون    
 كه  را داريم  يت عقل يبلان ق يااز اين رو     ،ميا  خلق شده  ندها بر صورت خداو    اما ما انسان   ،است
 .)440 : ص ،2(م  ي درك كنـ   ، شـده  يعت متجل ي را كه در طب    يار اخالق ين مع ي از ا  ييها جنبه

ز ين لوتر و جان كالون ن     ي مارت يها در نوشته ) قرن شانزدهم  (يحي مس ينيدر دوران اصالح د   
ه موضـع   ين نظر ي از متفكران دوران متجدد در قبال ا       ي برخ .ت شده است  يه حما ين نظر يز ا ا

 ، جـان الك نـسبت بـه آن        .دانند ميه  ين نظر ينه دكارت را طرفدار ا    ر يبرخ. اند موافق داشته 
 متفكـران   يگـر برخـ   ي د ي از سـو   .ت كرد ي از آن حما   حاًي صر يليام پ يلينظر موافق داشت و و    

  مـي س هاچسن و جر   ي فرانس ،يرل شافتسبر ي ا ي آنتون ،له رالف كودورث   از جم  ،دوران متجدد 
   .)453 – 454 : ص،13(ام با آن مخالفت كردند نتب

ا نبـودن حـسن و قـبح        ي بودن   ي اختالف اشاعره و معتزله بر سر اله       ،زيدر جهان اسالم ن   
چ ي هـ ،ستيـ  نيچ قـانون ي بنا به اعتقاد اشاعره چون خداوند تابع ه   .ار مشهور است  ياعمال بس 

ست تا  ين  موجود يا ش از اراده خدا قاعده    يرا پ ي ز ،ح باشد يتواند قب  ميك از افعال حضرتش ن    ي
 در گـرو    ، اعمـال  يا نادرسـت  يـ  ين درسـت  يبنابر ا . ك عمل بشود  يبر حسب آن حكم به قبح       

  : سدينو ميدگاه اشاعره يان ديب  دريجي عبدالرزاق اله.م خداوند استيتصم
اگـر در   ن معناكـه    يـ  به ا  ي است نه عقل   ي شرع )حسن و قبح  ( كه    اشاعره برآنند  رو جمهو 
ز يـ چ چ يمـر هـ    بلكه در نفس اال    .ايكرد به حسن و قبح اش      مي عقل حكم ن   ،شد ميشرع وارد ن  

 و اگر   شد مي شارع ثابت    ةگفت  و قبح ظلم به مجرد     حسن عدل مثالً  و  بود   ميح ن يا قب يحسن  
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ح و  يقبـ   بود كه شارع عدل را     هه توانست  بلك ،بود ميح ن يگفت عدل حسن و ظلم قب      ميشرع ن 
   .)344 : ص،9 (يو عدل منعكس شد ه حسن و قبح ظلمي و قضيحسن گفت ظلم را

 يعه با قول به عقلـ     يطوركه معروف است عموم متكلمان معتزله و ش        گر همان ي د ياز سو 
 مخالفـت   يه امـر الهـ    يـ ا همان نظر  ي يه حسن و قبح شرع    ي بودن حسن و قبح با نظر      يو ذات 
ل ي از مـسا   ياري بـس  ،يلـ ين تحل يـ د افتن فلـسفه  يز در اثر رونق     ي در دوران معاصر ن    .اند دهكر
 انـد و از    گرفتـه  مورد توجـه خـاص قـرار       ،يميان ابراه يان به خصوص اد   ياد يو فلسف   ميكال

   .ن خداوند استي و فراميان حسن و قبح اخالقيرابطه م مسألهن يل هميجمله آن مسا
 ه بر قول ب   يه حسن و قبح اله    يد توجه داشت كه نظر    يلف با  مخت يرهايش از طرح تقر   يپ

 و  8ي اخالقـ  يست انگـار  يـ جا در مقابـل ن     ني در ا  . است ي و مطلق بودن اخالق مبتن     7تينيع
عبـارت    بـه    .انـد  ي و واقعـ   ينـ ي امـور ع   يم اخالق ين است كه مفاه   ي فرض بر ا   9ييت گرا ينسب
هـر    به صورت مطلـق در     ،تين واقع ي و ا   برخوردارند يتين امور در نفس االمر از واقع      ي ا ،گريد

ن ي اخـالق بـه همـ      ي جـاودانگ  . محقـق اسـت    ، فراتر از زمـان و مكـان       ي و حت  يزمان و مكان  
قـت امـور    يه شـناخت حق   يـ ن نظر يـ  ا 10يت اخالقـ  يخالف شكاك   بر ،گري از طرف د   .معناست

ه ين نظر ي ا ،نينابرا ب . )320 – 325 :صص ،8(داند   ميسور  يم مقدور و   مي آد ي را برا  ياخالق
  هـر چنـد معمـوالً      .ي و هـم معرفـت شـناخت       ي وجـود شـناخت    هم بعد  :كند ميدا  يدو بعد پ  

 و هم به لحاظ     يوجود شناخت   معتقدند كه حسن و قبح اعمال هم       يه امر اله  يطرفداران نظر 
 و هـم    ي خداوند هم واضع دسـتورات اخالقـ       يعني ، به خداوند وابسته است    ،يمعرفت شناخت 

 ي ممكـن اسـت كـس      .وجـود نـدارد     مي تالز ،ن دو جنبه  يان ا ي م ي ول ،هاست آن) مبلغ( معلم
ن حال معتقد باشـد كـه تنهـا راه شـناخت آن     يع  نداند و درين اخالقيخداوند را واضع قوان 

ه يـ  نظر،عهيان متكلمـان معتزلـه و شـ   يـ م  در مقابـل در . خداوند استين رجوع به وح يقوان
 معرفـت   ةهـم جنبـ     و ي وجـود  ة جنب  اشاعره هم  . مطرح شده است   ي عقل يحسن و قبح ذات   

 به اعتقاد آنان خداوند هم واضع حسن و .ساختند مي ين مبتني حسن و قبح را بر ديشناخت
توان  مي ،اشاعرهة ي نظرةن دو جنبيك ا ي تفك ين برا ي بنابر ا  . است و هم معلم آن     يقبح اخالق 

ه آنـان   يـ و جنبه نظر   هر د  ا و معتزله كه ب    .كردريعب ت ي شرع يحسن و قبح اله    هياز آن به نظر   
 .انـد   استفاده كـرده   ير ذات ي از تعب  ،مين مفاه ي ا يان جنبه وجود شناخت   ي ب ي برا ،مخالف بودند 

ن احكـام   يـ ا  بلكـه  ،ستيخداوند ن  ا اراده ي عقل   يت احكام اخالق  يني ع ين معنا كه مبنا   يبه ا 
 يشـناخت ان جنبه معرفـت     ي ب ي و برا  .ت دارند يت و واقع  ينيمستقل از عقل و اراده خداوند ع      

 ،ي مستقل از وح   ،ين معنا كه عقل آدم    ي به ا  ، استفاده شده است   »يعقل«ر  ين احكام از تعب   يا
 ي مختلفـ  ي معـان  ي در اصطالح علـوم عقلـ      »يذات«م كه لفظ    يدان مي .هاست قادر به درك آن   

 در  ،ي اسـتاد سـبحان    .ستيجا چ  ني در ا  »يذات« يال مطرح است كه معنا    ؤن س ي و لذا ا   ،دارد
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 يجا نه به معنـا     ني در ا  »يذات«  كه دهد مين لفظ به حق نشان      يرامون ا يط پ  مبسو يقيتحق

 را ي در ادامه بحـث ذاتـ  يول). 23: ص،5( » باب برهاني است و نه ذاتيساغوجي باب ا يذات«
م و هر دو را    يري را مترادف بگ   »ي عقل « و   »يذات« اگر دو لفظ     كن  يل .رديگ مي يمعادل با عقل  
 كي صرف   ،»يذات«م در آن صورت نه فقط لفظ        ي موضوع بدان  يتمعرفت شناخ ة  ناظر به جنب  

ه يـ  همـه جوانـب نظر     ،توانـد  مي ن يعقلوصف  ن  ي بلكه عالوه بر ا    ،بود ز خواهد يوصف حشوآم 
 حـسن   يصفات اخالق «ن معناست كه    ي به ا  يم ذات يي پس بهتر است بگو    .ان كند يمعتزله را ب  

هـا را    تـوان بـه مـدد عقـل آن         مين لحاظ   يعت امور و افعالند و بد     ي طب ي ذاتّ ،اند ينيو قبح ع  
   .)328 : ص،6 (»م گرفتيباب حسن و قبحشان تصم شناخت و در

  
   مختلفيرهايتقر .3

 است  ير همان ين تقر يتر ساده. ه شده است  يه ارا ين نظر ي از ا  ييرهايد چه تقر  يد د يحال با 
 اراده و نـه عقـل       يبنام ر خداوند بر  ين تقر يبه ا   بنا .شود مير  ي تعب 11يكه از آن به اراده باور     

 : ص ،13(دهنـد  مـي ل  ين اخالق را تشك   ين قوان ين فرام يكند و هم   مي  صادر ينيش فرام يخو
ن مـصراع   يـ  ا .هاسـت  ه بر سر زبـان    ين نظر ي است كه از ا    يانين ب ي مشهورتر ،رين تقر يا .)454
 درنگ ي ب.ر استين تقري از ا گونه شعرياني ب»ن بوديريهر چه آن خسرو كند ش« كه يفارس
 مي خودسرانه و تحك   يني فرام ،ن خداوند ين صورت فرام  يشود كه در ا    مير اشكال   ين تقر يبه ا 

چ ي بـر هـ    ،ن است ي بر آن فرام   ي كه مبتن  يجه عمل به احكام اخالق    ينت رسند و در   ميبه نظر    
ن ي بنـابرا  .اراده خداوند وجـود نـدارد       مقدم بر  ياريرا مع ي ز . استوار نخواهد بود   يمنطق متقن 
 مـا  يايـ دن  كـه در يست و  اگر به اعمالي محدود ني و عقليچ حد و مرز منطقيهخداوند به   

  . بودند مي درست و واجب االطاعه ،ل اعمالين قبي ا،داد مي فرمان ، فاحش دارنديقباحت
لجـاز  «: سديـ نو مـي ن نقـد    يـ ان ا يار موجز در ب   ي بس ي به عبارت  ين طوس يرالديخواجه نص 

 يعقلـ  ،اگـر حـسن و قـبح   «: عبـارت آورده اسـت كـه   ن  ير ا ي در تفس  يعالمه حل  .»التعاكس
ن صـورت كـه آن چـه را مـا حـسن             يبود ممكن بود حـسن و قـبح معكـوس شـود بـد              مين

 ،4 (»] حـسن باشـد    ،ميپنـدار  ميح  يكه قب  چه را   آن يعني[عكس  رح باشد و ب   يم قب يپندار مي
   .است  بشري اخالقي خالف آگاهيا ن الزمهي است كه چنيهي و بد.)303 :ص

 بـا   ين كه حت  ي اقامه كنند بر ا    يني براه ،اند  كرده ير سع ين تقر ين حال طرفداران ا   يدر ع 
وص اقامـه شـده     ن خـص  يـ  كه در ا   ي دو برهان  .رفتيه را پذ  ين نظر يد ا ي با ،ين نقد يوجود چن 

  برهان نخست بر آن است كه      .كنند مي به قدرت مطلق خداوند استناد       ي هر دو به نوع    ،است
ل ي خدا قا  يو نه   اعمال مقدم بر امر    ي برا ي به  حسن و قبح ذات      ن داشته و  ي جز ا  ي تصور اگر
ن محدود ي و ا  .ميدار ميحضرتش محدود     مقدم بر اراده   يارهاي قدرت خداوند را به مع     ،ميباش
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نـداران اهـل    ي د  معمـوالً  . كمال مطلق حـضرتش منافـات دارد       باشدن قدرت مطلقه خداوند     

گر كه محـدود شـدن قـدرت مطلـق          يان د يدت و ا  يحيعالم اسالم و چه در مس       چه در  ،ظاهر
ن يهم ه كه در  يمين ت ب مثال ا  ي برا .ابندي مي را جذاب    ين استدالل يتابند چن  ميخداوند را برن  

 الـو عفج« :سديـ نو مـي ن بـاره    يـ  در ا  ،يالرسـائل الكبـر   عة  مجمودر  كند،   ميحال و هوا تفكر     
و   العبـد يحرمون علـ يه من جـنس مـا  يحرمون عليو   العبد يوجبون عل ي ما اهللا يوجبون عل ي
 حاصـل   .)90: ص ،5 (»حكمـتم  ةمعرفـ مع قصور عقلهم عـن       ةالحكمسمون ذلك العدل و     ي
هـا   ش را بـه محـك آن  يم كه بشر اعمال خوي بدانييارهايكه اگر خداوند را تابع همان مع    نيا

   .ميف كنين تكليي خداوند تعيم براي بدان معناست كه خواسته باش،سنجد مي
ن است  ي بر آن است كه شرط خرد ا       ،لقه خداوند طا استناد به قدرت م    دوم بازهم ب   برهان

 يبه حـد   ميطره خداوند بر آديس  قدرت و.چدين خداوند قادر مطلق سرنپ   ياز فرام   ميكه آد 
ز ما از چشم خداونـد بـه دور      يچ چ ي ه .ت او وجود ندارد   ياست كه امكان فرار از قلمرو  حاكم       

در برابـر اراده     مـي ن آديـ  بنـابر ا .ميـ قـرار دار ت او يكمره حايم در دايكه باش ست و هر جا  ين
 معتقـد اسـت كـه       12چيتر گ ي مثال پ  ي برا .ن ندارد ي جز ادب و تمك    يا  چاره ين موجود يچن

زد و از فرمـان     يـ كند كه هرگز با خداوند بـه رقابـت بـر نخ            مياقتضا    ميش آد ي اند لĤمعقل  
ــا اســتفاده از رابطــ  او.چديحــضرتش ســرنپ ــانير يان اســاطيخــدا دو خــدا از ةب  يعنــي ،ون

 ،زئـوس نبـود    دهيـ وس آفر يتي پروم .كند مي مبادرت   معنان  يح ا يوس و زئوس به توض    يتيپروم
وس در مقابـل زئـوس      يـ تي پروم يل وقتـ  ين دل ي به هم  . زئوس قدرت محدود بر او داشت      يول

 نوع  ي ول . نا بخردانه نبود   ي عمل و  ، آتش را از آسمان ربود     ،كرد و برخالف خواست او     انيعص
  : سدينو مين باره يچ در اي گ. متفاوت است،ابطه ما با خداوندر

 را كـه همـه      يد كس ياهست كه بخو   ا ن مثل آن  ي ا . قادر نابخردانه است   يخدا  از ينافرمان
ون سـاختن او    بـ غ م ي شما بـرا   يها  از تالش  يبه خوب د  يدان مي رهن اوست و   تجارت شما در  

 كتك بزند   ا ر يچوب همان دست   چنان است كه  .. .گريعبارت د  ا به يد  يون ساز ب مغ .آگاه است 
   .)337 – 338 :ص ص،8(گرفته است كار را به  را قطع كند كه آنيا تبر همان دستي

 اخالق را به قدرت     يت خدا و حت   يري خ ، تصور ما از خدا    ،ن استدالل يتوان گفت ا   مي يول
زه اطاعت از   يانگن  يتر آن صورت ترس از قدرت خداوند مهم        در .دهد مي محض تنزل    يپرست
 ينـ ي زميهـا  ان قـدرت متعـال و قـدرت   يچ با فرق گذاشتن مي گ.خواهد بود ن خداوند   يفرام
 :ديـ گو مي او   . دارد ،يگر قدرت هراس  ير د يا به تعب  ي ي قدرت پرست  ين فضا يف ا ي بر تلط  يسع
ـ   ن  يكرد همانا پرستش قدرت متعال اسـت بـه همـ          ين رو يجا كه ا    از آن  يول« ك يـ  اجهـت ب
 يكـرد ين رو ي و بـا چنـ     . متفاوت اسـت   كامالً يني زم يها ت بار نسبت به قدرت    كرد حقار يرو

ز به رقابت با خدا بر      ي صورت ناموافق ن   ه ب يرقدرت حت د قَ يني زم يك فرمانروا ي .ستيمالزم ن 
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ان يـ تـوان م   ميرا هر چند    ي ز . است ي مشكل به قوت خود باق     اما، .)338 : ص ،8(» زديخ مين

 مورد  مسأله به   ين موضوع ربط  ي ا ي فرق گذاشت ول   ينيزمقدرت موجودات   و  قدرت خداوند   
ن يمأ جـز تـ    ي كـه هـدف    يك برنامـه تجـار    يصورت اخالق تا حد     در هر   . كند ميدا ن يبحث پ 

ن ياخالق نه فقط مبا    ، حال بنا به تصور فهم مشترك نوع بشر        .ابدي ميزل  ن ت ،مصالح ما ندارد  
   . درست در مقابل آن قرار داردي است بلكه حتيشي و مصلحت انديشگين نوع تجارت پيبا ا
 ي صـدور احكـام اخالقـ      أ منـش  يياند اراده خداونـد بـه تنهـا         گفته ،ن اشكال ي از ا  يي رها يبرا
ز نه تنهـا بـا اراده   ين احكام ن ي صدور ا  نيابنا بر    ن عقل اوست و   ي بلكه اراده خداوند ع    ،ستين
كـار آن    ازيز  گرهـ يـ  نريـ ن تقريـ  ا ي ول .)545 : ص ،13( ز منطبق است  يو بلكه با عقل او ن     ا

ن عقل خداوند در مقام صدور    يا اراده و هم چن    ين است كه آ   ي ا مسألهرا  ي ز .ديگشا ميمشكل ن 
   .ا نهيزم است ت مقدم بر آن احكام ملياري به معياحكام اخالق

 ،الك گفـت اطاعـت از خداونـد        داستان با جان    هم ،رين تقر يتوان در دفاع از ا     مي ن يحت
هون خداوند  ر فقط و فقط م    ،ندار ما  و  و دار  يرا همه هست  ي ز ،قول است سته و مع  ي شا ياطاعت
 ، بـه خداونـد    يازمند و متك  ي اگر ما نه فقط ن     ي حت ي ول .)455 : ص ،نهما( به اوست    يو متك 

ن مبنـا بـه     يـ  ا ،مياز به خداوند هـم باشـ      يو ن  ن فقر ي ع ،يرازين ش ير صدرالمتاله يبلكه به تعب  
ت و  يـ  كه  مـستلزم حر     ي از منظر اخالق   ،ما از خداوند  كند كه اطاعت     مي خود اثبات ن   يخود

 ين اطاعت را از منظر    يكه باز هم ا    ني مگر ا  . بخردانه است  ي اطاعت ،م است ياستقالل در تصم  
   .ميريشانه در نظر بگيل اندĤم

 كـه  ير مـشهور يـ  تقر.افتيه دست ين نظري از ايتر ر معقول يتوان به تقر   ميپس چگونه   
رد يپـذ  مـي  آدامز   . است 13ر رابرت آدامز  ي تقر ،ه عرضه شده است   يظرن ن يدر دوران معاصر از ا    

 بخردانه  ينين فرام ي اطاعت از چن   ،مياراده خداوند بدان  ن خداوند را صرفا     ي فرام يكه اگر مبنا  
 ، را احرازكننـد   يط خاصـ  ين خداوند شـرا   يفرام گر معتقد است كه اگر    ي د ي ازسو ي ول .ستين

 كـه  ني بر آن است كه فرمان خداوند مشروط است به ا          ،بنابراين .استها معقول    اطاعت از آن  
م كـه   يدان مي به عالوه ما     .)432: ص ،2 (»ش عشق بورزد  ي مخلوق خو  يها خداوند به انسان  «

آن  ه بر ين نظر يافته آدامز از ا   يل  ير تعد ين تقر ي بنابرا . به بندگانش دارد   ين عشق يخداوند چن 
ـ   قتي در حق  ،ن خداوند ياست كه التزام ما به فرام       اسـت نـه صـرف       مهربـان  ي خـدا  ه التزام ب

 اسـتوار   يتـر   مـستحكم  ير آدامز را بر مبنا    يتوان تقر  مي). 459 : ص ،13( قادر مطلق    يخدا
گـر  ي از صفات د   ي از صفات خداوند را جدا     يكيد  ي معاصر برآنند كه نبا    ة فالسف يبرخ. داشت

جـاد  ي ا يت تعارضـ  ن صـفا  يان لوازم ا  يقل م ان صورت ال  يا را ممكن است در   ي ز .در نظر گرفت  
 ، كمـال اسـت  ةن مرتبيا واجد برتريشود خداوند موجود كامل   مي گفته   ين وقت ي بنابر ا  .شود

ن را بـدان معنـا      يـ د ا ي نبا يه را داراست ول   يات كمال يخصوص ايبدان معناست كه همه صفات      



68  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
ت يد محـدود  يـ  كـه نبا   يزيـ  چ . آن صفات وجود نـدارد     ي برا يتيگونه محدود  چيگرفت كه ه  

ن باشـد كـه صـفت       يـ  كمال خداوند ا   ي چه بسا اقتضا   ي ول . كمال خداوند است   ،شدداشته با 
گرش تحـت الـشعاع اطـالق آن        يه د ي واجد باشد تا صفات كمال     ي را در اندازه مشخص    يخاص

 بـه  ي تـصور خـدا از جهتـ   ي و فلسفيني دييرايهمه گ«ا فرو  ي تال ةبه گفت . رندينگ صفت قرار 
ه را يـ ات كماليا خـصوص يـ ت ا است كه همه صفيد تصور موجو،ن تصوريل آن است كه ا يدل

جموعـه  ن م يتـر   بزرگ ي دارا يرا موجود  توان خدا  ميب  ين ترت ي بد .)139 :ص،  8( »داراست
 ،ن حدشان واجـد نباشـد     ي اگر خداوند آن صفات را در باالتر       و. ات هم امكان دانست   يخصوص

ا هـر   يـ حكمـت    ، قـدرت  ن اگر مثالً  ي بنابرا .ستي نقصان در او ن    ي به معنا   لزوماً يزين چ يچن
ـ            ،ه باشد ي مصداق صفات كمال   يگريصفت د   نـه   ي موجود كامل آن صـفت را واجـد اسـت ول

  :سدينو مين باره ينگر در اي شلس.ش مطلوب استيرا كه بيشتر از حديب
 را در اعـال     ]ت كمـال  ا صـف  يعني[كه آن صفات     ني ا سبب را به    ي خطاست موجود  ناًيقي
 ين صـفت  ين است كه چن   يرا به عكس نشانه كمالش ا     يم ز يبدان  ناقص ،ستياش واجد ن   مرتبه

   .)140 : ص،همان( ]شترينه ب و[  واجد باشد، كه كمال افزاستيرا فقط تا حد
ن صورت مشكل محدود شدن قدرت مطلق       ي در ا  ،توان گفت  مي راه حل    ني ا  در نقد  يول

 ، مطلق دارنـد    از وجود كامل   يدي توح ي كه تصور  يباوران  و خدا  . است يچنان باق  خداوند هم 
ن يـ د ايـ  با،ل شـد يـ  قايتين محدودي اگر هم بتوان چن اًي ثان .تابند مي را برن  يتين محدود يچن

 از قدرت مطلق    ي تصور مشخص  كه صرفاً  ني ا . داشته باشد  ي و عقالن  ي منطق يت مبنا يمحدود
شـود   مـي ن ن يل بر ا  ي دل  منطقاً ،باشند  ميشود كه احكام خداوند خودسرانه و تحك       ميموجب  

 كمـاالت خداونـد   يتـوان بـرا   مي كه ي در واقع تنها حدود.ميخداوند را محدود بدانپس  كه  
   . منجر شودي به تناقص منطق،ن كماالتي است كه اطالق ايي در جا،ل شديقا

ن خداوند عرضـه كـرده      يبودن فرام   مي اشكال تحك  يبرن برا  نيچارد سو ي كه ر  يحل راه
و ) نزد متكلمـان مـسلمان  (م  يكالم قد  ه هم در  م ك يدان مي .رود ميش  ين جهت پ  ي در ا  ،است
تواند هم   ميا خدا   ين كه آ  ي در ا   مثالً ، در بحث از پارادوكس قدرت مطلق      ،نيفلسفه د در  هم  

كه خـود قـادر بـه        نديافري ب يتواند سنگ  ميا خداوند   ين كه آ  يا ا ي موجود باشد و هم نباشد و     
. ستي محدود ني جز محال منطقيدچ حياند قدرت خداوند به ه      گفته ،كردن آن نباشد   بلند

 محال است و قدرت مطلـق بـه         ز منطقاً ي آن چ  ، باشد ي مستلزم تناقص ذات   ،يزياگر تصور چ  
 يگـر يال دؤس.  مقدور خداوند است   يزي هر چ  ،ين موارد ي به جز چن   ي ول .رديگ ميآن تعلق ن  

)  نادرست ياعمال اخالق (ح  يبه قب ا قدرت خداوند    ين است كه آ   يشود ا  ميكه بالفاصله مطرح    
ح ياند خداونـد قـادر بـر قبـ     گفته  پاسخ مثبت داده وسؤالن ي به اي برخ .ا نه يرد  يگ ميتعلق  
 مرتكـب   ،ح ندارد ي ارتكاب قب  يبرا) يداع (يا زهي چون انگ  ي ول .)را قدرتش عام است   يز(است  
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زه يكه خداوند انگ نيرا ايز. گردد مي باز ي قبليها پاسخبه  ين پاسخ به نوعي ا.شود ميح نيقب
ن يـ ل و بنـابر ا ي قـدرتش را تعـد  ، حكمت او از آن جهت است كه مثالً،ح نداردي فعل قب  يبرا

 صفت حكمت صـفت     ييشود كه بر چه مبنا     مي مطرح   سؤالن  ي و بالفاصله ا   .كند ميمحدود  
ر صـفات   يا سـا  يـ  صفت حكمـت     ،د صفت قدرت  يكند و به عالوه چرا نبا      ميقدرت را محدود    

  . رامحدود كند
ق امـور محـال     يز از مـصاد   يـ ح را ن  ي از اعمال قبـ    ي برخ دست كم  كوشد تا  مين برن   يسو
ح تعلـق   ين قـسم از امـور قبـ       ي قدرت مطلق به ا    آن صورت اصوالً    است كه در   يهي و بد  .بداند

 يق اخالقـ  ي و حقـا   13ي ضـرور  يق اخالقـ  ي را بـه حقـا     يق اخالقـ  يبرن حقا  نيسو. رديگ مين
هـا    هستند كه امكان كذب در آن      يقي حقا ،ير ضرو ياخالق قي حقا .كند يم م ي تقس 14يامكان

كـه   نيـ صرف نظـر از ا     ...ط ممكن يهر مجموعه شرا   در« هستند كه    يقيها حقا  ني ا .راه ندارد 
 ي مانند وفا  ي رفتار اخالق  ي اصول كل  .)527 : ص ،14 (»اند  صادق ،ط بالفعل چگونه باشد   يشرا

ط ي شـرا  ي هستند كه بـر مبنـا      يقي حقا ،ي امكان يق اخالق ي حقا ي ول .اند ن قسم ي از ا  ،به وعده 
 از  يا  مرتفع نمونه  يها ندن كودكان از فراز ساختمان    كر اف ي به ز   مثالً .اند  صادق يل خاص بالفع

 .شـود  مـي  است كه در عالم حاصل يط بالفعلير وابسته به شرا يقبح نمونه اخ   .ن قسم است  يا
 بـه   يريثار جبران ناپـذ    مرتفع آ  يها در عالم بالفعل ما كه انداختن كودكان از فراز ساختمان         

 ،بـود  مـي  يگـر ي د ةط بالفعل عالم به گون    ي اگر شرا  يول .ح است ي قب ين عمل ي چن ،ه دارد اهمر
 ي بلكه برا  ، به همراه نداشت   يبي نه تنها آس   ،يبود كه انداختن كودكان از بلند      مي چنان   مثالً

        بـود   يمـ ح ن ي قبـ  ،ين عملـ  ي در آن صـورت چنـ      ،بود ميد  يز مف يها ن  آن  مي و جس  يرشد فكر 
   .)همان(

 يق اخالقـ  ي در مورد حقا   دست كم «د كه   يتواند بگو  ميز فوق   ي توجه به تما   ان برن ب  يسو
قـدرت او را     ،ق با محدود ساختن قدرت مطلق خداونـد       ين حقا يتوان گفت كه ا    مي ن يضرور

 او   قدرت ي ناف ،يق منطق ير دادن حقا  يي خداوند در تغ   يطوركه ناتوان  را همان يز. كنند مي ينف
 بـا قـدرت او      يز منافـات  يـ  ن ي ضـرور  يق اخالقـ  ير دادن حقا  يي حضرتش در تغ   يناتوان. ستين

 ،ان باشـد يـ م  دري ضـرور يق اخالقي حقاةمسألب اگر ين ترتي بد.)528 : ص ،همان ( »ندارد
 بـا قـدرت   ي منافاتيزين چي چنيست وليق مقدور خداوند ن  ين حقا ير دادن ا  ييگفت تغ  ديبا

ر دادن  يـ يتوان گفت كه تغ    ميز  ي ن ي امكان يق اخالق يگر در مورد حقا   ي از طرف د   .مطلق ندارد 
 كـه مـصداق   ييرا حـسن و قـبح در جـا   يـ ز. كنـد  مي را متوجه خداوند ني اشكال ،قين حقا يا

 ،طير شـرا  ييـ ن در صـورت تغ    يو بنا بـرا   . ط بالفعل عالم است   ي تابع شرا  ، باشد يقت امكان يحق
 ، به عالوه خداوند چون قادر مطلق اسـت   .استزم  ال  كه اصوالً  ،زيق نه فقط جا   ير آن حقا  ييتغ

  .  توانا است، اخالقيق امكانير حقايي عالم و هم بر تغيط امكانير شراييهم بر تغ
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را يـ  ز .شـود  مـي  ي منتهـ  ي امر اله  ةيت به كنار نهادن نظر    يدر نها برن  ن  ي راه حل سو   يول

 بـر اراده    يور ضـر  يق اخالقـ  ي حقـا  دست كـم  ن است كه    ين برن مترتب بر ا    يهمه بحث سو  
 دانـست كـه     يضـرور  يقي حقا ،ق را ين حقا يتوان ا  مي يدر صورت . خداوند تقدم داشته باشند   

و . ها را نداشـته باشـند      ل در آن  يا تعد ير  ييجاد تغ ي ا يي توانا ، اراده خداوند  ي حت ،يا چ اراده يه
 امـر   ةيظر با كنار نهادن ن    يجه مساو ي خداوند و در نت    ةق بر اراد  ين حقا ي تقدم ا  ين به معنا  يا

  .  استياله
 ن اشكال گفته شـود كـه فرمـان خداونـد نـه علـت وجـود         يالبته ممكن است در پاسخ ا     

 بـه  يق اخالقيگر وجود حقا  ي به عبارت د   .ق است يحقا  بلكه معرف آن   يق اخالق يحقا) واضع(
ن صـورت   يـ  در ا  . خداوند است  يون وح هق مر ين حقا ي بلكه شناخت ا   ،ستيخداوند وابسته ن  

د فرمـان خداونـد را راه   يـ كماكـان با  را هـر چنـد  ي ز،ستين برن وارد ن   يپاسخ سو  به   باالنقد  
 خداونـد   ةق مستقل از اراد   ين حقا ي وجود ا  ي دانست ول  ي ضرور يق اخالق يشناخت ما به حقا   

 محـدود   ،اش ي شـناخت   معرفـت   را به صرف جنبه    ياله  امر ةي اگر نظر  يكن حت ي ل .خواهد بود 
 هنـوز   ،ميها را مرهون خداونـد بـدان        و نه وجود آن    يق اخالق ي فقط شناخت حقا   يعني ،ميكن
 متعـدد  ياند با توجه به كتب آسـمان   گفته اوالً. مواجه خواهد بود  ي جد يه با نقدها  ين نظر يا

 ة خداونـد در بـار  ي در خصوص نظر واقعـ     يتوان به اجماع   مي  دشوار ،ان و ملل مختلف   يدر اد 
تـوان بـه سـخن       مـي كه چگونه    نياتر   و مهم   اشكال دوم  .افتيك عمل دست    يحسن و قبح    

قـت بـه    يحق  در .دهـد  مي فرمان ن  يكيكرد كه خداوند جز به ن      نيقيخداوند اعتماد داشت و     
 در حـد ذات     ي قادر مطلـق وقتـ     ،در مفهوم خالق عالم مطلق    « 14تيك ناول اسم  ير پاتر يتعب

 يجـود ن مو يد از چنـ   ين باشد كه ما با    ي وجود ندارد كه مستلزم ا     يزي چ ،شود ميخود لحاظ   
   .)156 : ص،11 (»ميت كنيتبع

  يت اخالقـ  يـ ريد كه خ  يآ مي الزم   يدر صورت «ت كرد   ي تعب ين موجود يد از چن  يكه با  نيا
ـ  .)همـان  (»مييفزايز به تصورمان از خدا ب     يخدا را ن   ت يـ ريتـوان خ   مـي  ي در چـه صـورت     ي ول

. ر اسـت يف خي ممكن است گفته شود خداوند بنا به تعر    . را به تصورمان از خدا افزود      ياخالق
ل اسـت و    مـا ك ريم كه خ  ي اگر ابتدا ندان   يول. ر نباشد ي خ يتواند خدا  مي كامل مطلق ن   يخدا

ن سان نـه تنهـا      ي بد .ر كرد يتوان خدا را متصف به خ      مي ن ،شود مي خداوند   يستگيموجب شا 
 تـصور خداونـد    بلكه اصوالً،ستي خداوند نينه و  وابسته به امر يشناخت حسن و قبح اخالق    

  .  استير و ارزش اخالقي از خيداشتن درك  مترتب بر،ري خين خدابه عنوا
 اشاعره اقامه شده ي حسن و قبح شرعةي در رد نظر   كه يلي از دال  يكي ،زيدر عالم اسالم ن   

ق يـ اگر حسن و قبح از طر     «ن است كه    ي استدالل ا  .ق است ين اشكال قابل تطب   يهم  با ،است
 د االعتقـاد يـ تجر در يخواجـه طوسـ   .»ر نبود در كا  ي حسن و قبح    اصوالً ،شد ميشرع اثبات   
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ـ     ين ب ي ا يعالمه حل  .» شرعاً ثبتا لو  وال نتفا ئهما مطلقاً    « كه   ستا  آورده  بيـان  اان خواجـه را ب

 هـم   ي قـضاوت  ،ميزها آگاه نبـود   ي چ يما به حسن و قبح برخ      اگر: كند مير  ين تفس يمثال چن 
 در آن   .دروغ صادر شود   كه از خداوند  ز بود   ين جا يم و بنابر ا   يداشت ميدروغ ن  يدرباره نادرست 
ك عمـل و    يـ  يرفت و اگر به درست     مي خداوند از دست     يها ما به صدق گفته    صورت اعتماد 

 آن  ينادرسـت  ايـ  ي در مورد درسـت    ينيقيچ  ين راه ه  يا  از ،داد ميگر فرمان   ي عمل د  ينادرست
وغ باشـد و    در را همواره احتمال آن وجود داشت كه سخن خداونـد         يشد ز  مياعمال حاصل ن  

دربـاره    اما.كند يد نبود كه خداوند ما را به فعل نادرست فرمان دهد و از فعل درست نه          يبع
 ، بـودن حـسن و قـبح   ي با فـرض شـرع  اريسد زينو مي وجود دارد    ين احتمال يكه چرا چن   نيا

حتمـال   ا ،مانه بودن فعـل خداونـد     ي و فقط در صورت حك     . خواهد بود  يحكمت خداوند منتف  
   .)302 : ص،4(شود  مي يح در مورد او منتفيبه قبفرمان دادن 
ن اسـتدالل در  يمـل در همـ   أ بـا ت   ي ول .دهد مين باره ن  ي در ا  يشتريح ب ي توض يعالمه حل 

 و چـون در     .رون از خداونـد باشـد     يـ  ب يزيد چ ي با ،م دانستن خداوند  ي حك يم كه مبنا  يابي مي
ن حاصل شـود كـه   يقيت كه ن اس ي ا مسأله يعني ،ان است ي در م  ي احكام اخالق  مسألهجا   نيا

 ،از اسـت  يـ جا مورد ن   ني كه در ا   ي مستقل ين آن مبنا  ي بنابرا ،دهد ميح فرمان ن  يخداوند به قب  
د يـ آ مـي ان  ي سخن از حكمت خداوند به م      ين مقام وقت  يا  است و به عالوه در     ي اخالق يمبنا

مت  و حك  ، خداوند مورد نظر است    ي عام كلمه بلكه حكمت اخالق     ينه صفت حكمت به معنا    
 كه ما   ي پس تا زمان   .ر شده است  ي تعب »تيريخ« است كه از آن به       ي همان صفت  ،ن معنا يبه ا 

را بـه    ين كمـال  يم چنـ  يتـوان  مـي  ن ،مي به عنوان كمال نداشـته باشـ       »تيريخ«  از يخود درك 
 ي نقـد  ،يالهـ   امـر  ةيـ ن نقد به نظر   يتر توان گفت مهم   ميب  يتن تر ي بد .مينسبت ده  خداوند

 كـه بـه عنـوان    يديهر مجموعه عقا« . اخالق اقامه شده است    »تقاللاس« ياست كه بر مبنا   
تا   ما عرضه كند   يد خود را بر قضاوت اخالق     ي ابتدا با  ،شود ميه  ي اخالق ارا  ي ممكن برا  يمبنا

 ساختن اخالق بر هـر مبنـا        يب مبتن ين تر يرفته شود و بد   ي معتبر پذ  يبتواند به عنوان مبنا   
 در  .)156 : ص ،همـان  ( » مستلزم دور اسـت    ] خدا ةاد چون ار  يي مبنا يعني[ن دست ي از ا  يي
دگاه يـ دگاه كانـت و سـپس از د       يـ  اسـتقالل اخـالق را از د       يعنـ ين مبنـا      يهمـ  ، بحث ةادام

   .ميده ميعالم اسالم مورد بحث قرار   دريطرفداران حسن و قبح عقل
  

  كانت ديد استقالل اخالق از .4
 يجـاب ي و اي سـلب ة دو جنبـ   ،نيخالق و د  دگاه كانت درباره ا   يد توجه داشت كه د    يابتدا با 

جنبـه  در   و   . اسـت  ي امر اله  ةي در خصوص نظر   ين نقد و  ي هم ، بحث كانت  ي جنبه سلب  .دارد
و به (ن ي بدون اعتقاد به دينشان دهد كه  اخالق و الزام اخالق     تا  كوشد   مي ي بحث و  يجابيا
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ـ . ستيمعقول ن)  نفس و خداي جاودانگ،اريق بدون اعتقاد به اخت يطور دق   هـر دو جنبـه   يول

جا فقط فرصت پرداختن بـه       ني در ا  . است ي اخالق مبتن  ينييا خودآ يبحث كانت بر استقالل     
   .طلبد مي را يگريرصت دف يجابي جنبه اامام يو را دارادگاه ي ديجنبه سلب

. وابـسته باشـد    15 جز عقـل محـض     يزي به چ  دتوان مي ن ، اخالق يياز نظر كانت اصل مبنا    
ن ي فهم ا  ي برا . استقالل اخالق است   ي ناف ، خداوند ة اعم از اراد   ،يزي اخالق به هر چ    يوابستگ

 در  يكـ يانقالب كپرن «و از آن به      كند ميجاد  يكانت در اخالق ا    هي را كه نظر   ي تحول ،استقالل
   .مي قرار دهي مورد بررس،شود مير ي تعب»اخالق

   در اخالق يكيانقالب كپرن .1. 4
 ،شود مي محسوب يكي انقالب كپرني نوعيعقل نظر  كانت دريدطوركه فلسفه نقا نهما

 ينقـد عقـل عملـ       كانـت در   . است ين عنوان ي چن ةستي شا ،زي ن ي عقل عمل  ة او در حوز   ينقاد
ل ي اجمال دل  .اند لسوفان در خصوص اصل برتر اخالق دچار خطا شده        ي ف ةمعتقد است كه هم   

  : ن شرح استين مدعا به اي بر ايو
 أمبـد  اند كه بتواننـد مـاده و       ك موضوع اراده بوده   ي ي در جستجو  ]وفانلسيف[ها   را آن يز

ت برتـر را    يـ ريد تـصور خ   يـ ن موضوع لذت را كـه با      يها ا  آن  خواه ، حال ...دهند قانون قرارش 
نهاده باشـند و خـواه در اراده         ي اخالق ]احساس[ در   ،كمال  در ،سعادت  در ،ساخت ميفراهم  
   .)64: ، ص5:  ج،12( است ينييآ دگر زمها مستل هر صورت اصل آن  در،خداوند

  16ينـ يي مـستلزم دگرآ   ،هيـ ن نظر يـ ن اسـت كـه ا     ي ا يه امر اله  يكانت به نظر   ن نقد يبنابرا
 . اسـت 18ينـ ييخـود آ  ،ك عملي 17ي وجاهت اخالقي اصليحال آن كه از نظر او مبنا      ،است

 اخالق را   ينيي خودآ »يل عقل عمل  يتحل«ل عنوان   ي ذ ،ي عقل عمل  نقد ،كانت در دفتر نخست   
شه بـر طبـق     يـ  هم يدر مقام انجام فعل اراد      ميآد« از نظر كانت     .كند ميح  يل تشر يبه تفص 
 اسـت  يا گر هر عمل به گونه ي به عبارت د   .)77 : ص ،7( »كند ميق عمل   ي قابل تنس  يا قاعده

  نجات جان افـراد    ي برا ي كس ي وقت  مثالً . را از آن استنتاج كرد     يا ا ضابطه يتوان حكم    ميكه  
 نجـات  يد بـرا يـ شه بايـ هم«: استنناج است كهن قاعده از عمل او قابل     يكوشد ا  مي ر خطر د

 است كـه    يا ا به گونه  ي ي عمل ي قاعدهن  ي ا ي ول .»دي كوش ند كه در معرض خطر    يجان كسان 
كـه در مـورد      نيا ا ي شود و  ميفاعل معتبر است و فقط در مورد او اطالق           مورد اراده  فقط در 

 و  19را دستو ي يحالت نخست از آن به قاعده  ذهن         در .قل معتبر است  اهمه موجودات ع   اراده
  ممكـن    .)19 :، ص 5: ج ،همـان (كنـد  مـي ر  يا قانون تعب  ي ينيع آن به قاعده   در حالت دوم از   

 .» انتقام بماند  ي ب يرچ آزا يهاجازه داد   د  ينبا«ن قرار دهد كه     يش را ا  ي دستور خو  ياست كس 
د و  يـ  درآ ي به صـورت قـانون عملـ       دتوان ميف است و ن   ك دستور صر  ين  يم كه ا  ينيب مي يول
 يا ن قاعـده ي خود آن شخص و بنـابرا      ةن دستور فقط قاعد   يلذا ا . باشد  مي همه كس الزا   يبرا
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هـر موجـود     ة اراد ي برا يا  قاعده ،گانهي واحد و    يقالب دستور  ن عمل در  ياگر ا « است   يذهن
ـ  .)120  :ص ،12 (»كنـد  مـي نقض    خودش را   لزوماً ،رديقل قرار بگ  اع  كـه   ينـ ي قواعـد ع   ي ول

 ،كننـد  قـل صـدق   ارند و در مورد همه موجـودات ع       ي قرار بگ  ين عمل يمقام قوان  توانند در  مي
  . ندا عتين طبيه قوانيشب

مقابـل   در(دارها  يـ اند و همه پد    يعت جار ير در طب  يپذنا استثنا يعت به صورت  ين طب يقوان
ز از جهـت اسـتثنا      يـ  ن ينـ ي ع ين عمل يان قو .ها قرار دارند   تحت و تابع آن   ) ياالمر ذوات نفس 

شـان بـدون     قي مـصاد  ةمورد همـ   اند و در   عتين طب ين قوان ي درست همانند هم   ،ر بودن يناپذ
را ي ز .ستير ن ي ناگز ي اطاعت ،نين قوان يا ها از   اطاعت انسان  يول. كنند مي صدق   ييچ استثنا يه
كار دارد كه سرشت     و سرل  ي با قوه م   يعني ]افاعل شناس [ ذهن ا ب  عقل لزوماً  ،يدر امور عمل  «

ندكـه  چ  هـر  .)نهمـا  (»ها را در آن قاعده صـورت دهـد         لي انواع تعد  ،تواند ميمخصوص آن   
 يا لهيشه عمل را به عنوان وسـ      ين صورت كه هم   ي عقل است بد   شه فرآورده ي هم يقاعده عمل 

ـ  ،كند ميه  يتوصمورد نظر   جاد معلول   ي ا يبرا  ، انـسان  يعنـ ين قاعـده    يـ  ا ي چـون مجـر    ي ول
 ي گاه.ست او را به عمل وادارديشه قادر نين عقل همي بنابرا،الت استي از عقل و تما  يبيترك
ن يبنـابرا . مانـد  ميدهند و عمل به قانون معطل        ميالت فرمان عقل را تحت الشعاع قرار        يتما
ـ    ينـ يعت لزوم ع  ين طب يچند همانند قوان    هر ،ين عمل يقوان ن ين قـوان  يـ  ا ي مجـر  ي دارنـد ول
 ي موجودات متعقل متناه ين برا ين صورت آن قوان   يا ست و در  يبند ن  يشه به آن لزوم پا    يهم

ن معناست كه اگر عقل     يامر و الزام به ا    . شوند ميقالب امر و الزام عرضه       در) از جمله انسان  (
 حـال كـه     . اجرا خواهد شد   يني ع يبتواند اراده را ملزم سازد الجرم عمل بر طبق قانون عمل          

 كانت اوامر را بـه  ،شوند ميان ي به صورت امر بيقل متناها ع در مورد موجودات   ين عمل يقوان
  : كند يم مي به دو دسته تقسيطور كل

 ،همـان  (21]مطلـق [ اوامـر جـازم   واند  مهارتي صرف دستورها  ي حاو كه 20اوامر مشروط 
  .)20: ص

شه مـشروط  يـ عمل هم ،ن اوامري در ا.اند هي شرط يايشه به صورت قضا   ياوامر مشروط هم  
 زنـگ بـه صـدا    يخـواه  مـي  اگـر «شود كه    مي گفته   مثالً.  مشخص است  يا جهيبه حصول نت  

 فـالن كـار را انجـام        ،ياب شو ي كام يخواه مياگر  « كه نيا ا ي »ن دكمه را فشار بده    ي ا ،ديدرآ
 ،8( اسـت  ياطيـ اوامر احت از يا  و مثال دوم نمونه ي از اوامر مهارت   يا مثال نخست نمونه   .»ده
مقابـل اوامـر      هستند و در   يطي مشروط به شرا   ،ن اوامر ي ا ،تدو صور   در هر  ي  ول  .)387 :ص

دهـد   مـي  فرمان   يزي است كه به چ    يامر مطلق امر  . رنديگ مي قرار   )شرط و ديق يب( ،مطلق
  مـثالً . مشروط كند، خاصيتي به غايابي ا دست يجه  ين فرمان را به حصول نت     يبدون آن كه ا   

 ا اصـوالً  يد  يايان ب يل آن به م   يدل از يرچ ذك ي بدون آن كه  ه     »راست بگو «شود كه    ميگفته  
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ان يـ ز م ي تمـا  ، معتقـد اسـت    22رينتايطور كه السدر مك ا      همان .كار باشد   آن در  ي برا   يليدل

 بـر   در يا  سـخن تـازه    ،ن مـورد  ي است و نظر كانت در ا      ييز آشنا ي تما ،مطلق مشروط و  اوامر
 ي كـه كانـت بـر مبنـا        ن اسـت  يت دارد ا  يه كانت اهم  ينظر  كه در  يزي چ ي ول .)همان(ندارد  

عتقد است كه فقـط     م راي ز .كند مين  ييش در اخالق را تب    ي خو يكيكپرن  انقالب ،زين تما يهم
ن يمـشروط چنـ    اوامـر يرد و بـرا يـ مقام قانون اخالق قـرار بگ   دردتوان يا اوامر مطلق م يامر  

 نـه  رفاً اراده را صيعني(ط باشند يا مشروط به شري خود اوامر وقتيول« :ستيل ن ي قا ياعتبار
 يگـر وقتـ   ي به عبـارت د    ، موجب سازند  ،ك اثر مطلوب  ي بلكه فقط با توجه به       ،به عنوان اراده  

ن يقـوان  .)20  :، ص 12 (»ستندي قانون ن  ياند ول  يقت احكام عمل  يحق در) اوامر مشروط باشند  
 آن هـم    ،)ب سـازند  موج(كنند    وادار به عمل   ،كه اراده است  د بتوانند اراده را از آن جهت        يبا

 ي بلكـه حتـ    ، نباشند يده مبتن يا فا يداشت لذت    گونه چشم  چين صورت كه نه فقط بر ه      يبه ا 
ا مـن   يـ ش از آن كه از خود بپرسد كه آ        يد پ بايها ب   آن يش را ملزم به اجرا    ي خو يفاعل اخالق 
ا يـ  مار دار يـ جاد آن را در اخت    ي ا برايل الزم   ي وسا يا حت يجاد اثر مطلوب    ي ا ي برا يقدرت كاف 

 و دي ق ي هرگاه پا  .شرط است  و دي ق ي ب ي امر ،شود مي 23ل به قانون اخالق   ي تبد  كه ي امر .نه
د و شـرط بـه    يـ  ق ،جـا  نيـ  در ا  .قانون وجود نخواهد داشـت      در ي ضرورت ،ان باشد يشرط در م  

 خارج از عقل محض     يزيهر چ  اي فاعل   يازهايها و ن   ك امر به خواست   ي وابسته كردن    يمعنا
 اسـت كـه     يهي بـد  ،ينـه ضـرور   و   ،انـد  يمكـان  ا يها امـور  ازيها و ن   ن خواست ي و چون ا   .است

ن مـورد   يـ مثال خـود كانـت در ا      . افتي به ضرورت دست     يمكان ا ن امور يق ا يتوان از طر   مين
در  نـدوز تـا  ي بيا رهي تالش كن و ذخ  يدر جوان  «مييگو مي يد به كس  ي فرض كن  ،ن است يچن

جا در   نيكردن شخص در ا    عمل   .ك امر مشروط است   ي ،ن امر ي ا .»يازمند نباش ي ن يريسن پ 
 اگر    مثالً .اشدبمتفاوت  با هم     است كه ممكن است در مورد افراد مختلف كامالً         يطيگرو شرا 

ا اگـر او  ي .افتينخواهد   مين امر را الزاي ا، نداشته باشديري پدن به سنّ ي رس ه ب يدي ام يكس
هـم    بـاز  ، سر كنـد   و فاقه   در فقر  يريشه بوده و مشتاق باشد كه در دوران پ        ي قناعت پ  يفرد
 ةوعـد «شـود    مي گفته   ي وقت ي ول .)همان(كند   ميجاد ن ي ا ي و يبرا  ميچ الزا ي ه ،ين امر يچن

ن ين كه عمل به آن تابع چن      يست تا ا  يد ن ي مق يد و شرط  يچ ق ين امر به ه   ي ا »د داد يدروغ نبا 
ست كـه مـا چـه       يـ  مهـم ن   .الت ما آزاد اسـت    يها و تما   د خواست ين امر از ق   ي ا . باشد يطيشرا

 ي مـا ضـرور    ين امر برا  ي عمل به ا   ،مي كه داشته باش   يا  به رغم هر خواسته    .مي دار يا خواسته
گـر كـدام قـوه در نهـاد بـشر      يبـه عبـارت د  شـود؟   مـي  ين ضرورت از كجا ناشي ا ي ول .است

 عبـارت  .ن ضرورت فقط عقل اسـت   ي خاستگاه ا  ،ن ضرورت است؟ به اعتقاد كانت     يستگاه ا اخ
  :تن اسين خصوص چنيا كانت در
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 فقط الزم   . عرضه كند  ]يگر اوامر مطلق  يبه عبارت د  [ ينيكه عقل بتواند قوان     آن براي يول
 صـرف نظـر از هـر        ، با اسـتناد بـه عقـل بمـاهو عقـل           يعني[ رديخودش را مفروض بگ    است
 و  ينـ ي اعتبار ع  يقواعد فقط در صورت    راي ز .]دن كن يگرفته است، چن    كه در آن قرار    يطيشرا
 ازقـل   اك موجـود ع   يـ از  يـ  كه سبب امت   ي امكان يط ذهن يز هر گونه شرا    دارند كه فارغ ا    يكل

  .)21 :ص ،12( د ن برقرار باش،شود ميگر يقل داوجود ع
 عقـل محـض     از دارنـد كـه      ي و كلـ   ينـ ي اعتبـار ع   ي فقط در صورت   ين قواعد عمل  يبنابرا

 يزيـ  كه چ  يشود؟ در صورت   مي ط احراز ين شرا ي ا ي اما در چه صورت    .سرچشمه گرفته باشند  
 بـراي  كـه اراده را      ييهـا   محـرك  ،يبه طوركل . به عمل نكند   ز عقل محض آن را وادار     رون ا يب

 ،ميطور كـه گفتـ      همان .رنديگ ميالت قرار   يل دو عنوان عقل و تما     ي ذ ،سازند ميعمل موجب   
ـ   مـي فرمـان   ) امـر مطلـق   (را به عمل به قـانون اخـالق          اگر چه عقل ما    الت ي تمـا يدهـد، ول

  .  فرمان آن شونديداكنند و مانع اجرايارض پعقل تع توانند با مي
 او بـا    يه اخالقـ  يان نظر ي م ي مختصر يا سهي مقا ،ن خصوص يا دگاه كانت در  ي فهم د  براي

 سقراط و افالطون معتقد بودنـد كـه         .ستيده ن ي از فا  ي خال ، سقراط و افالطون   يه اخالق ينظر
اگـر   .فقط جهـل اوسـت    مي آدي اخالقي خطاهاأ منش.»كند مي دانسته خطا  نيچ انسان يه«

ن ي بنابرا .دهد مي هرگز جز عمل درست انجام ن      ،درك كند  يك و بد كارها را به خوب      ي ن يكس
ش را بـه دسـت      يال خـو  يـ ده و ام  ا مهار ار  دتوان مي) بر خالف جاهل  (ها انسان عالم      نظر آن  از
نـت در    كا ي ول .)شود   ير م ي تعب 24يت اخالق يموجب به    است كه از آن    يدگاهين د يا و(رد  يبگ
ل اسـت كـه     يـ ن تما ي ا ي به اعتقاد و   .ن مورد درست در مقابل سقراط و افالطون قرار دارد         يا

 ي مـشكل اصـل    .دارد مـي  بـاز    ، درست يكند و آن را از اعمال اخالق       ميف  يرا تضع   مياراده آد 
 او  ي بلكه مشكل اصـل    ،دهد ميص ن ي كه حسن و قبح اعمال را تشخ       ستينن  ي ا يفاعل اخالق 

، 10( كند  عمل ،ش دارد يف خو ي كه از تكل   يحيتواند بر طبق شناخت صح     يمن است كه ن   يا
ص يچ كـس در تـشخ     ياسـت و هـ      عقـل بـشر    ي فطر ،يتوان گفت اصول اخالق    مي .)70  :ص

 چنـان   ي اخـالق و خوددوسـت     يمرزهـا «ان خود كانـت     يبه ب . ستيصواب از ناصواب ناتوان ن    
 يزيـ ن كـه چ   يـ ص ا يتـشخ  ده از يد ]نيتر ميو عا [ن  يتر ي عاد يق است كه حت   يز و دق  يمتما

او  ن از نظـر   يـ  بنـا بـر ا     .)36: ص ،12 (»ستيـ  ناتوان ن  ، است يا خوددوست يمتعلق به اخالق    
ت عمـل از  ي نه هـدا   ،لسوفان است ي ف ي حل مشكالت نظر   ، اخالق ي فلسف ةي نظر ينقش اصل «

 هماننـد   ،هيـ ومي اخـالق    ، به اعتقاد كانـت    .ي فاعل اخالق  ي مشكالت عمل  يق روشن ساز  يطر
ـ    كه دست  شتر از آن  ي ب ،يوتونيك ن يزيف  ي گرفتـار فقـدان مبـان      ، باشـد  يخوش مشكالت درون

 كانت بر آن اسـت      .)70: ص ،10 (» است ي نظر يها دگاهي د ة و انتقادات شكاكان   ي كاف يفلسف
 ،ي كـس يي بدون راهنمـا ، قادر است يا هر نمونه   در ،ك نوجوان ي ي و حت  يك انسان عاد  يكه  
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لسوفان نـه فقـط   ي فيها ص دهد و بحث و جدلي تشخ را نابيا وجاهت اخالق يلت ناب   يفض

  : سازند ميره يش تيز براي بلكه فضا را ن،كند مين مورد به او ني در ايكمك
 را  ي هر عملـ   يد ارزش اخالق  ي ناب كه با   ]يوجاهت اخالق [پس اخالق   « اگر بپرسند    يول

تواننـد   ميسوفان  ليرفت كه فقط ف   يد پذ يآن صورت با    در »است؟  كدام ،ديآن سنج  به محك 
 ، عقل متعارف بشر   براي ،شيها پ  مدت ازرا  ي ز ،ابهام سازند  پرسش را دچار   نيقضاوت درباره ا  

 ،ق كاربرد معمـول   ي بلكه از طر   ،ي انتزاع يق قاعده كل  يقت نه از طر   يحق  در مسألهن  يف ا يتكل
  .)155: ص ،12( روشن شده است ،راست و ان دست چپيهمانند فرق م

الت ي او تمـا   ي بلكـه مـشكل اصـل      ، نـدارد  ي مشكل علم و آگـاه     يخالقبه هر حال فاعل ا    
 يچ حـد و مـرز   يز هـ  يـ ن ارضـا ن   يـ كننـد و ا    مـي ش را مطالبـه     ي خو ي است كه ارضا   ينفسان

مانـد كـه     مـي مار مبتال به استـسقا      يالت است و به ب    يبرده تما   ميقت آد ي در حق  .شناسد مين
 و در   مـي توانند عقـل آد    مي ،ن اوصاف ي با ا  ،التي است كه تما   يهي بد .شود ميراب ن يهرگز س 

 انـسان   ي به اعتقـاد كانـت سـعادت فـرد         .دهند  او را تحت الشعاع قرار     يات اخالق يجه ح ينت
ا يـ ان لذات برتـر     يز م يد توجه داشت كه كانت تما     يبا(الت است   ين تما ي هم يعبارت از ارضا  

 .)دانـد  مـي ك قمـاش  ي  ازها را رد و همه آنيپذ ميراسته را  نير پيا غيراسته و لذات فروتر    يپ
 بـا هـم     ي بلكـه حتـ    ،ندستي ن يكديگر  نه تنها قابل جمع با     ي و اخالق  ين سعادت فرد  يبنا برا 

 ي حت، رسا،ريناپذ  مقاومت ، روشن چنينن  ي عقل خطاب به اراده ا     يو اگر ندا  « .تعارض دارند 
 ،همـان ( »اختاند ميكسره بر   ي اخالق را    ]ادي بن ،يسعادت فرد [ ، نبود ،ن افراد يتر ي عاد براي
   .)35: ص

الت آزاد يد تمـا ي از قيك اصل عملي چگونه ممكن است ، كه از نظر كانت،ديد د يحال با 
 ، هم ماده دارد و هـم صـورت  يك اصل عمل  ي .ت نكند يجز  فرمان عقل تبع     يزيباشد و از چ   

 كـه بـه     يزيـ  هـر چ   . است كه موضوع اراده است     يزي همان چ  ،ي اصل عمل  »ماده« ازمنظور  
دن بـه كمـال و خـواه        ي خـواه رسـ    ،اليـ  خواه بر آوردن ام    ،ت خواست ما  يا غا يوضوع  عنوان م 
 هـر   ،گريان د ي به ب  . در حكم ماده و موضوع قانون است       ، با اراده خداوند و مانند آن      يهماهنگ

 ماده   ،دا كند ي و موجود در جهان خارج با اراده ما نسبت پ          يك امر واقع  ي كه به عنوان     يزيچ
 كـه از    يزيـ  تنها چ  ،مي را جدا ساخت   ي اصل عمل  يهمه ماده و محتوا    يوقت.  است ياصل عمل 

ا اصـل نـزد     يك مفهوم   ي همان قالب    »صورت«ن  ي بنابرا . آن است  »صورت «ماند يم يآن باق 
 بـه  .رون از عقل داشـته باشـد  ي بي به موضوعاتيچ ارجاعين كه هياست بدون ا ) عقل  ( فهم  

 در مقالـه    25لبري جـان آر سـ     .ا اصل است  يك مفهوم   ي يشاتجربيب پ  قال ،گر صورت يعبارت د 
 نظر كانت از »يماد« و »يصور«دو مفهوم  ان  يز م يدر باره تما  » اخالق  در يكيانقالب كپرن «

  :سدينو مي
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ك موضوع اشـاره  ي كه به ييجا  در، استيماد  ميا مفهوي معرفت  ،ا مفهوم يك معرفت   ي

 بـه    كه صرفاً  يي در جا  ، است يصور  ميا مفهو ي معرفت   ،مفهوم اي همان معرفت    .داشته باشد 
حـد    تفكـر در يقواعد كل« كه فقط به يي در جايعني ،ا عقل اشاره داشته باشديصورت فهم  
ن ي بنـابرا  .ارجـاع شـود    » موجـود در موضـوعاتش     يها  بدون توجه به تفاوت    ،ها ذات خود آن  

ن يـي تعو معرفت را    م  ي بودن مفاه  يا ماد ي ي صور ،ك موضوع  خاص   يا عدم اشاره به     ياشاره  
  .)197 : ص،10. (كند مي

ت يـ چ واقع ي بـه هـ    ي اسـت كـه متكـ      ي آن اصل كل   يقت شكل عقل  ي در حق  »صورت«نيا
ت يـ ن رعا يبنـابرا . دهـد  مـي  26ي فقط بـه فعـل وجاهـت قـانون         »صورت«ن  يا. ستي ن يخارج

ك فعـل   يكه اگر بناست     ني گو ا  ،ك فعل است  ي ي درست ي امر مطلق شرط الزم برا     »صورت«
 ةزيـ  انگ يد هم مطابق با صورت قانون اخالق باشد و هم از رو           ي با ،ه باشد  داشت يارزش اخالق 

 داشـت و هـم       خواهـد  ي هم وجاهـت قـانون     حالت نيا  در ،م به قانون اخالق انجام شود     ااحتر
سن فـاعل  يسن فعلگر هم حي، به عبارت د 27يوجاهت اخالق  البتـه  .ي خواهد داشت و هم حـ 

د يـ ن معنـا كـه با  يـ  به ا، فعل استيوجاهت قانونجا موضوع بحث است همانا     نيا چه در  آن
ن صورت  يل كانت از ا   ين دل ي به هم  .باشد) ا همان قانون اخالق   ي (يكل مطابق به صورت اصل   

 ،د را دار  ي هـر فـاعل    ي بـرا  ي كل يگذار  قانون   كه نقش  ي صورت يعني 28»يني صورت تقن  «به  
 يط مـاد  ي هـر گونـه شـرا       كـه مـستقل از     ،ينين صورت تقن  ي با استناد به هم    .كند مير  يتعب

   .شود ميا استقالل اخالق حاصل ي ينيياست، خود آ) يتجرب(
ـ ي ب يها ثر از داده  أ اراده ما مت   يبه اعتقاد كانت وقت    ثر از أ متـ ،تـر  يان كلـ يـ ا بـه ب  يـ  (يرون

دگاه يـ ها بـر د     در باره آن   ي چون قضاوت هر انسان    ،باشد) رون از خود عقل محض    ي ب يها داده
ن ي دسـتاورد چنـ    ،جاد شود يها ا  ان انسان ي م ي اگر هم توافق   ي حت ،ست ا يخاص خود او مبتن   

 تفاوت قواعد عام و قواعـد     .)36  :ص ،12( 30ي است نه قواعدكل   29ت قواعد عام  ي در نها  يتوافق
ـ  ، اسـت  ي و امكـان   ي اتفاق يتي عموم ،ت قواعد عام  ين است كه عموم   ي در ا  يكل ت يـ  عموم ي ول

ان اراده  يـ ز ژان ژاك روسو م    يادآور تما يز كانت   يان تم يا( است   ي ضرور يتي عموم ،يقواعد كل 
ثر از روسـو    أمتـ ن موضـوع    يـ  كانـت در ا    ،انـد  طور كه گفته    و همان  ، است يهمگان و اراده كل   

   .)است
 ،رديـ گ مـي  عمـل قـرار      أا اصل كه مبـد    يك مفهوم   ي بودن   يا صور ي يكه ماد  نيحاصل ا 

 ين مفهـوم صـور  يـ  ا.ا نهيكند  يم خارج ازخود استناد  يا به موضوع  ين است كه آ   يبسته به ا  
 شـكل  ،شود مير ير تعبيك موضوع كه از آن به خ    ي است كه بر اساس ارجاع به        يزيهمان چ 

 ،ن قـانون اخـالق    ي بنـابرا  . بر اراده تقدم داشـته باشـد       دتوان مي ن يچ موضوع ي ه ي ول .رديگ مي
 يرا وقتـ يـ  ز .ددار مـي  اراده را به عمـل وا      ،ريك خ ي به   يديگونه تق  چي است كه بدون ه    يقانون
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 ايـ  ]يواقع[چ نسبت     ير ه ين خ يا ا ي« خارج از قانون اخالق لحاظ شود        يزير به عنوان چ   يخ

 ،ريـ كـه خـود خ     نيا ا ي و   ]ن صورت خارج از موضوع بحث است      يكه در ا  [ با اراده ندارد   يمكان
 ،10 (»كنـد  مـي ب  يله اراده را تخر   ين وس ي موجب ساختن اراده است و بد      ي برا ي قدرت يدارا
 يا جـا شـامل هـر مـاده     نير كه در ا ياز خ  توان قانون اخالق را    ميصورت ن   در هر  .)198 :ص
 ي بـرا  يچ نقـش ضـرور    ي ه دتوان مير ن ي خ شود كه اوالً   مين  يجه ا ينت . استنتاج كرد  ،شود مي

ن قانون اخـالق اسـت      ي ا ، به عكس  ،اًي داشته باشد و ثا ن     يموجب ساختن اراده به عمل اخالق     
  اصـوالً ،گر قبل از قانون اخالقي به عبارت د ،كند مين يي را تعيزين چا نبودير بودن يكه خ 

قت لذت و الـم  ي كه قبل از قانون اخالق وجود دارد در حق       يزي چ .ستي در كار ن   يشر ر و يخ
 نقد عقـل     كانت در  .ميريگ مي شر   يرا مساو الم  ر و   ي خ ي ما به ناحق لذت را مساو      ياست ول 

 لذت و الم از جـنس       .نهد ميگر فرق   ي د يلم و شر از سو     و ا  يير از سو  يان لذت و خ   ي م يعمل
شه يشر هم  ر و ي كه خ  ي در حال  ،كنند ميدا ن ي به عقل و اراده پ     يچ ارتباط ياحساس است و ه   

 را  يزيـ كـه چ   نيـ ق عقل ملزم شده است به ا      ي طر از كه   يا گردند آن هم اراده    ميبه اراده بر    
 عمـل را معلـوم      يا نادرسـت  يـ  يق درست لذا پس از آن كه قانون اخال       .موضوع خود قرار دهد   

و شـر    ريمفهوم خ «: ان آورد يا شر بودن امور سخن به م      ير  يتوان از خ   مي در آن صورت     ،كرد
ن يـي د پس از آن قانون و به واسـطه آن قـانون تع            ي بلكه فقط با   ...خالقاش از قانون    يد پ ينبا

   .)36 :، ص12 (»شود
كـشد كـه بنـا     مين مبنا به نقد ي ار را بيلها ه امريكانت نظر،توان گفت مي ،بين ترت يبد

 درسـت در مقابـل خـود    آيينـي  است و دگرآييني مستلزم دگر،كردن اخالق بر اراده خداوند   
 اگـر بـا اراده      ،ستيـ دو حـال خـارج ن      ازموافقت انسان با اراده خداوند       راي ز .دارد  قرار آييني

 در  ،ابـد ي دسـت ب   يق به سـعادت   ين طر يا كه انتظار دارد از    لين دل يخداوند موافقت كند به ا    
ت همان لذت   ين سعادت در نها   ي از نظر كانت ا    .كند مين  يين صورت عمل او را سعادت تع      يا

 اسـت و    آيينـي  مـستلزم دگر   يزيـ ن چ ي و چنـ   .الت دارد و نه در عقـل      يشه در تما  ياست و ر  
ل را  آن عمـ يوجاهت قانونزد يك عمل درآميماند كه هر گاه با      مي ي مهلك  به سم  آيينيدگر

داشـت    و اگر صرف نظر از چـشم .برد ميان يم  از ، آن است  ي ارزش اخالق  برايكه شرط الزم    
ل از فرمـان    ين دل يابد و به هم   ي ب يعمل را در حد ذات خود واجد ارزش اخالق          خود ،سعادت
جـا تقـدم بـا       نيـ  در ا  .آن خود عقل است    ص از ين تشخ يآن صورت ا   كند در  تيتبع دخداون

 ،گري به عبارت د.كند مين يي ما تعبرايت آن فرمان را ياست كه مقبولن عقل يعقل است و ا
 مـا آن را در حـد ذات خـود بـه             يعت عقالن يجا مرجع ماست كه طب      فقط تا آن   ين اله يفرام
ت يدهد پس هم چنان مرجع     ميص  ين تشخ ين عقل ماست كه چن    ي و اگر ا   .ت بشناسد يرسم
 يعگـر مـن در موضـ      «ر  ينتايبه گفته مك ا    . از آن عقل خود ماست نه از آن خداوند         ياخالق
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در آن  ،ا نـا درسـت  يـ  درست اسـت  ]خدا[ا فرموده او   ي كنم كه آ   ي خودم داور  يباشم كه برا  
م ي بـه مـن تعلـ      ،د انجـام دهـم    ي را كه با   يست تا كار  ي ن يازي ن يبه آن موجود اله    صورت مرا 

  .)389 : ص،8( »دهد
  

  نشمندان مسلماي نزد اندي ذاتيه حسن و عقلينظر .5
ه ي نظر ،ن هدف كه معلوم شود    يد با ا  كرم  يه خواه ي مختصر ارا  يحي توض ،ن نوشتار يان ا يدر پا 

 اسـتقالل   ةه كانـت در بـار     ي با نظر  ي نزد متفكران مسلمان چه نسبت     ي ذات يحسن و قبح عقل   
ـ  ، وجـود دارد   يادين دو قرابت ز   يان ا ي م يي نظر چنان است كه گو     ي در باد  .ارداخالق د   ي ول

 و نـه  يه حسن و قبح عقلـ ي از نظر ير مشخص ين معنا فقط در مورد تفس     يان است كه    يحق ا 
   .كند ميت آن صدق يكل

 اخـالق را كـه نـاظر بـه          ي قواعد كلـ   ، در عالم اسالم   يه حسن و قبح عقل    يطرفداران نظر 
انـد   له خواسـته  ين وس ي قرار داده و بد    »هيمستقالت عقل « تحت عنوان    ،اند حسن و قبح اعمال   

 ياي قضا .برقرار دارند  ي عقل نظر  يادي بن ياي و قضا  ي عقل عمل  يادي بن يايان قضا ي م يتناظر
 و »هيات اوليهيبد« به دو دسته   ،شود مير  ي تعب »اتيهيبد«ها به     آن از كه   ي عقل نظر  ياديبن
ق بـه   ي تـصد  بـراي  است كـه عقـل       يا هيه قض ي اول يهي بد .شوند ميم  ي تقس »هيات ثانو يهيبد«

 جـز تـصور حـدود    يزيـ بـه چ ) ها ان آنيعدم نسبت ما ي(محمول آن    ان موضوع و  ينسبت م 
ق به نسبت موضـوع و      ي تصد ي اگر برا  ي ول » است جزتر از    كل بزرگ « مانند   .از ندارد يه ن يقض

از باشـد، آن را     يـ ه ن ي فراتر از تصور حـدود قـض       يزيبه چ ) ها ان آن يا عدم نسبت م   ي(محمول  
ق بـه   ي تصد يرا برا ي ز ، قسم است  ني از ا  »2 + 2 = 4«ه  ي مثال قض  براي .نديه گو ي ثانو يهيبد

د يـ و عقـل با   از اسـت    يها ن  تصور آن  ش از ي  ب  يزيه به چ  ين قض ينسبت موضوع و محمول درا    
ه حسن و ي حال طرفداران نظر   .كند حضارا ،دارد ش حضور ي برا ي را كه به صورت فطر     ياسيق

 عقل  يداي بن يايا همان قضا  يه  ين كه مستقالت عقل   يخصوص ا   در ، در عالم اسالم   يقبح عقل 
هـا را     آن ي برخ . اختالف نظر دارند   ، است يات عقل نظر  يهي متناظر با كدام قسم از بد      ،يعمل
  خواجـه  .انـد  ه دانـسته  يـ ات ثانو يهيه به بد  يها را شب   گر آن ي د يه و برخ  يات اول يهيه به بد  يشب

  :سدينو مي ديجو هر النض در يطوس
    كقولنـا  يبحسب العقـل العملـ    حمدها  يراها الجمهور و    ي مطلقةه اما   يقيالمشهورات الحق 

ه يه كحمي النفسانيدت من القوأوعا أوبحسب خلق  -آراء محموده   ميسيو   - »العدل حسن «
   .)352 : ص،3..(.ي العقل النظرةهيبدري غي وبالجمله بحسب ش–رقه أو بحسب استقراء  أو

ل عنـوان   يـ  را ذ  ي اخالقـ  ياي قـضا   عمومـاً  ،دانـان مـسلمان    د توجه داشت كـه منطـق      يبا
 يقـ ي معتقد است كـه مـشهورات حق       يعبارت فوق خواجه طوس     در .دهند ميمشهورات قرار   
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 يات عقـل نظـر    يهي بـد  ةريـ ن از دا  ي ندارنـد و بنـابرا     ي عقل عمل  يهي جز درك بد   يي مبنا اوالً

 ي نظـر يايق به قضا يرا تصد ي ز ،ها ق آن ينه تصد  و(ب  ين و تصو  ي تحس ي مبنا اًيثان  و .اند خارج
 يتوانـد خلـق و خـو       مـي ز  يـ ر از عقل كـه آن چ      ي غ يزيا چ ي است   يلا عقل عم  ي) تعلق دارد 

را  يياين قضا يحالت دوم چن   در.  باشد ا استقرا يها    آن ي انفعاالت نفسان  ،ها  عادات آن  ،ها انسان
ـ  .نامنـد  مي »اتياستقرائ« و   »اتينفعالا« ،»اتي عاد «،  »اتيخلق«بيبه ترت   از آن دسـته     ي ول

  و در  .شـوند  مـي  خوانـده    »آراء محمـوده  « ، است يملبشان عقل ع  ي تصو يمشهورات كه مبنا  
رنـد  يگ مين قسم قرار    ي در ا  ي در واقع احكام اخالق    .مورد بحث است   رين قسم اخ  يجا هم  نيا

ن گـروه  يـ ان ايـ  كـه در م يزي چ ي ول .اند ليدگاه قا ين د ي به ا  ،يو طرفداران حسن و قبح عقل     
ا بـه   ين قـضا  يـ ن ا يتحـس ب و   ي در تـصو   يا عقـل عملـ    يـ ن است كـه آ    ي ا ،محل اختالف است  

ه يا شب ياند   هيات اول يهيه به بد  يا شب ين قضا يا ا يگر آ يبه عبارت د  . ا نه ياز دارد   ي هم ن  يا واسطه
   .هي ثانواتيهي بدبه

 در  قـبالً . اخـالق سـازگار اسـت      ر با استقالل  ين دو تفس  يا ك از يد كه كدام    يد د يحال با 
 جز خودش   يزيدور حكم تابع چ    ص ي برا يگذشت كه هر گاه عقل عمل      ه كانت ينظربحث از   

ن ياديـ  بن يايتوان گفت اگر قضا    مين  ي با توجه به ا    . خواهد شد  آييني گرفتار دگر   لزوماً ،باشد
 بـراي م عقل   يين معنا كه بگو   ي بد ،ميه بدان يات ثانو يهيرا همانند بد  ) هيمستقالت عقل (اخالق  

 و  آيينـي  خـود    ،استازمند  يفاسد ن م مصالح و    مالحظه چون   يا ن احكام به واسطه   يب ا يتصو
 بر 31ييده گرايه فاي به نظر،ن حالت يه در بهتر  ينظرن  ي ا .ان خواهد رفت  ي م ازاستقالل اخالق   

 اسـت كـه     ذكـر  الزم بـه     .ستيـ  قابل دفاع ن   يانه كانت يگرا ضهي نظام فر  يگردد كه بر مبنا    مي
ـ  ي ذاتيقبح عقل ز با حسن و   ي ن ييگرا دهيفا  ي بـر آن اسـت كـه عقـل بـرا     ي موافق اسـت ول

فعـل را در    ) ده حاصـل از   يـ ا همان فا  ي(امدها  يد پ يك فعل با  ي ينادر ست  اي يص درست يتشخ
 كـه   ي همان اشكال  بنابراين .ح خود را با توجه به آن سامان دهد        يا تقب ين  ي و تحس  دريگنظر ب 

   .ز وارد استير نين تفسي وارد شده است به اييگرا دهي به فايدگاه كانتيد از
ن احكام  ياب  ي تصو يم كه عقل برا   يرين معنا بگ  ي را به ا   ي ذات ي اگر حسن و قبح عقل     يول

 يايگـر قـضا  ي به عبـارت د  ، خودش ندارد  يها افتي جز خودش و در    يزيچ  به مالحظه  يازين
ا مفـسده بـودن     يـ  در آن صـورت مـصلحت        ،ميه بدان يات اول يهيه به بد  ي اخالق را شب   ياديبن
ن يمأن معنـا اسـتقالل اخـالق تـ        يـ  بـه ا   .ح عقل خواهد بود   يا تقب ين  ي متوقف بر تحس   يزيچ

 ي و نادرسـت ي در درستيريثأچ تيه) شر ر وير كانت خ  يا به تعب  ي(شود و مصالح و مفاسد       مي
 مفاسد در مورد افعال بشر      مصالح و  ،ر دوم ين تفس ي ا يبر مبنا به عالوه    .اعمال نخواهد داشت  

 در ي قبح عقلـ  متكلمان مسلمان در طرح موضوع حسن وةزيحال آن كه انگ ،شود ميمطرح  
 ازگونه كه به قبح صدور ظلم  پس عقل همان« بوده است ي افعال بارةدرجه اول بحث در بار    
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از  هـر چنـد كـار او    ،كنـد  ميرز صاد يدگار ن ين حكم را در مورد آفر     ي هم ،كند ميانسان حكم   

ا مـرد   يـ  را عـذاب كنـد       ي گناه ي ب ة فرشت  مثالً ،رون باشد ي ب يمفاسد نوع  چوب مصالح و  راچ
 : ص ،5( » است يرون از مصالح و مفاسد نوع     يفر دهد كه ظرف فعل ب     ي را در آخرت ك    يمنؤم

66(.  

  
  يريگ جهينت .6

كـه  نـد   در پـي آن   داران   نيـ  د گرفت كه هر چند معموالً     جهيتوان نت  مي چه گذشت   از آن 
 اخـالق را  ) يجـاودانگ (ت  يـ نيله هـم ع   يوسـ  نيبد تا ، سازند ياخالق را بر اراده خداوند مبتن     

ك از  يچ  يت ه ين دو غا  ي ا يتر سازند ول   پررنگ  بشر ين را در زندگ   يكنند و هم نقش د     نيمأت
 ن در يـ ت اخالق و هم نقـش ارجمنـد د        يني البته ممكن است هم ع     .شود مين راه حاصل ن   يا

ها   آني براياد استواري بندتوان مين يا هين نظري چني باشد ول يرفتني بشر، مسلم و پذ    يزندگ
م كه  يديدبنابراين،   .ش گرفت يرا در پ   يگرين مقصود راه د   ي ا يد برا يا ب ريناگزفراهم سازد و    
ه شـده   يـ ه ارا يـ ن نظر يـ  ا  از يتر دهيچي پ يرهاين معاصر تقر  يلسوفان د ي ف يها به بركت تالش  

  در ،ه وارد بـود   يـ ن نظر يـ تر ا   خام يرهاي كه به تقر   ي از اشكاالت  يا رها  از پاره   ين تقر يو ا  است
 خـام و    يرهـا ياعـم از تقر    ، آن يرهـا ي تقر ة بـه همـ    ي جـد  يلچنـان اشـكا     هـم  يول. اند امان

ن ي اشكال ا  . است ي اخالق مبتن  »استقالل«  است كه بر   ين اشكا ل  ي و ا  .است  وارد اش دهيچيپ
 ،مي نداشـته باشـ  ي از حـسن و قـبح اخالقـ   ي مستقل دركـ يگر ما از قبل به صورت ااست كه   

 ،مي بـدان  يم خدا را موجـود اخالقـ      يوان و اگر نت   .مي بدان ي اخالق يم خداوند را موجود   يتوان مين
 وجـود دارد و لـذا       ، فرمان دهـد   ي خالف اخالق  يزيكه خداوند ما را به چ      نيهمواره احتمال ا  

 يفقـط در صـورت   .شـود  مـي ن خداونـد حاصـل ن  ي بودن عمل به فـرام ين به اخالق يقيهرگز  
ر داد كه خداونـد      قرا ي عمل اخالق  يها را مبنا   ن خداوند اعتماد داشت و آن     يتوان به فرام   مي

ـ  يق كنـ  ير تصد ي خ يرا به عنوان خدا     مـستلزم آن اسـت كـه    ،ن معنـا يـ ق بـه ا  ي تـصد  يم ول
 است يزين همان چيم و ا  ي داشته باش  »اخالق«جه از   ي و در نت   »تيريخ « از يش درك يشاپيپ

  .شود مير ي اخالق تعب»استقالل« آن به ازكه 
  

  ها يادداشت
6- natural law 
7- objectivity  
8- Nihilism moral 
9-moral Relativism  
10-moral Scepticism 

1- normative ethica 
2- meta etics 
3- divine command theory 
4- demonological 
5- teleologocal 
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23- categorical 
24- Alasdair Macintyre 
25- moral Law 
26- moral determinism 
27- legality 
28- morality 
29- legislative form 
30- general 
31- universal 
32- Silber 
33- Utilitarianism 

11- volountarism 
12- Peter Geich 
13- Robert Adams 
14- necessary 
15- contingent 
16- Patrick Nawell- Smith 
17- pure reason  
18- heteronomy  
19- morality  
20- autonomy 
21- maxim 
22- hypothetical 
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