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 چکیده 

به  ها قبل از اوپذیری و استقالل اخالق که از اصول اساسی نظریه اخالقی کانت است، قرنمیاعتقاد به تعم
ه سخنان امام تحلیلی و مقایس -وسیله امام علی)ع( تبیین شده است. با مطالعات توصیفیبهترین نحو ممکن، به

شود که میان این دو دیدگاه وجوه اشتراک و اختالف زیادی وجود دارد؛ علی)ع( با دیدگاه کانت اثبات می
انت، اصل ـشود: کنان حکیمانه امام علی)ع( دیده نمیـدگاه کانت در این خصوص، در سخـهای دیصـنق

هر دو بعد اثباتی و سلبی را در نظر  دهد؛ اما امام علی)ع(قرار می مدنظرپذیری را صرفاً از بعد اثباتی یمـتعم
 شدتبهو امر و نهی الهی،  گیرد. کانت در خصوص استقالل اخالق از اموری مانند غایات، الگوها، امیالمی

افراط و تفریط در این خصوص  هرگونهشود؛ اما امام علی)ع( از نگر است و در حقیقت مرتکب افراط میمطلق
خواهد؛ اما امام ؛ کانت اخالق را برای اخالق میگرددیبرمهدف این دو از اخالق مبرّا است. این وجه امتیاز به 

اما  کند؛او وجود هرگونه الگوی کامل اخالق را انکار می علی)ع( اخالق را برای تقرّب به کمال مطلق یعنی خدا.
)ع( بر مکاتب بشری، امام علی. این پژوهش ضمن اثبات فضیلت دیدگاه اخالقی ردیپذیمامام علی)ع( آن را 
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 مقدمه. 1

برای همه  هموارهعلومی که ریشه در عقل انسانی دارند،  ها است،جا که عقل وجه اشتراک همه انساناز آن
را  مبنای اخالق که اندبسیاری از عالمان اخالق سعی داشته به همین دلیلها قابل ادراک هستند و انسان

ها، جهت رسیدن به کمال، مورد استفاده عنوان زبان مشترک همه انسانبر این وجه اشتراک بنا کنند تا به
معرفی  «حُسن و قبح ذاتی و عقلی» قرار گیرد. این بحث در بین عالمان اخالق و متکلمان عدلیه با عنوان

نت برای اشاره به این معنا، از تعبیر استقالل یا مانند اِمانوئل کا ؛اخالق شده است و برخی از فالسفه
طه هایی دارند در یک نقکه با هم تفاوتاند. این تعابیر با ایناخالق استفاده کرده (Autonomy) «آتانومی»

که اصول اخالقی ذاتاً خوب هستند و عقل انسان بدون توجه به سایر با هم مشترک هستند و آن این
از  با استفاده تالش بر این است که در این پژوهشرا دارد.  این اصول توانایی تشخیص خوبی ،هامالک

 ،از آثار او و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در این خصوص دیدگاه کانت ،تحلیلی -روش توصیفی
عف نقاط قوت و ضگیرد و مورد بررسی و نقد قرار )ع( لیاستخراج و با معیار و میزان سخنان حکیمانه امام ع

 . شودآن تبیین 

 بیان مسئله. 1-1

ن ایکی از مسائل مهم در حوزه اخالق هنجاری این است که مالک و معیار فعل اخالقی چیست؟ اندیشمند
برخی لذت شخصی را مالک خوبی  :اندال دادهؤهای متفاوتی به این سفلسفه اخالق پاسخن نظراو صاحب
ه کنند و ... در بین فالسفیاد می یعنوان مالک فعل اخالقسود عمومی به دانند و برخی دیگر ازافعال می

پاسخ متفاوتی به این مسئله داده است. او به جای تأکید بر فعل اخالقی، بر فاعل  ،إمانوئل کانت ،اخالق
فعلی  یاز نظر او فعل اخالق داند.نگیزه و نیت فاعل میاکند و خوبی افعال را وابسته به اخالقی تمرکز می

ن معیار با ای و هیچ مالک و معیار دیگری نباید انجام گیرد عملی است که به انگیزه اطاعت از دستور عقل
یت که علّ است ایاین اراده قوّهاهتمام دارد،  ،ایجاب اراده مبادی از نظر کانت بهعقل عملی  .در تعارض باشد

متفکران مسلمان شأن عقل نظری و عقل عملی، از دیدگاه . (83 :1831)کانت،  سازدرا موجَب می انسان
ها است و تعلق به عمل علم به آن ،کند که هدفاما عقل نظری اموری را ادراک می ؛تعقل و شناخت است

-13 :1831)سبحانی،  ه مربوط به چگونگی عمل انسان استکند کندارد و عقل عملی اموری را ادراک می
، موجب شد تا او ساحت اخالق را از اخالق بر دستورات عقل عملیابتنای دیدگاه کانت در خصوص  .(11

 کانت در اخالق .شوداخالق معتقد  استقاللهای دیگر مبرّا بداند و به خودآئینی و تمام معیارها و مالک
ری در اخالق پذیکه از راه تعمیم «امر مطلق»دستوری است که با  ،گرا است و معتقد است که تکلیفتکلیف
ت و قابل استنباط اس)ع( . بحث استقالل اخالق از سخنان امام علیمطابقت داشته باشد ،رسدت میبه اثبا

د در چن ،سعی ما در این پژوهش این است که وجوه اشتراک و امتیاز دیدگاه او را با نظریه اخالقی کانت
یری پذدر خصوص تعمیمکانت دیدگاه  از)ع( و امتیاز دیدگاه امام علی وجوه اشتراک -1محور مشخص کنیم: 

وجوه  -8چه تفاوتی با دیدگاه کانت دارد. )ع( استقالل اخالق از دین در بیان امام علی -8اخالق کدامند؟ 
مالک  -1؟ و کانت کدامند)ع( ها از منظر امام علیاخالق از الگوها و شخصیت استقالل ازیامتو اشتراک 
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و دیدگاه کانت چگونه با کلیت و ضرورت اخالق در ( )عاحساسات و امیال در کالم امام علی قرار گرفتن
 در خصوص استقالل اخالق از غایت با دیدگاه کانت چیست؟)ع( تفاوت دیدگاه امام علی -5. استتعارض 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-2

 ات اخالقیاز تحقیق اعتقاد به استقالل اخالق از اصول اساسی فلسفه اخالق کانت است که موضوع بسیاری
ند به توابرخوردارند و هیچ شرط و قیدی نمی اساس این دیدگاه احکام اخالقی از ضرورت و کلیتاست. بر

قاد پذیر نیست. نتیجه این دیدگاه اعتچون از نظر او اساساً اخالق شرط این ضرورت و کلیت آسیب برساند؛
و  تمسلمان اسمسلمان و غیرالمان اخالق اعم از به مطلق بودن اخالق است که مورد تأیید بسیاری از ع

که حتی با کسانی که از لحاظ مذهبی، سیاسی، عرفی و ... با ما دهد میآگاهی از این نظریه به ما امکان 
بررسی  ،تیجهاز هم عقیده نیستند، بحث اخالقی داشته باشیم و آنان را به پایبندی به اخالق دعوت کنیم. 

کننده نقاط قوت و ضعف هم آشکار)ع( امام علی اخالقی مانهسخنان حکی و میزان معیار بادیدگاه کانت 
ول جهت تحقیق و استنباط اصاخالق دیدگاه او در این خصوص است و هم انگیزه پژوهشگران رشته فلسفه 

بیقی در این موضوعات را و زمینه مطالعات تط برد( را باال میالسالمهمیعلبیت )اخالقی از سخنان اهل
یم از تعال (السالمهمیعلبیت )اهلآورد که نتیجه آن قطعاً شناخت وجوه امتیاز تعالیم اخالقی فراهم می

 فیلسوفان بشری است.

 پژوهشپیشینه . 1-3

ا نقد هکه هدف اصلی از انجام آن فته استصورت گر، ضوع استقالل اخالقتحقیقات نسبتاً زیادی با مو
 دیدگاه کانت در این زمینه ،است و در برخی از این تحقیقاتنظریه امر الهی یا حُسن و قبح شرعی بوده 

 «اراده الهی و استقالل اخالق از دیدگاه کانت»ای تحت عنوان که مقالهچنانمورد بررسی قرار گرفته است؛ 
سفه نظریه امر الهی با توجه به مبانی فل و در ضمن آن استشده نگاشته  انشاءاهلل رحمتیتوسط آقای دکتر 

ای تحت عنوان همچنین مقاله. (96-31: 1831، رحمتی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ،انتاخالق ک
ه وسیله دکتر یوسف شاقول نگارش یافته که در آن دیدگابه« کانت فلسفهالزامی در  -از خود آیینی تا خود»

( 113-199: 1831)شاقول،  گذاری و خود الزامی مورد بررسی قرار گرفته استرابطه خود قانون دربارهکانت 
ق با دیدگاه کانت در زمینه استقالل اخال ،جا که نگارنده تحقیق کرده است، تاکنون تحقیقی که در آنتا آن

صورت  ،قرار گرفته باشد مورد بررسی)ع( معیار متون دینی به خصوص سخنان حکیمانه امیرمؤمنان علی
ه در کاینیکی  :ا در این خصوص از دو جهت استهنپذیرفته است. تفاوت پژوهش حاضر با سایر پژوهش

که حالیرد د نظریه امر الهی پرداخته شده است؛ها صرفاً به بحث استقالل اخالق از دین و نقاکثر این پژوهش
ه کانت با که بررسی دیدگادیگر این ؛استتوسعه بیشتری داده  اخالق، در این تحقیق در متعلقات استقالل

 ت.مورد بررسی قرار نگرفته اس ،عنوان موضوعی مستقلبه تاکنون)ع( حکیمانه امام علیتکیه بر سخنان 
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 بحث. 2

 از دیدگاه کانت  استقالل اخالق معنای. 2-1

ت آن ضرورت و کلیبه استقالل اخالق به معنای عدم ابتنای اخالق بر اموری است که  ،که گفته شدچنان
ق التحویل و فروکاهش اخمنظور از استقالل اخالق را به معنای عدمبرخی نویسندگان . رسانندآسیب می

ل و اصل تکام مانند لذت، عرف و عادات جوامع ؛یشناختستیزشناختی و شناختی، جامعهبه مسائل روان
 .(881-816: 1835)جوادی محسن، دانند می
این اطالق حداکثری او را ناگزیر اعتقاد به اطالق حداکثری اخالق است و کانت،  یکی از اصول اخالقی    
کند، کند و کلیت و ضرورت آن را دچار آسیب میسازد تا اخالق را از هر چیزی که آن را محدود میمی

 «آتانومی» اصطالح ،بردکار میاصطالحی که کانت جهت تبیین بحث استقالل اخالق به مستقل لحاظ کند.
(Autonomy) یونانی  ژهت. این اصطالح، مرکب از دو وااسautos  به معنای خود وnomos  به معنای

د، شمستعمره اطالق میتان به دولت شهرهای مستقل و غیر، این اصطالح در یونان باسقاعده و قانون است
بر خودگردانی و  کیدأها تاما اینک کاربرد وسیعی یافته و اطالقات متعددی دارد که وجه جامع همه آن

 .(881: 1835 )جوادی، استقالل عمل است
و  صورت قانونکند که اخالق بهآتانومی و استقالل اخالق فقط وقتی تحقق پیدا می ،از نظر کانت    

لحاظ گردد و این در صورتی است که مالک و معیار  ،العمل کلی و ضروری، بدون هیچ قید و شرطیدستور
که بایدها و  ی استعقل عمل ،قیگذار اخالآن مورد پذیرش تمام موجودات عاقل باشد، لذا تنها قانون

مبتنی بر  ،عملی برای اثبات تبیین انتقادی از عقلتالش کانت  .کندعمل انسان را مشخص مینبایدهای 
 ؛اشدباید چیزی کلی و مورد توافق همگان ب ،بودن داشته باشداین است که هر چیزی که شایستگی عقالنی

مین اهداف أدنبال تهای خاص آن را به وجود آورند، بهدر مقابل هر چیزی که باورها و هنجارهای گروه
ل مورد نیاز زندگی باید براساس ؛ لذا عمی کلی نخواهد بودخاص در زندگی فردی است که مستحق قاعده

، رد کردن های معتبرمعیارد، پس تنها منبع اصلی برای اصولی باشد که کاربرد کلی و عمومی داشته باشن
 .(Onora, 1998: 8) مورد استفاده قرار گیرنده صورت کلی برای همتوانند بهاصولی است که نمی

 سخنان امام علی)ع( تکیه بربا آن بررسی و نقد امر مطلق در نظریه اخالقی کانت و . 2-2

روع ش« اگر....»با یک  نوعاً امر مشروط از نظر او کند،و قسم مشروط و مطلق تقسیم میکانت اوامر را به د
ظر مورد ن غایتیابی به در اینجا امر، وسیله دست باقی بمانی، مؤدب باش! خواهیاگر می مانند ؛شودمی

اده ارنیز هرکه غایت را اراده کند، وسایل را » مبتنی بر این اصل کلی استاعتبار همه این امرها  است.
 ،یردپذمشروط انجام چه را باید به نحو غیرآن این اوامرحاوی اگر نیستند،  نوعاً ،اما اوامر مطلق ؛«خواهد کرد

کانت معتقد است که امر مشروط بیانگر این است که عملی  .(181: 1833 )اسکروتن، دهندبه ما دستور می
 ،است یک عمل ذاتیِ اما امر مطلق بیانگر خوب بودنِ ط با توجه به مقصودی خاص خوب است؛خاص فق

امر مطلق که همان امر اخالقی  ،از نظر کانت .(Kant, 2002: 10) گونه مقصود و هدفیبدون توجه به هیچ
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ت که آن چیزی اس ،زیرا قانون ؛عنوان قانون و فرمان اخالقی معرفی شودشایستگی این را دارد که به ،است
حاوی مفهوم ضرورتی نامشروط و عینی و در نتیجه دارای اعتبار عام است و از آن جهت که باید به آن 

کانت  .(Ibid, 2002: 11)شود گردن نهاد حتی اگر مطابق میل انسان نباشد، فرمان یا دستور نامیده می
ه مقابل داند. نقطها میو تکالیف منطبق با آنخودآئینی و استقالل اراده را یگانه اصل همه قوانین اخالقی 

لکه ب ،گیرداست که نه تنها مبنای هیچ تکلیفی قرار نمی (Heteronomy) دیگرآیینی از نظر او خودآیینی،
تنها اصل اخالقی همان عدم  ،زیرا در حقیقتیف و ضد اخالقی بودن اراده است؛ عکس ضد اصل تکلبر

ر امری گبیان ،بنابراین قانون اخالقی مورد تمایل است؛ وابستگی به هرگونه ماده قانون؛ مانند موضوعاتِ
 . (Kant, 2002: 48-49) یعنی اراده نیست ؛غیر از استقالل و خودآیینی عقل عملی محض

ست؟ نامد چیکه کانت آن را قانون اخالقی میشود این است که امر مطلقی سؤالی که در اینجا مطرح می    
همان امر مطلق است « اراده نیک»توان آن را شناخت؟ پاسخ کانت به سؤال اول این است که و چگونه می

ند کدر تأیید این مدعا او یادآوری می»قید و شرط خوب باشد. تواند همیشه بیکه هیچ چیز برتر از آن نمی
ممکن است  -دیاعم از سالمت تن و روان و امکانات اقتصا -ما خوب باشد چیز دیگری که در نظرکه هر 

 خالقاًکند که اد. حتی سعادت ممکن است شخص را وسوسه مورد استفاده قرار گیر ،به طریقی خالف اخالق
راه کلی شناخت امر مطلق از نظر کانت، مطابقت با قانون کلی  .(91: 1836)سالیوان، ند احتیاط عمل کبی

فقط »که: جمله ایناز ؛دهدباشد. او تقریرهای مختلفی از امر مطلق ارائه میی میکه دستور عقل عملاست 
وسیله آن اراده کنی که آئین رفتار تو قانونی کلی و براساس دستوری عمل کن که در عین حال بتوانی به

 «پذیری اخالقاصل تعمیم» توان با عنواناین تقریر از امر مطلق را می (Kant, 2002: 38) «عمومی بشود
اقضی اش تنکه در ارادهپذیر است و شخص فاعل بدون آنتوصیه ،معرفی کرد، به این معنا که عمل اخالقی

 .کندمیآن عمل را به دیگران توصیه  ،رخ دهد
نا چنان عمل کن که گویی ب»این است که  ،تقریر دیگری که با تقریر باال قرابت معنایی زیادی دارد    

کانت در تبیین این تقریر  .(Ibid, 2002: 38« )د.طبیعت شو عاماراده، قانون  ةوسیلاست آئین عمل تو به
تواند در می ،یابد که در صورت پرورش آنزند که در خود استعدادی میاز امر مطلق به شخصی مثال می

ح ا کردن آن استعداد ترجیشکوف سختیِپروری را بر تحمل شد؛ اما تنهای مختلف، فردی سودمند بازمینه
 یفتکل ال، بامیابر مطابقت با اما آیا این عمل عالوهاند، مالک عمل او قرار گرفته ،امیال جادهد. در اینمی

حکم عقل در این خصوص این  چرا که ؛ال منفی استؤپاسخ عقل به این ساو نیز مطابق است؟!  و وظیفه
 خواهدمیعنوان یک موجود خردمند، ناچار زیرا به تواند قانون عام طبیعت شود؛است که چنین رفتاری نمی

یابی به غایات مختلفی در اختیار او قرار استعدادها برای دستچون این ؛ که استعدادهایش شکوفا شود
 .(Ibid, 2002: 39-40) اند و به حال او سودمند خواهند بودگرفته

واسطه به ستا تقریر دیگر کانت از امر مطلق این است که انسان باید به نحوی عمل کند که گویی بنا    
 اساسها براین باشد که تمام آن اشارادههای خردمند باشد و گذار برای تمام ذاتدستورهایش عضو قانون

چه در باال ست و آنا قانونی یکتا ،است که امر مطلقکانت معتقد . (61 :1896)کانت،  دستور او عمل کنند
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: 1831 کورنر،) متفاوت از همین امر واحد است عنوان صور مختلف امر مطلق، بیان شد تنها تقریرهایبه
 ها یک اصل مسلم وجود دارد وای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در تمام این تقریرنکته .(831

دچار تناقض درونی شود؛ تناقض در اراده  ،در اراده انسان تناقض رخ دهد و نه خود عمل آن این است که نه
گاهی عملی را اراده کند و گاهی نقیض آن را اراده کند؛ اما منظور  ،شخص فاعل؛ یعنی چنین نباشد که
زند ثال میا منیاز به تبیین بیشتری دارد. وی جهت تبیین آن دادن وعده دروغ ر ،کانت از تناقض درونی عمل

توانم اراده کنم که دادن وعده دروغ، قانونی : آیا میپرسدمیکند. کانت خودش را نقض می که چگونه نهایتاً
ها دیگر به وعده ،زیرا اگر دادن وعده دروغ قانونی عام شود توانم؛د یا نه؟ بدیهی است که نمیعام شو

شود. پس قاعده من، اگر قانونی عام شود، ضرورتاً میمتوقف  ،اعتمادی نخواهد بود و بنابراین وعده دادن
 (.58: 1839 )راس، خودش را از میان خواهد برد

د که گردناخالق برمی یریپذمیتعموسیله کانت همگی به اصل تقریرهای ارائه شده از امر مطلق، به    
 پذیری در آثار عالمان اخالق تحتباشد. اصل تعمیم ریپذمیتعماساس آن فعل اخالقی فعلی است که بر

اساس این قاعده، قوانین اخالقی دستور عقل عملی هستند و چون بر ؛شودمعرفی می «قاعده زرین»عنوان 
است، خواسته آن نیز مشترک است؛ بنابراین بر همه موجودات  عاقلعقل، وجه اشتراک تمام موجودات 

ورالعمل عنوان یک دسترفتارشان به بخواهند آئینِ اساس آئینی عمل کنند کهواجب است که فقط بر عاقل
، پذیری اخالقیش نیاید. اصل تعمیمها تناقض پو در اراده آنقابل اجراء باشد  ،نوعانکلی برای همه هم

وسیله به ،که اشکاالت دیدگاه کانت متوجه آن باشدها قبل از کانت به بهترین شکل ممکن و بدون آنقرن
فرزندم! »د: کنوصیت می)ع( به فرزندش امام حسن البالغهنهج 81تبیین شده است. او در نامه )ع( امام علی

 زنی پسندی براى غیر خودچه براى خود میپس آن ؛میزان و معیار قرار بده و دیگریخود را میان خویش 
ی به تو ت ندارگونه که دوسظلم نکن آن پسندی برای دیگران نیز مپسند.نمیچه برای خود و آن بپسند

ادب انسان را در )ع( علی امام .(81)نامه/« گونه که دوست داری به تو نیکی شودنیکی کن همان ،ظلم شود
 .(111)حکمت/ بپرهیزد شماردرای دیگران زشت میچه بداند که از آناین می

چیزی مورد تأکید قرار گرفته است، اراده  آنچه بیش از هر)ع( امیرمؤمنان های اخالقیِدر این توصیه    
انسان است که در انجام افعال اخالقی نباید دچار تناقض شود؛ یعنی چنین نباشد که گاهی چیزی را اراده 

به فرزندش را پیامبر اکرم)ص( به خود او داشته )ع( مؤمناننقیض آن چیز را. شبیه سفارش امیرکند و گاهی 
چه را برای خود و آن پسندی برای دیگران مپسندچه برای خود نمی، آنای علی»فرماید: جا که میآن
 نگر خواهیخواهی برای دیگران هم بخواه؛ در این صورت در قضاوت خویش دادگر و در دادگریت یکسانمی

 .(11: 1898حرّانی، ) «بود...
 ،قپذیری اخالکانت بر تعمیم یو هم در فلسفه اخالق)ع( بیان امام علیشود هم در که مشاهده میچنان    
فقط جنبه  کانت تأکید شده است؛ با این تفاوت که ،یراخالقیغعنوان راه تشخیص افعال اخالقی از افعال به

، های خردمند اراده کردذات گوید: هر کاری که بتوان آن را برای عمومِگیرد و میاثباتی قضیه را در نظر می
 حل کانت جهت تشخیصنظران نسبت به راهده است که برخی صاحبله باعث شأو همین مساخالقی است 
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 وید:گکانت می حلِکه ویلیام فرانکنا در نقد این راهچنان؛ امور اخالقی اشکال وارد کنند و آن را نپذیرند
ک توان اراده کرد که یتنها در بیابان هستی صوت بزن! این ظاهراً دستوری است که میوکه تکهنگامی»

کفش چپ را  ندباول »گونه نباشد، بدیهی است که این دستور که کلی باشد، اگر هم دستور فوق اینقانون 
تر فاعتوان تکلیف تلقی کرد. دیدگاه کانت قابل دیقیناً هیچ یک از این قواعد را نمی ولی« ببند چنین است

وان قوانین کلی اراده کرد، ضد عنها را بهکه دستورهایی را که نتوان آن بودیمبود اگر او صرفاً معتقد 
ع( )مؤمناندر بیان امیر قسمت اخیر سخن فرانکنا در خصوص قاعده طالیی .(38: 1868 )فرانکنا،« انداخالقی

پسندی برای دیگران نیز مپسند و چه برای خود نمیفرماید: آنجا که میآن است؛ مورد توجه قرار گرفته
کالم امام  مفهوم در نتیجه (81)نامه/ ؛به دیگران ستم نکن ،شودگونه که دوست نداری به تو ستم همان

ن انجام که دیگرااراده کنی هر چیزی که صرفاً پذیری اخالق تنها این نیست که در خصوص تعمیم علی)ع(
ودن ارتباطی با اخالقی ب افعال مباح که انجام یا ترک آن زیرا این تقریر از قاعده، شاملاخالقی است؛  ،دهند

بلکه این مطلب نیز از کالم نورانی ایشان قابل استنباط است که  د،شوها ندارد، نیز مینبودن آنیا اخالقی 
 اراده کنی اخالقی نیست.  جمله خودت،، ازهاچه که نتوانی آن را برای همه انسانآن
)ع( فی اماموا این است که بیان کافی و)ع( مؤمنانتقریر قاعده زرّین در کالم امیر نکته جالب توجه در این    

د با استناد تواناستفاده یا برداشت نادرست از این قاعده را سد کرده که دیگر کسی نمیگونه سوءچنان راه هر
بر )ع( را تأکید امامزی« کنندار کن که دیگران با تو رفتار میگونه با مردم رفتآن»بگوید  ،به این قاعده

 یزاانا  یا بنیَّ اجَعل نفَسکَ »فرماید: جا که میآن، برداشت را بسته استراه این سوء ،خودمیزانی و خودمعیاری
که با  نان رفتار کنچبا دیگران »پرستان که شیطان بنابراین دیدگاهی مانند دیدگاه« فزما بزنَک و بزن غزرِکَ 

 ی ندارددر این قاعده جای ،«شودپاسخ داده می با بدی رفتار خوب تو اگر چنین نکنی زیرا ؛کنندتو رفتار می
  .(3: 1839 )اسالمی،

 دین از اخالقبررسی و نقد دیدگاه کانت در خصوص استقالل . 2-3

من خود او مؤ امر و نهی الهی است. گرچه وابستگی احکام اخالقی بهیکی از مبانی مهم اخالقی کانت عدم
ی بلکه اعتقاد به هست ،دانستهای فلسفی و کالمی نمیرا در استدالل او اما برهان وجود به وجود خدا بود؛

ترین اصل دین یعنی وجود خدا از دیدگاه او اثبات مهم آورد،دست میخدا را از طریق مالحظات اخالقی به
 .(Kant, 2002: 25)الف . است ممکناخالق از راه 

ا توجه ؛ اما کانت بشوندمیاز طریق وحی دریافت معتقدند که اصول اخالقی « نظریه امر الهی»قائلین به    
بنا قرار معتقد است که م پذیرد وابتنای آن را بر امر و نهی الهی نمی کیدی که بر استقالل اخالق دارد،أبه ت

پذیرفتن نظریه امر الهی، این پرسش  کشاند زیرا در صورتما را به یک دور باطل می دین دادن دستورات
 پیروی از فرامین خدا خوبی اخالقی هنوز باقی است که چرا ما باید فرمان خدا را اطاعت کنیم؟ بنابراین

ها که در بین انسانعلت این ،از نظر کانت .(Ibid, 2002: 60مبتنی بر اصول اخالقی سابق بر آن است )
ا چون قانون اخالقی چنان به م»جنبه تقدس نمایی آن دو است.  ،دارداخالق با دین ارتباط بسیار نزدیکی 

هد داحترام به آن ما را به دیانت سوق می :نویسدکانت می ،نماید که گویی مشیت ایزدی استمقدس می
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ه فرمان خداوند ف بشناسانه است که گویی آن تکالیقدر وظیفهبنا به تعریف او ادای تکلیف به نحوی آن که
و خدا را ( People of God« )امت خداوند»ای را بنابراین، شایسته است که چنین جامعه اند؛گشتهمقرر 

و نیز شایسته است این جامعه اخالقی نامرئی، صورت مرئی سازمان دینی به خود  حاکم آن تصور کنیم
فرامین الهی؛ اما  عنواندین عبارت است از تصدیق همه تکالیف به»از نظر او  .(813 :1835 کانت،) بگیرد

عنوان قوانین بلکه به ،عنوان الزام یعنی به عنوان اوامر خودسرانه و امکانی یک اراده بیگانهنه فرامین الهی به
 .(818)همان: « به معنای دقیق کلمه ،ذاتی هر اراده مختار

که در اصطالح عالمان اخالق  اخالقی( یهاو ارزش)نه احکام  استقالل اصول اخالقی از شرع و دین    
از برخی سخنان امام علی)ع(  مورد اشاره واقع شده است،« حسن و قبح ذاتی و عقلی»مسلمان با عنوان 
وند و شفضایل و رذایل اخالقی ذاتاً متصف به خوبی و بدی می)ع( علی . در بیان امامقابل استنباط است

بلکه امر و نهی الهی از  اند،د امر و نهی الهی واقع شدهموراز آن جهت نیست که  ها صرفاًخوبی و بدی آن
وانایی تدر صورت وجود شرایط، خوب یا بد هستند و عقل انسان  ذاتاًها تعلق گرفته است که آن جهت به آن

ز عمل ابا اظهار شگفتی )ع( مؤمنانحکم شرع به او نرسیده باشد. امیرحتی اگر د؛ ها را داردرک و شناخت آن
یرم که نه : گفرمایدمی ،کنندرغم توانایی برآورده برادران دینی خود را علی حاضر نیستند حاجت کسانی که

)نوری،  آیا شوق و عالقه برای مکارم اخالق ندارید؟!امید به پاداش در میان باشد و نه ترس از عذاب، 
1113 :183). 

 د امام علی)ع( بر استقالل اصول اخالقیرغم تأکیبه آن ضروری است این است که علی ای که توجهنکته    
قالل بر است)ع( ، متفاوت است. امام علیچه در اخالق کانتی مورد اشاره واقع شدهن؛ این استقالل با آناز دی

ا را ههستند که عقل انسان توانایی تشخیص آن ایکند که همان مستقالت عقلیهاصول اخالقی تأکید می
نظر دارد که اثبات آن از جنبه  یهای اخالقه به استقالل تمام احکام و ارزشدارد؛ اما کانت در این زمین

معرفی  عمیقرا بسیار  رابطه دین و اخالق)ع( امام علی ممکن نیست. ،مل به آن از جنبه عملینظری و نیز ع
ر گداند، سیری در کلمات قصار آن حضرت بیانها را برای هدایت انسان ضروری مید و هر دوی آنکنمی

 کندمعرفی می ،داری و وفای به عهداین حقیقت است. او اصل و اساس دین را در امور اخالقی چون امانت

ای دیگر سه امر اخالقی در ج(. 89: 1188 آمدی،« )داء االیانة و الوفاء بالعهودأاصل الدین »فرماید: و می
مساوی با برخورداری از دین را ی عدم(. از جهت111همان: ) کندو حیاء را کمال دین معرفی میعفت، ورع 

فرماید: به تعهدات کسانی که دین ندارند خیلی مطمئن و اعتماد نداشته باشید. داند و میعدم اخالق می
شود یعنی نمی (818همان: )؛ کسی که دین ندارد امانت نداردفرماید: در جای دیگر می ( و811)همان: 

 .مطمئن دانستانسان فاقد دین را فردی امین و 
نکته دیگری که در پایان این بخش از تحقیق توجه به آن ضروری است این است که بحث استقالل یا     

تر از مختصری است که در اینجا مطرح شد و در این خصوص بسیار گسترده ،عدم استقالل اخالق از دین
اما  ؛اندیادی به رشته تحریر در آوردهز ها و مقاالتکتاب ،هم موافقان و هم مخالفان استقالل اخالق از دین
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از پرداختن به آن خودداری  انجامدمیدلیل مطلب اطناب بی بهجا که پرداختن بیشتر به این بحث از آن
 .کنیممی

 خصوص استقالل اخالق از الگوها و نقد دیدگاه کانت دری بررس. 2-4

کند این است که اخالق از الگوها و می یکی دیگر از مباحثی که کانت در خصوص استقالل اخالق مطرح
نیاز و مستقل است؛ زیرا از نظر او متکی بودن بی ،هایی که مالک و معیار فعل اخالقی باشندشخصیت

اند. او کشبرد و اخالق را به دیگرآئینی میها، استقالل اخالق را زیر سؤال میاخالق بر الگوها و شخصیت
 ،)سالیوان حترام دارند که حامل قانون اخالق هستند،ن رو استحقاق ااز ای صرفاًمعتقد است که اشخاص 

وجود الگوی کامل اخالقی در بین موجودات فعل اخالقی باشند.  ( نه از آن جهت که مالک118: 1836
د به ی بتواناگر مخلوق»ممکن نیست. از نظر او  ، از نظر کانتکه بتواند الگوی کامل اخالق باشد عاقل

 معنایش این است که حتی قوانین اخالقی کامالً مشتاق باشد؛طور کامل به اجرای برسد که بهای مرحله
مایلی زیرا غلبه بر چنین ت در وی موجود نیست؛ ،امکان تمایلی که او را به تخطی از آن قوانین ترغیب کند

عنی م خوداجباری یشود و بنابراین مستلزتمام می ،همیشه به قیمت فدا کردن برخی چیزها از سوی فاعل
تواند نمی اصوالًولی هیچ مخلوقی  به انجام آن مشتاق نیست؛ می کامالًالزام درونی به چیزی است که آد

به این مرحله از ملکه اخالقی برسد؛ زیرا او که یک مخلوق و بنابراین همیشه وابسته به چیزهایی است که 
الت اییا تم هاتواند از قید خواهشهرگز نمی ،است ها نیازمندبرای خورسندی کامل از شرایط خویش به آن

ه توانند با قانون اخالق کهرگز نمی ،اندها و تمایالت بر علل فیزیکی مبتنیآزاد باشد و چون این خواهش
 .(111: 1835 )کانت،« دبه خودی خود هماهنگ شو ،اوتی داردمتف منابع کامالً

ی داند و ابتنای اخالق بر الگوها را مستلزم نوعتهدید برای اخالق می نیبارترانیزکانت تقلید از الگوها را     
شوند و از جهتی خود الگوها باید با محک اصول جهتی الگوها مالک اخالق تلقی می زیرا از ؛دانددور می

خالق ر اعنوان مبنا و معیاتوانند بهباز نمی ،ها هرچند هم کامل باشندناخالقی آزموده شوند. از نظر او انسا
باید دا ابت ،معرفی شده است گوید: ... حتی ذات مقدسی را که در انجیلاو در این خصوص می معرفی شوند.

ر او خود و به همین خاط او را با چنین عنوانی بشناسیممقایسه کنیم تا  ،با آرمانی که از کمال اخالقی داریم
ا او رکه خوب نیست غیر از خدا چیز هیچ که حالیدر نامید؟ بینید، خوب میرا که مین : چرا مگویدمی

از مفهوم کمال اخالقی که عقل  ایم؟ صرفاًاز کجا آورده اعلیولی ما مفهوم خدا را به عنوان خیر ؛ بینیدنمی
و اختیار اد به مفهوم اراده آز ناپذیرتفکیک ایکند و به شیوهوضع می ،و مقدم بر تجربه آن را به نحو پیشین

 .(Kant, 2002: 25)الف . سازدمرتبط می
د. از ها مفید هستناز نظر کانت تنها فایده الگوها در حوزه اخالق این است که برای تشویق سایر انسان   
ان در امک را یعنی تردید د؛نخورفقط به درد تشویق می هاو سرمشق در اخالق تقلید جایی ندارد»ر او نظ

.« ازدسکند آشکار میو کلی بیان میدارد و آنچه قاعده عملی به نحاز میان برمی ،دهدآنچه قانون فرمان می
 هاییداند که نشانهها را فقط در صورتی درست میکانت استفاده از الگوها و سرمشق (11: 1896)کانت 

  .(118: )همان صورت گرفته در دست باشد ،ها فقط از سر احترام به تکلیفکه اعمال آنحاکی از این



 ...و بررسی نظریه استقالل اخالق کانت بانقد          78

 

 

ه ی بهر انسانارزش  بلکه ،ی خالقی نیستمالک خوب ،هیچ انسانی به نفس ذات)ع( از دیدگاه امام علی    
عالمی که به علمش عمل نکند یا از روی هوی، »از نظر او  .(31)حکمت/ علم و عمل نیکوی او وابسته است

احسان  کاری ونیکویی، هنرمندی، ظرافتارزش است. قیمت هر انسانی به بی ،نه برابر وحی الهی عمل کند
اوست. احسان یعنی انجام دادن فعل حَسن، مُحسن کسی است که هم حق را بداند و هم طبق دانسته 

ه ب ،خویش عمل کند، این مجموعه مایه ارزش است و هر اندازه که انسان این راه بهتر و بیشتر طی کند
مستقل از افراد هستند و این  ،فضایل و رذایلبنابراین ؛ (58: 1836 )جوادی آملی، «شودتر میمقصد نزدیک

ها تابع که ارزششمند نمایند؛ نه اینزخود را ار ،ها هستند که باید با آراستگی به فضایلافراد و شخصیت
پاه در س طلحه، زبیر، هایی مثل عائشه،که با مشاهده شخصیتدر جنگ جمل شخصی  ها باشند.رفتار آن

مام در ا ؟ها مرتکب اشتباه شونداز امام پرسید: چگونه ممکن است این شخصیت ،حیران شده بود ،دشمن
ناس شوند، حق را بشو باطل هرگز با قدر و منزلت افراد شناخته نمی ی حقکنتو اشتباه می» :پاسخ فرمود

رضی)ره( از  سید .(86: 1888 طه حسین،) «باطل را بشناس تا اهلش را بشناسیتا اهلش را بشناسی و 
ع( )پیش امام علی ،زدگی شدهدچار شخصیت ،برد که در جنگ جملمیشخصی به نام حارث ابن حوْط نام 

: فرمایددانم؟ امام در پاسخ به او میکه من اصحاب جمل را گمراه می یکنیمگوید: تو خیال آید و میمی
اسی و ای تا اهلش را بشنتو حق را نشناخته ،نگریبینی و با دقت به اطرافت نمیتو فقط زیر پایت را می

اسکافی معتزلی از عالمان اهل تسنن در قرن  .(898)حکمت/ ای تا اهلش را بشناسیباطل را نیز نشناخته
 ،اندهخبر دادند که برخی افراد از بیعت با ایشان خودداری کرد)ع( مؤمنانکند که وقتی به امیرنقل می ،سوم

 هر کس را مرتکب آن تاآنان حق را نشناختند تا به سوی آن شتاب گیرند و باطل را نشناختند فرمود: 
 .(51: 1831)اسکافی معتزلی، « شود، یاری ندهندمی

 .(81/)احزاب ﴾نهسَ ه حَ سوَ ا   اللِ  سولِ ی رَ م فِ ک  ان لَ د کَ قَ لَ ﴿ مطلب فوق ممکن است در نگاه اول با آیاتی مانند    

عرفی جمله در اخالق مها ازن الگویی نیکو در همه عرصهعنوااساس این آیه پیامبر بهناسازگار باشد؛ زیرا بر

امبر اکرم)ص( که از پی« علی یع الحق و الحق یع علی»شده است. این مطلب در خصوص احادیثی چون 

دق صنیز  ،برقرار شده است و حق)ع( مام علیاساس آن مالزمه و همراهی دائمی بین اروایت شده است و بر
 ،خاطر این است که او به تعبیر قرآن)ص( بهه داشت که الگو بودن پیامبر اکرمدر پاسخ باید توج .کندمی

آداب  به خود را )ص(همواره بر صراط مستقیم بوده است و الگو قرار گرفتن او بعد از آن است که پیغمبر

( آراسته 166/)اعراف ﴾ض عِن الجاهلزنو أعرِ  رفِ العفو وای ر بالع  خ ذ ﴿ا دستوراتی نظیر: ب الهی مؤدّب ساخته،

همراه همیشگی حق و خوبی )ع( نیز صادق است؛ زیرا اگر امام)ع( باره امیرمؤمنانشده است. این مطلب در
که خود آن چنان سیر حق و خوبی گامی فراتر ننهاده؛بدان دلیل است که هرگز از م ،معرفی شده است

گونه ام در آن هیچکه حق را شناخته( از وقتی135/)حکمت «هی ذ ا ریت   ق  ی الحَ فِ  کت  کَ یا شَ » :فرمایدحضرت می

 د:فرمایکند و میاو خود را همواره در جاده حق و مخالفانش را در لغزشگاه باطل معرفی می ام.شکی نداشته

 .(163/)خطبه «لَعلی َیَالَّه الباطلو ان هم فو الذی ال اله اال هو ان ی َلعلی جاده الحق . ..»
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ه به کسانی ک خاطر آن است کهبه هابر استقالل حق و باطل از الگوها و شخصیت)ع( کید امیرمؤمنانأت    
ند و چه نیست ،مواره در مسیر حق و به تعبیر قران اسوه حسنهه ،شوندعنوان الگو برای دیگران محسوب می

 ؛انتخاب کنند که الگوی خوبی نباشد و او مردم را از مسیر حق منحرف کند عنوان الگوکسی را به ،بسا مردم
خود را مالک حق و خوبی قرار دادند  ،معاویه با نیرنگ و خدعهلحه، زبیر و طکه افراد زیادی چون  کهچنان

یدگاه د این تفاوت ؛ ونمودندرا پیروی  هاآندستورات  ،که از معیاری صحیح برخوردار باشندو مردم بدون آن
ند کزیرا کانت وقتی استقالل اخالق را مطرح می؛ کندشکارتر میمنان با فیلسوفانی مانند کانت را آمؤامیر

)ع( علیاما امام  ؛نشودورت آن را دچار آسیب اخالق است که کلیت و ضر «خودآئینی»نگران آسیب دیدن 
نگران این است که عقالنیت در اخالق جای خود را به تقلید صرف  ،گرایی در اخالقبا تأکید بر نوعی نتیجه
 امرید. دچار لغزش شون ،الگوهای غیر اصیلخاطر تقلید کورکورانه از بههای بسیاری بدهد و در نتیجه انسان

ا خدا چه رها )مشرکان( گفته شود: آنهنگامى که به آن و»فرماید: می ،که قرآن کریم بر آن تأکید داشته
یم. آیا )از نمایچه پدرانِ خود را بر آن یافتیم پیروى مىازل کرده است پیروى کنید، گویند: بلکه ما از آنن

 .(131/)بقره« فهمیدند و هدایت نیافته بودند؟کنند( هرچند پدرانشان چیزى نمىآنان پیروى مى
بدی  تأکید بر استقالل خوبی وآید که دست میچه در این بخش از تحقیق گفته شد این نتیجه بهاز آن    

که در اخالق کانتی هم بر آن چنانهم ؛است)ع( کالم امام علیدر  یها از اصول اخالقاز الگوها و شخصیت
ی محض گراکانت چون وظیفه که؛ یکی اینت؛ اما چند اختالف اساسی میان این دو وجود داردتأکید شده اس

قالل آئینی و استپذیرد که خودآن جهت به عنوان مالک اخالق نمی ازاست و به نتیجه توجه ندارد، الگوها را 
لگوها و از آن جهت استقالل اخالق از ا اما در بیان امام علی)ع(؛ دهدآئینی میراخالق، جای خود را به دیگ

 دیگر ؛شودگیرد که منجر به تقلید کورکورانه و در نتیجه انحراف از راه حق مینظر قرار میها مدشخصیت
داند؛ اما امام وجود الگوی کامل اخالقی را محال می ،که کانت با توجه به تعریفی که از انسان دارداین

 داند.)انبیاء الهی و ائمه هدی)ع(( را ممکن می علی)ع( وجود الگوی کامل اخالقی

 دیدگاه کانت در خصوص استقالل اخالق از غایت بررسی و نقد. 2-5

ن هیچ نتیجه مورد انتظاری از پیروی قانون اخالقی ممک»گرا، معتقد است که نتیجهخالف فیلسوفان کانت بر
سه ای مفید است و نه امری فی نفوسیله ،نیست پیروی از آن را نیک سازد؛ زیرا در این صورت پیروی از آن

ای که دهعباید تطابق با قانون باشد؛ یعنی اصل یا قا صرفاًسازد نیک. خصوصیتی که هر عملی را نیک می
: 1839 ،)راس« چنان باشد که بتوان اراده کرد تا قانون عام و فراگیر شودشود باید آنبر مبنای آن عمل می

کید کانت بر استقالل اخالق از هرگونه غایت و نتیجه این است که توجه به نتیجه، موجب أعلت ت .(51
نتیجه مورد انتظار، عملی خوب و گاهی بد شود، لذا گاهی با توجه به تغییر در اراده موجود خردمند می

شود؛ مثالً هرگاه راستگویی ما را به نتیجه و غایت مطلوب برساند، خوب و در غیر این صورت بد تلقی می
 این به معنای آن است که من باید ؛ وشودشود و در نتیجه اراده به دیگر هنجاری و وابستگی مبتال میمی

خواهم؛ بنابراین مالک اخالق نه امر مطلق، بلکه امر مشروط و مقید یز را میفالن کار را بکنم چون فالن چ
خاطر نتایجش دارای ارزش اخالقی باشد، در آن از نظر کانت اگر یک عمل به .(65: 1896 )کانت، شودمی
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صورت آن عمل حتی اگر از روی تمایالت و احساسات، صورت گیرد و به آن نتایج منجر شود، باز همان 
ارزش را خواهد داشت. همچنین تفاوتی بین دو فعل که یکی با نیت خیر و دیگری با نیتی دیگر صورت 

انجامند، وجود نخواهد داشت و ارزش اخالقی هر دو عمل یکسان خواهد گیرد اما به یک نتیجه واحد میمی
 .(Paton, 1953: 58) دبو

ند کت وجود غایت در افعال اخالقی را انکار نمیای که توجه به آن ضروری است این است که کاننکته    
و اساساً چنین امری ممکن نیست؛ بلکه منظور کانت از استقالل عمل اخالقی این است که ارزش اخالقی 

او جهت تبیین این  .(91: 1836 )محمدرضایی، شوندها وابسته به نتایجی نیست که از آن عمل ناشی میآن
مجبور است از سر ناچاری جهت دریافت وام متوسل به دروغ گفتن شود،  زند کهامر به شخصی مثال می

ول بدهد که تواند قشخص نیاز به وام داشت می هرگاهبنابراین باید بپذیرد که آئین رفتار او این بشود که 
 هیابی بدهد. او معتقد است که این شیوه دستداند هرگز آن را پس نمیکه میحالیدر ؛دهدوام را پس می

تواند درست باشد و قانون عام طبیعت تلقی گردد؛ چرا که دچار تناقض درونی گز نمیسود شخصی هر
حاضر  کسشود و دیگر هیچشود که نفس کار قول دادن ناممکن میشود؛ زیرا در نهایت منجر به این میمی

خره خواهد سچ است، به که ادعایی پوای را به نام آنبلکه چنین گفته ،به شنیدن قول دیگری نخواهد بود
 .(98: 1896 )کانت، گرفت

 را به بهترین نحو ممکن، غیر اصیل ها قبل از کانت امام علی)ع( عدم وابستگی اخالق به نتایجِقرن    
اما دیدگاه کانت در این خصوص هم از جهت کلیت و اطالق و هم از جهت هدف، با ؛ تبیین کرده است

قابل استنباط است، فرق )ع( از غایت، از سخنان حکیمانه امام علیچه تحت عنوان استقالل اخالق آن
کند. کانت معتقد است که مبنا قرار گرفتن غایات برای اخالق، با استقالل و خودآئینی اخالق، در تعارض می

یات غابر عدم ابتنای اخالق بر )ع( الغایاتِ اخالق، خود اخالق است؛ اما تأکید امام علیاز نظر او غایت .است
رایی گطلبی، غالباً با حقدلیل این است که منفعتهداف و اغراض دنیوی و نفسانی، بهخصوص او اهداف به

داند که انسان همواره راست بگوید حتی وقتی که بر ایمان را این می نشانه)ع( در تعارض است. امام علی
از جهت دیگر در اخالق  .(156ند )حکمت/زیان او باشد و از دروغ بپرهیزد حتی اگر دروغ به او سود برسا

ساس آن اغایتی در اخالق نفی شود، بلکه برچنین نیست که وجود هرگونه )ع( مستنبط از کالم امام علی
الغایات همه چیز ازجمله اخالق، تقرّب به کمال مطلق؛ یعنی خداوند متعال است؛ بنابراین در این غایت

االتر که یابی به کمالی بای است برای دستبلکه وسیله ،نیستهدف  ،مکتب کانت، اخالق برخالفمکتب، 
 در تقرّب به خدا نهفته است. 

هرگز راضی نبود که اخالق و حقیقت، فدای غایات زودگذر دنیوی گردد. وی در پاسخ به )ع( امیرمؤمنان    
قیت کنید که پیروزی و موفاز من تقاضا می :ستیزان فرموددرخواست یارانش مبنی بر کمی انعطاف با حق

در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟!... به خدا قسم تا شبی و 
پایبندی  .(189)خطبه/ ای در آسمان در حرکت است، چنین چیزی عملی نیستتا ستاره روزی در دنیا هست

چه را که زیر به خدای سوگند که اگر همه آن»فرماید:ت که میایشان به فرامین الهی تا بدان حد اس
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تا با گرفتن پوست دانه جوی از یک مورچه خدا را نافرمانی کنم،  های هفت اقلیم است به من بدهندآسمان
بدانید که دنیای شما به نزد من ناچیزتر از برگی در دهن ملخی است که آن را  ؛ وهرگز چنین نکنم

 .(881/به)خط« جود....می
بر دیدگاه کانت در خصوص )ع( اشکال دیگری که با توجه به مبانی اخالق اسالمی در کالم امام علی    

یرد گطلبی و حبّ ذات انسان را نادیده میکانت حس کمال استقالل اخالق از غایت وارد است این است که
کند؛ در حالی که کمال فق عمل نمیمو ،و به همین خاطر اخالق مورد نظر او در انگیزه بخشی به انسان

تیب تربدیندهد. های اخالقی انسان را تشکیل میطلبی و حبّ ذات در اخالق علوی، محور اصلی فعالیت
باره استقالل اخالق از غایت، هم از جهت کلیت و اطالق و هم از جهت توجه به در)ع( دیدگاه امام علی

وارد  او هاست و اشکاالت نظریه کانت در این مورد بر دیدگا تمایزم ،از دیدگاه کانت ،ابعاد وجودی انسان
 نیست.

 میالاخالق از احساسات و ا دیدگاه کانت در خصوص استقاللبررسی . 2-6

تبیین  ،ودشقائل می« مطبوع»و « خیر» انیمکانت عدم ابتنای اخالق بر احساسات و امیال را با تفاوتی که 
، «رخی»اما  ؛، متکی بر احساس است«مطبوع»تفاوت وجود دارد، « مطبوع»و  «خیر»کند. از نظر او میان می

ه تواند مورد حکم فاهمبنابراین میچیزی است که خوشایند همگان است؛  «خیر»متکی بر فاهمه. معنای 
رد توان این حکم را صادر کخصوصی خوشایند است، پس می فقط به موجب سلیقه «مطبوع»واقع شود، اما 

نه کاری را که در احساس تو  ؛کند عنوان کار خوب معرفیتو آن را به عقلی را انجام ده که کار»که 
 .(13: 1833، )کانت خوشایند باشد

انون مستلزم تصدیق و تسلیم به ق ،عمل به وظیفه و تکلیف است و تکلیف ،از نظر کانت مالک اخالق    
 دهد، کمابیش با طبیعتقانون به آن دستور میو چون چیزی که  اخالقی است که اصل برتر اخالق است

 ،شود و هدف کانتبیان می ،مطلق و بی قید و شرط انسانی در تعارض است، آن قانون همچون یک امر
 ،متغیر و زودگذرند و در شرایط مختلف ،برجسته کردن و تقویت این تمایز است؛ چرا که متعلقات امیال

به های خردمند و نسبت شود، اما قانون اخالقی در مورد همه ذاتها دچار تغییر مینسبیت یا اطالق آن
از نظر کانت اگر اخالق مبتنی  .(818: 1833)ادواردز،  های جزئی نیز مطلق استها و موقعیتها، مکانزمان

 ،شود و از جهت دیگرآسیب جدی وارد می آن بر احساسات و امیال باشد از یک جهت به کلیت و ضرورت
شود و این چیزی است که کانت شدیداً از بروز آن نگران جای خودآیینی به دیگر آئینی مبتال میاخالق به

که تنها چیزی که صالحیت دارد معیار اخالق و فعل اخالقی قرار و به همین خاطر معتقد شد به این بود
دمند مشترک های خرزیرا عقل تنها معیاری است که بین تمام ذات؛ دستورات عقل عملی است ،بگیرد

شده  قسیمها برابر تباشد. کانت نیز مانند دکارت معتقد بود که عقل بیش از هر چیز دیگری بین انسانمی
 (881: 1839رنه دکارت، ) است
رار مورد تأکید ق ،به نحو بسیار زیبایی)ع( در کالم امام علی ،ق بر احساسات و امیالعدم ابتنای اخال    

دهد که تا چه اندازه خوبی نشان میبه ،های آنالبالغه به خصوص حکمتگرفته است. مطالعه در نهج
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لعقوِل اکثر  یصارِع ا»فرماید: أکید دارد. وی در سخنی گهربار میبر استقالل اخالق از امیال ت )ع(مؤمنانامیر
ربیت ت بر)ع( هاست. امام علیها زیر برق طمعگاه عقلبیشترین شکست .(816)حکمت/« تحَت بروق المطایع

کند که انسان باید به تربیت خود بپردازد و نفس را از کند و توصیه میی انسان تأکید میاخالقی درون
  .(856هایی که به آن حرص دارند باز دارد )حکمت/عادت

ری دیگ دلیل ،های اخالقیگذر در هنگام عمل و قضاوتبر پرهیز از غضب و هیجانات زود)ع( تأکید امام     
استقالل اخالق از احساسات و امیال. وی خشم و عصبانیت را سپاهی بزرگ از  بردیدگاه ایشان است بر 

باد غرورت، جوشش خشمت، »فرماید: ( و در نامه به مالک اشتر می96کند )نامه/سپاهیان ابلیس معرفی می
ش دن خشم، خود را آرامزدگی و فرو خورتندی زبانت را در اختیار خود گیر و با پرهیز از شتاب و تجاوز دستت

حبّ و  )ع(در مکتب اخالقی امیرمؤمنان. (58/)نامه« ده تا خشم فرو نشیند و اختیار نفس در دست تو باشد
 ؛مانع بزرگی جهت اخالقی زیستن است، های افراطی که ناشی از احساسات و امیال انسانی استبغض
پس او با چشمی ؛ دگردنابینا و دلش بیمار میاش فرماید: هر که به چیزی عشق ورزد، دیدهکه میچنان

شنود. شهوات، خردش را دریده و دنیا دلش را میرانده و نفسش شیفته نگرد و با گوشی ناشنوا میناسالم می
رود و هر شود. هر کجا برود، میشود. پس بنده دنیا و هر کس که چیزی از آن را در دست دارد، میآن می

مالک  ،تمایالت و احساسات)ع( بنابراین در مکتب اخالقی امام علی؛ (116)خطبه/ آوردکجا رو کند، رو می
های اخالقی نیستند و اصول اخالقی از هرگونه میل و احساسی، استقالل دارند. البته این ها و بدیخوبی

 ،یردگنقش مهم امیال و احساسات را در انگیزش اخالقی انسان نادیده ب)ع( بدان معنا نیست که امام علی
کند که در تربیت و انگیزش اخالقی باید از گرایشات و تمایالت طبیعی انسان به بلکه همواره توصیه می

ط وا َخالِ »فرماید: کند و میدر برخورد با مردم دعوت می یخلقخوشهمه را به  کهچنانخوبی استفاده کرد؛ 
 .(11)حکمت/« ْم َو ِإْن ِعْشت ْم َحنُّوا ِإلَْزك مْ النَّاَس ی َخاَلَطة  ِإْن ِیتُّْم َیَعَها َبَكْوا َعَلْزك  

اه ل اخالق از دیدگچه در خصوص استقالجا توجه به آن ضروری است این است که آنکه در اینای نکته    
 ،بلکه کانت اخالق را از امور دیگری چون تجربه ،شودمحدود به مواردی که ذکر شد نمیکانت گفته شد، 

به خاطر پرهیز از اطناب و طوالنی ؛ اما ترین مبانی اخالقی اوستکه یکی از مهم کندمستقل لحاظ می
و  کند یک بحث فلسفی صرف استدلیل اینکه بحثی که کانت در این خصوص مطرح میشدن بحث و به

 د.از پرداختن به آن خودداری شپرداختن به آن از جنبه اخالقی و تربیتی نتایج عملی چندانی در پی ندارد 
 

 گیرینتیجه

 ید:آمی دستدر این تحقیق گفته شد نتایج زیر به آنچهاز 
نت نیز انوئل کاوسیله إمبه ،است کید بر استقالل اخالق که از سخنان امام علی)ع( قابل استنباطأت( 1

پذیرفته شده است؛ با این تفاوت که در مکتب اخالقی امام علی)ع( استقالل اصول اخالقی مدنظر است؛ 
 .اخالقی نظر داردها و احکام تمام ارزش به اما کانت
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قاعده زرّین که مالک امر مطلق است، صرفاً متوجه بعد اثباتی قضیه است و هر عملی را  از تقریر کانت( 8
د در بیان پذیر نباشاخالقی نبودن عملی را که تعمیم ،)ع(داند؛ اما امام علیپذیر باشد اخالقی میکه تعمیم

 خود مورد تأکید قرار داده است. 

ت جهت شناخ است، او بر توانایی عقل انسان)ع( استقالل اصول اخالقی از دین مورد تأیید امام علی( 8
کند؛ اما شناخت جزئیات و مصادیق خوب و بد را حوزه دخالت دین معرفی کید میأاصول خوبی و بدی ت

 .داندها را از دین مستقل میاست و تمام احکام و ارزش نگرمطلقصوص کند؛ ولی کانت در این خمی

ته مورد تأکید قرار گرف)ع( ها قبل از کانت در کالم امام علیقرن ،هاستقالل اخالق از الگوها و شخصیتا( 1
 وجود بر)ع( امام علیکند؛ اما اخالقی را نفی میکانت امکان وجود الگوی کامل  با این تفاوت که است.

 کند.آن تأکید می

؛ ؤمنان مورد تأکید قرار گرفته استدر مکتب اخالقی امیرم کانتها قبل از ، قرناستقالل اخالق از غایت( 5
فاً برای اخالق کند و اخالق را صراز اخالق نفی می هرگونه غایتی را مطلقاًکه کانت با این تفاوت 

-خداوند متعال است، می تقرّب به کهبرای غایتی باالتر  ایوسیله را اخالق)ع( امام علی خواهد؛ امامی

 خواهد.
 و نظریه)ع( تأکید بر استقالل اخالق از احساسات و امیال از وجوه اشتراک دیدگاه اخالقی امام علی( 9

ما ؛ ادارندیبازماحساسات و امیال عقل را از توجه دقیق به موضوعات )ع( از نظر امام. اخالقی کانت است
 داند.احساسات و امیال را با اطالق اخالق در تعارض میکانت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ...و بررسی نظریه استقالل اخالق کانت بانقد          78

 

 

 منابع 
 .قرآن کریم -

 .البالغهنهج -

 مؤسسه االعلمی للمطبوعات. :بیروت .غررالحکم و درر الکلم (.1111). آمدی تمیمی، عبدالواحد -

 تبیان. :تهران .ترجمه انشاءاهلل رحمتی .فلسفه اخالق. (1833. )ادواردز، پل -

 :تهران .ترجمه محمود مهدوی دامغانی .المعزار و الموازنه(. 1831) عفر محمد ابن عبداهلل.جعتزلی، ابواسکافی م -

 نشر نی.

  .5-88، 18 دوره  .حدیثنشریه علوم ، «قاعده زرین در حدیث و اخالق»(.1839. )سیدحسن ،سالمیا   -

 اسراء. :، چاپ دوم، قمسیره رسول اکرم)ص( در قرآن (.1836. )جوادی آملی، عبداهلل -

 .881-816، 881سال دوم، شماره دوم  .نقد و نظر، «سرشت اخالقی دین» (.1835) سن.مح ،جوادی -

یق: ، تحقآله تحف العقول عن آل الرسول صلى الل علزه و .(1898) .حسین علی بن ، حسن بنشعبه حرانى، ابن -

 .قم: دفتر انتشارات اسالمى .غفارى اکبرعلی

فروغی. ضمیمه سیر حکمت در اروپا، چاپ پنجم،  محمدعلیترجمه  .گفتار در روش (.1839) دکارت، رنه. -

 انتشارات صفی علیشاه.: تهران

  .حکمت :تهران .نژاد، ترجمه محمدحسین کمالینظریه اخالقی کانت (.1839) .دیوید راس، ویلیام -

 .91-31، 13شماره  .ینیدندیشه افصلنامه  ،«لستقالق و اخالالهی اراده ا» .(1831) رحمتی، انشاءاهلل. -

 طرح نو. :تهران .ترجمه عزت اهلل فوالدوند .اخالق در فلسفه کانت (.1836) سالیوان، راجر. -

 انسانی. پژوهشگاه علوم :تهران .به کوشش علی ربّانی گلپایگانی .حسن و قبح عقلی(. 1833). سبحانی، جعفر -

ه پژوهشی دانشکد –مجله علمی ، «کانت فلسفه درالزامی -از خود آئینی تا خود»(. 1831) .شاقول، محمد -

 .113-199، 86و  83شماره  .ادبیات و علوم انسانی اصفهان

 .های اسالمیکانون نشر و پژوهش :تهران .، ترجمه احمد آرامعلی و بنوه(. 1888). حسینطه  -

 حکمت. :تهران .، ترجمه انشاءاهلل رحمتیفلسفه اخالق (.1831) .فرانکنا، ویلیام. کی -

 نقش و نگار. :تهران .ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی ،فلسفه اخالق هایدرس. (1833). لانوئکانت، إم -

 .زمیخوار :تهران .، ترجمه حمید عنایت و علی قیصریما بعد الطبیعه اخالق بنیاد (.1896). إمانوئلکانت،  -

 دفتر تبلیغات اسالمی. :قم ،تبیین و نقد فلسفه اخالق کانت (.1836) .محمد، محمدرضایی -

موسسه آل البیت)ع(  :، بریوت21، ج یسترک الوسائل و یستنبط المسائل (.1113) .حسین ابن محمد ،نوری -
حیاء الرتاث.   ِلا

- Kant, I. (2002). Critique of practical reason, Translated by Werner S. Pluhar, 

Introduction by Stephen Engstrom Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/ 

Cambridge. 

- Kant, I. (2002). Groundwork for the Metaphysics of Morals, Edited and translated 

by Allen W. Wood with essays by J. B. Schneewind Marcia Baron Shelly Kagan Allen 

W. Wood by Yale University. 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=325
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=325
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=18902


 78           7931البالغه، سال ششم، شماره بیست و یکم، بهار پژوهشنامه نهج

 

 

- Onora, O’N. (1998). Practical Reasoning and Ethics. In Routledge Encyclopedia of 

Philosophy.Vol. 7. Edited by Edward Craig, 613-620. London and New York: 

Routledge. 

- Paton, H. J. (1953). The Categorical Imperative, London, Hutchinson's university, 

library. 

 
 
 
 
 


