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Abstract
Moral responsibility to other human beings is one of the fundamental issues addressed by moral
schools and philosophers. The present study, using a descriptive-analytical method based on
Kant's view, addresses the question of what is the concept of moral responsibility and from the
perspective of conscientious objectors, what is the position of others in moral relations and
responsibilities and why the moral agent has moral responsibility to others. Based on the
explanations and evaluations, it became clear that conscientiousness, unlike other theories, has a
more coherent approach to the concept of moral responsibility. Conscientiousness emphasizes
the role of actual goodness along with the present goodness on the role of moral duties by
emphasizing the issue of merit, competence and merit of the moral agent. In a general sense,
conscientiousness has a more coherent approach to the concept of moral responsibility than
moral theories, and considers issues such as entitlement, authority, rationalism, dignity, and
merit. In his moral theory, Kant addresses many forms of conscientiousness, including
rationalism and elitism in the field of ethics, but he seeks to bring ethics from popular sentiment,
experience, and wisdom to the rational foundation, and accordingly to responsibility. Draw a
morality based on merit and merit.
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مسئولیت اخالقی در قبال دیگران از منظر رویکرد وظیفهگرایانه کانت


محمدامیو خوانناری ،هادی صادمی
چکیده

منئولیت اختمی در م ال اننانهای دیگر ا جمله منائل اساسی است که مکاتاب و
بر دیدگاه کانت ،در وی واسخدادن به ایو ورسمهاسات :مفهاو منائولیت اختمای
چیناات؟ ا منظاار وظیفااهگرایان ،دیگااران در رواب ا و مناائولیتهای اختماای چااه
جایگاهی دارناد؟ و عامال اختمای چارا در م اال دیگاران منائولیت اختمای دارد؟
وظیفااهگرایی بااا تأکیااد باار مناائله شاینااتگی و اسااتحقاق عاماال اختماای بااه نقاام
حنو فاعلی در کناار حناو فعلای ،بار نقام وظاایف اختمای اهمیات میدهاد .در
یک منظر کلی ،وظیفهگرایی در مقاینه با نظریههای اختمی ،رویکرد مننجمتری به
مفهااو مناائولیت اختماای دارد و منااائلی ماننااد اسااتحقاق ،اختیااار ،عقاالگرایی،
کرامت و شاینتگی را در ایو منئله لحا میکند .کانت در نظریاۀ اختمایاز ،باه
بنیاری ا اشاکاالت وظیفاهگرایی ا جملاه عقالگرایی و نو اهگرایی توجاه دارد،
وژوهشگر وژوهشگاه مرآن و حدیث ،مم.
استاد دانشگاه مرآن و حدیث ،مم.
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اما بهدن ال ایو است که اختق را ا احناس و تجربه و حکمت مارد وناند باه بنیااد
عقتنی برساند و بر ایو اساس ،منائولیت اختمای را بار وایاۀ سازاواری و شایناتگی
ترسیم کند.
کلیدواژهها
منئولیت اختمی ،وظیفهگرایی ،کانت ،تکلیف ،دیگران ،استحقاق ،شاینتگی.
مقدمه
منئولیت ( )responsibilityا جمله منائل مهام دینای ،اختمای ،فلنافی و حقاومی
است که در حو اخاتق باا عناوان «منائولیت اختمای» ()moral responsibility
طرح شده است .منئولیت اختمی ا مفاهیم اساسی و وردامنه در حو اختق اسات
که بنیاری ا تعهدها ،الزا ها ،تکلیفها ،مجا اتها ،تحنیوها و تق یحها بار اسااس
ایو مفهو شکل گرفتاه اسات .همچنایو ،بنایاری ا مناسا ات اجتمااعی و اختمای
اننانها را ار یابی میکند و وشتوانۀ نظری بنیاری ا معضتت اختمی و موضوعات
کاربردی است.
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

منئولیت اختمی دربار کنمهای متفاوت اننان مابلتصور است ،اما کاربرد آن
درباااار انناااانهای دیگااار اهمیااات دوچنااادانی دارد؛ یااارا اث اااات و ضااارورت
منئولیت اختمی در م ال خاود (باهخاطر وجاود امیاال خودگرایاناه ،لذتگرایاناه و
حب ذات) یا خداوند (بنا بر تکالیف شرعی ،فرامیو الهی و ت ییوهای دینای) چنادان
دشوار نینت .آنچه دشاوار مینمایاد ایاو اسات کاه چارا در م اال انناانهای دیگار
منئولیت و تعهد اختمی دارد.
ایو وژوهم ،عتوه بار ت یایو ماهیات منائولیت اختمای ،آن را بهمنزلاۀ یکای ا
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مهمتریو موضوعات در بنتر رواب انناانها باا یکادیگر بررسای میکناد و باه ایاو

ورسم هنجاری واسخ میدهد که چارا تعهاد و منائولیت اختمای در م اال دیگاران
ار شمند اسات و چارا انناانها در م اال یکادیگر منائولیت اختمای دارناد؟ ت یایو
ریشاااهها و رویکردهاااای نظاااری منااائولیت اختمااای در م اااال دیگاااران ا منظااار
دیدگاههای فلنفی و اختمی  -مانند دیدگاه وظیفهگرایانۀ کانت  -کمک شایانی به
ت ییو ایو مفاهیم بنیادیو و فراگیری منائولیتوذیری و گناترز احتارا انناانها باه
یکدیگر میکند.
مهمتریو نمایند وظیفهگرایی اختمی ( )deontological ethicsدر فلنفۀ غرِّ،
ایمانوئااال کانااات ( )Immanuel Kantاسااات کاااه بااار وظیفاااهگرایی ماعااادهنگر
عقلمحور تأکید دارد .وظیفهگرایی اختمی باه نظریاههای اختمای اطاتق میشاود
بلکااه باار مت هااایی ماننااد تکلیااف ،وظیفااه و حقااوق در افعااال و اعمااال اختماای
تأکید دارند .توجه اصلی ایاو نظریاهها باه ذات عمال و انگیازه و نیهات عامال اسات
و در مناائله مناائولیت اختماای نیااز باار هماایو رویکاارد تکلیاافنگری فااارغ ا
ویاماادهای مناائولیت تأکیااد دارنااد .در ایااو منظاار ،درسااتی و نادرسااتی اختماای باار
مواعاااد و اصاااول م تنااای اسااات ،ناااه بااار اوضااااع و احاااوال و ویامااادهای خااااد.
آنچااه اهمیاات دارد ،ذات اعمااال و مااوانیو اختماای اساات کااه عماال اننااان بایااد
منی ق با آنها باشد.
تبیین وظیفهگرایانۀ مفهوم مسئولیت اخالقی
رویکرد وظیفهگرایانه به مفهو منئولیت اختمی با رویکارد نظریاههای ویامادگرا یاا
غایتگرا ( )teleologicalمتفاوت است .در وظیفهگرایی به شایناتگی ،سازاواری و
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که سانجم اعماال و افعاال اختمای را لزومااً باه غایاات و نتاایج وابناته نمیدانناد،

استحقاق فرد و تکلیفی که در م ال دیگران وجود دارد و در نظریههای غایاتگرا باه
تمایتت اننانی و ویامدها و نتایج عمل توجه میشود.
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منئولیت اختمی نزد کانت بر محور مفاهیم مرت

با حق مانند حقوق و استحقاق

میگردد .در نگاه وی ،حق یعنی مجموعه شراییی که به موجاب آن گازینم یاک
نفر میتواند ط ق مانون کلی اختیار با گزینم فرد دیگری متحد شود (کانت،4633 ،
د .)33-30حقوق بهمنزلۀ یک مینۀ اختمی برای مکلفکردن دیگران ،یاا فیاری
هنتند یا تملکی .حق فیری یا درونی ،حقی است که بدون وابنتگی به هر نوع فعال
حقومی ا ط یعت ناشی شده باشد .حق تملکی یا خارجی نیز حقی است کاه ا فعال
تملکی حاصل شده باشد (همان ،د .)01-06بنابرایو ،بیشتر تکالیف و منئولیتهای
اننان در م ال دیگران برآمده ا حق است؛ حقی که یا برآمده ا حق فیری و درونی
است یا حق تملکی و خارجی است.
بر اساس ایو رویکرد ،منئولیت اختمی یا ستایم و نکوهم ،واکنشی مناسب به
ایااو اساات کااه عاماال اختماای ،شاینااته و منااتحق و ساازاوار چناایو واکنشاای کااه
ال مااۀ مناائولیت اختماای اساات ،باشااد .اننااان ن ایااد صاارفاً بااه نتااایج و آثااار کااه
بهمنزلۀ غایات هنتند ،توجاه کناد؛ بلکاه فقا بایاد باه اصال نیهات یاا خواساتی کاه
عمل به موجب آن صورت گرفته است ،توجه کند .ار ز اختمی فق باید در اصل
نیهاات یااا خواساات باشااد ،صاارفنظر ا غایاااتی کااه بااه آنهااا میتااوان رسااید
(کانت ،ِّ4611 ،د.)10-11
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

ا نظر کانت ،اننان ممکو است بهعنوان نتیجه و اثر عمال باه چیازی میال داشاته
باشد ،ولی ن اید به آن میل (خواه میل مو یا میل دیگری) احترا بگذارد؛ بلکه وظیفۀ
اننان ،ضرورت عملکردن ا سر احترا باه ماانون اسات .انناان بایاد ا ماانون تنهاا
بهخاطر خود مانون ویروی کند و تأثیر میل و هرگونه موضوع و متعلق اراده را نادیده
بگیرد .واالتریو خیری که به اصیتح ما اختمی است ،چیزی نینت جز تصور خاود
مانون که فق برای موجودی صااحب عقال میتواناد دسات بدهاد (کانات،4633 ،
د.)10-13
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در ایو منظار ،انناان منائولیتهای اختمای در م اال دیگاران را ناه بارای نفا و

مصلحت شوصی و نه برای تمایل بیواسیه ،بلکه باید بهخاطر حق فیری یاا تملکای
و بااه نیاات و اراد خیاار و تکلیااف اختماای انجااا دهااد .در ایااو صااورت اساات کااه
منئولیت ،امری اختمی ،ار شمند و ونندیده است.
تبیین شرایط مسئولیت اخالقی
فیلنوفان وظیفهگرا مانند کانت که چنایو تصاوری ا منائولیت اختمای دارناد ،باه
ناهمسا یگرایی تمایل دارند؛ یعنی بیشتر آنها تصور کردهاناد کاه اگار مارار باشاد
عاملی وامعاً شاینتۀ ستایم یا نکوهم در م ال چیزی یا افرادی باشد ،بایاد باه شاکل
خاصی بر آن تنل داشته باشد؛ برای مثال ،بتواند در مان عمل آن را انجا بدهد یاا
موجب باشد ،ناساا گار
انجا ندهد .چنیو رویکردی با اینکه عمل عامل به نحو عل هی َ
اشتراکات فراوانی با دیدگاه ارسیو دارد.
در ایو تلقی ،باید به اث ات برسد که فاعل دارای اختیار اسات .منظاور ا اختیاار ایاو
است که اوالً با اج ار وام نشده باشد و ثانیاً با آگاهی ا اوضاع و احوال تحقق یافتاه
باشد .کانت هم بر دو شرط عالمبودن و عامدبودن فاعل اختمی برای منئولدانناتو
و سزاواری سر نم و ستایم تأکیاد دارد .بیشاتر وظیفاهگرایان مانناد کانات ،منکار
سا گاری اختق با موج یت بودهاند.
باارای وظیفااهگرایان ،آ ادی عاماال اختماای اهمیاات دارد؛ اگاار عاماال ا آ ادی
عماال برخااوردار ن اشااد ،ساار نم و سااتایم و حتاای منئولداننااتو وی صااحیح
نینت .وظیفهگرایان ،عتوه بر شرطهای ویشایو ،بار شارط ساومی نیاز تأکیاد دارناد
و آن ایااو اساات کااه فاعاال بایااد مناائولیتم را بااا انگیااز انجااا وظیفااه انجااا داده
باشااد؛ بااه هماایو دلیاال ،اراد خیاار  -یعناای انگیااز انجااا وظیفااه باارای تحناایو
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است (اسمایلی و اشلمو ،4611 ،د .)13دیدگاه کانت دربار شرای منئولداننتو،

و تق اایح شااوص – ویمشاارط ضااروری اساات کااه بایااد احاارا شااود (برهااانی،
 ،4610د.)001-003
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کاناات بااهدن ال حاال ایااو مناائله بااود کااه در جهااانی کااه تاااب مااوانیو ط یعاای
علت و معلول است ،چگونه میتوان فاعلهای اختمی را در م اال اعمالشاان منائول
داننت؛ یرا اگر فعل اننان معلول مانون ط یعت است ،چگونه میتوان افراد را اختماً
منئول داننت؟
واسخ کانت در نقد عقل محض م تنی بار تماایز میاان «عاالم حاس یاا ط یعای یاا
تجربی» و «عالم متعقل یا معقول» است (نک :کانت4611 ،الف) .عاالم تجربای تااب
موانیو ط یعی است و معلولهاا بهصاورت تعایویافتاه و ایجاِّشاده ،بهواسایۀ ماانون
ط یعی ،ا وی علتها میآیند؛ اما انناانها موجاودات ط یعای محاض نیناتند ،بلکاه
موجوداتی متعقلاند و در مقا اعضای نظا عقلی ،مابلیت «خودانگیوتگی و صرافت
ط » دارند .آنها مادرند بر م نای ایجاِّها یا تصمیمهای عقال (ناه ا طریاق علال)،
معلولهایی ایجاد کنند .اننان ا ایو دو سرشت برخوردار است؛ به همایو دلیال ،در
آن واحد در هر دو عالم مرار دارد و اعمال اننان بهطور هم مان تاب مانون ط یعای و
باشاد

محر
مانون اختمی است .ا نظر کانت ،فق ضرورت عملی میتواند عامل ه
و هی ضرورت دیگری با اختیار هماراه نینات .ایاو محرکاات میتوانناد عملای یاا
اختمی باشند.
مفهو اختیار با علیت اختمی ،همسا ی درونی دارد و ذاتاً منتلز تنامض نینت.
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

کانت با استفاده ا تجربۀ اختمی ،وجود اختیار را برای اننان اث ات میکند .اینکه ما
مانون اختق را درمییابیم و همچنیو ،در

میکنیم که باید تااب آن ماانون باشایم،

نتیجۀ تجربۀ اختمی است و ایو خود منتلز اختیار است .بنابرایو ،حق با ماست کاه
دریافت خود ا مانون اختق را میابق برداشت وجدان اختمی متعارفمان تلقی کنیم؛
یعنی آن مانون را فرمانی میلق بدانیم که با وجود اینکه جزئی ا نظا علت و معلاول
در ط یعت هنتیم ،میتوانیم آن را به اجرا درآوریم.
ال ته ایو به ایو معنا نینت که میتوانیم به آ ادی و اختیاری مانند مصادیق علیات
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در ط یعت ،معرفت ویدا کنیم .اعمال ما چون جزئی ا ط یعت است به ضرورت عل های

به وموع میویوندد ،در حالیکاه خاود ماا چاون عامال موتااریم اختمااً در م اال آن
منئولیم (لوبار ،4610 ،د.)600
بر ایو اساس ،اگر اراده بوواهد آ اد باشد ،مانون آن بایاد خودموتاراناه باشاد و
اراده تحاات مااانون خودموتااار همااان اراده تحاات مااانون اختماای و اماار میلااق
است و ارادهای که در سلیۀ مانون اختمی باشد ،اراد نیک است .حال ایاو ورسام
میرح میشود که آیا اننان صرفاً در اراد نیک ،آ اد و موتار است و منئولیت دارد
و در اراد اختماً بد ،مج ور است و منئولیتی ندارد؟ به ع ارت دیگر ،آیاا تنهاا اراد
اختماً نیک ،آ اد است و اراده اختماً بد ،مج ور و ضروری است و عامل ،منئولیتی
در آن ندارد؟
واسخ کانت ایو است که داننتو موانیو اختمی ،اذعاان باه امار میلاق اسات ،ناه
عمل شود .بنابرایو ،کانت عقیده ندارد که ما فق منئول اعمال خوبمان هنتیم ،بلکه
به اعتقاد او ،ما در م ال هر دو نوع عمال خاوِّ و باد خاود منائولیم .انناان منائول
تمایتت و انگیزههایم نینت ،بلکه منئول کاریهاایی اسات کاه باعاث تولاف ا
مانون اختمی میشود (محمدرضایی ،4631 ،د.)070-074
در ایو منظر ،میتوانیم عملی را به کنی نن ت بدهیم ،بادون اینکاه او را منائول
بدانیم؛ برای مثال ،اعمال شوص خشمگیو یا منت را میتاوان باه او ننا ت داد ،اماا
نمیتوان او را منئول اعمال داننت .منئولیت منتلز ایو است کاه عمال آ اداناه ا
اننان صادر شده باشد ،شوص منت را نمیتوان منائول اعماالی داننات کاه حایو
منتی ا او سر ده است ،بلکه ومتی که شراِّ مینوشد ،منائول افاراط در نوشایدن
اساات .وااس ،الاازا مناائولیت منااتلز اتحاااد مااانون بااا عماال آ ادانااه اساات (کاناات،
4637الف ،د.)33
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بالضروره اطاعت ا آن؛ یرا ممکو است مانون اختمی را بدانیم ،ولی تمایتت مان

ا نظر کانت ،اننان ا نظر امدا به رفتار اختمی ،آ اد است؛ در نتیجاه ،میتاوان
او را منئول تما نتایج اعمال خود داننت ،اما نمیتوان او را منئول نتاایجی داننات
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که ناشی ا تر

عمل بوده است .در اختق ،اننان مج ور به اجرای عمال نینات و

نمیتوان او را به احنان و نیکوکاری ملز کرد .افعال حقومی اضیراری را نمیتاوان
متهم به منئولیت کرد؛ یرا رفتار اننان در ایو موارد آ اد نینت.
در مقابل ،افعالی را میتوان متهم به منئولیت کرد که ضد موانیو حقومی باشاند؛
یرا در ایو موارد ،افعال اننان آ اد است .همچنایو ،افعاالی کاه فاماد الازا اختمای
هنتند ،فامد منئولیتاند؛ یرا تر

ایو افعال در جایی که اننان مصور نکرده باشد،

عمل محنوِّ نمیشود .وس ،ا دیدگاه حقومی هار عملای کاه ماتهم باه منائولیت
است ،یک فعل شر است ،اما ا دیدگاه اختمی هر عملی که متهم به منئولیت باشد،
یک فعل خیر اسات؛ یارا ماوانیو اختمای بارختف ماوانیو حقاومی ،اضایراری و
اج اری نینتند (همان ،د.)10-31
باار اساااس تمااایز کاناات ،مناائولیت اختماای ،ا اج ااار یااا تحمیاال دیگااران
نشااأت نمیگیاارد و اگاار هاام باار آن متکاای باشااد ،برخاسااته ا رفتااار عاماال اساات.
علت تحریک درونی ،تکلیف اسات .تکلیاف یاا خصالت اختمای ،میناۀ تحریاک
الزامات اختمی را فراهم میکند .اننان به ایاو دلیال بایاد کاار خاود را انجاا دهاد
که باینته است؛ مو منئولم و باید مرض خود را به دیگری بپردا  ،نه باه ایاو دلیال
که دیگری میتواند مرا مج ور کند ،بلکه به ایاو دلیال کاه ایاو عمال بایناته اسات
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

(همان ،د.)00
در دیدگاه وظیفهگرایانه ،مراتب منئولیت ،ناشای ا مراتاب اختیاار اسات .افعاال
اننان بر حنب اختیار دارای درجات متنوعی ا منئولیت است .هر فعلی که ناشی ا
اختیار باشد  -حتی اگر منتقیماً برخاسته ا اختیار ن اشد ،بلکاه باهطور غیرمناتقیم ا
اختیار نشأت گرفته باشد  -مابل منائولیت اسات و در صاورت فقادان اختیاار ،های
منئولیتی وجود ندارد؛ برای مثاال ،اعماال متهوراناه در حاال مناتی مابال منائولیت
نینت ،اما خود منتشدن مابل منئولیت است.
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اگر کنی در حالت خشم و غیرت دیگری را به متل برساند ،نن ت به کنی که با

تأمل و ضربات مهلک دیگری را به متل برساند ،منائولیت و شارارت کمتاری دارد.
منئولیت شوص گرسنهای که نان سارمت میکناد باا منائولیت کنای کاه اشاتهای
افراطی و غیرط یعی دارد ،مابلمقاینه نینت .انناان هرچاه بیشاتر ا خاارج باه انجاا
عملی مج ور شده باشد ،کمتر در م ال آن عمل منئول است.
اننااان هرچااه باار اج ااار خااارجی غل ااه و عماال را تاار

کنااد ،بیشااتر مناائول

اسااات .ضااارورت ناشااای ا عاااادت نیاااز ا منااائولیت میکاهاااد؛ یااارا اراده را
محدود میکند .همچنیو ،عادت غیرارادی ا منئولیت میکاهد .ضاعف و نقاص در
ط یعاات اننااان نیااز ا مینااههای کاااهم مناائولیت هنااتند؛ مقصااود ا ضااعف
ط یعت اننان ایو است که درجۀ خیر اختمای او در حادی ن اشاد کاه بتواناد رفتاار
او را با مانون اختمی وفق دهد و مقصاود ا نقاص ط یعات انناان ایاو اسات کاه ناه
(کورنر ،4611 ،د.)10-10
نقش عقل در مسئولیت اخالقی
کانت  -برختف فیلنوفان ویشیو  -وایۀ مفاهیم و هنجارهای اختمی مانند تکلیاف و
منائولیت اختمای را باار ط یعات ،تجربااه ،محر هاای حنای و نتااایج عمال م تناای
ت
نمیداند .تتز کانت در بنیاد مابعدالی یعه اختق ،ارائۀ فلنفۀ اختق محض و کام ً
مناازه ا هرچیااز تجرباای و مرد ونااند اساات .الاازا و ضاارورت مناائولیتها و افعااال
اختیاری اننان ،تحت امر عقل است .عقل ،منشأ تکلیف و منئولیت اختمی اسات و
راه تشویص آنها نیز با اراد خیر است.
ا نظر وی ،مابعدالی یعه اختق ،در عقل ریشه دارد و با ط یعیاات ،اننانشناسای،
خداشناسی و کیفیات غی ی نیامیوته است .وایگااه و سرچشامۀ هماۀ مفااهیم اختمای
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فق فامد خیراختمی اسات ،بلکاه حتای تمایال باه رفتاار شار نیاز در او وجاود دارد

بهنحو ویشیو در عقل است و نمیتوان آنها را به روز انتزاعای ا تجرباه و معرفتای
که صرفاً محتمل باشد ،به دست آورد (کانت4637 ،الف ،د.)31-30
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کاناات در مقدمااۀ دیااو در محاادود عقاال تنهااا بااه ایااو مناائله میوااردا د کااه
اخاتق ،م تنای بار مفهاو انناان در جایگاااه یاک موجاود آ اد اسات و باه موجااب
عقل ،یک موجود وابنته به ماوانیو نامشاروط اسات .اخاتق ،باه چیازی کاه حااکم
باار او باشااد و تکااالیف اختماای را ا آن دریافاات کنااد و همچناایو ،بااه انگیااز
دیگاااری غیااار ا ماااانون عقااال نیاااا نااادارد .انناااان بااارای سااااماندادن باااه کاااار
خویم بههی وجه نیا مند دیو نینت ،بلکه مو عقل عملی ناِّ بارایم کاافی اسات
(کانت ،ِّ4637 ،د.)17
ا منظاار کاناات ،خیاار را ا نظاار غایاات آن میتااوان بااه سااه بواام بهمنزلااۀ
عناصاار شوصاایت اننااان تقناایم کاارد :اسااتعداد ناادگی حیااوانی در وجااود اننااان
بهمنزلۀ یک موجود نده؛ استعداد اننانی بهمنزلۀ یک موجود نده و در عایو حاال،
یااک موجااود ناااطق؛ اسااتعداد شوصاایت در وجااود اننااان بهمنزلااۀ یااک موجااود
ناااطق و مناائولیتوذیر .در ایااو اسااتعدادهای سااهگانه ،اولاای ریشااۀ عقتناای ناادارد؛
دومااای م تنااای بااار عقااال عملااای ،اماااا فقااا بااارای انگیزههاااای غیرعقتنااای
اسااات؛ 1و فقااا اساااتعداد ساااومی اسااات کاااه فینفناااه یاااک اساااتعداد عملااای
بهمنزلااۀ مانونگااذار میلااق اساات و در عقاال ریشااه دارد (همااان ،د)36-37؛ یاارا
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

در ایو استعداد ،احترا به مانون اختمی بهمنزلۀ انگیز درونی و مکتفی باه ذات اراده
وجود دارد.
در ایو منظر ،مقا اجتماعی یا استعدادهای شوصی به اننان کرامت نمیبوشاند،
بلکااه نیااروی فیااری عقاال بااه اننااان کراماات میبوشااد و بااه او تااوان اندیشاایدن و
تصمیمگیری میدهد تا اننان نهتنها به ندگی خود شکل دهد ،بلکه با وض ماوانینی
که ساختار مانونی ندگی همه را تشکیل میدهد ،به حفا و تارویج احتارا متقابال
 .1استعدادهای اول و دو را میتوان برختف غایت انناانی باه کاار بارد ،اماا های کادا را نمیتاوان ا وجاود انناان
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ریشهکو کرد.

میان مرد یاری برساند .کانت به ایو اختیار و منئولیت عملکردن بر ط ق اصل عاا
عدالت« ،خودآیینی» ( )autonomyنا داده اسات .اسااس خاودآیینی ،احناساات و
امیااال یکایااک افااراد نیناات .امیااال یااا خواهمهااا چااون مشااروط بااه شاارای و ا
شوصی به شوص دیگر و طی عمر متغیرند ،نمیتوانند اساسی وایدار و میمئو بارای
مواعد عا رفتار به وجود آورناد کاه بتواناد بافات جامعاه را حفا کناد .رجاوع باه
هرچیزی خاارج ا دایار عقال ،نقیاۀ مقابال خاودآیینی (یعنای دیگرآیینای) اسات
(سالیوان ،4637 ،د.)10-11
در دیدگاه کانت ،بنای هنجارهای اختمی را نمیتوان بار تجرباه گذاشات؛ یارا
تجربه صرفاً نشان میدهد که مرد به هماه گوناۀ رفتارهاا عمال میکنناد .همچنایو،
نینتند .یگانه مرج و وایۀ کرامت اننان ،عقال اسات .هرکنای دارای ایاو مادرت و
اختیار و خودآیینی و دارای ایو حق و منائولیت اسات کاه بار خاود حااکم باشاد و
مهااار سرنوشاات خااویم را بااه دساات گیاارد .کراماات هرکناای ا او جاادا نیناات و
حاادومر ی ناادارد (همااان ،د .)01-00کاناات ،هنجااار نهااایی اخااتق را اماار میلااق
میخوانااد و تقریرهااای موتلفاای ا آن ارائااه میکنااد کااه بااه رابیااۀ آنهااا بااا
منئولیت اختمی خواهیم ورداخت.
شاید تا ویم ا کانت ،خاستگاه اخاتق (در طلاب ساعادت) در نظاا ط یعات یاا
اجتماع اننانی ،در اراد الهی یا در احناس اختمی جناتوجو میشاد؛ اماا کانات،
خاستگاه اختق را در عقال ،خاودآیینی و خودمانونگاذاری اراده مارار داد (هوفاه،
 ،4610د .)446عقل انناان میتواناد باهطور مناسا ی رفتارهاا و منائولیتهایم را
تنظیم کند و اننان را به غرض و هدف اصلی برساند.
کاربرد اصلی و اساسی عقل ،توجه باه خیار میلاق یاا اراد خیار اسات کاه هماۀ
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نتایج ،معیار خوبی برای سنجم منم اختمی و آ ماونی بارای تشاویص اراد خیار

اهداف حتی سعادت و منئولیت در م ال دیگری هام تااب آن اسات؛ بناابرایو ،ال
است به نقم اراد خیر در منئولیت اختمی هم ورداخته شود.
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مسئولیت اخالقی و ارادۀ خیر در قبال دیگران
کانت در م حث «گذار ا معرفت عقلی معمولی اختق باه معرفات فلنافی اخاتق»
معتقااد اساات بایااد بااه اراد خیاار یااا خواساات خااوِّ ()gutter wille, good will
ورداخت .منشأ ،ویمفرض و اصل اعتی اختق در «اراد خیر» است و همۀ مفاهیم و
محموالت اختمی مانند منئولیت اختمی باید بر اساس آن ار یابی شاوند .هی چیاز
را در جهان و حتی بیرون ا جهان نمیتوان در اندیشه آورد که بیمیدوشرط خاوِّ
داننته شود ،مگر نیهت یا خواست خوِّ را (کانت ،ِّ4611 ،د.)66
اراد خیر ،ارادهای میلق است که در هر شراییی خیر است و ایوگونه نینت که
خیربودن آن مشروط به مکان و مان و فرد خاصی باشد یا بار اسااس امیاال افاراد یاا
ابزار برای هدفی خاد و یا خواست افرادی ،خوِّ یا بد شود؛ بلکه خیربودن آن در
هر شراییی ،خیر میلق و نامشروط است .خوبی وسایل ،تاب خوبی غایاتی آنهاست
و حنو آن غایات که الزا اختمی ندارند ،تاب نقشی است که در ساعادت دارناد و
حنو خود سعادت هم مشروط باه داشاتو اراد نیک است.
بنابرایو ،در نگاه کانت ،تنها ار ز میلق ،اراد نیک است و هرچیز دیگری باید
توجیه خود را به آن منتند کند .فضایل و سعادت و غایات خاد باید ا اراد نیاک
سرچشمه بگیرند و بدون آن هی ار ز حقیقای ندارناد .هادف نهاایی آدمیاان بایاد
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

هدف نهایی کل عالم به شمار آید .چون هارآناچه اراد نیک برگزیند ،خوِّ اسات
(کرسگارد ،4601 ،د.)440-447
بدیو ترتیب ،همۀ مفاهیم اختمی مانند منئولیت اختمی باید بر اساس اراد خیر
سنجیده شوند .اگر اننان در م ال دیگران منئول و خیرخواه باشد ،اما نه ا سار اراد
خیر  -بلکه برای بهدستآوردن لذت یا منهت بر دیگاران  -وناندیده نینات و ار ز
اختمی ندارد.
منئولیت اختمی باید ا روی وظیفهشناسی باشد و صرف اینکه فارد اعماالم را
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میابق وظیفه و بهخاطر خیرخواهی و دیگرخواهی انجا دهد ،ار ز اختمی نادارد.

منئولیتی ار شمند و اختمی است که برای نفس منئولیت و با انگیاز وظیفهشناسای
انجا شده باشد.
اننان منئولیت و وظیفه دارد که به دیگران نیکی کند .بنیاری ا افراد هنتند که
نهادشااان بااه مهاار و هاامدردی سرشااته شااده اساات و باادون انگیااز خودورسااتانه ،ا
مح ااتکردن بااه دیگااران لااذت میبرنااد .رفتااار آنهااا هرچنااد ساازاوار سااتایم و
تشااویق اساات ،امااا ا نظاار اختماای ار شاای ناادارد؛ یاارا رفتارهااا و مناائولیتهای
اننان باید ا روی وظیفهشناسی و نه ا روی میل انجا بگیرد .اگر کنی برای یااری
به دیگران ،منئولیتی را نه ا روی میل ،بلکه ا روی وظیفهشناسی انجاا دهاد ،ایاو
کااار ار ز اختماای دارد .بایااد باایو مناائولیتی کااه باارای رفا تکلیااف و مناائولیتی
که برآمده ا انگیز وظیفهشناسی است ،تفاوت مائال شاد .منائولیت ومتای اختمای
نفس وظیفه باشد.
اننان اگر به ضرورت عل هی محکو بود ،نمیتواننت اراد خاویم را بار حناب
آن تعییو کند .ممکو بود ا تعارض بایو وظیفاه و خاواهم نفناانی تجرباه حاصال
کند ،اما نمیتواننت برختف امیال و خواهمها به وظیفۀ خود عمل کند؛ یرا فق
هماایو خواهمهااا اراد او را موجااب میشاادند .اگاار بناساات اصاالی در اخااتق ا
خواهمها و مقاصد ناشی ا آنها منتقل باشد ،باید ا سرچشمهای بیرون ا نجیر
علت و معلول نشأت بگیرد .اننان یا موجود عامل نهتنها تاب امر میلق ،بلکه آفرینند
آن است .هر موجود عامل نهتنها ا مانون اخاتق ت عیات میکناد ،بلکاه خاود مقانو
است (کورنر ،4611 ،د.)013
بنابرایو ،ا نظر کانت ،اراد خیر ،ار ز فینفنه دارد و ار ز آن با افراد و نتایج
خاااد ،افاازایم و کاااهم نمییابااد .همااۀ ار زهااا و محمااوالت اختماای ماننااد
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اساات کااه نااه صاارفاً باارای رفا تکلیااف ،بلکااه بااا انگیااز وظیفهشناساای یااا بااهخاطر

منئولیت اختمی هم باید با آن سنجیده شوند .هر کار و منئولیتی که منی ق با سنجۀ
اراد خیر باشد ،دارای ار ز اختمی است.
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انواع مسئولیت اخالقی در قبال دیگران
کاناات ،مناائولیتها و تکااالیف اننااان در م ااال اننااانهای دیگاار را بااه دو گااروه
تقنیم میکند:
 .4تکالیف مربوط به اراد خیر یا خیرخواهی :اعمال اننان در ادای ایو تکالیف،
خیر و ونندیده است.
 .0تکالیف مربوط به منئولیت یاا عادالت :اعماال انناان در ادای ایاو تکاالیف،
منئوالنه و عادالنه است.
ا نظر کانت ،خیرخواهی ناشی ا عشق ،برخاسته ا ملب و روح اننان اسات .در
تکلیف اختمی که مربوط به اراد خیر است ،نمیتوان گفت انناان ملاز و مکلاف
است که دیگران را دوست داشته باشد؛ یارا کنای کاه دیگاری را دوسات بادارد،
خیرخواه اوسات  -بادون اینکاه در م اال او تکلیاف و منائولیتی داشاته باشاد  -اماا
خیرخواهی ناشی ا تکلیف ،و الزا بیشتر برخاسته ا اصول فاهمه است؛ برای مثاال،
اننان ممکو است بر اساس عشق ،به همنر خود نیکی کند ،اما جایی که ایو مح ات
وجود نداشته باشد ،اننان باید بر اساس تکلیف نیکی کند .منائولیتی کاه برآماده ا
اراد خیر است ،ار شمند است؛ یرا عشاق و مح ات م تنای بار تماایتت و نیا هاای
اننااان اساات و در علاام اخااتق نمیتااوان باار اساااس میاال عماال کاارد .مااوانیو و
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

منئولیتهای اختمی باید م تنی بر اراد خیر باشند.
تکالیف نوع دو  ،برخاساته ا تماایتت انناان نیناتند ،بلکاه ا حقاوق دیگاران
نشأت گرفتهاند .در اینجاا نیا هاا و احتیاجاات دیگاران میارح نینات ،بلکاه حقاوق
دیگران اهمیت دارد .دیگران ممکو است نیا داشته باشند یاا نداشاته باشاند ،ممکاو
است فقیر باشند یا ن اشند ،اما در هر حال ومتی حقوق آنها میرح باشد ،ماو منائول
مراعات آن حقوق هنتم .ایو تکالیف بار ماعاد کلای حقاوق م تنای اسات (کانات،
4637الف ،د.)030-030
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ندگی و دنیای منئوالنه ،دنیایی است که در آن بر اسااس حاق و عادالت عمال

شود ،نه صرف بر م نای نیکوکاری و خیرخواهی؛ یرا دنیا باید صحنۀ فعالیات عقال
باشد ،نه میدان تاختوتا تمایتت .بنایرایو ،تما معلمان اخاتق بایاد توجاه داشاته
باشند که خیرخاواهی را حتیاالمکاان تکلیاف و منائولیت اختمای انناان در م اال
دیگران معرفی کنند و نهایتاً آن را به عدالت با گردانند .اراد خیر برخاسته ا عشاق
را نمیتوان بهمنزلۀ تکلیاف میال اه کارد ،اماا اراد خیار برخاساته ا الازا اختمای،
مابلمیال ه است (همان ،د.)030
در تعریااف کاناات ،اننااانیت بااهمعنی مشااارکت در مقاادرات دیگااران اساات و
عد اننانیت هنگامی است که اننان خود را شریک مقادرات دیگاران نداناد .انناان
بایااد دیگااران را دوساات باادارد؛ یاارا دوستداشااتو دیگااران خیاار اساات و موجااب
خوزط عی ما میشود .،اما اگر دیگران الیق دوستی ن اشند ،چگونه میتوان آنها را
موجب آن میلوِّ دیگران میلوِّ ما میشود (همان ،د.)000-007
ا نظااار کانااات ،میتاااوان در م اااال دیگاااران منااائولیت اختمااای داشااات و
ادای وظیفااه کاارد ،باادون دوساات داشااتو آنااان و حتاای بااا وجااود بیاازاری و تنفاار ا
ایشااااان (کاناااات ،ِّ4611 ،د .)10-14اعمااااال و تکااااالیف ناشاااای ا حقااااوق
دیگران ،بزرگتریو تکالیفی هنتند که ما در م ال دیگران به عهده داریم .اعماال ماا
فق تا آنجا خیرخواهانه تلقی میشاوند کاه مناتلز تضایی حقاوق دیگاران ن اشاد؛
برای مثال ،ما نمیتوانیم خانوادهای را ا فقر نجات دهایم تاا صارفاً آنهاا را مادیون
خااود سااا یم .در جهااان چیاازی بهاناادا حقااوق دیگااران مقاادس نیناات (کاناات،
4637الف ،د.)033
کانت در فلنفۀ فضیلت ،تکلیف فضیلت در م اال دیگاران را باه «تکاالیف ماا در
م ال دیگران صرفاً در جایگاه اننان» و «تکالیف اختمی اننانها در م ال یکادیگر ا
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دوست داشت؟ ایو دوستداشتو بر اساس تمایل نینت ،بلکه ارادهای اسات کاه باه

حیث مومعیتهایشان» تقنیم میکند .اننان تکلیاف دارد کاه منائولیتهایم مانناد
سواوت و بوشم را بهگونهای ابرا کند که موجب نشود فرد مقابال احنااس کناد
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خوشی او وابنته به ساواوت دیگاری اسات و ایاو موجاب تحقیار وی شاود؛ بلکاه
تکلیف ایو است که رفتار اننان چنان باشد که دریافت کننده ،ایو احنان را یا صرفاً
منئولیت دیگری یا دستکم حاکی ا عشق بیشائ ۀ او تلقی کند تا هم تواضا فارد
منئول محفو بماند و هم حرمت طرف مقابل.
در منئولیتها و مفاهیمی مانند عشق و احترا باید سوو ا موانیو تکلیف باشاد،
نه موانیو ط یعت .باید سوو ا رواب خارجی اننانها با یکدیگر باشد و ماا خاود را
در جهانی ا اختق و عقتنیهت ب ینیم که در مقاینه با جهان ط یعی ،موجودات عامال
در آن با یکادیگر در ارت اطاناد .اصال عشاق متقابال ،ویوساته آنهاا را باه یکادیگر
نزدیک میکناد و اصال احتارا متقابال اسات کاه باه موجاب آن ،انناانها منائول
یکدیگرند (کانت ،4616 ،د .)443
عشق ن اید همچون یک احناس (امر حنی) ،یعنی التذاذ ا کماالت افراد دیگار
و عامل خرسندی در وجود آنها ،فهمیده شود؛ یرا کنی نمیتواند توس دیگاران
ملز شده باشد که واجد احناسی باشد ،بلکه باید بهمنزلۀ ماعد خیرخواهی در عمل
تصور شود که نتیجۀ آن نیکوکاری خواهد بود.
ایو میلب دربار احترا به دیگران هم صادق است .احترا ن اید احناسای ناشای
ا مقاینۀ ار زهای خودمان با ار زهای دیگران باشد ،بلکه ماعدهای اسات بارای
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

محدودکردن ار ز خود بهواسایۀ ار ز انناانیت کاه در اشاواد دیگار موجاود
است .بنابرایو ،احترا را باید بهمعنای عملی آن فهمید.
بهمحض اینکه اننان تکلیفم را در م ال دیگری انجا دهد ،دیگری را مکلاف و
ملز ساخته که خود را برای او شاینته کند .تکلیاف عشاق باه همناایه یعنای اینکاه
غایت همنایه را تا آنجا که غایت اختق ن اشد ا آن خود بدانیم و تکلیف احترا به
همنایه مندرج در ایو ماعده است که ن اید هی اننان دیگری را وسیلۀ غایات خاود
مااارار دهااایم« .همناااایهات را مثااال خاااودت دوسااات داشاااته بااااز» ،ماعاااد
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خیرخواهی (انناندوستیعملی) ،تکلیف تما اننانها در م ال یکدیگر است ،خاواه

ار ز دوستداشتو داشته باشد یا نه؛ یرا هار رابیاۀ اختمای-عملای بایو انناانها،
رابیهای است که عقل محض آن را تصور میکند؛ یعنی عمل آ اد میابق ماعده که
به مانونگذاری عا میانجامد ،مینهسا یک رابیۀ خودخواهانه نینت.
مااو خواهااان خیرخااواهی همااه هنااتم؛ وااس ،بایااد خیرخااواه همااه باشاام .عقاال
مانونگذار که کل نوع اننان را در معنی اننانیت میگنجاند ،ط ق مانون برابری ،مارا
هم (مانند دیگران) در مقا یک واض مانون کلی در تکلیف خیرخواهی متقابال ،در
بر میگیرد و مجا میداند که تو بهشارط آنکاه خیرخاواه همگاان باشای ،خیرخاواه
خود نیز باشی؛ یرا ماعد تو بارای خیرخاواهی فقا ا ایاو طریاق میتواناد شارط
مانونگذاری کلی را حاصل کند؛ شرطی که هار ماانون تکلیفای بار آن م تنای اسات
(همان ،د.)404-441
ت بادان امادا کناد؛ بلکاه خیرخاواهی،
ا رفاه دیگران باشد ،بادون اینکاه فارد عما ً
عملی فعال است که غایت آن خیر و سعادت دیگاران باشاد؛ یارا در مقاا طلاب و
آر و میتااوان بااهطور مناااوی خیرخااواه همگااان شااد ،امااا در عماال ،باادون اینکااه
خدشهای به کلیت ماعده وارد شود ،بر اساس تنوع و اختتف افراد موردعتماه (کاه
نزدیکتریو آنها به ماو ،خاود ماو هناتم) ،خیرخاواهی میتواناد دارای درجاات
متنوع باشد.
نیکوکاری یعنی بهکارگرفتو امکانات خود برای رف نیا های دیگران ،بدون هی
چشمداشتی ،تکلیف هر انناانی اسات؛ یارا هار انناانی کاه خاود را نیا مناد بیاباد،
آر ومند است که ا سوی دیگران حمایات شاود ،اماا اگار در مقابال نیاا دیگاران،
ماعد او کمکنکردن باشد و بوواهد ایو ماعده را بهصورت مانون کلی جاری کند،
دیگران هم به او کمک نوواهند کرد.
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منظااور ا خیرخااواهی ایااو نیناات کااه صاارفاً باارای طلااب خیاار و خرسااندی

وس ،ماعد نف خصوصی ،ومتی بهصورت مانون کلی درآید ،برختف تکلیاف،
موجب نقض خود میشود .نف عمومی نیکوکاری در حاق نیا منادان ،تکلیاف عاا
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اننانی است؛ یرا اننانها موجوداتی همنوع هنتند با نیا های مشتر

که در ط یعت

منتقر شدهاند و میتوانند برای رف نیا های یکادیگر باه هام کماک کنناد (هماان،
د.)406-400
تصویر دیگری در صورتبندی امر مطلق
بر اساس صورتبندی کانت ا امر میلق ،باید باه ساه معیاار اختمای در مواجهاه باا
دیگری توجه کرد که در ادامه ،بدانها خواهیم ورداخت:
-1-1دیگری؛ بهمثابۀ قانون کلی طبیعت

بر اساس صورتبندی نونت امر میلق« ،فق یک باینته وجاود دارد و آن ایاو
است که تنها بر وایۀ آن آیینی رفتار کو که در عیو حاال بواواهی آن آیایو ماانونی
عا باشد»؛ چون کلیات ماانونی کاه هماۀ سا بها باه موجاب آن کاارگر میشاوند،
ط یعت است .باینتۀ تعییوکنند وظیفه را میتوان چنیو بیان کرد« :چناان عمال کاو
که گویی بناست آییو رفتار تو ،به اراد تو یکی ا موانیو عا ط یعت شود» (کانات،
 ،ِّ4611د.)34-37
بر ایو اساس ،اننان در منئولیتهای اختمی در م ال دیگاران بایاد توجاه داشاته
اخالق /چلف و دکم  /بلا 1400

باشد که ایو منئولیت او همچون ماعاد عملای و رفتااری اسات کاه الگاویی بارای
دیگران میشود و ملز به ویروی ا آن میشوند .دیگاران هام خاود را در م اال فارد
ملز میدانند .ایو منئولیت ،با نظا ط یعت ساا گار اسات؛ یارا ط یعات ،نظاامی ا
اشیای موجود اسات کاه در حاکمیات ماوانینی مارار دارد کاه الگوهاای حاوادث را
توصیف میکنند و استثناوذیر و متنامض با دیگر موانیو نینتند.
برای مثال ،کنای را تصاور کنیاد کاه احاوال خوشای دارد و باا خاود میگویاد
که دیگران چه ربیای باه ماو دارناد و نمیخاواهم باه بهارو ی کنای یااری کانم.
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بیشک ،اگر شیو اندیشیدن مانونی عا ایوگونه باشد ،چه بناا حاال آدمای بهتار ا

مااانی باشااد کااه ماارد ا هاامدردی و نیااکخواهی د بزننااد؛ ولاای ا سااوی
دیگر ،هر ومت دستشان برسد باه حقاوق دیگاران خیانات میکنناد یاا آن را یار واا
میگذارند .ممکو است موارد بنیاری ویم آید کاه آدمای در آنهاا باه مهرباانی و
همدردی با دیگران نیا مند شود ،ولای باه حکام ایاو ماانون ط یعای کاه ا خواسات
فاارد برآمااده اساات ،خویشااتو را ا هرگونااه امیااد بااه یاااری دیگااران محاارو کنااد
(همان ،د.)30-30
بر اساس ایو اصل که «چنان عمل کو که گویی بناست آییو رفتار تاو ،باه اراد
تو ،یکی ا موانیو عا ط یعات شاود» ،انناان بایاد منائولیت اختمای خاود در م اال
دیگران را همچون ماعده و آیینی عا بداند کاه اساتثناوذیر نینات .انناان نمیتواناد
خود را واض موانیو خودمحورانه بداند؛ یرا به تنامض منجار میشاوند .آدمای بایاد
میمئناً توجه به منئولیتهای همگانی و یاریخواهانه در م ال دیگران با ماوانیو عاا
ط یعت سا گارتر است .اننانها موجوداتی وابنته و آسیبوذیرند و نیا هاایی دارناد
که باید به کمک یکدیگر رف کنند.
-2-1دیگری؛ بهمثابۀ غایت فینفسه ،نه ابزار

بر اساس صورتبندی امر میلق« ،انناان و باهطور کلای ،هار ذات خردمناد بهمنزلاۀ
غااایتی منااتقل و بااهخودیخود وجااود دارد ،نااه صاارفاً بهمنزلااۀ وساایلهای کااه ایااو
یااا آن اراد خودساارانه آن را بااه کااار باارد .در همااۀ کارهااایم ،چااه بااه خااودز
مربوط شود و چه به ذاتهای خردمند دیگر ،همیشه باید در آن واحد در مقا غایت
داننته شود ...چنان رفتار کو که بشریت را ،چه در شاوص خاود و چاه در شاوص
دیگری ،همیشه بهمنزلۀ یک غایت به شمار آوری ،نه هرگز تنهاا همچاون وسایلهای»
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دائم ا خود بپرسد که اگر رفتار مو ،مانونی عا شاود ،وضا چگوناه خواهاد شاد؟

(همان ،د.)11-10
در ایو صورتبندی ،دیگری معیاار و غایات مارار داده شاده اسات .انناان بایاد
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دیگران را همچون غایت و هدف اصیل بداند ،نه صرفاً وسیله و ابزاری برای رسایدن
به مناف شوصای .دیگاران ار ز میلاق دارناد و دادن ار ز مشاروط و ابازاری باه
اننانها نارواست .نگرز ابزاری به دیگران و ابتنای منئولیت اننان در م ال دیگاران
ت اگر کنی در م ال دیگاران منائولیتوذیر شاود تاا
بهشکل مشروط ،غل است؛ مث ً
دیگران هم در آینده به او متعهد باشند ،ایو نگرز ،ابزاری تلقی میشود و نارواست.
تعهد و منئولیت در م ال دیگران ن اید بهخاطر تأمیو مناف شوصی باشد ،بلکاه خاود
اننان هدف است و اننانیهت ار ز اصیل دارد و منشأ منئولیت اختمی است .انناان
در مقا یک موجود عامل ،منشأ همۀ ار زهاست و کرامتی میلق دارد کاه همگاان
باید خود را در برابر آن منئول بدانند.
اگر با اننان مانند وسیله رفتار شود ،بوشی ا ط یعات او نادیاده گرفتاه شاده و ا
ایو حقیقت که اننان موجودی عامل و غایت بالذات و دارای شوصیت است ،غفلت
شده اسات .شاناخت و واذیرز شوصایت خاود مناتلز شاناخت و واذیرز دیگار
اشواد است؛ یعنی موجوداتی که سیاست وضا میکنناد و مدعیاناد صارفاً ابازار
نینتند( .کورنر ،4611 ،د.)013
ذات خردمند اننان ،غایتی ذهنی نینت ،بلکاه غاایتی عینای اسات کاه وجاودز
بهخودیخود و بهطور منتقل ،غایت است .بر اساس ایو اصل ،اننان باید چنان رفتار
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کند که بشریت را چه در شوص خود و چه در شوص دیگر همیشه یاک غایات در
نظر بگیرد ،نه یک وسیله (ر : .کانت ،ِّ4611 ،د.)16-14
ایو اصل که اننانیهت و باهطور کلای ،هار نهااد خردمناد یاا ذات معقاول ،غاایتی
منتقل است ،ا تجربه گرفته نمیشود؛ ایو اصل ا عقل محاض برمیخیازد (هماان،
د.)477-11
اننان موظف نینت منائولیت مانم اختمای دیگاران را بار عهاده بگیارد ،ولای
وظیفه دارد تا حد توان ،تتز آنان را برای دستیابی باه ساعادت در
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کناد و وایم

ب رد .باید به دیگران همدالنه همچون خود نگرینت .انناان بایاد خوشای و آساایم

دیگران را در نظر داشته باشد و باه اشاواد ا حیاث شاوصبودن احتارا بگاذارد.
مناائولیت منفاای اننااان در م ااال دیگااران ایااو اساات کااه ا نقااض احتاارا دیگااران
خودداری کند و ایاو در حکام یکای ا ماوانیو عاا اسات .جاایز نینات انناان باه
هی کس بیاحترامی کند.
ا نظر کانت ،ما موظف نینتیم برای کمک به سعادت دیگران ،ساعادت خاویم
را فدا کنیم .هرکنی را باید بر اسااس امکاناات ،منااف و مادرتی کاه دارد ،ار یاابی
کرد .فق خداوند است که میتواند به همهکس بدون استثنا خیر برسااند .همچنایو،
کانت ،حناسیت دربار کنانی که به ما نزدیکترند و آگاهی ا حال آنان را نادیده
نمیگیرد؛ اننان باید به کنانی که با آنهاا ویوناد عااطفی یاا خاانوادگی دارد بیشاتر
اهمیت بدهد .اننان اختماً مجا است که اول به نیا های شوصای رسایدگی کناد و
دیگااران باار اساااس اسااتحقامی کااه دارنااد ساازاوار سااتایم و نکااوهم ناشاای ا
منئولیتهایشان هنتند .بر اساس ماعدهای که میگوید اننان فینفنه هادف اسات،
ما با مجا ات افراد ،ایشان را منئول اعمالشان ملمداد میکنیم .اینکه چه میزان خیر یا
شر حاصل میشود ،اهمیتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد ایاو اسات کاه هارکس سازای
عمل و منئولیتم را دریافت کند؛ بنابرایو ،در بعضی ماوارد ،درد و رناج حاصال ا
منئولیت و مجا ات ذاتاً مذمو نینت ،بلکه امری میلوِّ است.
 -3-1دیگری؛ بهمثابۀ قانونی برای وضع قوانین جامعۀ اخالقی

میاااابق صاااورتبندی ساااو  ،ذات خردمناااد ،ذاتااای اسااات کاااه خاااود را ا راه
آییوهای رفتارز واض موانیو عا بداند تا درباار خاود و کارهاایم داوری کناد؛
باااهطوری کاااه گاااویی عضاااوی ا مملکااات غایاااات اسااات .منظاااور ا مملکااات
غایااات ،ویوسااتگی ماانظم ذاتهااای خردمنااد ،بهوساایلۀ مااوانیو مشااتر
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بعد به نیا های دیگران (سالیوان ،4637 ،د.)406-407

اساات.

اگر اختتفات شوصی ذاتهای خردمند و تمامی محتوای غایات خصوصی آناان را
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کنااار بگااذاریم ،میتااوانیم همااۀ غایااات را در کلاای ماانظم تصااور کناایم (ر: .
کانت ،ِّ4611 ،د.)470-13
بر اساس ایو صورتبندی ،اننان باید منئولیت اختمی در م ال دیگران را بر وایۀ
اصولی که دارای ار ز ذاتی هناتند بناا نهاد ،ناه بار وایاۀ غریازه و امیاال شوصای.
منئولیت اختمی باید تکلیفمحور و م تنی بر اراده و خودموتاری باشاد .کانات بار
خودآیینی (در مقابل دیگرآیینی یا دیگرهنجاری) تأکید دارد .هرگاه اراده بر تمایال
یا نف شوصی استوار باشد یا مانون خود را وض نکند ،منائولیتها بار اسااس اصال
دیگرآیینی متعیو میشود (همان ،د.)440
هدفی که کانت بیان میکند ،هدفی جمعای و دربردارناد خیار اجتمااعی اسات.
وظیفۀ اننان در ویش رد ملکوت غایات ،تکلیفی ویژه و متفاوت است؛ یرا واای کال
ناوع بشار را باه میاان مایآورد و ایجااِّ میکناد یکایاک انناانها بپذیرناد کااه در
کوشمهای اجتمااعی مشاتر  ،سرنوشات اختمیشاان ا مناس اتشاان باا یکادیگر
انفکا ناوذیر است (سالیوان ،4637 ،د .)401اننان منئول ،در تتز بارای تحقاق
مملکت غایات در ایو جهان باید چنان منئوالنه عمل کند که گویی جهاان بهوسایلۀ
یک حاکم خیرخواه و حکیم میلق اراده میشود و غرض نهایی ،هماان تحقاق خیار
کامل است؛ مملکتی که در آن فضیلت غل ه دارد و متناسب با سعادت به اعمال نیک
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خواهانه و منئوالنۀ اننان واداز داده میشود.
اننان «هدف» است ،نه «ابزار» .اننانیهت یک ار ز و غایت است و انناان دارای
ار ز ذاتاای یعناای کراماات اساات .وجااود جن ااۀ ار شاای در اننااان س ا ب میشااود
ما «اننانیهت را چه در شاوص خودماان و چاه در دیگاران غایات بادانیم ،ناه وسایلۀ
صرف»؛ بنابرایو ،هدف اصلی فلنفه کانات ،منائولیت و احتارا باه ار ز انناانیهت
خود و دیگری بوده است (اخوان ،4617 ،د.)430-463
اننانها ار شمندتریو مولوماتاند؛ یرا میتوانند آر وها و اهداف خودآگاهانه
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داشااته باشااند و بااهدلیاال ماادرت تعقاال دارای ار ز ذاتاای (کراماات) هنااتند .معناای

ضااامنی عمیاااقتر در ایاااد کرامااات انناااانی ،فینفناااه هدفدانناااتو انناااانها و
احترا گذاشااااتو باااااه عقتنیهاااات آنهاسااااات (ریچلاااااز ،4631 ،د.)413-410
بر اساس خودمانونگذاری کانت ،برابری و مناوات همۀ اننانها بهعنوان اصل مارار
میگیاارد .هاارکس ا نظاار اختماای ملااز بااه رعایاات حقااوق دیگااران و حفاا
احترا آنهاست .اننان به همان ترتیب که نمیتواند برای شوصایت خاودز میمات
مائاال شااود  -چااون چناایو عملاای خااتف ار ز ذاتاای اساات -نمیتوانااد باارختف
ار ز ذاتی دیگران هم عمل کند.
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نتیجهگیری
وظیفهگرایی ،رویکردی مننجم به مفهو منئولیت اختمی دارد و نقم اساتحقاق و
شاینتگی را در ایو مفهو نادیده نمیگیرد .همچنیو ،شراییی را برای اختمیباودن
منئولیت در نظر میگیرد و نقشی وررن

به جایگااه عقال در مفااهیم و ار زهاای

اختمای (مانناد منائولیت اختمای) میدهاد .در ایاو نظریاه ،باه مفهاو اساتحقاق و
سزاواری توجه شده و با تأکید بر نقم عقل و اختیار اننان ،هرگونه ج رگرایی نفای
شده است.
همچنیو ،عتوه بر حنو فعلی ،به حنو فاعلی هم توجه شده و انگیز عامل مهام
تلقی شده است .اصول و ار زهای اختمی نادیده گرفته نشاده و باا رعایات ار ز
اننانیهت سعی شده است دیگران بهمثابۀ هدف باشند ،نه ابزاری برای دستیابی به مناف
و اهااداف شوصاای .مومعیتهااای مااانی و مکااانی تااأثیری در اعمااال و مناائولیتها
ندارند .اننان در همه حال منئولیت دارد به دیگران راسات بگویاد و های اساتثنایی
وجااود ناادارد .بنااابرایو ،ماایتااوان ویژگیهااایی ماننااد اطتقگرایاای ،عقاالگرایی و
نو هگرایی را ا جمله ویژگیهای ایو نظریه برشمرد.
ال ته باید به ایو نکته توجه کرد که کانت در نظریه اختمیاز ،به بنیاری ا ایاو
اشکاالت که در عقلگرایی و نو هگرایی در حو ه اختق وارد اسات ،توجاه دارد؛
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اما بهدن ال ایو است که اختق را ا احناس و تجربه و حکمات مرد وناند بهساوی
بنیاد عقتنی سوق دهد .او معتقاد باه چنایو نگرشای در حاو اخاتق اسات و ایاو
منئلهای است که ن اید نادیده گرفته شود.
با همه ایو اشکاالت ،رویکرد کانت در منئله منئولیت اختمی در م ال دیگران،
اننجا خوبی دارد و در ایو نظریه به منائل مهمای مانناد عقال ،وجادان ،اساتحقاق،
شاینتگی ،نگاه غیرابزاری و کرامت انناان در منائولیت اختمای در م اال دیگاران،
توجه کرده است .اما به هر حال ،ایو رویکردی نو هگرایانه است که نمیتوان بارای
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همه مرد بهویژه در سیوح نونت اختمی توصیه کرد؛ یارا مارد معماوالً در بناد

مناف خویماند و کمتر میتوان کنانی را یافت که ا ایو نظر آ اد باشاند .بناابرایو،
نظریۀ کانت در همراهسا ی تودههای مرد ناموفق است و جم بنیاری ا اننانها را
ا دایر اختق خارج میکند.
اشکال دیگر نظریۀ او ایو است که گمان میکند منائله دشاوار ج ار و اختیاار را
حل کرده است .وی آدمیان را موجودات متعقلی میداند که باهعنوان اعضاای نظاا
عقلی ،مابلیات «خاودانگیوتگی و صارافت ط ا » دارناد .آنهاا میتوانناد بار م ناای
ایجاِّها یا تصمیمهای عقل (نه ا طریق علل) ،معلولهایی ایجاد کنناد .ایاو ساوو
کانت بیاشکال نینت .در ایجاِّها یا تصمیمهای عقل چه عاملی وجاود دارد؟ اگار
بگوییم هی عاملی وجود ندارد ،اصل علیت نقض شده اسات و اگار بگاوییم عامال
دیگری وجود دارد ،خودانگیوتگی موردنظر کانت محقق نشده است .کانت واسوی
موض کانت دربار تار

فعلهاا نیاز محال منامشاه اسات .وی تر هاا را فعال

نمیداند .در حالی که در هر تر  ،چندیو فعل وجود دارد .در آنها اراده ،اختیاار،
تصمیم ،شوق و دیگر امور هنت .فعل وجود دارد ،اما ا نوع دیگری است که ظاهر
آن سلب است .اما در هر سل ی ،فعلهاای متعاددی وجاود دارد .بناابرایو ،منائولیت
اختمی در اینجا نیز مانند افعال ایجابی وجود دارد.
خوزبینی افراطی کانات باه عقال ،مابلدفااع نینات .بینیاا ی ا دیاو و تجرباه
چگونه اث ات میشود؟ عقل بهتنهایی چگونه میتواند تماا نیا هاای حاو عمال را
تأمیو کند؟ وی ،هرچند محدویتهای عقل را در

میکند ،اما در توان تشویص و

خودآیینی عقل افراط میکند و به همیو دلیل است که یگانه من اختمیات را عقال
میداند .معلو نینت اگر دیو به کمک عقل نیاید چه اتفامی میافتد.
در نظر کانت ،نتایج ،معیار خوبی بارای سانجم مانم اختمای و آ ماونی بارای
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برای ایو اشکال ندارد.

تشویص اراد خیر نینتند .ایو سوو جاای تأمال دارد؛ نمیتاوان گفات وظاایف را
صرفاً ا ذات کارها تشویص میدهیم .شاید در بیشتر ماوارد ،تکاالیف اختمای را ا
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روی آثار و نتایج کارها تشویص دهیم .اگر کاری نتیجۀ خوبی برای اننان  -بما هاو
اننان  -نداشته باشد ،چرا باید آن را خوِّ بدانیم؟
اصل تناسب میزان منئولیت با میزان درونیبودن علت عمل ،اصالی ار شامند در
نظریۀ کانت است که میتواند برای دیگر نظریهها نیز به کار گرفته شود .ایاو ساوو
کانت تا حدودی مابلدفاع است .شاید بتوان گفت تنها چیازی کاه باهطور میلاق در
اختیار اننان است ،اراد خیر و شر است .هر آدمی میتواند در هر شراییی نیتهاای
متفاوتی ،اعم ا خیر یا شر ،داشته باشد.
ال ته میتوان دربار میزان سلیۀ اننان بر نیتم تردید کرد .نیتهای ماا محصاول
یک تصمیم در لحظه و ارادهای میلق نینتند .اراده و نیت اننان محصول علل ویشیو
است .نیتهای اننان بر وایۀ تربیت ،شرای رشاد ،محای و بنایاری چیزهاای دیگار
ساخته میشود و نمیتوان گفت درون آدمی بهطور میلق در اختیار خودز است.
کانت تمایز ی ایی میان کار برای رف تکلیاف و کاار ا سار وظیفهشناسای مائال
است و اولی را نامیلوِّ و دومی را اصیل و ار شمند داننته است.
ترسیم درجات خیرخواهی و نیکوکااری باا درجاات دوری و نزدیکای افاراد باه
عامل اختمی ،ا جمله موارد وام بینانهای است که بنیار ال و ضروری اسات .اماا
چگونه میتوان ایو را بر وایۀ اصل نیت میلق کانات اساتوار کارد؟ چگوناه میتاوان
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خود را مانونگذار ملکوت اختق داننات و اصالی عماومی ایجااد کارد و در عایو
حال ،درجات خیرخواهی متفاوت ترسیم کرد؟
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1832( _________ .11الاااف) ،نقاااد عقااال محاااض ،ترجماااۀ بهااارو نظاااری،
تهران :مقنوس.

 ،)ِّ4611( _________ .11بنیاااد مابعدالی یعااه اخااتق (گفتاااری در حکماات
کردار) ،ترجمۀ حمید عنایت و علی میصری ،تهران :خوار می.

مسئولیت اخالقی در قبال دیگران از منظر رویکرد وظیفهگرایانه کانت

 .3کانت ،ایمانوئل (1831الف) ،درسهای فلنفه اخاتق ،ترجماۀ مناوچهر صاانعی

 .12کرسگارد ،کرینتیو (« ،)1813سرچشمۀ ار ز ا نظر ارسیو و کانت» ،ترجمۀ
محنو جوادی ارغنون ،ز ،13د.121-35
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 .18کورنر ،اشتفان ( ،)1832فلنفۀ کانت ،ترجمۀ عزت ِ هال فوالدوند ،چاپ چهاار ،
تهران :خوار می.
 .12لوبار ،مار

(« ،)1832اخاتق کاانتی» ،در دانشانامه فلنافه اخاتق ،ترجماۀ و

انشاءال رحمتی ،تهران :سوفیا.
تدویو
ِه
 .15محمدرضااایی ،محمااد ( ،)1833ت یاایو و نقااد فلناافۀ اخااتق کاناات ،ماام:
بوستان کتاِّ.

 .13هوفااه ،اتفریااد ( ،)1832مااانون اختماای در درون :درآماادی باار فلناافۀ عملاای
ایمانوئل کانت ،ترجمۀ رضا مصی ی ،تهران :نشر نی.
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