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چکیده
این مقاله میکوشد نشان دهد که (” )0حق“ معنایی اخالقی نیز دارد؛ و ( )1تکالیف اخالقی به
حق اخالقی ،و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم میشوند.
دو دستۀ تکالیف متناظر با ِ
حق اخالقی حقی است که از مالحظاتی اخالقی نشأت میگیرد و بیانگر یا مبرز این مالحظات
ِ

است .برای استدالل به سود این مدعیات دستکم دو راه وجود دارد :یکی بررسی مبانی توجیهی

حق و نشاندادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخالقی است
(بخش  ) 1و دیگری بررسی نقش ،جایگاه و کارکرد حق در اخالق و گفتمان اخالقی (بخش
.)3
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 .1مقدمه
پرسش اصلی این مقاله این است« :آیا حق 1مقولهای اخالقی است؟» .به تعبیر دقیقتر« ،آیا در میان انواع حق ،حق
حق اخالقی است .پاسخ ما به این پرسش مثبت است ،و در طی این
اخالقی نیز داریم؟» .این پرسش دربارۀ امکان و وجود ِ

حق اخالقی هم ممکن است و هم موجود .بررسی و نقد تفصیلی دالیلی که به سود امتناع
مقاله میکوشیم نشان دهیم که ِ

حق اخالقی اقامه شده خارج از ظرفیت این مقاله است .دست کم از دو منظر متفاوت میتوان به پاسخ شایسته این پرسش
ِ

توجیهی حق» ،و دوم از منظر «نقش و کارکرد حق در اخالق» .از منظر نخست،
دست یافت :نخست از منظر «مبانی
ِ

پرسش از رابطۀ حق و اخالق در قالب پرسش از اینکه «اخالق /مالحظات اخالقی در مقام توجیه (برخی از) حقوق چه

نقش و جایگاهی دارد؟» صورتبندی می شود ،در حالی که از منظر دوم ،این پرسش به صورت پرسش از اینکه «نقش و
کارکرد حق در اخالق چیست؟» در خواهد آمد.
 .2مبنای اخالقی حق
نکتۀ مهمی که در آغاز بحث در این زمینه ب اید به آن توجه کنیم این است که حق انواع و اقسام بسیار متنوعی دارد ،و از
یک نظر به «حق اخالقی»« ،حق قانونی» و «حق عرفی» ،تقسیم میشود ( .)Wenar, 2020: §1وقتی از حق به
مبرز مالحظه یا مالحظاتی
عنوان مقوله یا مفهومی اخالقی سخن میگوییم ،مقصودمان نوع خاصی از حق است که بیانگر یا ِ
اخالقی است و دلیل یا دالیلی اخالقی به سود آن وجود دارد .البته حقوق اخالقی هر فرد (یا گروهی) متناظر است با وظایف
اخالقی ایجابی یا سلبی که در راستای احترام به آن حقوق بر دوش دیگران ،اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ،است .این
ِ

تکالیف اخالقی برآمده از دل این حقوق قابلیت دارد که لباس قانون وضعی نیز بر تن کند و توسط قانونگذار نیز
حقوق و
ِ

به رسمیت شناخته شود ،یعنی به صورت حقوق و تکالیف قانونی درآید ،و برای نقض آن نیز مجازاتی تعیین شود .چنانکه
بزودی خواهیم دید ،قابلیت حقوق اخالقی و تکالیف اخالقی متناظر با این حقوق برای تبدیل شدن به حقوق و تکالیف
بودن این حقوق و تکالیف منافات ندارد.
قانونی با اخالقی ِ
مبانی توجیهی برخی از حقوق ،مانند حقوق بشر و حقوق شهروندی،
بر این اساس میتوان تبیین کرد که چرا در بحث از ِ

استداللهای اخالقی جایگاه ویژه و ممتازی دارد ( Cruft, et al., 2015: 11-23; Gilabert, 2019; and Richards,

 .)1981بسیاری از فیلسوفانی که دربارۀ مبانی فلسفی حقوق بشر نظریهپردازی کردهاند کوشیدهاند این حقوق را با ارجاع
به مبانی کانت در فلسفۀ اخالق و اخالق هنجاری ،و با تکیه بر مفاهیمی ،مانند «کرامت انسانی»« ،خودآئینی» و «احترام
به اشخاص»  ،که وی اخالق هنجاری خود را بر پایۀ آنها بنیان نهاده و بسط داده است ،و نیز با ارجاع به (برخی از)
صورتبندهای وی از امر مطلق اخالقی ،توجیه کنند ( .)Caranti, 2012; and Griffin, 2008ما نیز در این بخش
میکوشیم امکان و وجود حق ا خالقی را با شرح فلسفۀ حق کانت که بخشی از فلسفۀ اخالق اوست اثبات کنیم.
اصلی حقوق بشر قلمداد شده است .هرچند برداشت معاصر از خودآئینی
فلسفۀ عملی کانت به عنوان یکی از مبانی نظری ِ

 .1در سراسر این بحث ،مقصود ما از ”حق“ ،حق در برابر تکلیف است ،نه حق در برابر باطل.
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ِ
به مثابه ظرفیت شخص برای پی گیری برداشت خود از امر خوب با برداشت کانت از خودآئینی به مثابه ویژگی ارادهای که
گذار خود است همسان نیست ،با اطمینان خاطر میتوان گفت که کانت سنتی را پیریزی کرد که [آن سنت] حقوق
قانون ِ

بشر را بر مبنای ظرفیت خودآئینی بنیان نهاد .دستکم میتوان گفت که این ظرفیت خودآئینی است که انسانها را به مثابه

اخالقی ما [انسانها] به مثابه غایات فی
هستی
غایات فی نفسه [از موجودات دیگر] متمایز میکند ]...[ .به بیان دیگر،
ِ
ِ
نفسه مبنای استحقاق/سزاواری ما برای [برخورداری از] حقوق اخالقی است؛ [حقوقی که] متناظر است با وظایفی [که

ما] نسبت به یکدیگر [داریم].)Pavão & Faggion, 2016: 49-50( .

ً
حق آزادی
البته خود کانت بر این باور بود که ”صرفا یک حق فطری [ /طبیعی /ذاتی] وجود دارد“ و آن عبارت است از ِ

به معنای عام کلمه که معادل «خودآیینی» است .آزادی به معنای عام کلمه عبارت است از ”آزادی از محدود شدن به سبب
انتخاب[ی که] دیگری [کرده است]“ ( .)Kant, 1999a: 393توجیهی که وی به سود وجود این حق طبیعی ارائه میکند
توجیهی اخالقی است .این توجیه میگوید :همۀ انسانها به صرف اینکه هستند« ،هویتی انسانی» دارند و داشتن این هویت
به معنای برخورداری دارندۀ آن از «کرامت انسانی» است ( ،)Kant, 1999a: 393اما دستکم از دو راه میتوان این توجیه
را به بسیاری از مصادیق دیگری که امروزه برای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده تعمیم داد:
مصادیق دیگر درحقیقت حاصل تطبیق حق آزادی به معنای عام کلمه بر موارد
از رهگذر نشان دادن اینکه آن
ِ

خاص /آزادیهای خاصاند؛ و

حقوق دیگر نیز مانند نقض حق آزادی نقض کرامت انسانی است ( Höffe,
از رهگذر نشان دادن اینکه نقض آن
ِ
.)2010

به هر تقدیر ،اختالف نظر دربارۀ اینکه آیا انسان از آن نظر که انسان است یک حق اخالقی دارد یا چند حق اخالقی ،به
ادعای اصلی ما در اینجا مبنی بر اینکه از نظر کانت ”حق“ عالوه بر معناها و کاربردهای دیگری که دارد ،معنا و کاربردی
اخالقی نیز دارد آسیبی وارد نمیکند ،زیرا برای اثبات چنین ادعایی وجود یک نمونه نیز کفایت میکند.
طبیعی فوق ،کانت به حقوق دیگری نیز قائل است و به منظور توجیه نظاممند و فلسفی مجموعۀ
عالوه بر حق فطری/
ِ

این حقوق دربارۀ حق نظریهپردازی کرده است .شارحان و مفسران کانت در مورد اصل و چگونگی ارتباط فلسفۀ حق کانت
(نظریۀ کانت در باب حق) با بخشهای دیگر فلسفۀ اخالق و اخالق هنجاری او اختالفنظر دارند .این اختالفنظرها
ً
عمدتا از ابهاماتی سرچشمه میگیرد که در سخنان خود کانت در مقام شرح و بسط نظریهاش وجود دارد 1.در اینجا تفسیری
را شرح و بسط میدهیم که در مقایسه با نظریههای رقیب قابل دفاعتر به نظر میرسد.
برای روشن شدن جایگاه حق در فلسفۀ اخالق و اخالق هنجاری کانت باید به این نکته توجه کنیم که از نظر کانت (و
بس یاری از فیلسوفان اخالق دیگر) ،اخالق دو معنا دارد :یکی معنای عام ( )moralityو دیگری معنای خاص (2.)ethics

 .1برای دیدن نمونهای از این اختلافنظرها بنگرید به (.)Guyer, 2018; Wood, 2018; and Pippin, 2006
 . 2خاطرنشان کردن این نکته ضرورت دارد که بسیاری از فیلسوفان اخلاق اصل تفکیک دو معنای اخلاق از یکدیگر را پذیرفتهاند ،اما
این فیلسوفان در اینکه برای اشاره به این دو معنا از چه واژههایی در زبان انگلیسی (و برخی از دیگر زبانهای اروپایی) استفاده
میشود با یکدیگر اختلاف دارند .معادل های انگلیسی که ما در متن برای اشاره به اخلاق به معنای عام کلمه و اخلاق به معنای
خاص کلمه به کار بردیم ،معادلهایی است که در برخی از ترجمههای معتبر از آثار کانت به زبان انگلیسی برای اشاره به این دو
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ُ
ضعف مطالبهای که از کنشگران دارد به دو مرتبه یا سطح «اخالق حداقلی» و «اخالق
همچنین اخالق از حیث شدت و ِ
ِ
حداکثری» قابل تقسیم است .تقسیم دیگری که در باب اخالق اهمیت دارد و به بحث کنونی مربوط است ،تقسیم آن بر
اساس موضوع ارزیابی اخالقی است .از این نظر اخالق به «اخالق فردی» و «اخالق اجتماعی» یا «اخالق سیاسی»
ِ
تقسیم میشود 1.عالوه بر این ،از منظر تاریخی ،اخالق را به «اخالق کالسیک»«/اخالق سنتی» و «اخالق مدرن» تقسیم
کردهاند .این دو برداشت متفاوت از اخالق در دوران سنت و دوران مدرنیته تفاوتهای مهمی با یکدیگر دارند که در آینده به
شرح آن تفاوتها خواهیم پرداخت2.

از نظر کانت ،اخالق به معنای عام کلمه به دو بخش متفاوت تقسیم میشود :یکی «اخالق فضیلت» (= اخالق به معنای
خاص و سنتی کلمه) و دیگری «اخالق عدالت» یا «اخالق حق» .کانت در شرح و بسط اخالقیات (= اخالق هنجاری)
خود میکوشد هر یک از این دو بخش از اخالق را بر یک اصل کلی اخالقی بنا کند؛ هر یک از این دو اصل کلی بیانگر یک
وظیفۀ عام اخالقی است .این دو اصل کلی به نوبۀ خود از اصلی زیربنائیتر به نام «امر مطلق» استنتاج میشوند ،که سنگ
بنای اخالق هنجاری کانت است.
البته کانت در هیچ یک از این دو بخش ،حتی در بخشی که آن را ”اخالق فضیلت“ مینامد« ،فضیلتمدار» نیست ،بلکه
در هر دو بخش «وظیفهگرا» است؛ وی در بخش مربوط به اخالق فضیلت ،به جای سخن گفتن از فضیلت به عنوان صفتی
اخالقی مربوط
اخالقی مربوط به فضیلت سخن میگوید و در بخش مربوط به اخالق عدالت از وظایف
نفسانی ،از وظایف
ِ
ِ

اخالقی مربوط به حق .همچنین کانت در اخالق «عقلگرا» است؛ از نظر او وظایف اخالقی در اصل
به عدالت یا وظایف
ِ
از عقل و عقالنیت عملی سرچشمه می گیرد /فرمان عقل عملی است ،و مخاطب این وظایف نیز موجود عاقل است از آن

نظر که عاقل است.
از نظر کانت اخالق به معنای عام کلمه مقولهای مابعدالطبیعی است ،نه مقولهای طبیعی ،و لذا تحقیق در باب اصول و
مبانی آن شأن متافیزیک است ،نه شأن فیزیک (علوم تجربی) ،هرچند تطبیق برخی از این اصول کلی بر موارد جزئیتر به
تجربه وابسته است و لذا پسینی است ،نه پیشینی ،اما اصول و مبانی اخالق پیشینی است ،نه پسینی .کانت به تبع پوفندورف
«هویات اخالقی» 3را از «هویات فیزیکی» 4تفکیک میکند ()Byrd & Hruschka, 2010: 3؛ وی بر همین منوال دو
نوع متفاوت از قانون را نیز از یکدیگر بازشناسی میکند :یکی «قوانین طبیعت» (قوانین علمی) که بر رفتار هویات فیزیکی

معنا از آنها استفاده شده است .برای گزارشی فشرده از اختلافنظر فیلسوفان اخلاق دربارۀ معنای دو واژۀ ( )moralityو ()ethics
و مشتقات آنها بنگرید به (.)Darwall, 2018
 .1وقتی از اخلاق یا اخلاقیات سخن میگوییم ،دوگانۀ دیگری نیز وجود دارد که به بحث ما کاملاً مربوط است ،اما به منظور جلوگیری
از پیچیده تر شدن بحث از ذکر آن در اینجا خودداری کردیم .این دوگانه عبارت است از دوگانۀ اخلاق هنجاری /اخلاق توصیفی.
به اجمال میتوان گفت که اخلاق توصیفی عبارت است از «نظریه»« /برداشت»« /تفسیرِ» فرد یا گروهی از انسانها دربارۀ /از
اخلاق هنجاری .این دوگانه با دوگانۀ اخلاق فردی /اخلاق اجتماعی تداخل دارد ،به این معنا که هر یک از دو اخلاق فردی و اخلاق
اجتماعی ممکن است توصیفی باشد و ممکن است هنجاری باشد .معمولاً در ادبیات فلسفی و حقوقی معاصر برای اشاره به اخلاق
فردیِ توصیفی از تعبیر ”اخلاق متعارف“ ( )conventional moralityاستفاده میشود.
 .2برای دانستن بیشتر دربارۀ معناهای گوناگون اخلاق بنگرید بهDarwall: 2018; Dworkin, 2000: fn. 485; Appiah, 2005: ( :
 .)xiii; Gibbard, 1990: 40–1; Scanlon, 1998: 172; and Williams, 1985در یافتن این منابع وامدار ( )Darwall, 2018هستیم.
3. entia moralia
4. entia physica
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ِ
حاکم است ،و دیگری «قوانین آزادی» که به حکم عقل باید بر رفتار هویات اخالقی حکومت کند ( Byrd & Hruschka,

ِ
 .)2010: 4قوانین آزادی همان «قوانین اخالقی [به معنای عام کلمه]» 1اند که از نظر کانت به دو دستۀ (« )0قوانین
حقوقی/قضائی» 2و (« )1قوانین اخالقی [به معنای خاص کلمه]» 3تقسیم میشوند (.)Byrd & Hruschka, 2010: 4

از نظر کانت آزادی انسان مطلق نیست ،بلکه مقید است به قانون اخالق .بنابراین ،اگر آزادی را یک حق بدانیم (خواه
حقی در کنار سایر حقوق ،و خواه بنیان همۀ حقوق) ،این حق از نظر کانت مطلق نیست ،بلکه چارچوبی اخالقی دارد ،و
مقید است به قانون اخالق و ضوابط اخالقی ،هرچند قانون اخالق متکی به ارادۀ کنشگر اخالقی است .کانت در این رابطه
مینویسد:
یک شخص موضوعی است که افعال او را میتوان به او نسبت داد .بنابراین ،شخصیت اخالقی چیزی نیست مگر آزادی
موجودی عاقل در ذیل قوانین اخالقی [ ]...از این نکته این نتیجه بهدست میآید که یک شخص در معرض هیچ قانونی
نیست ،مگر قانونی که خودش برای خود وضع میکند (یا به تنهایی یا دستکم به همراه دیگران))Kant, 1999a: 378( .

بنابراین ،قوانین آزادی ،که همان قوانین اخالقی است ،از ارادۀ فردی و جمعی انسانهای آزاد سرچشمه میگیرد ،و در
رأس این قوانین «امر مطلق» 4قرار دارد ،که از نظر کانت سرچشمۀ کل وظایف اخالقی است .آن دسته از قوانین آزادی ،که
به نحوی پیشینی ،و توسط عقل محض ،یعنی بدون توسل به تجربه ،میتوان آنها را شناخت ،مربوط به «وضعیت طبیعی»/
پیشاحقوقی /پیش از شکلگیری جامعۀ مدنیاند و لذا ”قوانین طبیعی (اخالقی [به معنای خاص کلمه])“ نامیده میشوند؛
و از ارادۀ آزاد فردی سرچشمه می گیرند .اما دستۀ دیگر از قوانین آزادی ،مربوط به وضعیت پساطبیعی /حقوقی /پس از
قوانین وضعی» نامیده میشوند؛ این دسته از قوانین آزادی از ارادۀ آزاد جمعی انسانها
تشکیل جامعۀ مدنیاند و لذا « ِ
ِ

سرچشمه میگیرند (.)Byrd & Hruschka, 2010: 5

کانت نظریۀ خود در باب سرشت و مبانی حق و انواع آن را در یکی از کتابهای مهم خود در فلسفۀ اخالق به نام
مابعدالطبیعۀ اخالقیات )Kant, 1999a: 353-603( 5شرح و بسط داده است 6.این کتاب مشتمل بر صورتبندی و دفاع
از دو نظریه متفاوت در باب دو دستۀ متفاوت از وظایف اخالقی است :یکی نظریۀ حق /عدالت و دیگری نظریۀ فضیلت.
کانت در مقام بیان تفاوت این دو نظریه میگوید:
[ ]...نظریۀ حق و نظریۀ فضیلت بیش از آنکه با تفاوت در وظایفشان [/وظایف مطرح در ذیل هر یک از این دو نظریه]
از یکدیگر متمایز شوند ،با تفاوت در [چگونگی] قانونگذاریشان از یکدیگر متمایز میشوند؛ قانونگذاریای که یکی را
به قصد و انگیزه پیوند میزند و دیگری را به [مطابقت با] قانون)Kant, 1999a: 421( .

1. Moral laws
2. Juridical laws
3. Ethical laws
4. The Categorical Imparative
5. The Metaphysics of Morals
 .6برای شرح و بسط بیشتر دربارۀ جایگاه حق در فلسفۀ اخلاق ،فلسفۀ سیاست و فلسفۀ حقوق کانت بنگرید به (Byrd & Hruschka,
.)2010
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ً
مقصود کانت این است که یک وظیفۀ خاص ،مثال وظیفۀ وفای به وعده در ضمن قرارداد ،میتواند در ذیل هر دو نظریه
قرار بگیرد و به هر دو بخش اخالق مربوط باشد .زیرا کسی که چنین وظیفهای دارد ،با دو قصد /انگیزۀ متفاوت میتواند
وظیفۀ خود را ادا کند؛ یکی انگیزۀ انجام وظیفه و دیگری انگیزۀ ترس از مجازات بیرونی مترتب بر نقض قوانین وضعی.
چنین کسی در هر دو صورت وظیفۀ حداقلی خود را انجام داده است ،زیرا عمل بیرونی او با قانون اخالق مطابق است .اما
اگر وظیفۀ خود را به قصد انجام وظیفه انجام دهد ،به وظیفۀ حداکثری خود نیز عمل کرده است ،و عمل او از نظر اخالقی
صرف رفع تکلیف نیست ،بلکه عالوه بر آن ارزشمند نیز قلمداد میشود .قانونگذار در اخالق فضیلت (خود فرد به تنهایی)
ِ
قانون را با قصد انجام وظیفه پیوند میزند ،اما قانونگذار در اخالق حق یا اخالق عدالت (فرد به همراه دیگران) آن را با خود
قانون پیوند میزند ،نه با قصد انجام وظیفه .بنابراین ،وظیفۀ وفای به وعده در ضمن قرارداد ،که در اصل وظیفهای اخالقی
است ،میتواند به قانون وضعی نیز بدل شود ،و در این صورت ،هم وظیفهای اخالقی خواهد بود و هم وظیفهای قانونی.
مری گریگور 1مترجم مجموعه آثار کانت در فلسفۀ عملی به زبان انگلیسی در توضیح اجمالی خود دربارۀ محتوای این
کتاب مینویسد:
بخش مابعدالطبیعۀ اخالقیات مشتمل بر دو زیرمجموعه از وظایف است ،که با دو نوع از قوانین اخالقی [از یکدیگر]
دو ِ

متمایز میشوند؛ این [قوانین اخالقی] از اصلی قابل استنتاجاند که [آن اصل] این دو بخش را در یک نظام کلی وحدت
میبخشد .محتوای بخش نخست ،نظریۀ حق ( ،)Rechtslehreعبارت است از اصولی پیشینی که قوانین بیرونی [ناظر به
بیرونی اشخاص] بر آن استوارند؛ این قوانین ممکن است هم از سوی دیگران توصیه [الزام] شود ،و هم از سوی
تنظیم رفتار
ِ

خود کنشگر .به موازات این وظایف [که بر عهدۀ کنشگر است] حقوقی در جانب دیگران وجود دارد ،و حق یعنی
ارادۀ ِ
مجوز استفاده از زور /اجبار .بنابراین ،کانت ناگزیر است از حقوقی که انسانها دارند [= حقوق طبیعی] و [حقوقی که]
میتوانند کسب کنند [= حقوق وضعی /اکتسابی] تبیینی بهدست دهد.)Kant, 1999a: 361-2( ...

کانت در این کتاب
استدالل میکند که همۀ وظایف اخالقی یا وظایف حقوقی [/مربوط به حق] اند و یا وظایف مربوط به فضیلت .وظایف
حقوقی از اصل عام عدالت استنتاج میشوند [ ...و] وظایف مربوط به فضیلت از اصل نخستین نظریۀ فضیلت ( Schaller,

ِ

.)2000: 321

ِ

کانت این دو اصل را به ترتیب اینگونه تعریف میکند:
( )1اصل عام عدالت[” :در رفتارهای] بیرونی چنان عمل کن که بهرهگیری تو از انتخاب آزاد بتواند با آزادی
همگان در انطباق با قانونی عام همزیستی کند“ (.)Schaller, 2000: 321

[بیانگر] غایات است و میتواند قانونی عام
( )2اصل عام فضیلت” :بر طبق قاعدۀ کلی رفتاری عمل کن که
ِ
برای همگان باشد“ (.)Schaller, 2000: 321

از آنجا که وظایف مربوط به فضیلت ناظر به انتخاب غایاتاند و انتخاب غایت همواره فعلی اختیاری است ،این وظایف

1. Mary Gregor
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ِ
ً
[خود فرد] و محدودیت درونیاند .مجبور کردن افراد به امتثال این وظایف غیر ممکن است [ز یرا
صرفا موضوع قانون
گذاری ِ
ِ
انتخاب غایت ،یعنی انتخاب قاعدۀ رفتاری مبتنی بر آن غایت و داشتن قصد و انگیزهای خاص در انجام عمل که بدون
اجبار بیرونی در روان شخص شکل گرفته است ] .اما وظایف قانونی عبارتند از فعل یا ترک رفتارهای بیرونی و لذا [این
وظایف] در معرض محدودیتهای بیرونی (علی الخصوص محدودیتهای قانونی) قرار دارند)Schaller, 2000: 321( .
کانت در مابعدالطبیعۀ اخالقیات ،که به نوعی حاوی صورتبندی نهایی دیدگاههای او در اخالق هنجاری است (Wood,
1
ایف مربوط به «فضیلت»=( 2
یف مربوط به «عدالت»«/حق» ،و وظ ِ
 ،)1997کل وظایف اخالقی را در ذیل دو عنوان وظا ِ

اخالق به معنای خاص و سنتی کلمه) میگنجاند و دربارۀ هر یک از این دو دسته از وظایف نظریهپردازی میکند .هر یک
از این دو دسته از وظایف از یک اصل کلی استنتاج میشوند ،یعنی تطبیقات یک اصل کلیاند :وظایف مربوط به عدالت از
«اصل عام عدالت» استنتاج میشوند ،و وظایف مربوط به فضیلت از «اصل عام فضیلت»؛ و این دو اصل کلی ،به نوبۀ خود
از «امر مطلق»«/نامشروط» ،استنتاج میشوند که پایه و اساس نظریۀ وظیفهگروانۀ کانت در اخالق هنجاری است ( Kant,

 .)1999b: 56-89در حقیقت ،این دو اصل بر دو خوانش متفاوت از امر مطلق داللت میکنند که میتوان آنها را ”خوانش
حداقلی“ (بیانگر اخالق حداقلی) و ”خوانش حداکثری“ (بیانگر اخالق حداکثری) نامید .تفاوت این دو خوانش در این
امر اخالقی) در امتثال وظیفۀ اخالقی مدخلیت ندارد ،اما
است که در خوانش حداقلی قصد و انگیزۀ فاعل (= قصد امتثال ِ

در خوانش حداکثری قصد و انگیزۀ فاعل در امتثال امر مدخلیت دارد ،بدین معنا که اگر فاعل با قصد و انگیزهای غیر از

انگیزۀ عمل به وظیفه ،عمل کند ،به وظیفۀ اخالقی خود عمل نکرده است ،حتی اگر شکل بیرونی و ظاهر عمل او مطابق
با قانون اخالق باشد.
این دو نوع وظیفۀ اخالقی تفاوتهای مهم و چشمگیری با یکدیگر دارند ،اما معیار یا معیارهایی که خود کانت و شارحان
او برای تفکیک این دو نوع وظیفۀ اخالقی از یکدیگر برشمردهاند تا حدودی مناقشهبرانگیز است (.)Johnson, 2016: §12

با این همه ،مهم ترین تفاوتی که میان وظایف اخالقی در این دو حوزه وجود دارد این است که وظایف مربوط به حوزه حق و
عدالت ،عالوه بر وجوب اخالقی ،قابل اجبار بیرونی نیز هست ،یعنی میتواند لباس قانون بر تن کند و به وظیفه و الزام
ً
قانونی نیز بدل شود ،در حالی که وظایف مربوط به حوزه فضیلت چنین قابلیتی ندارد ،و اصوال اجبار بیرونی با سرشت آن
ناسازگار است (.)Rauscher, 2017: §1

به بیان روشنتر ،وظایف مربوط به حوزۀ حق و عدالت در عین اینکه ریشه در زمین اخالق دارد ،موضوع الزام بیرونی و
اجبار قانونی نیز میتواند باشد ،یا بای د باشد ،یعنی حاکمیت مشروع ،که از نظر کانت مظهر ارادۀ جمعی شهروندان است،
می تواند /موظف است این وظایف اخالقی را به صورت مواد قانونی نیز درآورد و پس از تصویب آنها شهروندان تحت
حاکمیت خود را به اطاعت از این مواد قانونی مجبور کند .همچنین حاکمیت مشروع میتواند برای تخلف از این مواد قانونی،
که مضمون آن از اخالق آمده است ،مجازاتی در نظر بگیرد و آن مجازات را اجرا کند .به همین دلیل نام دیگری که کانت
برای اشاره به این نوع از وظایف اخالقی به کار میبرد وظایف «قانونی»«/قضایی» 3است.

)1. Justice/Right (Recht
)2. Ethics (Ethik
3. Juridical
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قانونگذار خود بودن ،منافات ندارد ،زیرا از نظر کانت قانون
این نوع از اجبار بیرونی با خودآئینی ،ارادۀ آزاد شخص ،و
ِ
وضعی مشروع و الزام آور از ارادۀ آزاد خود شخص به همراه ارادۀ آزاد سایر شهروندان سرچشمه میگیرد .وی مینویسد:
ِ
[ ]...یک شخص در معرض هیچ قانونی نیست ،مگر قانونی که خودش برای خود وضع میکند (یا به تنهایی یا دستکم
به همراه دیگران) (.)Kant, 1999a: 378

ً
بنابراین ،تفاوت و تمایز امر اخالقی از امر سیاسی و امر قانونی تمایزی صرفا مفهومی است ،و از نظر مصداقی مرز
ً
ً
قاطعی میان این سه امر وجود ندارد ،بلکه این سه مقوله کامال ممکن است در مواردی همپوشانی پیدا کنند ،و عمال نیز چنین
ً
است .این سخن بدین معناست که میتوان وظیفهای داشت که هم اخالقی باشد ،هم حقوقی و هم سیاسی ،و عمال نیز
برخی از وظایف انسان ها یا نهادها چنین است؛ یعنی اینگونه نیست که امر اخالقی به هیچ وجه قابلیت نداشته باشد که به
اخالقی متناظر با حقوق
امر سیاسی و امر قانونی بدل شود .البته چنانکه گفتیم فقط برخی از وظایف اخالقی ،یعنی وظایف
ِ

اخالقی ،قابلیت تبدیل شدن به قانون وضعی را دارند .از منظر منطقی نسبت امر اخالقی با امر سیاسی و امر قانونی نسبت
تباین نیست ،بلکه نسبت عام و خاص است؛ دو نوع امر اخالقی داریم ،که یک نوع آن قابلیت دارد که لباس قانون وضعی
بر تن کند و با اجبار بیرونی همراه شود ،اما نوع دیگر آن چنین قابلیتی ندارد.
مهمترین تف اوت میان این دو نوع وظیفۀ اخالقی را با ارجاع به انگیزههای ُمجاز در مقام امتثال این دو نوع وظیفه نیز

میتوان توضیح داد .چنانکه پیشتر دیدیم ،وظایف مربوط به عدالت متناظر است با حقی در سوی دیگر رابطه؛ یعنی در این
قلمرو« ،تکلیفی که الف در قبال ب دارد» متناظر است با «حقی که ب بر گردن الف دارد» .اما نکتۀ مهم این است که این
ً
مضمون وظیفۀ دیگری سروکار ندارد ،بلکه صرفا با صورت /شکل آن سروکار دارد ،بدین معنا که [در اطاعت
حق ”با ماده/
ِ
از آن] هیچ میل یا غایت خاصی در سوی کنش گران مفروض گرفته نمیشود.)Rauscher, 2017: §1( “.
به دیگر بیان ،در وظایف مربوط به حق و عدالت ،فقط صورت /شکل ظاهری و بیرونی عمل ،و صرف تطابق آن با قانون
مضمون عمل یا انگیزه و هدف فاعل در تبدیل شدن عمل بیرونی به وظیفۀ اخالقی و امتثال آن
اخالق ،مهم است ،و ماده/
ِ
شکل عمل ،که
موضوعیت و مدخلیت ندارد ،در حالی که در وظایف مربوط به فضیلت ،عالوه بر اینکه ظاهر/صورتِ /

مضمون عمل ،یعنی انگیزه و هدف فاعل از انجام
همان فعل بیرونی است ،باید مطابق با قانون اخالق باشد ،باطن/ماده/
ِ
ً
فعل ،که فعلی درونی است ،نیز حتما باید ویژگی خاصی داشته باشد تا فعل انجام شده اخالقی قلمداد شود؛ یعنی در این
ً
مورد ،عمل بیرونی کفایت نمیکند ،بلکه این عمل صرفا باید به انگیزۀ اطاعت از قانون اخالق از کنشگر سر بزند تا بتوان
آن را عملی اخالقی دانست.
اخالقی» 1عمل در گرو این است که از انگیزهای اخالقی سرچشمه گرفته باشد ،اما ارزش
البته در هر دو مورد «ارزش
ِ

اخالقی عمل یک چیز است ،و اینکه عملی وظیفۀ اخالقی است چیزی دیگرِ .س ّر این تفاوت در این نکته نهفته است که در
ّ ا ُ
(انما االعمال
اخالقی خود او مدخلیت تام و تمام دارد
حالی که قصد و انگیزۀ الف ،یعنی فعل درونی او ،در رشد و شکوفائی
ِ
ّ
بیرونی الف در
اخالقی ب ندارد ،اما فعل و ترک
بالنیات) ،قصد و انگیزۀ او به خودی خود مدخلیتی در رشد و شکوفائی
ِ
ِ

اخالقی ب مدخلیت دارد .بنابراین،
اخالقی ب یا تسهیل رشد و شکوفائی
ایجاد یا عدم ایجاد مانع بر سر راه رشد و شکوفائی
ِ
ِ
1. Moral worth
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ِ
از نظر کانت اینکه عملی از نظر اخالقی وظیفه باشد همواره در گرو قصد و انگیزۀ اخالقی فاعل آن نیست ،هرچند ارزش
اخالقی یک عمل همواره در گرو قصد و انگیزۀ اخالقی فاعل است.
بازهم به بیان دیگر ،در وظایف مربوط به حق و عدالت ،صرف مطابقت عمل بیرونی با قانون اخالق کفایت میکند ،زیرا
اخالقی طرف مقابل اقتضایی بیش از این ندارد ،در حالی که در وظایف مربوط به فضیلت ،عالوه بر این مطابقت ،عمل
حق
ِ
ِ

بیرونی باید از سر «حس وظیفهشناسی» 1از فاعل صادر شود ،زیرا فضیلت اخالقی چنین اقتضایی دارد .با اندکی تسامح
ً
اخالقی ناشی از حق ،کنشگر اخالقی صرفا یک وظیفه دارد و آن عبارت است از
میتوان گفت که در مقام امتثال وظایف
ِ
اخالقی ناشی از فضیلت ،کنشگر اخالقی دو
انجام یا خودداری از انجام عمل بیرونی ،در حالی که در مقام امتثال وظایف
ِ
وظیفه دارد :یکی انجام وظیفه بیرونی ،و دیگری قصد انجام وظیفه بیرونی به قصد انجام وظیفه؛ و این قصد فعلی درونی

است (.)Kant, 1999a: 421

بنابراین ،از نظر کانت اخالق به معنای عام کلمه ( )moralityو نیز اخالق عدالت ،که بخشی از اخالق به معنای عام
ً
کلمه است ،مطالبهای حداقلی از کنشگر دارد و صرفا از کنشگر میخواهد که فعل بیرونی او مطابق با قانون اخالق باشد.
اما اخالق به معنای خاص کلمه ( ،)ethicsیعنی اخالق فضیلت ،چیزی بیش از این از کنشگر طلب میکند و میگوید که
صرف مطابقت فعل بیرونی با قانون اخالق کفایت نمیکند ،بلکه عالوه بر این مطابقت ،انگیزۀ فاعل در اطاعت از قانون
اخالق نیز باید خصوص حس وظیفهشناسی یا اطاعت از قانون باشد.
کانت مینویسد:
خود وظیفه از
به طور کلی یک کردار تا آنجا درست یا نادرست است که با وظیفه مطابقت داشته باشد یا خالف آن باشد؛ ِ
حیث مضمون یا ریشهاش ،ممکن است هر نوعی باشد (.)Kant, 1999a: 378

اگر کسی در راستای انجام وظیفه کاری بیش از آنچه قانون از او انتظار دارد انجام دهد ،کاری که کرده است ارزشمند
ً
است؛ اگر کاری که کرده است دقیقا آن چیزی باشد که قانون از او طلب میکند ،آنچه کرده است بدهی او بوده است [/
دین خود را ادا کرده است] ؛ و سرانجام ،اگر آنچه کرده است کمتر از چیزی باشد که قانون از او طلب میکند ،کار او از نظر
اخالقی کوتاهی /تقصیر است (.)Kant, 1999a: 419

بر این اساس ،برای اینکه کاری از نظر اخالقی درست یا نادرست باشد ،صرف مطابقت آن با قانون اخالق ،فارغ از
مضمون یا منشأ آن کار (= انگیزۀ فاعل) کفایت میکند (اخالق حداقلی) .در مورد وظایفی که از حق دیگران ناشی میشود،
اگر فعل شخص مطابق قانون اخالق باشد ،وظیفۀ خود را به جا آورده و حق دیگری را ادا کرده است ،هر چند کار او از نظر
اخالقی (یعنی بر اساس معیارهای اخالق حداکثری) ارزشمند بهشمار نمیآید.
ً
دقیقا به همین دلیل است که ”در نگاه کانت ،خود اخالق میتواند الزام بر پیوستن به یک دولت و/یا پاسداری از یک
دولت را بر دوش ما بنهد؛ دولتی که [برای این] وجود دارد که [شهروندان خود را] به امتثال وظایف مربوط به حق اجبار
کند“ ( .)Guyer, 2018: 593اگر به باور کانت شهروندان از نظر اخالقی وظیفه دارند دولتی تأسیس کنند و/یا در حفظ
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آن بکوشند که قرار است با توسل به جریمه و مجازات شهروندان خود را به انجام برخی از وظایف اخالقیشان وادار کند،
کانت ناگزیر خواهد بود برای پرهیز از تناقض بپذیرد که در وظایف مربوط به حق و عدالت صرف مطابقت عمل بیرونی با
قانون اخالق برای انجام وظیفه کفایت میکند.
در ادبیات کالمی و فقهی در سنت اسالمی دو دوگانه وجود دارد که میتواند به درک تفاوت این دو نوع وظیفۀ اخالقی
تفکیک « ُحسن فاعلی» از « ُحسن فعلی» است ،که در کالم /االهیات اسالمی به رسمیت
کمک کند .دوگانۀ نخست،
ِ
شناخته شده است .دوگانۀ دوم تفکیک «واجب تعبدی» از «واجب توصلی» است که در گفتمان فقهی رواج دارد .یک فعل
ممکن است حسن فعلی داشته باشد ،اما فاقد حسن فاعلی باشد و بر عکس .جمع این دو ویژگی در یک فعل نیز ممکن
است .حسن فعلی از ذات خود فعل با چشمپوشی از قصد و انگیزۀ فاعل سرچشمه میگیرد ،اما حسن فاعلی از قصد و
ً
ا ُ
تماما در گرو قصد و انگیزۀ فاعل است ّ
(انما االعمال
انگیزۀ فاعل ،با صرفنظر از ذات فعل ،سرچشمه میگیرد ،یعنی
ّ
بالنیات).
ً
مثال کسی که به قصد کسب درآمد بیشتر امانتداری میکند ،کار او حسن فعلی دارد ،اما حسن فاعلی ندارد.
«امانتداری» با صرفنظر از قصد و انگیزۀ فاعل در مقایسه با «خیانت در امانت» نیکوست (اخالق حداقلی) .اما کسی
که به قصد اینکه به وظیفۀ اخالقی خود مبنی بر امانتداری عمل کند ،امانتداری میکند ،کار او هم حسن فعلی دارد و هم
حسن فاعلی (اخالق حداکثری) .بنابراین ،در اخالق حداقلیِ ،صرف مطابقت فعل شخص با قانون اخالق در اتصاف آن
فعل به اخالقی بودن کفایت میکند ،در حالی که در اخالق حداکثری ،برای اتصاف فعل به اخالقی بودن این مقدار کافی
نیست ،بلکه مطابقت با قانون اخالق باید با قصد فاعل مبنی بر انجام وظیفه همراه شود .بر این اساس میتوان گفت که از
اخالقی مربوط به حق و عدالت ،کافی است فعل شخص ُحسن فعلی داشته باشد ،یعنی مطابق با
نظر کانت ،در وظایف
ِ
اخالق حداقلی است ،اما در وظایف مربوط به فضیلت ،این مقدار کافی
اخالق حق و عدالت،
قانون اخالق باشد ،زیرا
ِ
ِ
ُ
اخالق حداکثری است.
اخالق فضیلت،
نیست ،بلکه عالوه بر ُحسن فعلی ،حسن فاعلی نیز الزم است ،زیرا
ِ
ِ
همچنین از نظر فقهی ،وظایف شرعی به دو نوع «توصلی» و «تعبدی» تقسیم میشود .واجب توصلی وظیفهای است که
ایجاد «شکل /صورت» عمل در عالم خارج برای امتثال آن کفایت میکند ،در حالی که واجب تعبدی وظیفهای است که
ِ
مضمون» عمل یا قصد قربت یا قصد امتثال امر نیز در امتثال آن
ایجاد شکل /صورت عمل در بیرون« ،ماده/
عالوه بر ِ
ِ
مدخلیت دارد .تفاوت وظایف اخالقی مربوط به حق و عدالت با وظایف اخالقی مربوط به فضیلت را با استفاده از این
اخالقی توصلی» است ،اما وظایف اخالقی
دوگانه نیز میتوان توضیح داد :وظایف اخالقی مربوط به حق و عدالت «وظایف
ِ
اخالقی تعبدی» است.
مربوط به فضیلت «وظایف
ِ

البته در اینجا ناگزیریم مقام «ثبوت تکلیف» را از مقام «امتثال تکلیف»« /ادای تکلیف» جدا کنیم .در مقام امتثال
تکلیف ،واجبات توصلی را با دو قصد متفاوت میتوان امتثال کرد .اگر کسی واجب توصلی را به قصد قربت یا به قصد امتثال
امر انجام دهد ،کاری که کرده است ،بیش از وظیفهای است که اخالق حداقلی از او میخواهد ،یعنی کار او از نظر اخالق
حداکثری نیز ارزشمند محسوب میشود.
اخالقی عمل را از میان
همچنین ،صرف وجود قانون وضعی در عرض یا طول قانون اخالقی و تهدید به مجازات ،ارزش
ِ

نمیبرد ،زیرا کنش گر هنوز هم قدرت انتخاب میان دو انگیزۀ موجود در این مورد خاص را دارد ،همانگونه که در موارد دیگر
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ِ
میتواند میان تحریکپذیری از حس وظیفهشناسی و تحریکپذیری از منافع شخصی یا تمایالت نفسانی دست به انتخاب
ً
فعل اخالقا
بزند ،و صرف وجود محرکهای دیگر ،مادامی که خود شخص در مقام عمل از آنها تأثیر نپذیرد ،امکان انجام ِ
ارزشمند را از او سلب نمیکند .از این نظر ،ترس از مجازات با تمایالت دیگری که کنشگر ممکن است برای انجام عمل
داشته باشد تفاوت ندارد ،یعنی همانگونه که صرف وجود آن تمایالت مانع از شکلگیری قصد و انگیزۀ اخالقی در روح و
روان فرد نمیشود ،ترس از مجازات نیز چنین است.
برای مثال ،الف برای اینکه به وظیفۀ اخالقی خود در قبال حق مالکیت ب عمل کند و حق مالکیت ب را نقض نکند،
کافی است بدون ا جازه و رضایت ب در اموال او تصرف نکند ،خواه عدم تصرف او در اموال ب از سر حس وظیفهشناسی،
از سر احترام به قانون اخالق و کرامت انسانی ب ،و از سر خودداری از استفادۀ ابزاری از ب باشد ،که از نظر کانت انگیزههایی
اخالقی است ،یا از سر ترس از قانون و مجازات یا هر انگیزۀ دیگری ،که از نظر کانت انگیزههایی غیر اخالقی است .اما
ً
الف برای اینکه به وظیفۀ اخالقی خود برای کمک کردن به ب در جائی که این کمک کردن حق ب نیست ،بلکه صرفا
ً
فضیلتی اخالقی برای خود الف است ،عمل کرده باشد ،کافی نیست عمال به او کمک کند ،بلکه باید به قصد انجام وظیفه
و از سر حس وظیفه شناسی و احترام به قانون اخالق به ب کمک کند .در مورد نخست ،فقط صورت /ظاهر عمل مهم
است ،اما در مورد دوم هم صورت عمل مهم است و هم ماده /باطن آن.
به هر تقدیر ،نکتۀ مهم این است که در نگاه کانت ”اخالق“ دو معنا دارد :معنای عام ( )moralityو معنای خاص
( ،)ethicsو به تبع آن وصف اخالقی نیز دو معنا دارد :یکی اخالقی به معنای عام کلمه ( )moralو دیگری اخالقی به معنای
خاص کلمه ( ،)ethicalو در اخالق دو نوع وظیفه داریم :وظیفۀ توصلی و وظیفۀ تعبدی .اخالق به معنای عام کلمه عبارت
مطلق وظایف اخالقی ( ،)moral duties/moralsکه هم شامل وظایف توصلی و مربوط به حوزه حق و عدالت
است از ِ

میشود ،یعنی وظایفی که عالوه بر ماهیت اخالقی ،ماهیتی سیاسی و قانونی نیز دارند ،یا میتواند داشته باشند ،و هم شامل
ً
وظایف تعبدی و مربوط به فضیلت ( )ethical dutiesکه وظایفی صرفا اخالقی اند و جنبۀ سیاسی و قانونی ندارند ،و
نمیتواند داشته باشند ،یعنی نمی توان آنها را به صورت قانون در آورد و با توسل به زور و اجبار بر شهروندان تحمیل کرد،
زیرا در این نوع از وظیفه انگیزۀ اطاعت از قانون اخالق قابلیت جایگزینی با انگیزۀ اطاعت از قانون دولت را ندارد .اما
اخالق به معنای خاص و سنتی کلمه ( )ethicsفقط شامل وظایف تعبدی و مربوط به فضیلت میشود .به بیان دیگر ،در
وظایف مربوط به حق و عدالت صرف ُحسن فعلی در امتثال وظیفه کفایت میکند ،اما در وظایف مربوط به فضیلتُ ،حسن
فاعلی نیز در امتثال وظیفه مدخلیت دارد.
هنجاری فردی ،که
در پرتو توضیحات باال به خوبی روشن میشود که از نظر کانت اخالق دو بخش دارد :یکی اخالق
ِ
هنجاری اجتماعی یا سیاسی که مطالبات آن حداقلی است .کانت اخالق
مطالبات آن حداکثری است ،و دیگری اخالق
ِ
فردی را ”اخالق فضیلت“ مینامد و اخالق اجتماعی را ”اخالق حق /عدالت“ .در اخالق فضیلت انگیزۀ فاعل در ادای
وظیفه اهمیت و مدخلیت دارد ،اما در اخالق حق و عدالت ،صرف مطابقت عمل بیرونی با قانون اخالق کفایت میکند .به
همین دلیل ،حقوق و تکالیفی که در اخالق اجتماعی با آن سروکار داریم قابلیت دارند که به حقوق و تکالیف قانونی تبدیل
شوند و زور یا اجبار بیرونی با آنها همراه شود؛ چون در این اخالق هدف استیفای حق دیگران است ،و لذا ِصرف مطابقت
عمل بیرونی با قانون کفایت میکند ،و در تحقق این مطابقت ،انگیزۀ انجام وظیفه میتواند با انگیزههای دیگر ،مانند انگیزۀ
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فرار از مجازات قانونی جایگزین شود.
بنابراین ،این ادعا که در نگاه کانت وظایف مربوط به حق و عدالت ،جزو وظایف اخالقی نیست ،و نیز این ادعا که در
فلسفۀ عملی کانت ،قلمرو اخالق از قلمرو سیاست و قانون جداست ،و حق و عدالتی که در قلمرو سیاست و قانون با آن
سروکار داریم ربطی به اخالق ندارد ،مبتنی بر مغالطۀ اشتراک لفظ و خلط میان دو معنای عام و خاص از اخالق است .بله
در نگاه کانت ،حق و عدالت از حوزۀ اخالق فضیلت (= اخالق به معنای خاص و سنتی کلمه) خارج است ،اما از حوزۀ
اخالق به معنای عام کلمه یا اخالق به معنای مدرن کلمه خارج نیست.
 .3معنا ،کارکرد و نقش حق در اخالق مدرن
امروزه مفهوم حق در برخی از رویکردهای مسلط در اخالق مدرن جایگاه ویژهای دارد به گونهای که از نظر هواداران این
گرفتن کارکرد و نقش حق در این اخالق نامعقول است .این جایگاه و
رویکردها سخن گفتن از اخالق مدرن ،بدون در نظر
ِ
ً
کارکرد از چنان اهمیتی برخوردار است که از دید بسیاری از متفکران دوران مدرن اخالق اساسا مقولهای «اجتماعی»،
دیگرگرا و ناظر به تنظیم روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و با نهادهای اجتماعی و بر عکس است ،و شمول آن نسبت به
رفتار فرد نسبت به خود و در قلمرو خصوصی محل شک و تردید است .این در حالی است که در اخالق کالسیک رایج در
یونان باستان یا چنین مفهومی با چنین معنا و جایگاهی وجود ندارد ،یا اگر دارد ،معنا و جایگاه و نقش آن بسیار متفاوت
است ( .)Schneewind, 1993; and Darwall, 2012 & 2018بنابراین ،طبیعی است که کسانی با مفروض گرفتن تلقی
سنتی و مضیق از اخالق و منحصر کردن قلمرو آن به اخالق فضیلت و به امر خوب ادعا کنند که حق و عدالت به معنای
مدرن کلمه ربطی به اخالق ندارد و از حوزۀ اخالق بیرون است.
اصلی ارزیابی اخالقی از منظر فیلسوفان
یکی از تفاوتهای مهم اخالق مدرن با اخالق کالسیک ،تفاوت در موضوع ِ

اخالق در این دو دوره است .در اخالق کالسیک موضوع اصلی ارزیابی اخالقی« ،انسان» یا «زندگی انسان» است .پرسش

اصلی و بنیادین در این اخالق این است که «انسان خوب کیست؟» یا «زندگی خوب برای انسان چه ویژگیها و مؤلفههایی
دارد؟» .در ا ین اخالق ،پرسش از خوبی انسان یا خوبی زندگی انسان پرسش بنیادین و سرآغاز پژوهش اخالقی است و
پرسشهای اخالقی دیگر در مورد رفتارها یا پیامد رفتارهای فرد ،و اینکه «کار درست چه کاری است؟» یا «پیامد خوب
کارها چه پیامدی است؟» یا مطرح نمیشود ،یا اگر مطرح شود ،پرسش اصلی نیست ،بلکه پرسشی فرعی ،تبعی و روبنائی
اخالقی فضیلتمند در هر
پیامد خوب با ارجاع به تشخیص یا داوری یا عمل فاعل
فعل درست و ِ
است .در این اخالقِ ،
ِ

مورد خاص تعریف میشود .همچنین در این اخالق از اصل یا قاعدۀ رفتاری عام و جهانشمول ،آنگونه که در اخالق مدرن
با آن سروکار داریم ،خبری نیست ،چه اصل یا قاعدۀ بیانگر وظیفه و چه اصل یا قاعدۀ بیانگر حق .در یک کالم ،اخالق
کالسیک« ،فضیلتمدار» و «خودگزینانه» است ،نه «وظیفهگرا» ،نه «نتیجهگرا» و نه «دیگرگزینانه» ( ;Gordon, 2013
.)and Schneewind, 1993

مفروض فیلسوفان اخالق کالسیک این بود که تعریف انسان خوب یا زندگی خوب برای همۀ انسانها
عالوه بر این،
ِ
ً
انسان خوب و زندگی خوب صرفا ناشی از
یکسان است ( )Schneewind, 1993: 147و کثرت دیدگاهها در باب تعریف
ِ
خطا در شناخت حقایق ثابت و جاودان اخالقی است؛ شناختی که کمابیش در دسترس همۀ انسانها هست .یکی از
ویژگیهای مهم فرهنگی در این دوره این بود که کثرت دیدگاهها در باب تعریف انسان خوب و زندگی خوب چندان جدی و
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ِ
ً
گسترده نبود که عمال مشکلی در تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اخالق ایجاد کند .از اینرو ،فیلسوفان اخالق این دوره در
مقام نظریهپردازی در باب مقوالتی همچون عدالت و شیوۀ حکمرانی و تنظیم روابط اجتماعی ناگزیر نبودند کثرت غیر قابل
تحویل به وحدت در خصوص دیدگاه های گوناگون شهروندان در باب انسان خوب و زندگی خوب را مفروض بگیرند ،و
ً
برای جامعهای نظریهپردازی کنند که در مورد زندگی خوب با برداشتهای متکثر روبرو است؛ این تکثر چون مستقیما در
رفتار فرد با دیگران تأثیر میگذارد ،باید مدیریت شود ،زیرا که اگرمدیریت نشود ،به معضلی بزرگ بر سر راه اخالقی زیستن
بدل خواهد شد؛ و برای مدیریت آن ما نیازمند نظریهپردازی هستیم.
ً
اما ،چنانکه بعدا خواهیم دید ،پیدایش جهانبینیهای رقیب ،و خوانشها و قرائتهای جدید از دین ،و پیدایش
سبکهای جدید زندگی ،و به تبع آن جنگهای مذهبی و فرقهای در اروپا ،هم آن پیشفرض را زیر سؤال برد و هم نشان داد
که کثرت برداشتها در باب تعریف انسان خوب و زندگی خوب (پلورالیزم در اخالق توصیفی) چنان جدی و گسترده است
ً
که عمال به جنگ و تباهی و نابودی میانجامد و مانعی جدی بر سر راه زندگی مسالمتآمیز و تنظیم روابط اجتماعی بر
اخالق هنجاری ایجاد میکند ( .)Rawls, 1987: 4این تحوالت بود که به پیدایش و بسط و گسترش ایدۀ اخالق
اساس
ِ
اجتماعی حقمدار و مستقل از برداشتهای متکثر از زندگی خوب ،پیدایش مفهوم حق به معنای مدرن کلمه ،نظریۀ قرارداد
ِ

اجتماعی به عنوان بنیان نظم سیاسی ،اصل اولویت درستی بر خوبی در اخالق سیاسی ،طرح خوانشی سیاسی از نظر یۀ
عدالت ،و پذیرش اصل بیطرفی نسبت به نظریههای جامع در باب خیر و خوبی در مقام حکمرانی ،انجامید.
مسیحی برگرفته از آموزههای کتاب مقدس ترکیب
در قرون وسطی اخالق کالسیک یونانی با خوانش کاتولیک از اخالق
ِ

دینی خداباورانه حضور پر رنگی دارد ،و از نظر این
و سازگار شد .در اثر این ترکیب ،مفهوم وظیفه و قانون ـ که در اخالق ِ

اخالق یا از ارادۀ تشریعی خدا سرچشمه می گیرد و بیانگر فرمان االهی است یا از ارادۀ تکوینی خدا سرچشمه میگیرد و
بیانگر قانونی طبیعی است که مخلوق خداست ـ وارد ادبیات اخالق و فلسفۀ اخالق شد و نقشی پر رنگ و جایگاهی بلند
در اخالق و مبانی اخالق یافت ( .)Schneewind, 1993: 147در دوران مدرن فیلسوفان اخالق کوشیدند سنت اخالقی
به ارث رسیده از قرون وسطی را با فلسفه و علم جدید و مقتضیات جهان مدرن و جامعۀ متکثر سازگار کنند ،و برای نیل به
این مقصود ناگزیر شدند مبانی جدیدی برای اخالق کشف یا تأسیس کنند که فرادینی باشد و به هیچ دین خاصی وابسته
دینی مقبول و مسلط در قرون وسطی کرد .بدین ترتیب ،خوانش دینی از قانون
نباشد تا بتوان این مبانی را جایگزین مبانی ِ
طبیعی جای خود را به خوانش سکوالر (فرادینی) از این قانون داد ،و نظریۀ فرمان االهی نیز جای خود را به نظریۀ فرمان

عقل.
ً
در اثر این تحوالت ،گفتمان اخالقی نیز عمیقا دستخوش دگرگونی شد و مفاهیم و پرسشهای اصلی و فرعی اخالقی جا
ً
به جا شدند .اخالق فضیلتمدار (تا میانۀ قرن بیستم) کال به حاشیه رفت ،و جای خود را به اخالق وظیفهگرا و فایدهگرا
داد .مفهوم فضیلت و رذیلت ،که در اخالق کالسیک «پایه» قلمداد میشد ،به مفهومی روبنائی بدل شد .از سوی دیگر،
دیگر اخالقی ،مانند درستی و نادرستی ،باید و نیابد ،وظیفه و خوبی و بدی فعل و نتیجۀ فعل ،که در اخالق کالسیک،
مفاهیم ِ

روبنائی بود و با ارجاع به فضیلت و رذیلت تعریف میشد ،از حاشیه به متن آمد و به سنگبنای اخالق مدرن بدل شد ،و
فضیلت و رذیلت با ارجاع به آنها و در قالب آنها تعریف گردید .در خوانش وظیفهگروانه از اخالق مدرن ،فضیلت و رذیلت

نادرستی اخالقی یا وظیفۀ اخالقی داد ،و در خوانش پیامدگروانه از این اخالق جای خود را به
جای خود را به درستی و
ِ
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خوبی و بدی پیامد عمل .همچنین در اخالق مدرن «دیگرگزینی» جایگزین «خودگزینی» شد (.)Gordon, 2013

در اخالق مدرن ،بر خالف اخالق کالسیک ،موضوع اصلی ارزیابی اخالقی ،رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی با
اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در ظرف جامعه و در زندگی جمعی است .دغدغۀ اصلی این اخالق تعریف انسان خوب و
انسان وظیفهشناس»« ،جامعۀ خوب»« ،شهروند خوب» و «حکمرانی خوب» است،
زندگی خوب نیست ،بلکه تعریف « ِ
و در این راستا می کوشد اصل یا اصولی اخالقی را کشف یا تأسیس کند /برسازد که راهنمای رفتار افراد حقیقی و حقوقی
(نهادهای اجتماعی) با دیگران باشد ،مبنایی برای زندگی مسالمتآمیز با دیگران فراهم کند ،و چارچوبی عادالنه و منصفانه
برای حل و فصل اختالفات نظری و عملی بدون توسل به خشونت و زور بهدست دهد .این اصل یا اصول بیانگر درستی یا
اخالقی رفتارها یا حقوق و تکالیف اخالقی در ظرف جامعه است.
نادرستی
ِ
در اخالق کالسیک مفهوم وظیفه (درستی و نادرستی ،و باید و نباید) یا وجود نداشت ،یا با ارجاع به فضیلت و رذیلت
تعریف میشد .این مفاهیم در قرون وسطی وارد گفتمان اخالقی شد ،یا به دال مرکزی در گفتمان اخالقی بدل شد و محوریت
و موضوعیت یافت .در قرون وسطی گفتمان اخالقی ترکیبی از دو گفتمان فضیلتمحور و تکلیفمحور بود .از نظر عموم
متفکران این دوره وظایف اخالقی یا از «فرمان االهی» سرچشمه میگرفت یا از «آفرینش االهی» .در دوران مدرن ،گفتمان
اخالقی تکلیفمحور به گفتمان مسلط بدل شد ،اما «فرمان عقل» جایگزین «فرمان االهی» شد و قانون طبیعی نیز ،که از
ِ

دید متفکران قرون وسطی متکی به ارادۀ تکوینی خدا و مخلوق او قلمداد میشد ،به طبیعت پیش از آفرینش آن از سوی

خداوند نسبت داده شد.
اخالق مدرن خوانشی «قانونمدارانه» 1از اخالق بهدست میدهد ()Anscombe, 1958؛ در این اخالق قانون یا قوانین
ّ
ً
اخالقی اوال و بالذ ات بیانگر وظایف اجتماعی و متکفل تنظیم روابط اجتماعی خرد و کالن است .در اخالق مدرن یا از
فضیلت و رذیلت فردی خبری نیست ،یا اگر هست ،فضیلت و رذیلت فردی با ارجاع به انگیزۀ فاعل در انجام وظایف اخالقی
خود و وظایف او نسبت به رشد و خودشکوفائی (در اخالق وظیفهگرا ) یا ارجاع به پیامدهای خوب و بد فضایل و رذایل
فردی برای بیشترین افراد (در اخالق فایدهگرا) ،و نه فقط برای شخص فاعل ،تعریف و توجیه میشود.
وقتی از تکلیف اخالقی در قبال دیگران سخن میگوییم ،دو نوع تکلیف در قبال دیگران را باید از یکدیگر تفکیک کنیم:
یکی «تکلیف نسبت به دیگران» 2و دیگری «تکلیف دربارۀ دیگران» .3نوع اول از تکلیف در قبال دیگران ،نوعی بدهی به
دیگران است؛ این نوع خاص از تکلیف در قبال دیگران متناظر است با حقی که دیگران بر گردن ما دارند .به همین دلیل،
حق» دیگران نیز میتوان صورتبندی و
مالحظۀ هنجاری را که این نوع خاص از تکلیف بیانگر یا مبرز آن است در قالب « ِ

بیان کرد.

بنابراین ،در این مورد فرقی نمیکند بگوییم« :الف نسبت به ب تکلیف دارد» ،یا بگوییم« :ب نسبت به الف حق دارد»؛
در هر دو صورت مالحظۀ هنجاری واحدی را بیان یا ابراز کردهایم .حال اگر مالحظه هنجاری مورد بحث مالحظهای اخالقی
اخالقی ب
حق
باشد ،فرقی نمیکند آن مالحظه را در قالب تکلیف
اخالقی الف نسبت به ب بیان یا ابراز کنیم ،یا در قالب ِ
ِ
ِ
1. Legalistic
2. Duty to others
3. Duty regarding others
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ِ
نسبت به الف .در هر دو صورت با حق یا تکلیفی سروکار خواهیم داشت که به معنای حقیقی کلمه اخالقی است ،یعنی از
مالحظات اخالقی سرچشمه می گیرد .اینکه الف در مقام امتثال تکلیف خود و ادای حق ب با چه انگیزهای عمل خواهد
اجتماعی مدرن ،که اخالقی حقمدار و حداقلی است ،مهم نیست ،هرچند از نظر
کرد ،یا باید عمل کند ،از نظر اخالق
ِ
اخالق فردی ،که اخالقی فضیلتمدار و حداکثری است ،مهم است.

این توضیح مفصل نشان میدهد که چگونه مفهوم حق به معنای امروزین کلمه به ادبیات اخالق و فلسفه اخالق مدرن
راه یافته و چرا و چگونه این مفهوم از نظر اخالقی جایگاه و اهمیتی همسنگ نوع خاصی از وظیفۀ اخالقی پیدا کرده است
( .)Darwall, 2012چنانکه در بخش ( )1دیدیم ،کانت ،که برجستهترین فیلسوف نظریهپرداز در اخالق مدرن است ،وظایف
اخالقی مربوط به فضیلت تقسیم میکند .اما
اخالقی مربوط به حق و عدالت ،و وظایف
اخالقی را به دو نوع وظایف
ِ
ِ
ِ
تفکیک این دو نوع وظیفه از یکدیگر ،یا تفکیک این دو قلمرو از اخالق از یکدیگر ،به معنای این نیست که وظایف مربوط
به حق و عدالت ،یا خود حق و عدالت ،از قلمرو اخالق خارج است و ربطی به اخالق ندارد؛ این تفکیک به معنای تفکیک
اخالق اجتماعی و حداقلی از اخالق فردی و حداکثری است.
آری حق به معنای مدرن کلمه و عدالت به معنای وظیفهگروانۀ کلمه به اخالق فضیلت و اخالق کالسیک فضیلتمدار
ربط ندارد ،اما به اخالق وظیفه و اخالق هنجاری مدرن ربط دارد .زیرا از دید کانت ،وظایف اخالقی در وظایف مربوط به
فضیلت یا ناشی از فضیلت خالصه نمیشود ،بلکه شامل وظایف اخالقی مربوط به حق و عدالت یا ناشی از حق و عدالت
نیز می شود .بنابراین ،چون از نظر کانت وظایف برخاسته از حق و عدالت وظایفی اخالقی است ،خود ”حق“ و ”عدالت“
نیز در این کاربرد خاص دال بر مفاهیم اخالقی است و معنایی اخالقی دارد.
البته مقولۀ حق ،عالوه بر نقش ویژهای که در اخالق اجتماعی مدرن بازی میکند ،در اخالق فردی نیز نقش ویژهای
دارد ،اما این دو نقش تفاوتی اساسی با یکدیگر دارند ،و نادیده گرفتن این تفاوت یکی از سرچشمههای سوء فهم دربارۀ ربط
و نسبت حق با اخالق و امر اخال قی ،و به تبع آن انکار وجود حق اخالقی است .حق در اخالق اجتماعی مفهومی «پایه»
اخالقی روابط اجتماعی را ترسیم میکند ،و
است ،و مضمون و محتوای این اخالق را بیان یا ابراز میکند ،یعنی چارچوب
ِ

فرض عدالت اجتماعی است ،اما حق در رابطه با اخالق فردی بیانگر مضمون و محتوای
سرچشمۀ تکالیف اجتماعی ،و پیش ِ

اخالق فردی نیست ،بلکه یکی از پیشفرضها و یکی از شرایط امکان پیروی از ارزشهای اخالق فردی است؛ بدین معنا

که انسانها وقتی خواهند توانست بدون مداخله و مزاحمت دیگران ایدهآلها و آرمانهای اخالق فردی مورد قبول خود را
که به زندگی آنان ارزش و معنا میبخشد تعقیب کنند و به رشد و خودشکوفائی اخالقی برسند که حق آنان برای چنین کاری
از سوی جامعه (= حکومت و سایر شهروندان) به رسمیت شناخته شود ،و محترم شمرده شود.
اگر حق الف برای زیستن بر اساس ارزشهای اخالق فردی مورد قبول خود در اخالق اجتماعی مورد قبول الف و سایر
اجتماعی حاکم بر جامعهای که الف شهروند آن است مبتنی بر حق و
شهروندان به رسمیت شناخته نشود ،یعنی اگر اخالق
ِ
احترام به اشخاص ،و به تبع آن مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص ،نباشد ،و اگر الف در انتخاب ارزشهای اخالق فردی

خود و زیستن بر اساس این ارزش ها از اجبار و تحمیل بیرونی آزاد نباشد ،و دیگران (اعم از سایر شهروندان و حکومت)
این حق را برای خود قائل باشند که ارزش های اخالق فردی مورد قبول خود را به زور و اجبار بر الف تحمیل کنند ،زیستن
بر اساس اخالق فردی برای الف غیر ممکن و بالموضوع میشود.
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از این نظر فرقی نمیکند که آن دیگران اکثریت باشند یا اقلیت ،یا به واسطۀ نقض اصل بیطرفی توسط حاکمیت و تبدیل
ارزش های فردی مورد قبول خود به قانون و با تکیه بر ابزارهای قانونی آن ارزشها را بر الف تحمیل کنند یا بدون چنین
واسطهای .در هر دو صورت ،امکان رشد و شکوفائی اخالقی الف منتفی خواهد شد .اگر الف بخواهد در قلمرو خصوصی
زندگی خود اخالقی زندگی کند باید در انتخاب ارزش های اخالقی مربوط به این قلمرو و پیروی از آنها آزاد باشد .البته این
آزادی مطلق نیست ،بلکه به مقداری است که با آزادی دیگران (= حق دیگران) در انتخاب و پیروی از اخالق فردی مورد
معناداری اخالق
شرط امکان و
قبول خود منافات نداشته باشد .بنابراین ،اخالق
اجتماعی حقمحور ،پیشفرض و پیش ِ
ِ
ِ

فردی ،و زمینهساز تحقق اخالق فردی است ،و زمینۀ رشد و شکوفائی اخالقی اشخاص را فراهم میکند .اخالق اجتماعی

نه جزئی ا ز اخالق فردی است ،و نه تابعی از اخالق فردی ،بلکه ظرف و زمینهای است که در سایۀ آن امکان زیستن
مسالمتآمیز بر اساس برداشتهای متفاوت از اخالق فردی برای پیروان این برداشتها فراهم میشود .رسالت اخالق
اجتماعی عبارت است از تأمین ،تضمین و توزیع منصفانۀ شانس و فرصت زیستن بر اساس اخالق فردی برای همۀ
شهروندان بدون استثنا .حکومت فقط می تواند وظایف مربوط به حق و عدالت را به صورت قانون در آورد ،و در صورت
لزوم برای وادار کردن شهروندان به انجام این دسته از وظایف اخالقی از اجبار استفاده کند.
در یک تحلیل عمیقتر میتوان گفت ،و این ادعا با شواهد تاریخی و تجربۀ زیستۀ انسانها نیز تأیید میشود ،که در
جامعهای که در آن فرد یا گروهی برداشت خود از اخالق فردی و زندگی خوب را بر دیگران تحمیل میکنند ،امکان اخالقی
ز یستن از همۀ شهروندان سلب میشود ،نه فقط از کسانی که برداشت آنها از زندگی خوب با برداشت رسمی و اجباری/
تحمیلی تفاوت دارد .یعنی کسانی که برداشت خود از زندگی خوب را به زور قانون یا زور فیز یکی بر دیگران تحمیل میکنند،
نه فقط امکان اخالقی ز یستن را از دیگران سلب میکنند ،که چنین امکانی را از خود نیز سلب میکنند .به تعبیر دینی ،و نیز
به تعبیر رایج در خوانش سقراطی ـ افالطونی از اخالق فضیلتمدار ،ظلم به دیگری ظلم به خود نیز هست .بنابراین ،در
جامعۀ متکثری که در آن اخالق اجتماعی از اخالق فردی تفکیک نمیشود ،و استقالل اخالق اجتماعی به رسمیت شناخته
ً
نمیشود ،هم اخالق اجتماعی از میان میرود و هم اخالق فردی؛ در چنین جامعهای هم مظلومان از زندگی اخالقا خوب و
ً
برابر همۀ شهروندان خود را به
اخالقا درست محروماند و هم ظالمان .بنابراین ،ساختارهای ناعادالنه که حق و آزادی ِ
رسمیت نمیشناسند ،امکان اخالقی زیستن را از همگان ،اعم از ظالمان و مظلومان ،سلب میکند ،نه فقط از شهروندان
مظلوم.
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