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Description and analysis of the relationship between value and 
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 چکیده
مکاتب واقع گرا در بین مکاتب اخالقی مورد توجه است اما آنچه این مکتب اخالقی را از دیگر مکاتب اخالقی متمایز مکتب اخالقی کانت به عنوان یکی از       

واقعیتهای عینی است، در این مجال نگارنده می کوشد تا بر اساس مبانی هستی  وکید بر عدم ارتباط ارزشهای اخالقی اساخته است، واقعگرایی اخالقی با ت

 و در صدد توجیه آن برآید.نموده  تبیین  را نفی رابطه بین ارزشهای اخالقی و واقعیت عینی در عینواقعگرایی اخالقی  ،شناسانه و معرفت شناسانه کانت

 

 اخالقی واقعیت، واقعگرایی اخالق، کانت، ارزش، فلسفه های کلیدی: واژه      

 

 مقدمه: -1

مکاتب گوناگونی پدید آمدند و با توجه به  1در حوزه فلسفه اخالق      

تنوع و تعدد این مکاتب تقسیم بندیهایی از سوی فیلسوفان اخالق 

 پیشنهاد شد.

و برخی  2برخی تقسیم مکاتب اخالقی را براساس ترتیب تاریخی       

و برخی دیگر بر اساس معیار هستی  4 3بر اساس اخالق هنجاری

شناختی یعنی واقعی بودن یا واقعی نبودن گزاره های اخالقی تقسیم 

نمودند؛ هر کدام از تقسیم بندیهای یاد شده می تواند برای پژوهش در 

حوزه فلسفه اخالق مفید باشد؛ اما برخی از فیلسوفان اخالق تقسیم 

آن،  نسبت به دیگر معیار  اخیر را به دلیل گستردگی و ریشه ای بودن

 5ها ترجیح دادند.

یکی از مکاتب مهم فلسفه اخالق در غرب مکتب اخالقی کانت       

است که دارای ویژگیهایی مانند توجه به نقش نیت در ارزشگذاری 

 است. 8، واقعگرایی 7، مطلق گرایی6رفتارهای اخالقی، وظیفه گرایی

ی کانت در جای خود قابل نقد هر کدام از ویژگیهای مکتب اخالق      

و بررسی است؛ اما بررسی و تحلیل مبنای هستی شناختی مکتب 

می تواند در  جایگاه « رابطه بین ارزش و واقعیت»اخالقی کانت یعنی  

 مکتب اخالقی کانت در رده بندی مکاتب اخالقی تاثیر گذار باشد.

 مفهوم شناسی ارزشهای اخالقی   -2
) و به هر  10به معنای بها و برازندگی است 9(value)ش واژه ارز      

چیزی که به نوعی مفید باشد و کمالی به کماالت انسان بیفزاید، عنصر 

محوری در ارزش مطلوبیت است یعنی هر چیزی که برای انسان دارای 

  11ارزش است به نوعی می تواند برای انسان مطلوبیت هم داشته باشد.

تواند مفهوم متناسب با همان حوزه ارزش در حوزهای مختلف می       

را بیان نماید مثال در اقتصاد ارزش به معیاری برای خرید و فروش کاال 

اطالق می شود؛ در منطق ارزش به معنای صدق و کذب گزاره های 

به معنای خوب یا بد بودن؛ پسند  12منطقی است؛ اما ارزش در اخالق

و رفتار اختیاری  یا ناپسند بودن یک سری صفات نفسانی یا اعمال

  13انسان است.

 واقعیت ارزشهای اخالقی   -3
نگاه هستی شناسانه به ارزشهای اخالقی ما بر آن می دارد تا بدین       

نکته توجه کنیم که آیا ارزشهای اخالقی در خارج وجود دارند یا یک 

 سری مفاهیم ذهنی و اعتباری بی ارتباط با عالم واقع هستند.

ارزشهای اخالقی مفاهیم موهوم نیستند که فقط باید دانست که 

ساخته و پرداخته ذهن باشند و ازسویی دیگر نمی توان از آنها مانند 

مفاهیمی که مستقیما حکایت گر حقایق خارجی هستند یاد نمود، 

مانند اشیاء خارجی که از یک مفهوم به واقعیت خارجی آنها پی ببریم؛ 

از آن دسته مفاهیمی دانست که با بلکه ارزشهای اخالقی را می توان 

یک واسطه از حقایق خارجی انتزاع می شوند، به عبارتی دیگر می توان 

مفاهیم اخالقی مانند خوبی و بدی را از معقوالت ثانویه فلسفی دانست 

که منشاء انتزاع خارجی دارند و مانند مفاهیم ماهوی مستقیما با 

این می توان به گونه ای از ؛ بنا بر 14حقایق خارجی در ارتباط نیستند

رابطه مفاهیم اخالقی یا ارزشهای اخالقی و نسبت آن با واقعیت عینی 

سخن گفت که در ذیل مباحث هستی شناسی ارزشهای اخالقی قرار 

 خواهد گرفت.

 واقعیت عینی  -4
آنچه که ما به عنوان واقعیت عینی بدان توجه می کنیم صرفا        

ست بلکه واقعیتهایی دیگر ورای واقعیت واقعیات فیزیکی و طبیعی نی

طبیعی و فیزیکی وجود دارد که می توان از آن به عنوان واقعیتهای ما 

وراء طبیعی یاد نمود؛ همانگونه واقعیتهای طبیعی را می توان با 
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ابزارهای معرفتی متناسب آن درک نمود و به شناخت آن پی برد 

ابزار متناسب با آن مانند  واقعیتهای ماوراء طبیعی را نیز می توان با

عقل و درک عقالنی و حتی درک شهودی شناخت؛ بنا بر این تقلیل 

 واقعیت عینی به واقعیتهای طبیعی را نمی توان درست دانست.

واقعیتهایی مانند وجودی برتر همچون خدا و قوانین اخالقی مانند 

 حسن عدالت و قبح ظلم نیز در کنار واقعیتهای طبیعی مانند وجود

طبیعت و قوانین فیزیکی نشانگر محدوده فراخ و گسترده واقعیتهای 

  15عینی است.

مکاتب اخالقی مبتنی بر رابطه ارزش اخالقی و  -5

 واقعیت عینی
بر اساس هستی شناسی ارزشهای اخالقی در فلسفه اخالق این       

آیا گزاره های اخالقی حکایت گر واقعیت پرسش قابل طرح است که 

تند یا یک سری امور اعتباری صرف اند؛ به بیانی دیگر های خارجی هس

هستند یا گزاره  16آیا گزاره های اخالقی گزاره های خبری و توصیفی

؟ ؛بر این اساس مکاتب اخالقی را به دو  17های انشایی و توصیه ای

و غیر واقع گرایی تقسیم نمودند؛ مکاتب  18دسته مکاتب واقع گرایی

واقع گرا مکاتبی هستند که رابطه بین گزاره های اخالقی و واقعیت 

 ،سودگرایی ،گراییلذتخارجی را پذیرفتند؛ مکاتبی مانند: 

 ،مکتب رواقی ،مکتب کلبی ،گراییوجدان ،گراییقدرت ،گراییعاطفه

 واقع گرا هستند.هر کدام به نوعی   ،گراییسعادت ،مکتب کانت

مکاتب غیر واقع گرا مکاتبی اند که بین گزاره های اخالقی و       

واقعیت خارجی ارتباطی نمی بینند و صرفا این گزاره ها را ناشی از 

 ،گراییاحساس احساس و ذوق فردی یا قرارداد جمعی می دانند مانند:

یا حسن و  نظریه امر الهی ،قراردادگرایی ،گراییجامعه ،گراییتوصیه

 . 19قبح شرعی

از سویی واقع گرایان با وجود اشتراک در واقعی بودن احکام        

اخالقی و حکایت گری گزاره های اخالقی از واقعیت؛ در نحوه واقعی 

 20بودن آن گزاره ها با هم اختالف دارند؛ مثال طبیعت گرایان اخالقی

واقعیتهای اخالقی را بخشی از جهان طبیعت یا تبدیل شده از آن می 

های اخالقی واقعیت 22فوق طبیعت گرایان اخالقیو برخی مانند 21دانند

یا بیاناتی مبدل از آنها می  23مابعدالطبیعیامور متافیزیکی و از سنخ  را

 24دانند

 25بررسی موضع کانت  -6
در باره اینکه آیا کانت یک واقع گرای اخالقی است یا نه بسیاری       

از نویسندگان فلسفه اخالق از زوایای گوناگون به این بحث نگریسته اند 

و در نتیجه نظرات مختلفی ارایه دادند؛ برخی بر اساس لوازم نظریه 

، صدق و کذب پذیری گزاره های 26اخالقی کانت مانند مطلق گرایی

ی، وی را واقع گرا دانسته اند، گرچه برخی مطلق صدق و کذب اخالق

پذیری گزاره های اخالقی را برای واقع گرایی ناکافی دانسته و صدق و 

و  ؛27کذب را براساس واقعیت های عینی نوعی واقع گرایی دانسته اند

، یا 28برخی نیز بر اساس محدودیت درمبنای معرفت شناختی کانت

انه خویش در حوزه فلسفه اخالق، کانت را غیر دیدگاه غیر واقع گرای

   29واقع گرا دانسته اند.

اما آنچه این در مجال بدان توجه شده است اینکه با  توجه به نسبت و 

رابطه بین ارزش و واقعیت؛ آیا می توان رابطه بین ارزشهای اخالقی و 

واقعیت عینی را در مکتب اخالقی کانت ثبوتا صادق و اثباتا موجه 

نست و در نتیجه از وی به عنوان یک واقع گرای اخالقی یاد نمود یا دا

 خیر؟

برخی از نویسندگان فلسفه اخالق در عین اینکه از کانت به عنوان       

یک واقع گرای اخالقی یاد نمودند اما در حوزه نسبت و رابطه بین 

ارزش اخالقی و واقعیت عینی به نفی ارتباط بین آن دو باور مند شده 

اند؛ نویسنده محترم مکاتب اخالقی را به دو قسم مکاتب توصیفی و 

 مکاتب غیر توصیفی تقسیم می کند.

مکاتب توصیفی از نگاه ایشان مکاتبی هستند که گزاره های       

اخالقی را حاکی از واقعیتهای عینی می دانند و مکاتب غیر توصیفی 

؛ 30نمی دانندگزاره های اخالقی را حاکی از هیچ واقعیتی عینی 

نویسنده محترم با وجود چنین تعریفی از مکاتب اخالقی مکتب اخالقی 

کانت را در ردیف مکاتب توصیفی یا واقع گرا قرار داده است، اما در 

موارد متعدد یکی از شاخصه های مهم مکتب اخالقی کانت را عدم 

  31رابطه ارزش اخالقی و واقعیت عینی می داند

دیدگاه را با کمی دقت بیشتر در نگاه برخی  گر چه نظیر این      

فالسفه اخالق می توان دید که در تقسیم مکاتب اخالقی به واقع گرا و 

غیر واقع گرا کانت را واقع گرا دانسته  اما همچنان بر عدم ارتباط 

 . 32ارزشهای اخالقی و واقعیتهای عینی تاکید می ورزند

 ارزشهای اخالقی از نگاه کانت  -7

نظر کانت عمل اخالقی عملی است که اوال از روی اراده و از       

اختیار باشد ثانیا عمل مطابق با تکلیف باشد و ثالثا به قصد و نیت انجام 

تکلیف باشد؛ به این معنا که وی عملی را که از روی میل طبیعی یا 

ترس و نه به قصد انجام تکلیف باشد عمل ارزشی یا اخالقی نمی 

 . 33داند

بنا بر این درباره ویژگی های ارزشهای اخالقی در مکتب کانت می       

 توان گفت :

الف: ارزشهای اخالقی ذاتی است نه غیری یا مطلق است نه 

مشروط؛ با این ویژگی مکتب کانت از مکاتب غایت گرا متمایز می 

 شود.

ب: ارزشهای اخالقی مبتنی بر عقل است نه میل و رغبت یا ترس؛ 

 این ویژگی از مکاتب واقع گرای طبیعی متمایز می شود.کانت با 

ج: ارزشهای اخالقی مبتنی بر اموری ثابت و حقیقی است نه امور 

با این ویژگی مکتب کانت   34متغیر و قرار دادی یا احساس فردی

 از مکاتب غیر واقع گرا متمایز می شود.

 واقعیت عینی و گستره آن در نگاه کانت -8
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لسفی هستی را صرفا در امور مادی و طبیعی برخی مکاتب ف      

محدود نمودند و هستی ماوراء مادی را از اساس انکار نموده اند؛ این 

حکم هستی شناختی متاثر از یک نگاه معرفت شناختی بود و آن اینکه 

معرفت و شناخت را محدود به شناخت تجربی نمودند؛ این گروه که از 

شود، گزاره های اخالقی را نیز به آنها به عنوان پوزیتویست یاد می 

  .35دلیل عدم قابلیت اثبات پسینی اساسا بی معنا تلقی نمودند

پوزیتویستها گزاره های معنادار را به دو دسته گزاره های تحلیلی       

و گزاره های ترکیبی تقسیم نمودند؛ گزاره های تحلیلی گزاره هایی اند 

ی به دست نمی دهند ویژگی که با وجود معنا دار بودن معرفت جدید

این گزاره ها پیشینی بودن و ماقبل تجربی بودن آنها است؛ گزاره های 

ترکیبی گزاره هایی اند که مابعد تجربی و معرفت بخش اند چون قابل 

اثبات تجربی و پسینی اند؛ بنابر این گزاره های متافیزیکی و گزاره های 

شی اند چرا که خارج از اخالقی و حتی حقوقی فاقد معنا و معرفت بخ

 گزاره های ترکیبی و گزاره های تحلیلی اند.

اما از نگاه کانت عالوه بر هستی مادی و طبیعی؛ هستی       

مابعدالطبیعی نیز وجود دارد؛ از این نظر هستی شناسی کانت 

محدودیت هستی شناسی پوزیتویستها را ندارد؛ اما کانت به یک نوع 

محدودیت معرفت شناختی در محدوده جهان هستی باورمند است، 

ور در طبیعت و امور پدیداری یعنی محدوده شناخت انسانی را محص

؛ کانت با اعتراف به ناتوانی عقل نظری نسبت به شناخت در 36می داند

حوزه مابعدالطبیعه از عقل عملی برای اثبات آن یاری می گیرد و از 

نگاه وی احکام اخالقی و گزاره های اخالقی در حوزه ما بعد الطبیعه 

  37اثبات شده اند.

 واقعیت عینیرابطه ارزش اخالقی و  -9

ریشه تفاوت دیدگاه کانت با پوزیتویستها در این است که وی       

، نوع 39و ترکیبی پسینی38عالوه بر پذیرش گزاره های تحلیلی پیشینی

سومی از گزاره ها را نیز ارایه کرد که گزاره های ترکیبی پیشینی 

 نامیده شده است؛ این گزاره ها عالوه بر اینکه حکایت گر واقعیتهای

. یعنی نه مانند گزاره های 40عینی است ،پیشینی و غیر تجربی است

 تحلیلی ذهنی محض اند و نه مانند گزاره های ترکیبی، پسینی اند.

کانت گزاره های متافیزیکی و اخالقی را از نوع گزاره های پیشینی       

ترکیبی میداند؛ بنا بر این گزاره های اخالقی حکایتگر واقعیت است از 

رو می توان مکتب اخالقی وی را واقع گرا دانست؛ اما صدق و کذب این 

؛بنا براین  41گزاره های اخالق ناشی از اثبات پسینی و تجربی نیست

  42ارزشهای اخالقی هیچ ارتباطی با واقعیت طبیعی ندارد.

 اثبات ناپذیری رابطه ارزش و واقعیت از نگاه کانت  -11
شناختی کانت را می توان در از سویی دیگر تاثیر نگاه معرفت       

اثبات پذیری یا اثبات ناپذیری واقعگرایی اخالقی مشاهده نمود بدین 

سان که معرفت محدود به پدیدارها و عدم دسترسی به ناپدیدار سبب 

می گردد که اثبات پذیری گزاره های اخالقی با مشکل مواجه می 

تاثیر هستی  گردد، بنا بر این واقع گرایی اخالقی کانت با توجه به

شناسی وی در حوزه اخالق ثبوتا صادق است؛ اما با توجه به نگاه 

معرفت شناختی وی واقع گرایی اخالقی با مشکل اثباتی و توجیهی 

روبرو است به گونه ای که با معیار قرار دادن معرفت شناسی کانت در 

 حوزه اخالق نمی توان وی را یک واقعگرا دانست.

ات ناپذیر بودن گزاره های اخالقی در مکتب باید دانست اثب      

اخالقی کانت مستلزم بی معنا بودن آن نیست؛ چرا که در این صورت 

تفاوتی بین مکتب اخالقی وی و غیر واقع گرایان اخالقی وجود نخواهد 

داشت در صورتی که از کانت به عنوان یک واقع گرای اخالقی یاد 

نند شهود گرایان دانست چرا است؛ از سویی دیگر نمی توان وی را ما

که شهود گرایان گزاره های اخالقی را با وجود اثبات ناپذیربودن قابل 

فهم و درک می دانند و دلیل آنان برای اثبات ناپذیری احکام اخالقی 

وجدانی بودن احکام اخالقی و در عین حال تعریف ناپذیر بودن آن 

زاره های اخالقی به است اما در مکتب اخالقی کانت اثبات ناپذیری گ

  .43دلیل غیر معرفتی بودن و غیر نظری بودن آن است.

 نتیجه  -11
بنا بر این می توان گفت که پشتوانه ارزشهای اخالقی در نگاه       

طبیعی است؛ از بعد عی نیست بلکه واقعیتهای ماکانت واقعیتهای طبی

بر اساس مبانی هستی شناسی و معرفت  واقع گرایان طبیعیاین رو 

کانت را یک غیر واقع گرا بدانند، از سوی  می توانند شناسی خویش

اما  ؛دیگر کانت با وجود اینکه یک واقع گرای مابعد الطبیعی است

تفاوت اساسی وی با دیگر واقعگرایان مابعد الطبیعی این است که واقع 

یعی را قابل اثبات نظری می گرایان ما بعد الطبیعی هستی ما بعد الطب

 دانند اما کانت وجود ما بعد الطبیعه را غیر قابل اثبات نظری می داند

بر این بنا آن است؛اثبات بنا بر این به وسیله عقل عملی به دنبال 

با توجه به مبنای وی غیر قابل اثبات  کانتاخالقی  واقع گرایی مکتب

 نظری است. 

ارتباط ارزشهای اخالقی و واقعیت  نفیی و بین واقع گرای در نهایت      

کانت بین  مکتب اخالقیجمع نمود که در می توان عینی این گونه 

بین ارزشهای اخالقی و واقعیت های طبیعی رابطه ای نیست بلکه 

و  وجود داردعیتهای مابعد الطبیعی رابطه واقارزشهای  اخالقی و 

کسانی که در مکتب کانت به نفی رابطه بین ارزش و واقعیت عینی 

باورمند بودند در واقع بین ارزش و واقعیت عینی طبیعی رابطه ای نمی 

دیدند اما این به معنای نفی رابطه بین ارزش و واقعیت عینی مابعد 

 الطبیعی نیست.

 پس:

و واقعیت طبیعی  اخالقی در مکتب اخالقی کانت بین ارزش -1

 رابطه ای وجود ندارد.

اخالقی و واقعیت  در مکتب اخالقی کانت بین ارزش -2

 الطبیعی رابطه وجود دارد.مابعد

غیر الطبیعی بطه ارزش اخالقی و واقعیت ما بعدچگونگی را -3

 قابل اثبات نظری است.

Archive of SID

www.SID.ir



پذیرش اخالقی و عملی قابل اثبات  این رابطه فقط از راه -4

 نظری.معرفت  راه است نه از

بعد الطبیعی اخالقی کانت، مکتب واقع گرایی مامکتب  -5

 .)اثبات ناپذیری نظری(اثبات ناپذیر است
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