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 چكیده

 سدا  ان طبيعدت  كده  دهدد مي ارائه را نظريه اين ،تنها عقل ۀمحدود در دين در كانت
 دو از عمددتاً  بنيدادين،  شدرّ  بدرا   كانت استدالل. بنيادين است واجد يک شرّ اساساً
ادعدا   ديگدر    و ميل ذاتي انسدا  نسدبت بده شدرّ     يکي است؛ شده تشکيل بخش

ورزد كدده  مدي اصرار ،گناه نخستين ۀبا نفي نظري كانتشرارت بنيادين. فراگير بود  
بدر   آ  ت اخالقدي ولدي مسدلولي    طبيعت انسدا  اسدت،   صه ناگزيربنيادين مشخّ شدرّ
 ادعدا  كاندت  .كندي    پيرو  ميو از آ انتخاب را آ  چرا كه مدا آزادانده. ماست ۀعهد
ي يک اصدل يدا عم د    منطقي و محدود عامل در يک ميل ذاتياستعداد يا  كه كندمي

 كدنش  هد   و ذاتدي  ميدل  ه  ،بنيادين شرّ. دارد گرايش شرّ سمت ذهني است كه به
 بدا  گارناساز را آ  را مفس  استشده  باعث كه متناقض توضعي  يک است؛ اخالقي
 ر مفهدو  نقد  ب ،هدف اين مقاله. كنند رد را كانت دانسته وآ  اخالقي نظريات ساير
 زيدرا  ؛اسدت  اخالقدي  تو ارتباط آ  بدا اختيدار و مسدلولي     بنيادين از منظر كانت شرّ

 اخالق است. استقالل آغاز موضع فرد ، آزاد  به بنيادين شرّ داد  نسبت

 .ستينميل ذاتي،گناه نخ كانت، شرّ بنيادين، مسلولي ت اخالقي، :هادواژهیکل
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 مقدمه. 1

 ۀ اخدالق و ف سدفۀ  و در مبداني نظدر  ف سدف    ف سفيالت تاريخ انديشۀ شک در سير تحو بي
ه موضوعي بسيار مه  و همواره مورد توج د  (Good and Evil) «خير و شرّ» ۀدين، تبيين مسل 
 و تدرين كده برخدي فالسدفه ايدن مسدل ه را مهم      قددر مهد  اسدت   آ  شدرّ  مسل ۀبوده است. 

 يو پاسدخ داشدته  بده خدود مشد ول    را  آدمي ۀدانند كه همواره انديشترين مشک ي ميسخت
 طع و قانع كننده پيدا نکرده است.قا

 كاندت . مهد  اسدت   و سازمسل ه بسيار( Radical Evil) «بنيادين شرّ» درباره كانت ديدگاه
خدواهي يدا   و حس  خويشتن تمايالت و با ترجيح ذاتي ميل با انسا » كه كندمي ادعا صاًمشخّ
 بنيدادين  شدرّ  توصدي   وجدود  بدا  كانت «.شودمي متولّد اخالقي حقوق نسبت به نفس حب 
را  تياسدت و مدوقعي    انسا  همواره در موضع انتخاب» كه كندمي ادعا ذاتي ميل يک عنوا به
 «اسدت  اخالقدي  قانو  اعمال در او توانايي يا عد  توانايي مسلول كندمي تصديق يا رد او كه

ا  نظريده  عندوا  بده  را بنيدادين  شدرّ  ۀدربار كانت نظر را مفس  از بسيار  .(67: 1398 )كانت،
كاندت   زمدا   موضع ديندار  از تابعي ،نظريه اين كه دارندمي اظهار و اندكرده ر ردمه  و مؤثّ

 عقدل  ۀمحددود  در ديدن  در .است شناختيانسا  ادعا  يک به تق يل ك  قابلدست يا و بوده
 اخالقدي  قدانو   با منطبق كامالً شخص ارادۀ كه كند بيا  را تواقعي  اين دارد سعي كانت ،تنها

 ذهندي  هدا  درو  انگيدزه  آ  در بدازخورد  و دتعه  ابعاد دروني، تعارض نوعي با ب که نيست
 اخالقدي  با قدانو   انطباق ،چيز هيچ( مقدس ارادۀ برخالف) انسا  ۀاراد شود. درمي صمشخّ
 هماهند   دارعهدده  ذهني، ها  درو واكنش و انگيزه توأ  با ارادۀ كند. اهميتنمي تضمين را

تعيدين   ۀكه زميند  كندمي ادعا انتك (.McMullin, 2013: 52) است اخالقي قانو  با كرد  فرد
 قدانو   خواهي باشدد. گرچده  خويشتن انگيزۀ و يا اخالقي قانو  يا تواندارادۀ ذهني، مي ۀكنند

 ،متفداوت  ها انگيزه اِعمال برا  اراده ،وجود اين با اام  است، شرط و قيد بي هميشه اخالقي
   كننده است.تعيين

در وجدود او نفدوذ    ،موجدب خصد ت اخالقدي انسدا     قابل مقاومت بهنحو غيربه قانو  اين
عندوا   را بده كند و تا زماني كه انگيزۀ ديگر  در مقابل قانو  وجود نداشته باشد انسا  آ مي
دهد؛ يعني اخالقاً يدک موجدود   خود قرار مي ترين اصل اخالقيكافي تعي ن اراده، عالي ۀزمين
موجب خص ت طبيعدي خدارا از مسدلوليتش،    همين نسبت بهاست. به هرحال انسا  بهخي ر 
هدا را  خواهي( ايدن انگيدزه  ذهني خويشتنموجب اصل درو )به ي وها  حس انگيزه کي برمتّ

 .(72: 1398، پذيرد )كانتعنوا  اصول رفتار  خود مينيز به



 43   فاضل بوستان و دیگران

 

 بده شدرارت وجدود نددارد     لياز م يكرد  كس   مستثنيبرا ي يدل چيكه ه ديگويم كانت
 اسدت  يمنطقد  ،اين امركه  كنديادعا مكند( و  )ظاهراً كانت، مسيح را از اين امر مستثني مي

هدر   ؛دارد  بده بدد   ليم ،ياست كه هر كس ني، فرض بر ايشناختانسا  قاتيبراساس تحق و
 ازمندد يادعدا ن  نيد كده ا  رسدد يحال، به نظدر مد   ني. با اباشد انجا  نداده يچند كه اعمال زشت
 ي. شدواهد تجربد  كندد يدرخواسدت مد   كانتكه  ،ينه شواهد تجربو است  يياستدالل استقرا

 تي د عمومفراگيدر  و   تواندد يگسترده است، اما نمد   ديپ و  شرّممکن است نشا  دهند كه 
 كند. توجيهكامل آ  را 
 كانت نسبت به آنچده  ياخالق  تلوردر  بنيادين ت كه چرا مفهو  شرّاسمه  اين  پرسش

 توجيه نحوۀ رفتدار و عمدل   .دارد ل بيشتر محل تأم ، ت رايج استي طور معمول در مسيحهب
توسد    پدذيرد كده قدبالً   عم ي را مي (Moral Responsibility)اخالقي تي مسلول يک فرد كه
  نيدز  گدر يد  هدا مشدوق   بندتيبه اولو ليحال ما نيو با ا ييد شده استأي تقانو  اخالق

و ميدل   زهيد انگ نيبد  امر  كه در باد  امدر، در برابر    اخالقيريپذتي با مسلولانسا  . هست
  را بده آزاد  يناديد ، شدرارت بن افتدد فاق مياتّ ،اخالقي از سو  ديگرو قانو  سو از يک ذاتي
 شدرّ »، نيبندابرا  كندد. يمد  ليتبدد  يواقعد  يعامل اخالقد  کيرا به  خود و دادهنسبت  شيخو

 نيد بده ا  ؛يفيتوصد  امدر  کيشناخته شود، نه صرفاً  رفتار تجويز  کيبه عنوا   ديبا «بنيادين
 ريتفسد  قاعدده خود را طبدق آ    رفتار ديباشد، با خود يمسلول شرط اخالق يمعنا كه اگر كس
 يدا ناكدامي   پاسدخگو  توفيدق و  خدود را    يتدوان يم است كه يعم  نيچنلحاظ كند. تنها با 

  . يهستنيز  يكه ما موجودات ناقص بداني ؛ با اين فرضخود ياخالق
 

  ت اخالقیمسئولیّ .2

ورزد؛ زيرا مادامى كه ما شدناختى از ماهيدت   اخالق بسيار تأكيد مىۀ ف سف ضرورت بركانت 
. از نظر كاندت  تواني  اعمال اخالقى خود را درست تشخيص دهي باشي ، نمى نداشته تک ي 

 مطابقدت بدا قدانو  اخالقدى كدافى      اًبراى اين كه فع ى از ديدگاه اخالقى خوب باشد، صدرف 
ي يدک قاعددۀ ك ّد   كاندت،   طبدق نظدر  . نيست، ب که بايد از سر تک ي  و قانو  اخالقى باشدد 

عبارت ديگر، ايدن  به افعال اختيار  بايد براساس آ  انجا  شوند. ۀكه هم اخالقي وجود دارد
قاعددۀ اخالقدي فقد  يدک      كند. در اين اصل ورا مشخص مي قاعده همۀ وظاي  اخالقي ما

حدال بخدواهي كده    عدين كده در  كن پايه آ  آييني رفتار تنها بر»آ  اينکه  بايسته وجود دارد و
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چنا  عمل كن كه گويي بناسدت كده   » ديگرعبارت(. يا بهKant, 2002: 37) «قانوني عا  باشد
 ايدن قاعدده و  كاندت   .(Ibid: 38) «طبيعت شود يکي از قوانين عا   ،ه ارادۀ توتو، ب آيين رفتار

صدورتي   فع دي تنهدا در   انجا  هر ،بنابراين، اصل اخالقي نامد.مي« مط ق امر»اصل اخالقي را 
كده آ  فعدل،    اصدل باشدد؛ يعندي بتدوا  فدرض كدرد       طبق اين قاعدده و  شايسته است كه بر

هدا، مسدت ز    توس  تما  انسدا   ،ا  كه فرض انجا  آ  فعلگونهصورت قانو  عا  درآيد بهبه
كده   ايدن امدر اسدتوار اسدت     بدر كاندت   ياخالق بنيا . قوانين طبيعي نباشد تناقض يا م اير با

 ياخالقد يدۀ  نظر اسداس  ،بنيادگرايانده  دگاهيد نيااست. مط ق  ضرورت کي ،ي زيستناخالق
 دهد.  تشکيل ميكانت را 

؛ شدوند يمد  دهيد نام (Rigorist) بنيدادگرا عموما ً  باني و بنيا  تفکر دارندمتفکراني كه نظر به م
توصديفي   ،واقدع در رسدد امدا  در باد  امر كمدي زمخدت و خشدن بده نظدر مدي      كه تعبير  
ديندي هديچ مناسدبتي بدا      (latitudinarianism)  القيد كانتزع  به .تواند باشدآميز ميستايش

كده  كندد  ياسدتدالل مد   ،عنوا  نخستين پيامدد القيدد  ديندي   به. كانت طبع اخالقي ما ندارد
 (.  Irwin, 2011: 315) باشدتفاوت ي، بياخالق ريخانتخاب   به جاتواند سرشت ما مي

، ايجداد نکندد  انتخداب   حدقّ   بدرا   ازهيدر ما انگ ،يقانو  اخالق چنانچه گويدميكانت 
 قدوۀ  ت اخالقدي اسدت. لدذا   رافدع مسدلولي   خواهد بود و اين امر ريپذامکا  ياخالق يتفاوتيب

بده   اً( مستمرارادهما ) يعقل عم  رايباشد، ز اعتنايب يبه قانو  اخالق نسبت توانديانتخاب نم
 جداد يرا در مدا ا ي حقّد همطالبدات بد  كده   ا قدوه عنوا  به و زهيانگ کيعنوا  به يقانو  اخالق

از لحداظ  گدرا  فدرد اخدالق  كه محدال اسدت    كندتأييد مي. كانت ، توج ه و التفات داردكنديم
 عامدل  كندد. مدا   نظدر صدرف خويش  ياخالق ها انتخاب ۀاز هم ومسلوليت بوده يب ياخالق
 مشدخص شدده   فده يوظ کيعنوا  است كه به  زيچهما   ما عمل اخالقي و  يهست ياخالق
ت ي مسدلولي  و بد  تفداوت يبد  تواندد ينمد  يدارد كه انسا  از نظر اخالق تأكيدانت لذا ك است.
 ي را خواها  است.  و شرط ديقيب اطاعتاخالق  رايز باشد،

 تواندايي  كده  معنا اين به است، (Individualistic« )فردگرايانه» كانتي از سو  ديگر اخالق
هدا   تمدامي ارزش  يحتّ يا و معنو  زندگي ۀيک زمين به رسيد  برا  افراد در عقالني تفکر

 عدد   بشدر و  افدراد  حقدوق  تبيين اهميت عا  كانت دراد  همچنين. فردگرايانه است اخالقي
 از بسديار   در اگرچده . است گراييفرد گناه، احساس يا و اجتماعي تمسلولي  مفهو  پذيرش
 تشدخيص  كاندت  اخدالق  ،نيست؛ با اين حدال  ات كانت فردگرايانهنظري ، ديگر مه  ها جنبه
 بدا  رابطده  در روسدو  بدا  كاندت  هستند. اجتماعي در امور اخالق رواني ها ريشه كه دهدمي
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بدود    شدرير  انسداني بده   شديد طبيعدت  بنيادين يا تمايل شرّ راكانت آ  كه آنچه) اخالقيشرّ
 كاندت،  نظدر  از (.Kant, 2002: 166ت )اسد  موافدق  اجتمداعي  شدراي   پيامد عنوا به (نامدمي

 مسلول اسدتکمال  و مختار انسا شود.  استخراا و انسا ، درك تعري  از بايد اخالق و تربيت

   است. خويش

 راه اسدت. كاندت   اخالقدي  قدانو   از اطاعدت  معندا   بده  ت اخالقي، تک ي  او ومسلولي  اين

 هگدل،  كساني چو  راه نيز و روشنگر  با مرتب  اخالقي و اجتماعي تربيتي، ف سفي، حركت

 بدا  قدانو ، همدراه   برابدر در  اختيدار   تمکدين  بده  انسا  آگاهي گشود. را شوپنهاور و ش ين 

قدانو    بده  احتدرا   همدا  ، واقدع دركندد،  مي تحميل تمايالت بر عقل فق  كه هاييتمحدودي 
 .(51: 1370 ساليوا ،) است طرفانهبي و ك ّي فراگير، اخالقي، ناب عنصر است. لذا اخالقي

 

 رّ ش بنیادین و فراگیری شرّ .3

 را آ  و  كده  زمداني  هستند، در شرارت بنيادين اساساً واجد هادر آ  انسا  كه كانت، ۀنظري
 بدرخالف  زيدرا  مورد استقبال قرار گرفدت،  محبوب ۀنظري عنوا  يکبه سختيبه كرد پيشنهاد
« مخ دوق ممدزوا  » يدک  عندوا  بشدر را بده   طبيعت تر  كهبينانهخوش و روشنفکرانه ديدگاه

 .  داشت قرار بودند شرّ و خير و خوب و بد از تركيبي هاانسا  كرد و در آ معرفي مي

 بده  تمايدل  حدال،  ايدن  با دارند، بود  خوب برا  خوبي طبيعي استعداد هاانسا  كه حاليدر
 دسدتا   ب اعمال يک حداكثر ظرفيت غيرقانوني برا  فشار بر زيدر در انسا  مسب  نفس حب 

 هسددتند واجددد شددرارت بنيددادين  اساسدداً هدداانسددا  از منظددر كانددت، رواسددت. ازايددن

(Allison,1990:22.) 

كه طبيعت انسدا  ندوعي   كند ، اين مسل ه را مطرح ميعقل تنها ۀدين در محدودكانت در 
 ،دهد چرا ممکن است شخص آزادانه تصمي  بگيدرد در خود دارد و توضيح مي« بنيادين شرّ»

انسا  طبيعتداً شدرور   »كدانت معتقد است نفس كند.  الزامات اساسي آزاد  را تابع نوعي حب 
 .(68: 1398 )كاندت،  «شدا  ي بدهترينحدتّ ها وجدود دارد،انسا  ۀدر هم ضرورتاً است و شرّ
ولدي   توا  از طرق مخت   بدر آ  فدايق شدد،   فق  مي كرد؛ كنريشه توا نمي را  چنين شرّ
در درو  مدا   ،فساد ۀمدقاومت در برابر الزامات اخالقي همچو  يک منبع بالقو ندوعي هميشه

 صده نداگزير طبيعدت انسدا  اسدت     ن مشخّ بنياديورزد كده شدرّمدي اصرار كانت وجود دارد.
بر خدود تحميدل و از آ     را آ  چرا كه مدا آزادانده ماست، ۀبر عهد آ  ت اخالقيولي مسلولي 
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نسدا   بده ندوا ا   انسا  طبيعتاً شرور است حداكثر به ايدن معناسدت كده شدرّ     .كني پيرو  مي
وجدود   يا از كدلّ  را از مفهو  نوا انسا  و منسوب است؛ نه به اين معني كه بتوا  كيفيت شرّ

او استنتاا كرد كه در اين صورت از لواز  ذات او خواهد بود ب که به اين معندي كده بندا بدر     
 توا  در مورد او حک  كدرد؛ نحو ديگر  نميداني ، بهآنچه از طريق تجربه در مورد انسا  مي

ي بهتدرين آنهدا، فدرض    ذهني در وجود هريک از افراد، حتّد نحو درو  را بهتوا  شرّيعني مي
وط اسدت  عنوا  چيز  كه به استعداد و ميدل طبيعدي انسدا  مربد     نه بهكرد. پس تمايل به شرّ

شود؛ در نتيجه بايد ريشده  توا  آ  را به انسا  نسبت داد، فرض ميعنوا  امر  كه ميب که به
ين اصدول بده موجدب    ا اخالف قانو  اراده )اصول غيرقانوني اراده( داشته باشد. ام  در اصول

هماهند    ت اين شرّعنوا  اصول تصادفي لحاظ شوند كه از طرف ديگر با ك ي اختيار، بايد به
بدا   ءنحدو  از انحدا  ، بده ذهني تما  اصول رفتارترين زمينۀ درو اينکه عالينخواهد بود؛ مگر 

و عيناً ريشه در وجدود انسدا  داشدته باشدد؛ پدس ايدن تمايدل را         يوستگي تا  پ ،ذات انساني
بنامي  و در عين اينکه خود انسا  بايد هميشه مسلول آ  باشدد،   تواني  تمايل طبيعي به شرّمي
 .(68و67 )هما :ناميد  بنياد  فطر  را شرّتوا  آ مي

و  منطقدي  موجدود   عنوا به انسا  اخالقي ها ظرفيت استعدادها و در در نبايد بنيادين شرّ
خدود و   هدا  ظرفيدت  از انسا  استفاده در و هازمينه همۀ در بايد ب که شود جستجو محدود
 مفهدو   از توا نمي لذا شود؛ يافت او آزادانه انتخاب قدرت طريق و از سال  زندگي شيوۀدر 

 اسددت ميددزا  بدددبدده چدده  و ميددزا  خددوب چدده انسددا  كدده كددرد اسددتنباط انسددا  طبيعددت
(Wood,1970:214.) 

 يک طبيعدت اخالقدي   وجود بده اين بحث اختصاص يافته كه ،كدانتبنيادين  شدرّ ۀنظري
برابدر الزامدات    در چرا بايد ندوعي مقاومدت   دارد، هو انسا بما برا  انسا  معنايي چه خاص 
 را بدر ت آ بايدد مسدلولي    چرا رغد  ناگزير بودنشو بده بخشي از طبيعت بشر باشد ،اخالقي

كانت تالشي ب ندپروازانه با هدف يدافتن ندوعي معندا  اخالقدي      شرّ ۀد. نظريعهده خود بدان
 ۀديدن در محددود  در  تر از شدرّ . كانت مفهومي به مراتب آگوستينيبرا  طبيعت انسا  است

در يدک  انتخاب غيراخالقي شخص، بايد ريشه  كند. فرض بگيريد كه هرمطرح مي عقل تنها
كند. اين دسدتور  اش از آ  پيرو  مي از آزاد عا   ۀدستور بنيادين داشته باشد كه برا  استفاد

نفس را برا  ما تعيين  و بددين ترتيدب تمايدل     ها  اخالقي و حب اهميت نسبي دلمش ولي
كندد،  نفس را تابع اخالقيدات مدي   . بنابراين كسي كه حب كندي ما را مشخص مياخالقي ك ّ

 دارد.   دهد، تمايل به شرّل به خير دارد و كسي كه عکسش را انجا  ميتماي
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ل مفص د  و بحدث  «شناسي اخالقدي انسا » ۀبه بحث دربار كانت شرّ ۀنظري ،از سو  ديگر
 فاع يدت  حدد متّ در شدکل كده  ال آزاد قوا  فع يا هما  كانت در ارتباط با استعدادها  متمايز 

آمادگي طبعي انسدا  را حيدوا    كانت  .پردازدمي شوندازگار ميو س همسوبا يکديگر  انساني
شمارد. آمادگي حيدوا  بدود  براسداس آنکده انسدا       برمي بود ، انسا  بود  و شخص بود 

عالوه برآنکه موجود  زنده اسدت  آمادگي انسا  بود  براساس آنکه  و موجود  زنده است
ت براسداس  شخص بود  يدا هوي د   زما  موجود  عقالني نيز هست و آمادگيصورت ه به

 .(1388:60)كاندت،  آنکه موجود  مسلول است و بايد در مقابدل كارهدايش پاسدخگو باشدد    
تمايدل بده   » سده سدطح  آ  بده موازات و  «استعداد اساسي بدرا  خدير» سه كانتترتيب بدين
 .هددستند  رخدي ت سه استعداد اساسي بدرا ت و شخصي انساني  ت،حيواني شمرد. را برمي «شرّ
اول شدکنندگي يدا    دهدد. مدي  قدرار  سه نوا تمايل به شدرّ  برابر ايدن سده اسدتعداد، در تكان

در  شدد   بدرا  تسد ي    يآمدادگ كه ضع  اخالقي اراده است، يدعني (Frailty) اراده ضع 
يدا  دو  عدد  اخدالص    ات.ما  بده اخدالقي د صادقانهرغ  تعه به ها  حب  نفسهبرابر وسوس

ت قدانو   حجي د  اگرچه .يانگر نوعي اكراه و تزلزل اخالقي استكه ب( Impurity) خدبثهما  
در راسدتا    را پردازي  كه آ ما  ميوظيفه انجا  به وقدتي واقدعاً فق  ،داري  اخالقي را قبول

فسدداد و تددوا  گفددت و سددو  شددرارت يددا اگددر بخددواهي  مددي   خوشددبختي خددود ببينددي  
 همدا  شدرّ   و آيدد مدي  حسداب ترين سدطح ايدن تمدايالت بده  دميقعكه  (Depravity)تباهي
مددقاومتي كدده    .(65: 1398 )كانت، است اخالقي برابر قانو  در مقاومت هميشگيو بنيادين 

 ت را تددشکيل هايي كه حديواني كانت خواهش .در پشت ضع  اراده و خبث نيز وجود دارد
  نيازهدا را جدد    ايدن  بايدد  كده  ورزدمدي  اصرار ،ب که بالعکس داند،نمي بد اساساً ،دهندمدي

آنهدا   «غايدات طبيعدي  » ها را طور  برآورده سدازي  كده  و اينکه ندبايد ايدن خدواهش بگيري 
و ندوعي   بايدد در كدار باشدد    مدا  برا  اينکه شدهوات سدال    .رود بديراهه نشود يا به برآورده

او  وسوسده كندد   بدرا  اينکه اين شهوات فاعدل را  فظ كند. بنا به فدرض،خودفريبي آ  را ح
 بدده دنبدال آ  اسدت    يا آنچده واقددعاً   اتالزامات واقعي اخالقي  ۀخدود را دربار ،بدايد از قدبل
ات چنين لذاتي را قبديح  اخدالقي  كده وضوح با اين حقيقت مواجه شوداگر او به فريب بدهد.

رذايدل  » بده  و سدکس  غدذا  بدرا  خددود را از   ۀهايي جداذبدنين وسوسهچ ماًمدس ّ شمرد،مي
 دسددت خواهدد داد  اراده  ضدع   ل شدود، پرستي جدنسي مدبد بارگي و شهوتشک « طبيعي

 .(21-24: 1389)ساسمن،
تمايددل  بددين اسددت مراقددب دارد، بنيددادين شددرّ از كدده تفسددير  بددرا  گسددترش كانددت
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 .شود قايل نيز تمايز (predisposition) استعداد و (propensity)طبيعي

تواندد فطدر    فرق تمايل با استعداد در اين است كه، گرچه تمايل ه  )به مانند استعداد( مي
را تدوا  آ  باشد اما در واقع نبايد آ  را به عنوا  يک صفت الزاماً فطر  تصوركرد؛ ب که مدي 

 (  64 :1398 ا  ق مدادكرد.)كانت،)اگرخيرباشد( اكتسابي يا )اگر شر باشد( مجعول خود انس

 

 بنیادين شرّ ةنقد نظري 3-1

 شدرور  تشدد   بده  كندي ، مدي  خود منفعت تابع را اخالقي قانو  ما كه هنگامي كانت، گفته به
 و اميدال  وجدود  توا  وارد دانست آ  است كده كاندت  ۀ كانت مينقد  كه بر نظري. شوي مي

 هئد ارا را ممکدن  اخالقدي  اصول از محدود ديدگاه يک و گيردمي ناديده را شرورانه تمايالت
 و گيدرد مدي  ناديده پرستي راميهن بدفاا مشروا و تعص  كانت اصول مثال، عنوا به .دهدمي
يدا يکسدا  شدمرد  مدوارد      . جانب احتياط را ه  رعايت كرده باشد رسدنمي نظر به يحتّ
 دزد  چدو   معمدولي  خطاهدا   بدا  شدت ، وضدرب  و تجاوزات همراه با خشونت، قتل مانند

 ميدزا   بر كوچک، ناديده انگاشتن برخي تمايالت شرورانه در وجود آدمي است. چش  بستن
كده   آنچده  تشدخيص  برا  نظر  ناكامي يک به ها  اخالقي منجرخشونت قربانيا  به صدمه

 بداقي  مهر برا  كاندت   سربهراز چونا  اهريمني قوا  هرچند شود.مي است درست يا غ  
 .ا  برا  ورود به ايدن رازهدا پنداشدت   توا  روزنهانسا  را مي اجتماعي رفتار تح يل ماند،مي
 سو  ديگدر بدا  از .هستند مه  ما برا (  بد چه و خوب چه)  ما عم ي اصول عبارت ديگربه
 ۀهمد  تدوا  اسدتدالل كدرد كده    مدي  اخالقي، تربيت شدگا  نقض در رفتار از ها نمونه ارائه
 بدرا   اخالقدي  قصدور  احتمدال  صدورت،  اين در يحتّ. نيستند شرور اخالقي نظر از هاانسا 

 نده   را انسداني  است. مدا  اساسي و ضرور  كند، مي تبديل انسا  واقعي به را انسا  آنچه كه
 ايدن  بده  ب کده ( قدانو   برخالف) نامي مي زند شرورافعال زشتي از او سر مي كه سبب اين به

. شدود منجدر مدي   او در يدات شديطاني  تمنّ ظهدور  به اند كهيافته شکل چنا  اين افعال كه دليل
بدا   پي ببري  نيز زندما سر مي كه از خود حقيهافعال ناب به تواني نيز مي تجربهبه سو  ديگراز

 را يقاعده يا اصدل اخالقدي خاص د    تواني نمي ما اام . اخالقي هستند قانو  داني  م ايرآنکه مي
 بندابراين  بپدذيري ؛  خودمدا   مدورد  در يحتّد  را كار اين تواني نمي مااقل يا حد كني  مشاهده
دريافت كه طبيعدت شديطاني    ،اساس تجربهتوا  برنمي نهايي ممکن است اين باشد كه حک 

 پدا   بايدد  اش ايدن اسدت كده   ب کده الزمده   است، شرير انسا  يک در عامل شرارت اخالقي



 49   فاضل بوستان و دیگران

 

 كندد كده فدرد آگاهانده از آنهدا پيدرو  مدي      اهريمني  اص ي يحتّ اغراض شيطاني يا مجموعهْ
 اخالقدي  قدانو   يدک  محتدوا   از يتخطّد  عندوا  ديگر به نبايد اخالقي ميا  باشد. پس شرّدر

 موقعيدت  يدک  عنوا به ب که( غيره و تجاوز نکنيد، نگوييد، دروغ) شود گرفته نظر در خاص 
اصدل  » را آ  جاهدا  مخت د    در كاندت  كده  اراده از خداص   انحدراف  يک يا خاص  دروني
 هد  تعيدين   ما هدف اص ي. ت قي كرد فاتيتخ ّ چنين عامل بايد نامد رامي (maxim« )اخالقي

 شدکل  را اخالقدي  شدرّ  منبع ،خود كه است انحراف در اراده اين گير شکل ۀنحو توصي  و
 چندين  كده  نيسدت  ايدن  منظورمدا   واقعدر است زشت عمل اين كه گويي مي وقتي. دهدمي

 اراده يدک  واسدطه بده  عمل اين كه است اين ب که شک ي از رفتار باشد، يا هنجار يک اقدامي
 چگونده  اخالقدي  شدرّ  كده  اين درك برا  پس. گيردمي صورت خاص  اصل يک يا و خاص 
 تدوا  وضوح مدي  طوربه و تنهاييبه كه وابسته است اراده پيکربند  به زياد  مقدار به است،

 ۀمسدال  تح يدل  در را كده  انقالبدي  حركت هما  شرارت، از خود تح يل در ناميد. كانت «شر»
 بدا  رابطده  در كده  واقع از منظر كاندت آنچده  در كرده است. تکرار كندمي مطرح اخالقي نيکي
 چگونده  كده  اسدت  اين ب که شود،مي انجا  كه نيست چيز  آ  دارد، اهميت اخالقي ارزش
 و خدوب  ارادۀ يک تح يل ل ميا تأم  قابل تقارني عد ، حال اين با. پذيردمي صورت كار اين

 غيدرممکن ، اول مدورد  در. وجدود دارد ، شدود مدي  اتخداذ  بد ارادۀ يک درك در كه رويکرد 
 اخالقدي  قانو  خاص  محتوا  با كه عم ي يعني- خوب ظاهراً اقدا  يک از استنتاا كه است

 يدک  بدا  -باشدد  مندتج شدده   قانوني اقدامات از ا مجموعه از يحتّ يا و باشد داشته مطابقت
تفداوتي   شدايد ، رفتدار  انسانيمنظر فرا از. باشد داشته مطابقت كامالً شايسته اخالقي توضعي 
كده شدکل    اسدت  معندا  اين در اخالقي ارزش. باشد نداشته وجود بد يا خوب ۀاراد يک ميا 
 يحتّد  و پنهدا  ً  كدامال ، از وجه پديدارشناسدي  كانت عا كرد كه نظريۀتوا  اد مي زيرا، يابدمي

 را خدود  و يدا  شدود نمدي  ظداهر  اخالقدي  ارزش، رسدد لذا به نظر مي. است دسترسغيرقابل 
 )كاندت،  اسدت  پنهدا  ، نامدمي «دل سياه يا ق ب شرير»  كانت كه آنچه در و سازدپديدار نمي

1398 :73). 
ل به اين است كه فراگيدر  شدرارت بنيدادين در جوامدع انسداني      ، كانت قائسو  ديگراز

 بنيدادين  شدرّ  بدرا   كاندت  اسدتدالل ً  دقيقا كه اين مورد در است. مجادالت بسيار متفاوت 
. دارد وجدود  خيدر،  يا كند ارائه را استداللي چنين مجاز است تا يحتّ او آيا اينکه يا چيست و

 پداراگراف  در. صورت گيدرد  آثار كانت از دقيقي مطالعه منازعات الز  است تا اين حلّ برا 
انسدا  از قدانو    » :را مطرح سداخته اسدت   خود استدالل شکل زير به نتكا دو ، قسمت 32
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آگاه است با اين وص  گاهي انحراف از اين قانو  را اصدل رفتدار خدود قدرار داده      ،اخالقي
بده ندوا انسدا  منسدوب      حداكثر به اين معناست كه شدرّ  «انسا  طبيعتاً شرور است. »«است
 را انسدا   شدود كده   استنباط اين امر مالحظات فوق ( بنابراين اگر از67: 1398 )كانت،« است
 ادامده،  در. و پيشدين ت قدي كدرد    اسدتقرايي  اسدتداللي  را بايد كانت استدالل اين بنامي ، شرور
را از  انسا  طبيعتاً شرور است نه بدين معناست كه بتدوا  كيفيدت شدرّ    اينکه» گويدمي كانت

 مفهدو   از تواندد بشدريت نمدي   شدرور  طبيعت كه عااد  )هما ( اين« مفهو  انسا  استنتاا كرد
. نيدز باشدد   تح ي دي  تواندد نمي بيانگر اين است كه اين استدالل شود، استنباط او انساني گونه

 وود. باشدد  تركيبدي پيشدين   عبدارت  يک تواندمي تنها كانت راديکال شرارت ۀنظري بنابراين،
 تدوا  مدي  چگونده »گويدد:  كند و ميمي رد «نامحتمل امر » عنوا  به اينجا در را كانت عا اد 

يدک   برا  تنهانه، اخالقي اصول ۀهم برا  متقني مبنا  فرد  را رفتار يک از پيشيني استنباط
 كندد مدي  اسدتدالل  كانت اام  (.Wood, 1999: 286« )دانست بشر  جامعه كلّ برا  ب که ،فرد
لدذا بده نظدر    . انسداني تعمدي  دهدي    جوامدع   يک فرد را به كلّ شرورانه عمل تواني مي ما كه
 اسدتدالل  يدک  ل بدوده و بده  تأم د  بنيادين محلّ كانت مبني بر فراگير بود  شرّ عا رسد اد مي

 نياز خواهد داشت. صمتقن و مشخّ
 

 کارانهو اعمال گناه نخستینگناه  .4

 رِفْبدا داسدتا  هبدوط آد  و حدوا در بداب سدو  سِد        (Original Sin) ليهگناه او  ۀتکوين آموز
 ۀشدجر  ۀاز فرما  الهي، مبني بدر نخدورد  از ميدو    ،شود و بر سرپيچي آ  دوپيدايش آغاز مي

 بدوده و  اسالمي فاقد اعتبار متو  ذكر است كه اين باور با توجه بهالز  به ممنوعه اشاره دارد؛

 را بهشت در آد  سکونت الميزا  تفسير در طباطبايي امهع ّ ندارد. آموزه به اين اعتقاد  اسال ،
 مقدا   شدد   محرز طورهمين و زمين به ورود برا  و  ساز آماده و آد  از آزمايش ا مرح ه

 زيدرا  اسدت،  ارشاد  نهي ممنوعه، درخت از آد  نهي كه داردبيا  مي دانسته و آد الهي  ۀخ يف

 رفتدار  بندابراين  .نيسدت  تک يد   جدا   هد   بهشدت  و گرديد صادر امر به اين منع در بهشت

 آد  نافرمداني  ۀمفسد ايشا  نظر به .انبيا ندارد عصمت با اولي بوده و منافاتي ترك آد حضرت 

تبعدات   طهدارت و  و نور عال  ترك دنيا، به هبوط انتخاب نتيجۀ آ  و بوده ذاتي عصياني حوا و
شد و رسيد  به مقا  قدرب الهدي ماحصدل تدالش انسدا  بدا درك و        هاخود آ  گيرآ  دامن
گناه نخسدتين،   ۀبنابراين آموز .(1/128: 1417 ها است )طباطبايي،گرفتار  ها ول سختيتحم 
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ايدن مفهدو  و نظريده، ابدداا آگوسدتين نبدود؛ پدولس،        » اسدت.  صداً مسديحي  ا  مشخّآموزه
آورده بودنددد؛ ولددي آگوسددتين،  ترتوليددانوس، كوپريددانوس و آمبروسدديوس آ  را پدديش از او

سداختن و بداالتر از همده    كدرد ، روانشدناختي   تاريخيپرداز گناه نخستين، با ترين نظريهمه 
درواقدع   .(106: 1386 )كون ،« هبوط آد ، اين آموزه را برجسته ساخت ۀكرد  مسل شهواني
س در ديدگاه آگوستين، بازتابي از ديدگاه پولس قدديس در كتداب مقدد     ،گناه نخستين ۀآموز
كردند، نسل انسا  نيز سعادتمند بودندد و در  و حوا گناه نمي آد  اگر» آگوستين، نظر بهاست. 

( ولدي  591: 1392 )آگوسدتين، « مدرد كس مدي كرد و نه هيچكس گناه ميآ  صورت، نه هيچ
تعبير برخي متفکدرين،  همين سبب بهدستيابي بشر به اين سعادت شد؛ بهگناه آد  و حوا مانع 

ويژگدي خداص    .(93: 1375 )مجتهدد ،  داندمي« سعادت برانگيز»آگوستين اين گناه را گناه 
مورد تأثيرات هبوط آد  در ذات انسدا  اسدت. و     گناه ازلي آگوستين، اغراق و  در ۀنظري

ۀ ي در اراديافتده، حتّد  داد كه فساد و تباهي آد ، كامل بوده است و انسا  هبوطچنين تع ي  مي
دهد و معتقد اسدت ايدن گنداه    ت ميخير ناتوا  است. آگوستين گناها  فطر  را به بشر نسب

 ۀبدار بحدث در ، نيآگوسدت ز آنجا كه . اناپذير  را برا  بشر به همراه داشته استتبعات جبرا 
 كاندت از شدرّ  اسدت، تح يدل    كرده زيكارانه متمارا از اعمال گناه نخستينو گناه  يگناه موروث
 نيكاندت بد  مايز  كده  . تاندقائل شده( Augustinian) ها  است كه آگوستينيزيتما مبتني بر
ميدا    زيبه تما شود، ناظرقائل مي( توجه به اصل اخالق كانتيبا زشت ) رفتارو رير ش طبيعت
چنين پنداري  كه اين گنداه   که  آناست. به جاقصورها  مورد  اخالقي و طور ك ي هبگناه 
قصدورها  مدورد     سداز بايدد آ  را زمينده  ، آوردگناه ثانويه را فراه  مي ۀليه است كه زميناو 

چرايدي وقدوا   از احساس گناه است كده   ي و تبيينيفيك يمفهومليه او . گناه اخالقي ت قي كرد
اعمدال   نخسدتين، گنداه   كده  يهمدا  صدورت  ، بده دهدتوضيح مي قصورها  متعدد اخالقي را

كه اين رويکرد )به تعبير كانتي( وجهدي   رسدينظر مبه . سازديكارانه متفاوت را ممکن مگناه
. سدت ين   بر وقوا قصدور اخالقدي  مقد  ،بود كاراحساس گناهمعني كه  نيا استعاليي دارد به

   (.Fremstedal, 2014:35) است بداعمال  ساززمينه بنيادين تعبير كانتي، شرّبهواقع و به
شمارد. بنابراين، از نظدر  ود ميذاتي بود  گناه موروثي و خطا  اوليه را مرد ۀكانت، آموز

كانت شر ذاتي و بنيادين در سرشت انسا  صرفاً به اين معناست كده هدر انسداني بده وسدي ۀ      
عمل آزادانه ناشي از اختيار نفس االمر  خويش، تماي ي به لحاظ اخالقي برا  انجدا  عمدل   

مدا  بده مدا منتقدل     شر به همراه خود دارد. اين تمايل، به هيچ وجه بطور ع ّي از اجدداد دور 
نشده است. همچنانکه، اين تمايل بخشي از استعداد  كده از طريدق عمدل زناشدويي بده مدا       
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رسد نيز نيست. چنين چيز  نيست كه خداوند آ  را به ما نسبت داده باشد، ب کده چدو    مي
االمر  است، ما به لحاظ اخالقي مسدلول و بندابراين،   ناشي از اختيار نفسآزاد  عمل  ۀنتيج
 كار هستي .  را  ارتکاب آ  از سو  خودما  گناهب

تدرين توجيده و   بمناسجود انسا  به هر نحو  كه باشد ناا اكنو  منشأ شرور اخالقي در وام 
را بده ميدرا    ت شيوا و استمرار آ ، در ميا  تما  افراد نوا انسا ، اين است كده آ  تبيين ع ّ

 .(76: 1398 )كانت، و اجداد خود نسبت دهي  ءآبا

 

 شرایط امكان شرّاستقالل اخالق و  .5

گنداه نخسدتين    ۀنظري با رد  بنا كرده و« استقالل و خودمختار  اراده»كانت اخالق را بر اصل 
و  در . پدردازد به بحث اسدتقالل اخدالق مدي    بنيادين و شراي  امکا  شرّ شرّ تبيين مسل ۀ و

 كند كهبه اين موضوا اشاره مي دين در محدوده عقل تنهاديباچه كتاب 

عندوا  موجدود  آزاد اسدت... نده محتداا      به« انسا »يث كه مبتني بر مفهو  اخالق از آ  ح
موجود ديگر  باالتر از انسا  است تا تکالي  خود را بشناسد و نه محتاا موجدود ديگدر    

ه، بده خداطر   وجد پس اخالق به هيچاز خود و قانو  است تا تک ي  خود را انجا  دهد.  غير
 (.40 :1398 )كانت: نياز از آ  استخود، به دين نيازمند نيست، ب که به بركت عقل عم ي بي

 ۀزيدداز انگ يشددک  ديددبا كانددت، شددرّ اسددتعاليي ليددبددا توجدده بدده تح سددويي ديگددر، از
 يآگداه دهنددۀ  نشدا  ، ياخالق ۀزيباشد. انگ ياخالق ۀزيانگ گرفتنناديده  برا خواهيخويشتن

ت قدي   نددايي بده حدقّ    ،خدود  ه آنکه ما نددا  اخالقدي را در  است؛ خاص  يما از قانو  اخالق
دهدد تدا   كي است كه دلي ي در اختيار ما قرار مدي ها محرّي برا  ما انسا . قانو  اخالقكني مي

نداشدته   ياخالقد   هدا زهياگر انگا ، اخالقي عمل كني . سو نهاد  هر نوا عذر و بهانهبا يک
خواهي  بدود   چرا كه در اين صورت فق  موجود  طبيعي،  يگو باشپاسخ  يتواني، نم يباش

 بده ايدن دليدل شدرّ    فق   (انسا ي بهترين )حتّ بنابراين، عمل هر انسانينه موجود  اخالقي؛ 
دهدد.  يم رييت ها با شيوۀ عمل هماهن  كرد  آ را در  شيهازهيانگ ياو نظ  اخالق كه است
 داند.مياخالق  بشر را شرط مطابقت با قانو  ۀانتمايالت خودخواهها و انگيزه كانت
 

 مفهوم شرّ .6

 كامالً متفاوت دارند: ۀبه زع  كانت افعال نيک و بد ما دو سر چشم
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 انگيزۀ اخالقي -ال 

 نفس( )حب  خواهيخويشتن انگيزۀ -ب

حدالي كده انگيدزۀ    كنندد. در ما را منعکس مي ، ذات دوگانۀكانت، اين دو انگيزه ۀدر نظري
انگيدزۀ   ت اسدت كده مدا موجدوداتي آزاد و منطقدي هسدتي ؛      دهندۀ ايدن واقعي د  اخالقي نشا 
سي و طبيعدي هسدتي . از آنجدا    دهندۀ اين است كه ما موجوداتي احساخواهي نشا خويشتن
دو را مطمدح  يعت دوگانۀ ماست، لذا مدا بايدد هدر   ضرور  و برخاسته از طب ،دو انگيزهكه هر
   (.Fremstedal,2014:29« )شته باشي نظر دا

هايي كده  خواه خوب باشد خواه بد، ميا  انگيزه ،كانت براين باور است كه موجود انساني
ق يکدي را  دهند تا رفتار او را سبب شوند تفداوت قائدل شدده و تحقّد    دست به دست ه  مي

آدمدي اسدت.    در رفتدار  داند و اين امر عامدل اصد ي بدروز شدرّ    مشروط به فقدا  ديگر  مي
هدا  در نهادشا  شرورند. انسدا   دليل وجود تمايل به شرّها بهاساس نظر كانت، تمامي انسا رب

ت محسوسشا  محددود  دليل ماهي عين حال بهشوند، درموجوداتي عاقل محسوب مياگرچه 
ي خود را بر قانو  اخالقدي  ها  حس شود انگيزهه  هستند و اين محدوديت آنها موجب مي

. كاندت  اسدت در جها   شرّوجود ترجيح دهند. از نظر كانت اين هما  امر  است كه سبب 
تنهايي در توا  انسا  نيست و او بده ايدن منظدور نيازمندد     به بر اين باور است كه غ به بر شرّ

را داشدته   هميار  خداوند خواهد بود. اما برا  اينکه استحقاق دريافدت ايدن موهبدت الهدي    
لي دروندي را در خدود ايجداد    باشد، خود نيز بايد زمينۀ دريافت آ  را آماده كند. او بايد تحدو  

انجامدد، ارادۀ نيکدي كده واكنشدي     گير  ارادۀ نيک در نزد انسا  مدي ل به شکلكند، اين تحو 
اصدطالحات   زءجد  ،، خدوب و بدد  اصطالحات خيدر، شدرّ   معموالً. بنيادين است در برابر شرّ

 ۀتي دربدار  ي مباحث سنتي اخالق است. كانت نيز با اينکه بحثي متفاوت بدا مباحدث سدنّ   اص
تنهدا خيدر بددو  قيدد و     » نظر كانت كند. بهكند از اصطالح خير استفاده مياخالق مطرح مي

جدا  از اينکده پيامدد    انسا  برا  عمل به خير ۀاراد (.Kant, 2009: 9« )اراده خيراست ،شرط
نظدر او   ، تنها خير مط ق اسدت. بده  برا  انسا  به همراه خواهد داشتاين اراده چه عم ي را 

ندد. هدوش، ذوق،   اشوند در خوب بود  مشروطبيشتر چيزهايي كه خوب و خير شمرده مي
داني  كه به چيزهدا  ديگدر  كده ارزشمندشدا      ارزش ميدلير  و ثروت را تنها در جايي با

 ،واقدع  درخير چنين نيست و بدو  قيدد و شدرط، نيکوسدت.     ۀداني  كمک كنند؛ ولي اراديم
د و آ  كند عالمي را خارا از عال  محسوس و واقعي ترسي  مي ،اخالق خود ۀنت در ف سفكا

يت جبدر  را در آ  حداك    كه قانو  و ع ّ ،خالف عال  محسوسعال  درو  انسا  است و بر
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بده حکد  عقدل،    عا همين است كده  ارا  اختيار است و شاهد اين اد عال  درو  ما د ،بيندمي
تدواني  تصدمي    كندي  و مدي  خود را برا  انجا  يا انجا  نداد  هر عم ي مختار احسداس مدي  
هدا را منبعدث از   اعمدال انسدا    ،بگيري  عم ي را انجا  دهي  يا ندهي . كانت بدر ايدن اسداس   

اند دسدتور  بدرا  اعمدالش داشدته باشدد.      توداند. هركس برا  خود ميدستور شخصي مي
   كنند.ها بر حسب دستور  است كه برا  اعمال خود اختيار مياخالقي بود  اعمال انسا 

 بدود،  آ  عقالندي  منشدأ  جسدتجو   بايستي در ،از زما  وح ه هر عمل شرورانه و در در هر
 اسدت  هرچندد ممکدن  . اسدت  كرده سقوط درآ  گناهيبي حالت از مستقيماً انسا  كه گويي

 هندوز  بوده باشد، با ايدن وجدود   آ  بر تأثيرگذار طبيعي ع ل يا و باشد او قب ي حاصل رفتار
 مدورد  او انتخداب  قددرت  از اصد ي  ضرورت يک عنوا به هميشه بايد عمل اين و بوده آزاد

   (.kant,1996:86) گيرد قرار داور 

 

   گیرینتیجه .7

يافتن نوعي معنا  اخالقي برا  طبيعدت   هدفِ ب ندپروازانه بابنيادين كانت تالشي  شرّ ۀنظري
 ،آ  موجدب  به اخالقي كه خواهي بر انگيزۀۀ خويشتنق انگيزانسا  است. در اين نظريه، تفو 

 ارتقدا   در راسدتا   گدا   اولدين  كندد؛ مدي  ق مدداد  اخالقدي  شکسدت  يک را عمل خود فرد
يدک   امدر  اسدت. ايدن   ت اخالقيمسلولي  آغازگر نوعيو به تجربه طريق از فرد  ها اولويت

 و قيدد بدي  طبيعدت  از غيدر  ،چيدز  هديچ  در تواندنمي خود خود به كه است انتخاب اخالقي
ندوعي درك وجدداني    انسا  به واسطۀبگيرد.  قرار االمر و آزاد  ناشي از اختيار نفس شرط
دربارۀ گناه نخسدتين،   برخالف نظر آبا  ك يسا در ط ب سعادت اخالقي است. كانت ،از خير
استعداد يدا   و در مفهو  عا   ميل بين است مراقب دارد، بنيادين شرّ از كه شرحي ۀتوسع برا 

سده   شدامل  كده  كندد مدي  اشاره يتيك ّ به ،«ميل» از استفاده با كانت. شود قايل ميل ذاتي تمايز
 اسدتعداد  كده  آنجدا  از. هسدتند  تانسداني   و يتشخص د  ت،پيوستگي تحت عناوين حيواني ه هب

باشدد.   نيدز صدادق   تحيواني د  در تواندد نمي به شرّ تمايل است، خود  خود خوببه انساني
 بدرا   حدال  ايدن  بدا  امدا  است، بشر افراد بر نفوذ داشتن به قادر شک حيواني بدو  تمايالت
 طبيعدت  رو، اين است از ضرور  كند،مي رشد جامعه يک درو  در و حيات دارد كه انساني

نيدز   تشخصدي   كندد،  شدرور  تشدد   بده  را هدا انسدا   تواندمي سختيبه ما شهوات نفساني و
 شدرط و  و قيدد بدي  انتخداب  قددرت  تعيدين  ت،شخصدي   اسدتعداد . باشدد  تواند عامل شرّنمي
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 نمتضدم   كه كدامالً  راهنما اص ي. است اخالقي قانو  حداكثر  صورت بستن برا  ا انگيزه
و  خداص   ۀزميند  يدک  طريدق  از تنها است؛ الجر  فساد اخالقي موضوا به وابسته سعادت و

 ت اخالقي امر  بسيار مه  در حيطدۀ آزاد  انسدا  اسدت كده    مسلولي . است پذيرامکا  نمعي 
 بده  هدا انسدا   در را يدا خيدر   شدرّ  به تمايل دقيق، طور به را برعهده دارد و كرد  مجزا وظيفۀ
 يكده سدع   در نظدر گرفدت   تلدور   کيعنوا  به توا يرا م بنيادين شرّ ۀينظر .آوردمي وجود

اساسداً  چرا  نکهيو ا  يپا بگذار ريرا ز ياخالق نيقوان  يدار ليدهد كه چرا ما تما حيدارد توض
 ليد تما زعد  كاندت  بهها به نظر برسد. انسا   برا يالزا  قطع کيعنوا  به ديبا يقانو  اخالق

ناشدي از اسدتعداد ذاتدي     ليبا م اخالقي، امرتصديق يک  معمول انسا  در گزينش شرارت يا
اسدت.   تيمشروط به انسدان  يطور ك ّاحتمال به نيكه ا ييتا جا ؛شوديتفکر( انجا  مانساني )
بده   ازيد كده در آ  ن  كندد يمد  صمشدخّ « يعد يطب کيد الکتيد»را با  ليتما اي استعداد نيكانت ا
ي عمدل اخالقد  هدر    برا ا زهيانگعنوا  آنها به ريناپذيرغ  سرشت آشتو اخالق، به سعادت
تدوا  وارد دانسدت   ۀ شرارت راديکدال كاندت مدي   نقد  كه بر نظري ،در آخر .است ضرور 

تدوا  بده   اب وارد شده است را مدي جنجالي و جذّ ۀع يرغ  نظرات له و ع يه كه بر اين نظري
 شرح زير بيا  داشت:

و  دربدارۀ   ۀآغازگر نظريد  فرد ، آزاد  به بنيادين شرّ داد  موضع كانت در نسبت .1
 اخالق است. استقالل

 از محددود  ديددگاه  يدک  و گيردمي ناديده را شرورانه تمايالت و اميال وجود كانت .2
 دهد.مي هارائ را ممکن اخالقي اصول

 ۀهمد  توا  اسدتدالل كدرد كده   مي اخالقي، رفتار قديسا  از متضاد ها نمونه ارائه با .3
 .نيستند شرور اخالقي نظر از هاانسا 
 نظدر  در خداص   اخالقدي  قدانو   يدک  محتوا  از يتخطّ عنوا به نبايد، اخالقي شرّ .4

 دروندي  تموقعي د  يک عنوا به ب که، ( غيره و، تجاوز نکنيد، نگوييد دروغ) شود گرفته
 باشد. قابل تشخيص خود خود تواند بهمي اراده انسا  نيز نوعي انحراف از يا خاص 

اصدطالحات خدود    برو بندا  بنيدادين از منظدر پديدارشناسدي    شرّ دربارۀ كانت ۀنظري. 5
پدرده  همواره در پدس  اخالقي ا  كه ارزشگونهاشناخته دارد بهنً  يک بعد كامال ،كانت

 .است پنها  ق بي سياه و شرير
 شدود،  استنباط او انساني ۀگون مفهو  از تواندت نميشرور بشري  طبيعت كه ادعا اين. 6

 ۀنظريد  بندابراين،  .باشدد  تح ي دي  تواندد نمدي  ين موضع است كه ايدن اسدتدالل  بيانگر ا



 شرّ بنیادین و مسئولیّت اخالقی در فلسفۀ کانت   56

 

لدذا ايدن ايدراد    باشدد.   تركيبي پيشين استدالل يک تواندمي تنها كانت راديکال شرارت
 مبندا   فرد  كه بتواندد  رفتار يک از پيشين كانت وارد است كه استنباط ر بر نظريۀثِّمؤ

 باشد اساساً فراه  نيست.   بشر  ۀاخالقي جامع اصول ۀهم برا  متقني
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