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شوق کانت نسبت به انقالب کبیر فرانسه، انقالب امریکا و 

ها برای رهایی از یوغ انگلستان پرآوازه است. همین کوشش ایرلندی

را برای کانت به « ژاکوبنِ پیر»انگیزِ شوق بود که لقبِ نه چندان حسرت

و اعدامِ شاه و  حکومتِ وحشتهای ارمغان آورد؛ و با اینکه او تندروی

میهنان را محکوم کرد، حتی چنین رویدادهایی که بسیاری از همشاهبانو 

او را علیه انقالب و همۀ  پیامدهایش بسیج کرد هم کانت را وانداشت 

اش به اصول انقالب کبیر را تعدیل کند؛ حتی شایعه شده بود سرسپردگی

 2شود. 1یسامانوئل ژوزف سیکانت عازم پاریس خواهد شد تا دستیارِ 

دربارۀ این زبانزد: شاید جستارش به نام  1۷۹۳وقتی در سال بنابراین، 
را برای نشریۀ  ۳خوردنگرۀ درستی باشد، ولی به درد عمل نمی

Berlinische Monatsschrift  اش نگرانیفرستاد، سردبیر که دل

 آشکارا فرونشسته بود پاسخ نوشت:

شما  رک بگویم، از این جستار حسابی حظ کردم چرا که شایعۀ حمایت»

از انقالبِ هرچه انزجاربرانگیزترِ فرانسه را ) راستش من از اول هم به 

                                                           
. بخش وسیعی از ادبیات انقالب فرانسه است ه  دانان برجستحقوقپردازان و ظریهیس، از نیا گاه آبه سی 1

های فعالیت ه  گردد. درباردر تداول جدیدش تولید شده به میراث او برمی« ملت»آنچه بعدها ذیل نام 
شده که در سیاسی و نمایندگی او حواشی سیاسی زیادی در تاریخ آمده است. فیگوری بسیار مهم و شناخته

کننده است.  و  )نکاتی که با واو مشخص قانون اساسی اشمیت هم یک طرِف گفتگوی تعیینکتاب تئوری 
 اند از ویراستار، احمدرضا آزمون، هستند(.شده

 روایتی از این شایعه در اینجا آمده:  2
Revolution (London, 1920), 276-77. G. P. Gooch, Germany and the French 
3 Über den Gemeinspruch: Das mag in Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 
Praxis 
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و هرجور خرِد  1آن بدگمان بودم(  که در آن آزادی عقل و اخالقیت

ترین شکل زیر پا گذاشته شرمانهگذاری دارند به بیکشورداری و قانون

 2«شوند، ابطال کرد...می

انت از آن روست که این نوشته خاطریِ جناب سردبیر از جستار کآسوده

کند، حال آنکه ایشان شواهدی در دست داشت حقّ انقالب را انکار می

که انتظارِ دفاع کانت از انقالب را در او برانگیخته بود. با وجود این آنچه 

مایۀ آسودگیِ خاطر بود، برای دیگران همواره  Biesterبرای سردبیر 

 جور پارادوکس بوده است.یک

ورزد ولی ها همدلی میچیمنشیِ کانت چطور با انقالبه نیکمردی ب

منشیِ گویم مردی به نیککند؟ میحق و موجه بودنِ انقالب را انکار می

کانت چرا که ادعا شده محکومیتِ انقالب از سوی او در کارهای 

کارانه است؛ سرخم کردن در برابر سانسور. این اش فریبمنتشرشده

توان ابطال کرد؛ ولی هرچند دور از ذهن نیست که میها را ندست اتهام

کانت از سانسور به ترس افتاده باشد، این اتهام به چشمم نامعتبر 

نماید، چون آنچه درعمل پیداست صرفاً سکوت کانت در برابر می

موزس ، به 1۷۶۶است، نه فریبکاری. در  1۷۹2سانسور در سال 

 نوشت:مندلسزون 

                                                           
 نیز رایج است. و اخالق فردیبه   moralityه ترجم 1

2 Biester to Kant, Oct. 5, 1793; Kants Gesammelte Schriften, Prussian Academy 
edition (hereafter cited as "Ak."), XI, 456; Kant's Philosophical Correspondence, 
trans. Arnulf Zweig (Chicago, 1966), 208-09. 
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شان های بسیاری را که دربارهفاش گفتنِ مسئله این درست که هرگز دلِ»

ام نخواهم داشت، ولی هرگز هم سخنی به زبان بروبرگرد متقاعد شدهبی

 1«نخواهم آورد که باورش نداشته باشم.

نیز این رویکردش را به همان اندازه  1۷۹۰بر این باورم که کانت در دهۀ  

هی دیگر برای ؛ پس بر من است را1۷۶۰گرفت که در دهۀ جدی می

 تبیین این ناهماهنگی آشکار در رفتار کانت بجویم.

پذیر است چرا آقای سردبیر وقتی دید در جستارِ کانت حق برای ما درک

انقالب انکار شده با سرخوشی جاخورد. نام کانت در قامت یک ژاکوبن 

نه انگاراایده زی تاریخی کلینه تنها تا برلین بلند شده بود، که همچنین در 
که نُه سال پیش از این جستار چاپ شده بود هم،  2میهنبا آهنگِ جهان

 حتی پیش از انقالب فرانسه، از امید به این دم زده بود که:

پا به  …میهنیگرانۀ بسیار، شرایطی جهانهای اصالحپس از انقالب»

 ۳«عرصۀ وجود خواهد گذاشت.

                                                           
1 Kant to Mendelssohn, April 8, 1766; Ak. X, 69; Zweig, 54. 
2 Idee zu einer allgemeinen Geschischte in weltbürgerlicher Absicht 
 
3 Ak. VIII, 28; Kant on History, ed. L. W. Beck (Indianapolis, 1963), 23.  

« reformative revolutions»که در انگلیسی به « Revolutionen der Umbildung»عبارِت آلمانِی 
 ها لزوما از خونریزی پرهیزکند که این انقالبشده )بر خالِف عبارت انگلیسی( چنین القاء نمی برگردانده

 داشتند.
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جستارِ یادشده به آن رسید ای که کانت در اگر چنین بیانگاریم که نتیجه

های ایم؛ چون کانت در یادداشتزده کرد دور نرفتهخودش را هم شگفت

شروط به اینکه نویسد مقاومت در برابر دولت ماش میمنتشر نشده

که در اقامه شده باشند )چنان در پشتیبانی از این کار 1های نظامنامهماده

شدنی است، از مفاد توجیه (2مورد خاص انگلستان همینطور هم شده بود

]الزمِ آن هم[ یک یافتۀ قانونیِ رسمی است حاکی از اینکه پادشاهْ قراردادِ 

انقالب  برخی مواردآغازین را نقض کرده است؛ کانت عقیده داشت در 

 های نظامنامه هم موجه است:حتی بدون اقامۀ ماده

دهد نمیفرض قرار را پیش ۳ی که حکمِ دارای اعتبارِ قانونیقدرت»

مگر در غیرقانونی است؛ در نتیجۀ این سخن ]مردم[ نباید شورش کنند 

مطرحش کنند، محضِ  4مدنی اصالً نتوانند در یک انجمنموردهایی که 

های ناهمخوان با سرشت بشر، نمونه: تحمیلِ دین، اجبار به ارتکابِ گناه

 5«ترور و غیره و غیره...

                                                           
1 constitution 
2; Ak. XIX8044, 8043Reflexionen   ,590 ,591ای محکوم است.. ولی خشونت توده 

کانت سکوِت ترتیباِت قراردی تصویب شده به « خوردشاید نگره درستی باشد، ولی به درد عمل نمی»در 
 د کرده.آورد را تاییدر خصپص حِق سرنگون کردِن پادشاهی که بجایش نمی ۱۶۸۸سال

 
3 ftig UrtheiläRechtskr 
4 civil union 
5.95-594XIX, . ; Ak8051Reflexion    

سزاست خداوند را اطاعت کنیم »بندهایی که در اثر زیر به منزلَه شاهدی بر این ادعا که کانت  با گقتن اینکه 
ی بیش از توجیِه نافرمانِی تالش برای به زیر کشیدن حکومت را توجیه کرده در نظر من چیز« ها رانه انسان
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است. با توجه به آنچه از نظریۀ قانون تأکیدِ خود کانت « و غیره...»این 

ای که نظریه-دانیم طبیعی کانت و توجیه قانون موضوعه به اتکای آن می

بیراه نیست  -اندالک و هابز به یک اندازه در پروراندنش دست داشته

توانسته حق مقاومت علیه حکومتی جبار که چنین بیانگاریم که کانت می

شهروندان سلب کرده، به رسمیت بشناسد.  گذاریِخودآیینی را از قانون

از پیروان کانت، در شمارۀ  ،آؤگوست ویلهلم رِهبِرکگونه نیز شد و همین

ای نوشت و درست همین نتیجه را از مقدمات بعدی همان نشریه جوابیه

 کانت بیرون کشید: 

اگر سیستمی از مواردِ جزئیِ موضوعه که به صورت پیشینی از قانونِ »

ها اعمال کنیم، چیزی کمتر از انحاللِ آیند را بر جهان انسانیطبیعی برم

های مدنیِ کنونی در پی نخواهد آمد. چرا که طبق چنین کاملِ نظامنامه

سازگار ایدئالِ عقل ای معتبر است که با عزمِ سیستمی، تنها آن نظامنامه

های موجود کنونی نخواهند یک از نظامنامهباشد. به این سبب، هیچ

نیازهای  …ها نقض کنندۀاگر این نظامنامه …انست سرپا بمانندتو

ای عقالنی باشند، بشر نه تنها مجاز، که موظف به نظامنامه نخستین

                                                           
مدنی -کند که قانوِن سیاسینماید و حتی همان نافرمانی منفعالنه را هم تنها آنگاه توجیه میمنفعالنه نمی

 است.« شّر در خود»فرمان به امری بدهد که 
H. S. Reiss, "Kant and the Right of Rebellion," J. H. I., XVII (1956), 190-91 

 را اینجا گفته:کانت این سخن 
 (Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, Ak. VI, 99n; Greene and 

Hudson trans., 90n.) 
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هایی است که با قانون اخالقی نخستین در نابودساختنِ این نظامنامه

تضادند. تا هنگامی که برابریِ کامل مستقر باشد قالبِ حکومت 

ی رواست هرچیز دیگری فدای برابری بشود. بالموضوع است؛ ول

 1«بنابراین، نظریۀ انقالب پیامد ضروریِ سیستمِ فیزیوکراتیک است.

آنکه از قیاسِ حقوقیِ ]طرح شده برای دفاع از[ حق انقالب کانت )بی 

 1۶۸۸بند انقالبِ شکوهمندِ را رد کرد و توجیه نیم رهبرکنظر  2نام ببرد(

اش تنها یک مورد د. در کارهای چاپ شدههایش خاک خوردر دستنویس

خورد )که در باال در محکومیت انقالب آن هم نه از ته دل به چشم می

 Biesterتر از جستارش در نشریه آقای آمد( و بندی دیگر )که سپس

کند. این نوشته شده( که در آن انقالب را اگر نه توجیه، دستکم عفو می

نماید، جایی که میرخ  4آموزۀ داد ۳یکیِسربنیادهای متاگیتمورد اخیر در 

]که هیچ با توسل به حق ضرورت »گوید که مردم کانت از این سخن می

 ورزیدستکم نوعی عذر برای خشونت شناسد[حق دیگری را بازنمی

دارند. ولی بجز این دو مورد، جدیت  5«]در راه به زیر کشیدن یک پادشاه[

                                                           
1 Über das Verhältnis der Theorie zur Praxis (1793) in Über Theorie und Praxis, ed. 
Dieter Henrich (Suhrkamp, 1967), 128. 

 
2 Kant to Biester, April 10, 1794 (Ak. XI, 496-7; not in Zweig). 

 متافیزیکی. و 3
4 Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre 
5 Rechtslehre (Part I of Metaphysik der Sitten), Ak. VI, 321n; cf. 236; Metaphysical 
Elements of Justice, trans. John Ladd (Indianapolis, 1965), 87n; cf. 42. 
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اش با انقالب پنداریکانت در انکار حق انقالب به همان آشکاری همذات

 کبیر است.

این پارادوکس را به ترتیب زیر بررسی خواهم کرد. نخست ایرادهایی 

کند و از سنخ فلسفۀ حقوق هستند برخواهم شمرد؛ که کانت مطرح می

م او از اش که بستر فهسفۀ سیاسیسپس به اختصار آن بخش از فل

دهم و پس از آن خاستگاهِ آورد شرح میرا فراهم می 1۷۸۹رویدادهای 

اش با انقالب کبیر را که البته در جایی بجز فلسفۀ حقوقش ریشه همدلی

ای میان نگرش کانت و کنم. در مقام حسن ختام، مقایسهدارد تصویر می

 هگل برپا خواهم کرد.

آسا کوتاه است. به لطفِ قراردادِ ت علیه حق انقالبْ برق.استدالل کان1

تواند در بطن ناپذیر است. یک نظامنامه نمیاجتماعی، حاکمیتْ اشتراک

ای باشد که مجوزِ نسخِ همان نظامنامه را خود دارای قانون موضوعه

 دولتیک که به شکل  1یخوانیدۀ قدرتِ سیاسیِ مخالفبدهد؛ در ا

 2هست.  تشکیل یافته تناقض

تواند هیچ متممی داشته باشد که مجوز مهار یا مقاومت نظامنامه نمی»

را در موردهایی که نظامنامه را پایمال کرده، به مرجعی  ۳علیه رئیس کشور

ایستد البد باید درون دولت بدهد، زیرا کسی که جلوی رئیس کشور می

                                                           
1 Gegenmacht 

2 Über den Gemeinspruch ..., Ak. VIII, 303. 
3 chief magistrate 
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د که قصد قدرت بیشتری از، یا دستکم قدرتی برابر با، کسی داشته باش

؛ به سخن دیگر، این فرد باید چنان قدرتی …سرشاخ شدن با او را دارد

داشته باشد که فرمان به مقاومت همگانی بدهد. در این صورت دیگر 

رئیس کشور این دومی است، نه همان که از قبل بود، و چنین فرضی 

 1«کنندۀ خودش است.نقض

خوانی با قدرت مطلق رئیس کشور صدور جواز به هر شکلی از مخالف

)مخالفتی که بتواند بر اقتدارِ عالی او حد بگذارد( نقض غرض خواهد 

کشیدنی است( بود، زیرا  در این حال دیگر قدرت )که اینک به چالش

مرجعِ عالی قانونی که تعیین کند به طور عمومی چه چیز عدل است و 

در این استدالل، فرمالیسمِ کانت از همیشه  2هد بود.چه نیست نخوا

قانونی را روا بدارد، نه اینکه یک تر است. نه شدنی است قانونْ بینمایان

آمیزِ خودش را فراهم آورد. به نظرم نهادِ قدرتْ شرایطِ انحاللِ خشونت

هیچکس نباید قویاً از استدالل کانت جا بخورد؛ اگر هم کسی قانع نشود، 

نظرانۀ کانت مخالف است، های تنگاطر این است که با خودِ فرضبه خ

نه با دقتِ ]علمیِ[ به کار بسته شده در پروراندن استدالل و به دست 

شود تا توجیهِ اش. آدم انقالبی به مفادِ یک نظامنامه متوسل نمیدادن نتیجه

صالح پا کردن همان نظامنامه را بیابد؛ نهایتش برای اکارزارش برای کله

درآمدِ کند، و شاید بر پیشهای اجرایی به نظامنامه رجوع میرویه

که از قانون طبیعی، و نه موضوعه، در آن آمده  نظامنامه و آن طرح کلّی
                                                           

1 Rechtslehre, Ak. VI, 319; Ladd, 85. 
2 Ibid., Ak. VI, 372; Ladd, 140-41. 
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گاهی بهره ببرد برای نقد قانون مثابۀ تکیهدست بگذارد تا از آن به

سربنیادهای خواهد ردّش کند. در ای که میموضوعه و نظامنامه

پردازد، گذاریِ پیشینیِ جامعۀ مدنی میکه به پایه تاگیتیکیِ آموزۀ دادم

توانسته به نتیجۀ دیگری برسد. انقالبْ قانون موضوعه را نسخ کانت نمی

کند؛ قانون موضوعه و سیستم نیز در عوض انقالب را محکوم می

کنند. انقالب برابر است با بازگشت به طبیعت، همان وضعی که می

 1جوید. برپاکنندۀ قانون موضوعه از آن تبری میقراردادِ

ای جلب مان را به نکتهنماید که کانت توجهتا اینجای کار چنین می

برای « قانونی»آور است، اینکه وجود حقِ کند که از فرط بداهت ماللمی

انقالب نشدنی است. انقالب بنا به سرشتش انکار این است که 

ناپذیر هستند؛ مسخره است به یک ای نسخهای حقوقی و نظامنامهدعوی

اش بردارد چون کارش مصداق انقالبی بگوییم دست از کنش انقالبی

 شکنی است.قانون

نقدی از یک سنخِ دیگر  2ای فلسفینگارهزی آشتیِ جاودان: پیشولی در 

]علیه حق انقالب[ طرح شده که بیشتر در فلسفۀ اخالق کانت ریشه دارد 

قید دستورِ بیاش. آن استدالل قبلی، حاصلِ تا مابعدالطبیعۀ فلسفه حقوق

قاعدۀ دارد بر اساسِ اش است که ما را بازمیدر آن صورتبندی ۳و بند

                                                           
1 Ibid., Ak. VI, 355; Ladd, 129. 

 (. و1795جستاِر: به سوی صلح جاودان: طرحی فلسفی )  2
Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf 

3 categorical imperative 
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شمول یابد خودش را نقض فعالیت کنیم که چنانچه  1عملِ سوبژکتیوی

کند. ولی این استدالل تازه برآیندِ آن صورتبندیِ دیگرِ دستورِ بی قید می

کند در گزینشِ شیوۀ رفتارمان با دیگران و بند است که ما را ملزم می

فرمول برد به آنچه که کانت خود بنگریمشان، و راه می-همچون غایتی در

ان هر کنشی در مواجهه با دیگر»نهد: نام می حقوق عمومی 2درگذرندۀ

یافتن جور نباشد ناعادالنه با عمومیت آن ۳اگر قاعدۀ عملِ سوبژکتیوِ 

عدم مشروعیت شورش از آنجا ناشی »گیرد: کانت نتیجه می« است.

شود که قاعدۀ عملِ سوبژکتیواَش اگر همگانی شود، هدف خود را از می

 شورش به اقتضای اندازد. پس، ]قاعدۀ عملِ سوبژکتیوِ موضوعیت می

تا کارگر بیافتد، بنابراین  4«مورد خاص[ باید پسِ پرده نگه داشته شود

نامشروع است. از قضا قاعدۀ عملِ سوبژکتیوِ سرکوبِ انقالب، از این 

آید و نامزد آن است که شمول هرچه بیشتری آزمون سربلند بیرون می

دهد. ب ترجیح مییافته و مؤثرتر هم واقع شود. کانت فرگشت را به انقال

طبق نظر کانت اگر روشنگری ]در سطح[ عمومی و آزادی مطبوعات در 

تر گریزناپذیر کار باشد، فرگشتِ دولت به شکلی از حکمرانی عادالنه

 5ها در حکمِ تندیسِ نگهبانِ حقوق بشر است.است. آزادی رسانه

                                                           
1 maxim 
 استعالیی 2
3 maxim 

4 Zum ewigen Frieden, Ak. VIII, 381; in Kant on History, 129-30. 
5 Über den Gemeinspruch ..., Ak. VIII, 304. 
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ح اصال رضایتیْاز نا 1راناناد از طریق مطلع ساختن حکممطبوعات آز

ها سازند؛ و به سود حکمرانان است که این نارضایتیدولت را ممکن می

یعنی قانونی وضع شده برای -برطرف شوند، چرا که قانونِ نابخردانه 

های لرزش پایه -2کردندمردم که اگر دست خودشان بود وضع نمی

آورد.  اصالح فقط در رانان را در پی میحکومت و ناامنی خود حکم

انجام شود، ولی اصالح  ۳افتد که بدستِ کشورخدیوگر میصورتی کار

در اساس از کمبودها  شود که کشورخدیوهنگامی انجام میبخردانه تنها 

مطلع شود. با همۀ این اوصاف تا  4اشهای دستگاه اجراییانصافیبی و

وقتی اصالح صورت نگرفته مردم باید اطاعت کنند چرا که تمرّد برابر 

است با بازگشت به وضع طبیعی و سپردن بهتر یا بدتر بودن حکومت 

جدید نسبت به قبلی به بخت و مشیت الهی. اصالح برابر است با 

دولت  5ازرَوَندِ ولی انقالب مساوی با ب پیشرفت یا دگردیسیِ دولت،

های قبلی در مسیر دور آنکه گام؛ از اول پایه نهادن جامعۀ مدنی بی۶است

 شدن از وضع طبیعی لحاظ شوند.

استقرار حکومت به اتکای نیروی قهریِ غیرقانونی نه از مشروعیت و 

کاهد و نه حتی درخواست سرسپردگی کردن را از آن سلب اعتبارش می

                                                           
1 rulers 
2.95; Ladd, 327Rechtslehre, Ak. VI,   
 (the sovereign) اکم. وح  3
4 administration 
5 palingenesis 

6 Ibid., Ak. VI, 339-40; Ladd, 111. 
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ها روزی با زور سر کار آمدند، نه همۀ حکومتکند. کانت قبول دارد می

با قرارداد. ولی خود عمل کاوش در منشأ تاریخی حکومت به منظور زیر 

 اصلِ بالموضوع 1سؤال بردن مشروعیتش کنشی قابل مجازات است.

 دولت به منظور  ِبودن منشأ تاریخی، در مسئلۀ اعتبار قانونی

در اثر شورش مستقر شده  بخشی به حکومتی به کار رفته کهمشروعیت

برکنار شده  ۳نِ راتواند به طور مشروع حکمنمیحکومت جدید  2است.

توانسته را مجازات کند، چراکه آن حکمران طبق نظامنامۀ پیشین نمی

 4خطای )قابل مجازاتی( انجام دهد.

 

ترین اصل آن پردازم که بنیادینکانت می  5. اینک به نظریۀ حکومت2

 قوا است.آموزۀ استقالل 

 ۷آمد و اتفاقِ -اش را از هم، اقتدارِ برحقکنندۀ قانونیا تعیین ۶کشورخدیو

اش گذارانهگویی مرجعیت قانون ۸کند.مردمْ طبق یک قرارداد کسب می

اش به احتمال یافتهولی مرجعیت کُنش ۹گذار کامل، خدا، دارد.را از قانون
                                                           

1 Ibid., Ak. VI, 319, 339-40, 372; Ladd, 84, 11, 140. 
2 Ibid., Ak. VI, 323; Ladd, 89. 

3 ruler 
4 Ibid., Ak. VI, 317, 341; Ladd, 82, 113-14. 
5 government 

 حاکم. و 6
 توافق. و  7

8 Ibid., Ak. VI, 315; Ladd, 80. 
9 Ibid., Ak. VI, 319; Ladd, 84-85. 
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ارداد تنها یک توجیهِ رآید، حال آنکه ایدئال ققوی از قدرتش برمی

از این واقعیت است. کشورخدیو در رابطه با فرمانبران از  1رخدادیپس

هایی برخوردار است، ولی مجبور نیست به تکلیفِ متقابلی گردن حق

، به این اعتبار که 4بری از خطاست ۳با این تفاسیر کشورخدیو 2بگذارد.

هیچ حقی »نیست: دهد قابل مجازات هیچ یک از کارهایی که انجام می

تر است، و از همه برای آشوب وجود ندارد، حق انقالب از آن هم بیراه

 5«تر دست یازیدن به، یا ستاندن جان رئیس دولت است.بیراه

] رئیس کشور یا  ۸[ کشورخدیو۷عامل ]و زیردستِ  ۶رئیسِ حکومت

های رئیس حکومت نه قانون، که مصوبنامه و رئیس دولت[ است. فرمان

رئیسِ حکومت معطیِ کشورخدیو و فرمانبردار  ۹مقررات هستند.

باید از  1۰دیو وضع کرده است. فرمانبردارانهایی است که کشورخقانون

های رئیس حکومت اطاعت کنند و حتی اگر رئیس حکومت مصوّبه

نون عمل کرد شهروندان نباید فعاالنه علیه او مقاومتی سازمان خالف قا

                                                           
1 post factum 

2 Ibid., Ak. VI, 319, cf. 241; Ladd, 85, cf. 47. 
 حاکم. و 3

4 Ibid., Ak. VI, 317; Ladd, 82. 
5 Ibid.,A k. VI, 320; Ladd, 86. 

6 Regnet 
 تابع. و 7
 حاکم. و 8

9 Ibid., Ak. VI, 317; Ladd, 82. 
10 subjects 
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شان دائر بر انتقاد و درخواستِ بدهند مگر با سرلوحه قراردادن حق

تواند رئیس حکومت را خلع کرده و در کشورخدیو می 1اصالح.

 2حکومتش تغییر ایجاد کند.

 های مقننه و قضایی و مجریۀ حکومتْ همه در یکهنگامی که رویه

های مختلفی از دولت شخص اخالقی یا فیزیکی زورچپان شوند، شکل

نمایند. اگر یک شخص هم قانون را بنویسد و هم ناکارآمد رخ می

 کل همگی یک  ِاجرایش کند و کشورخدیو و رئیس حکومت و قاضی

در کار نخواهد بود و چنین  ۳شد دیگر سیستم نظارت و توازن قواتن با

داستانی و اتحادِ مردم اگر حکومت در هم 4حکومتی استبدادی است.

خانه داشته باشد و شخص حاکم منفعت و حقوق مردم را نمایندگی کند، 

خواهانه شدنی است صورت دولت پادشاهی ولی روح آن جمهوری

باشد. همانطور که دیدیم، اصالح مشروعِ حکومت در نهایت با عاملیت 

و برای تغییر در شود، ولی حتی حق اانجام می 5شخص کشورخدیو

تواند به صورتی وار، حاکم نمیهایی دارد. نمونهنظامنامه هم محدودیت

پذیر نظامنامه را پاک زیر و رو کند )برای مثال از آریستوکراسی به توجیه

دموکراسی(، چراکه چنین مواردی تنها به تصمیم برآمده از ارادۀ جمعی 

                                                           
1 Ibid., Ak. VI, 319; Ladd, 85. 
2 Ibid., Ak. VI, 317, 321-22; Ladd, 82, 88. 
3 system of checks and balances 
4 Ibid., Ak. VI, 317, 319; Ladd, 82, 85. 

 حاکم. و 5
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حتی اگر تصمیم  1کشورخدیو»نویسد: مردم بسته است. کانت می

عدالتی در گرفت نظام را به دموکراسی تبدیل کند، مرتکب جفا و بیمی

ای بیزار شد، چرا که خود مردم ممکن بود از چنین نظامنامهحق مردم می

باشند و عقیده داشته باشند یکی از دو صورت دیگر برایشان کارسازتر 

 ۳هایاز نایب ایدهد در بدنههنگامی که کشورخدیو رضایت می 2«است.

بازگشت  4مردم نمایندگی شود، حاکمیت با همین کنش او به انبوهه مردم

شود؛ در چنین حالتی پادشاه دیگر پیشاپیش حکومت را تسلیم داده می

بگیردش مگر  تواند سر موعدی مقرر پس، و دیگر نمی5مردم کرده است

 5نظر کانت در هایشان آزادانه چنین کنند. از اینکه پیکرۀ مردم یا نایب

حکومیت پادشاه یکسره »درست همینطور شد، وقتی که  1۷۸۹مه 

های هر شهروندی، دارایی …و به مردم محوّل گشت …سرنگون شد

 «.گذارانۀ آن مردم بوداینک تسلیمِ ارادۀ قانون

                                                           
 حاکم. و 1

2 lIbid., Ak. VI, 340; Ladd, 112. 
3 deputies 
سس است. این ترجمه را به رغم شباهتشان و  ناظر به اجتماع مردمی م(  collective peoplethe)لفظ  4

 یکی دانست. و. multitudeهم در لفظ و هم در داللت، نباید با انبوه خلق یا 
5. 113; Ladd, 341Ibid., Ak. VI,   

 Un roi qui subit»از این دست هایی به پادشاه هشدارهای بسیاری درباره فراخواندِن اتاژنو داده شد، نهیب
une Constitution se croit d6grad6: un Roi qui propose une Constitution obtient 

la plus belle gloire qui soit parmi les hommes ....  » ولی این دیدگاه که برقرار کردن اتاژنو از
قالب باشد( به نظر حرفی است که کانت است )چنانکه گویی برابر با خود عمل ان« ضدنظامنامه»اساس 

ای تِر انبوه مطالب جدلی آن دوران ممکن است منجر به یافِت ریشهپیش از همه زده. البته مطالعه گسترده
 تر از کانت برای دیدگاه بشود.قدیم
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آنچه توجیهی نداشت یکی این بود که لویی شانزدهم قدرت را به اتاژنو 

زدن پادشاه تسلیم کرد و، دو دیگر، گردن گانه(های سه)مجلس طبقه

ملتفت به ایدۀ عدالت انسانی را لبریز از وحشت  جانِ »کاری که -پیشین 

 1«.کندمی

هایی که رغمِ نامشروعیت آن در ابتدا و جنایتولی موفقیت انقالب، علی

دارد در قامت شهروندانی فرمانبران را وامی» -دار کردندموفیقتش را لکه

توانند از اظهار ارادت، و اطاعت م تازۀ امور را بپذیرند، و نمیخوب نظ

پس کانت با انکار  2«.از فرمانروایی که اکنون اقتدار دارد سر باز زنند

شورمندانۀ حقِ انقالب، نه علیه اتاژنو و دولت پساانقالبی، که علیه 

 ها است. با این کار، او مشخصاً ضدانقالب و بازگردانیِ دودمان بوربون

کشورهای خارجی در خصوص مداخله در امور  ۳ادعای حقِ خدیوهای

 4کند.فرانسه برای خفه کردن انقالب را منتفی می

این ایده که حقِ -گزارش ما شاید نشان داده باشد که فرمالیسمِ کانت  

گر است و حقِ شورش، که آبشخورش در اخالق عصیان خودنقض

                                                           
1 Rechtslehre, Ak. VI, 321n.; Ladd, 87n.  

کند یکجور نامنسجمی تی که اقدام به خودکشی میدر تشبیهی که کانت میان اعداِم لویی شانزدهم و دول
وجود دارد، چرا که کانت پیشترگفته بود لویی شانزدهم در لحظه اعدام اصال دیگر پادشاه نبود. مطمئنًا بر 

و غیر قابل فهم مگر به « تر از خوِد قتلشنیع»آنکه مثل کانتتوانیم بیعدالتی رفت، و میلویی شانزدهم بی
بورزیم.  اش کنیم، با انزجار کانت در این خصوص همدلیبندیطبقه« ِب انحراِف مفرطایده نا»منزله 

(Ak. 322n.; Ladd, 88n.). 
2 Ibid., Ak. VI, 323; Ladd, 89. 

 حاکمان. و 3
4 Zum ewigen Frieden, Ak. VIII, 346; Kant On History, 89. 
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های آبستنِ انجام کند با همۀ انقالباو را ترغیب می -ناپذیراست، توجیه

های موفقِ تاکنون بستیزد، حال آنکه همان فرمالیسم تأیید همۀ انقالب

آورد. عالقۀ را الزم می 1۷۸۹و  1۷۷۶، 1۶۸۸شده، به خصوص در  انجام

، با انکار حق انقالب از 1۷۸۹ها، مخصوصاً انقالب او به این انقالب

به « انقالب»سوی او همخوانی دارد، چرا که در شرایط کنونی دیگر 

است. ولی دستکم از نظر من، این ]روش توجیه  1بازگردانیمعنای 

طلبانه که اگر تبییِن یست مگر ریاکاریِ فرصترویدادها[ چیزی ن

تری برای پارادوکس نامبرده پیدا شود، آدم از انتسابش به کانت تن اصیل

 زند.می

دادن این قاعدۀ عمل سوبژکتیو به با این همه، حتی اگر کسی در نسبت

به نفع کی و »اش این است که [ مسئلههای فلسفیکانت که ]در استدالل

درنگ کند، هنوز در رأی کانت مبتنی بر انتقال حاکمیت « تبه ضرر کیس

ای از لویی شانزدهم به اتاژنو بدون طی شدن هیچ فرآیند قضایی، گونه

ای که در ادامه گریِ حقوقی قابل تشخیص است. نتیجهسوفسطایی

دارد: کانت ام مطمئناً پارادوکس ابتدای این جستار را از میان برمیآورده

کند، ولی مسئله این است که آنچه نام انقالب فرانسه ذمت میرا م انقالب

اند اصالً انقالب نبود؛ اگر هم بود، تنها انقالبیِ آن لویی به آن داده

شک چنین صورتبندی از ماجرا برابر است با باری، بی 2شانزدهم بود!

                                                           
1 Restoration 
2 Cf. Dieter Henrich, "Einleitung," Theorie und Praxis, 32. 
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سرسری کنار زدنِ یک پارادوکس با پنهان شدن پشت پارادوکسی از آن 

 تر.هم بغرنج

.برطرف کردن این پارادوکس مستلزم این است که چیزها را نه از ۳

ترینْ شکلِ دیدگاهی حقوقی یا اخالقی، که در مورد خاصِ کانت طبیعی

شناسانۀ او از تاریخ مورد مواجهه است، بلکه از نظرگاه تَلقّیِ غایت

ای تواند مقایسهبررسی قرار دهیم. چراکه کانت تنها از چنین نظرگاهی می

میانِ دولت پیش و پس از انقالب ترتیب داده و دربارۀ یک انقالبْ حکم 

شناسانه اخالقی صادر کند، حال آنکه بیرون از حدود این سنجش غایت

همواره باید از مرجعیتِ قانون موضوعه و قانون طبیعی پیروی کنیم و 

 انقالب به طور پیشینی محکوم است.[ روشن است که. و]

گرایانه برای انقالب ر انجام چنین کاری به توجیهی فایدهولی اگر کانت د

اتکا کند از اصول اخالقی خودش عدول کرده است. براستی هم چنین 

گوید اینکه مردم پیش یا پس از انقالب ؛ داوریِ فلسفۀ تاریخ می1کندنمی

تر هستند یا نه همانقدر بالموضوع است که از نگرگاه قانون نیکبخت

، 2بنیادنیکبختیْای ون طبیعی. پیشرفت در تاریخ نه با سنجهموضوعه یا قان

که با سنجۀ فرمالِ حاکمیت قانون و گسترۀ آزادیِ حقوقی سنجیده 

 شود.می

                                                           
1 Rechtslehre, Ak. VI, 318; Ladd, 83. 
2 eudaimonistic 
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به باور کانت، نظامنامۀ مدنیِ آرمانی، جمهوری است، چون فقط این 

که اگر هم زادگاه همۀ -نظامنامه از اندیشۀ قراردادِ نخستین نشأت گرفته 

 هاست:قاعدۀ آن -ها نباشدمتحکو

ایست که قانون در آن خودآیین جاماندهنظامنامۀ جمهوری تنها نظامنامۀ به

است و به هیچ شخص خاصی وابسته نیست. این غایتِ نهایی هر قانون 

عمومی و تنها وضعی است که که در آن هر شخص از پیش واجدِ حق 

اید اذعان شود که تنها ]در هر قالب حکومتی دیگر[ ب …شودانگاشته می

تواند وجود داشته باشد، نه جامعۀ مدنی یک عدالتِ داخلی مشروط می

 1اش.در حالت مطلقاً حقوقی

ای است که خواهانه در ارتباط با قانون تنها نظامنامهنظامنامۀ جمهوری

 2های نظامنامۀ مدنی است.بنیاد نخستین همۀ صورت

تواند میان انقالب در مسیر بهبود و انقالب در اینگونه است که کانت می

مسیر پسرفت تمایز بگذارد؛ هرچند که هردو به اعتبار انقالب بودنشان 

شود و این افکن میسایه ۳شامیرانی انقالب پاند. از آنجا که در نکوهیده

از آن ها معموال به حکومتی بدتر مساوی است با وضع طبیعی، انقالب

انجامند که در غیر این صورت از طریق اصالح تدریجی ممکن می

گیرد تا نظامنامه را شد. به این خاطر خردِ سیاسی جانب اصالح را میمی

                                                           
1 Ibid., Ak. VI, 341; Ladd, 112-13. 
2 Zum ewigen Frieden, Ak. VIII, 350; Kant on History, 94. 
3 interregnum 
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آنگاه که بانوی طبیعت خود انقالب »تر کند؛ ولی با ایدئالِ قانون همخوان

یعت برای به منزلۀ ندای طب»دیگر خردِ سیاسی چنین انقالبی را « زایدمی

مدارانه که بر اساس قانون ای قانوناصالح بنیادین به منظور ایجاد نظامنامه

 1«ای بادوام است.چراکه تنها چنین نظامنامه»کند فهم می« برپا شده است

ایده زی تاریخی ! جستارِ …هنگامِ انقالب زاییدن بانوی طبیعت

یک تئودیسه است و این پرسش  شبیه میهنانگارانه با آهنگِ جهانکلی

های طبیعت آیا عقالنی است در همۀ پاره»کشد که را به پیش می

خود کانت  2«غایتمندی بیانگاریم ولی این غایتمندی را از کلّ دریغ کنیم؟

همچو تحقق یافتنِ  -تا حد زیادی-توان تاریخ بشر را می»دهد: پاسخ می

دنِ وضعیتی به حد کمال پیرنگِ پنهانِ طبیعت برای به ظهور رسان

ستیزِ نوع بودنِ درعین حال جامعهمیل به درجامعه …«۳یافته دیدسازمان

برد ها راه میها و انقالبها که به جنگها و دولتبشر، رقابت میان گروه

ابزاری هستند که  -شان شرّ هستندکه به لحاظ حقوقی و اخالقی همه-

 گیرد.اش برای مرد به کار می«یپیرنگ پنهان»طبیعت برای متحقق کردنِ 

شناسیِ طبیعی فهم شود در اینکه انقالب فرانسه باید در نسبتش با غایت

 فاش گفته شده است. 4سنجش نیروی داوری

                                                           
1 Ibid.A, k. VIII, 373n.; Kant on History, 120n. 
2 Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Ak. VIII, 25; 
Kant on History, 20. 
3 Ibid., Ak. VIII, 27; Kant on History, 21. 

 (Kritik der Urteilskraft) نقد قوۀ حکم/داوری. و 4
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دهد که سازمانمندی طبیعت، هیچ عنصر همسنگ و کانت نشان می

شناسیم ندارد، ولی بر پذیری با هیچ شکلی از علیت که ما میقیاس

یدنِ مردمی شکوهمند به ]هیئتِ[ یک دولت، که همین تازگی دگردیس»

مکرراً، با « مندیسازمان»تاباند که طی آن اصطالح پرتو می« انجام گرفته

تشریفات قابل اعتنا، برای ]اشاره به[ تشکیالتِ مراجع قانونی و حتی کل 

 پیکرۀ سیاسی به کار رفته است.

ضوی نباید وسیلۀ صرف، که به این دلیل که در کلی از این نوع هیچ ع

کلِ پیکره  شاید غایت نیز باشد، با مد نظر قرار دادنِ اینکه در امکانِمی

شراکت دارد، بایسته است جایگاه و کارکردش توسط ایدۀ کل تعیین 

 1گردد.

شناسی طبیعی ولی انقالب کبیر فرانسه قرار نیست تنها در مقایسه با غایت

سویۀ مشخصاً عقالنی هم دارد. در کتابِ فهمیده شود؛ این انقالب یک 

گیرد. به نظر کانت ای اخالقی میکانت از انقالب نتیجه 2اهستیز دانشکده

مشارکتِ شورمندانه در خوب )خیر(، یعنی، دلبستگِی بدون نفعی که 

توانسته داشته آمد گفته شد، هیچ علت دیگری نمیانقالب با آن خوش

نژاد بشر برای جستن آنچه ایدئال  است باشد مگر استعدادی اخالقی در 

چنین چیزی امید و گواه به پیشرفت اخالقی نوع بشر  ۳و خالصْ اخالقی.

                                                           
1 Kritik der Urteilskraft, Ak. V, 375n; Critique of Teleological Judgment, trans. 
J. C. Meredith (Oxford, 1952), 23n. 
2 Der Streit der Fakultäten.که با نام نزاع دانشکدهها دوبار به پارسی ترجمه شده است  
3 Der Streit der Fakultäten, Ak. VII, 85-86; Kant on History, 144-45. 
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اندرکاران انقالب نامنتفع نبودند؛ ولی تماشاگران دهد. البته دستمی

ای در تاریخ بشر به یاد خواهد چنین پدیده»طرف پذیرای آن شدند و بی

به بهکرد در طبیعت انسان هویدا ساخت که ماند، چرا که میل و نیرویی 

توانست از مصالح شبیهش را هیچ سیاستمدار یا دانشِ تأثرانگیزی نمی

موجود ]در وضعیت قبل[ پدید بیاورد، میلی که فقط طبیعت و آزادی، 

ای همساز با اصول درونیِ حق، در یگانه شدنشان در نوعِ بشر به گونه

کنم در این گفتاورد نظر کانت نشان می )خاطر .1«توانستند نوید دهندمی

 است، نه خود انقالب(. شعف اخالقیِ برخاسته از انقالببر آن 

شکنی و قانون .کانت یک سرمشق روشن برای حسابرسی به همنشینی4

توان گریزی در مرد دستگرمِ انقالب ]در یکسو[ و آنچه میاخالق

موقع تدارک دیدن گامی به سوی یک فرهنگ  2ترشاخالقیتِ متعالی

دهد. )که این آخری خود سیاسیِ بهتر نامید ]در سوی دیگر[ بدست نمی

تر.( کانت، کار شرّی که ای است برای توسعۀ اخالقیِ گشودهشالوده

هایش هم یکی این تابد. دلیلای نیک به بار آورد برنمیامکان دارد نتیجه

اش به قاعدۀ عملِ سوبژکتیوِ الخالقِ سیاسیاست که در این صورت علم ا

شود )مگر از آن جهت که گالیه و هایش فروکاسته میمقام من و تکلیف

هایی بازنستاندنی هستند( و دیگر )البته تا اقدام به اصالحِ حکومتْ حق

                                                           
1 Ibid., Ak. VII, 88; Kant on History, 147. 

 در عرف فارسی به اخالق فردی هم ترجمه شده. و. moralityاصطالح  2
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برداشت  .1تلقیِ کانت از قانونِ طبیعیْ ایستا استحدی( به این خاطر که 

نه تنها ایستا است، که نامنسجم هم هست؛ چرا که هم او از قانون طبیعی 

طلبِ اقدام به پدیدآوردنِ حکومت قانون زیر  شناسانهبه طرزی غایت

کند )در حالی که ممکن است صرف خواهانه میای جمهورینظامنامه

گریِ ( و هم اطاعت2تالش برای اصالح، مستلزم خشونت بالفعل باشد

ی این برداشت است. تکلیف ما به یارستن یک پا قالبی در برابر قدرت

پیشرفتِ نوع بشر تکلیفی از سنخ الزامِ ناکامل است، قابل تحمیل نیست، 

گذارد. ولی مورد و برای تحقق یافتنش جای تفسیر شخصی باقی می

بعدی، یعنی تکلیف ما به برآورده کردنِ مقتضیات قانونِ مستقر، تکلیفی 

ست، و به این خاطر در نزد کانت بر آن از دستۀ الزامِ کامل یا اکید ا

 کامل بر  ِاز جمله پیامدهای رجحانِ تکلیف ۳تکلیف قبلی رجحان دارد.

ها به منزلۀ برهان خلف های مشهوری هستند که نسلناکامل آن مصداق

وار، امتناع از حق دروغ اند. نمونهاالخالق کانت مطرح شده]علیه[ علم

. پیامدی مشابه در فلسفۀ سیاسی کانت گفتن جهت نجات جان یک بیگناه

                                                           
خیزد؛ که قانوِن عقل. ولی به همان نحو همچو مسلما نه آن قانون طبیعی که از مطالعه تجربِی طبیعت برمی1

 وعه.کند،به مثابه یک هنجار و تضمین برای قانون موضقانون طبیعی نیز عمل می
See Leonard Krieger, "Kant and the Crisis in Natural Law," J. H. I., XXVI (1965), 
191-210, esp. 201, 207 

 
چنانکه بدون شک گام نخست از وضع توحِش طبیعی به جامعه مدنی نیاز داشت به مشق کردِن حِق  2

ا به وارد شدن در یک وضع حقوقِی های خشن به کار ببرد تا دیگری رتواندواسطههرکس می …»خشونت: 
 «جامعه مجاب کند.

Rechtslehre, Ak. VI, 312; Ladd,76-77. 
3 Zum ewigen Frieden, Ak. VII, 377; Kant on History, 124. 
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کوشی در مسیر یک سرمنزل نماید. قرار است ما با سختنیز خود می

سیاسی که در آن حقوق انسان محترم شمرده و جنگ برچیده شود، به 

پیشرفت نوع بشر دست یابیم. ولی مجاز نیستیم جهت رسیدن به آن حتی 

کند، به اتکای ا پایمال میها رحکومتی جبارانه را  که آشکارا این حق

خشونت به زیر بکشیم، زیرا چنین کاری با تکلیف کامل یا اکید تعارض 

ها تن دارد. در نتیجه، توجیه ندارد به منظور حفظ جان هزاران یا میلیون

توانم انجام از اتباع، یک ]کشورخدیوِ[ جبار را بکشیم. تهِ کاری که می

ز قدرت و ارائۀ پیشنهاد برای اصالحش او ا دهم برمال کردنِ سوءاستفاده

و در وقت ضرورت سرپیچی از او و به جان خریدنِ شهادت در صورتی 

 1است که به من فرمان به انجام کار غیراخالقی دهد.

ای بفهمد تواند عدم انسجام را به گونهمی از قانون طبیعی 2تلقیِ فرگشتی 

کانت با محکوم کردن  آن سود ببرد، که و به منظور جَستَن از دام از

انقالب در عین اعتقاد به اینکه از استعداد اخالقی نوع بشر بود که شعف 

نسبت به انقالب فرانسه سربرآورد، در دام آن افتاد. آرزوهای بشر در 

پیوندند؛ بلکه زمینۀ اخالق با اطاعت مو به مو از مقامات به واقعیت نمی

گیختنِ احساس احترام ما نسبت نیازمند آن هستند که قدرتمندان با بران

به خود، لیاقت پیدا کنند که ازشان اطاعت کنیم. گاهی نیز آرزوهای ما 
                                                           

1 Kritik der praktischen Vernunft, Ak. V, 155-56; trans. L. W. Beck (New York, 
1956(, 159f. 

 هشتم برای تطمیِع یک شاهد علیه آن بولین.در قضیه تالش هنری 
 
2 evolutionary 
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قانونی »در زمینه اخالق، سرپیچی از قانون موضوعه به منظور اجابتِ 

کنند. هردو الزام کامل و ناکامل عقالنی و طبیعی را توجیه می« 1برفراز

یخی ژرف هست تا در دعوایشان هستند و نیاز به بینش اخالقی و تار

انجامد و نیازی قضاوت کرد، و این قضاوت همیشه به همان حکم نمی

و قانونِ طبیعت،  2هم نیست بیانجامد. نگرش فرگشتی به اخالقیت

های شود با مطالبههای باثبات قائل میتمایزی میانِ اخالقیتِ جامعه

لی معنادار از آرزوهای ها یا نهادهای صُلْب به شکتاریخی که وقتی قانون

کند )البته نیاز است که اخالقیت اخالقی عقب مانده باشند، ملغایشان می

های باثبات هم مورد توجه قرار گیرد یا به صورت تدریجی بهبود جامعه

تواند یک دستورالعمل قطعیِ صفر یابد.( ولی نگرش فرگشتی ]نیز[ نمی

 تغییرهای رادیکال هایی که انذار یا نویدِو صدی در خصوص برهه

 دهند ارائه دهد.می

شده جهت یافته به تعریف هایشان علیه اخالقِ تثبیتعامالنی که کنش

گفتار و »توانند مردانی باشند که مجرم هستند، ولی به قول هگل می

ها و اگر کامیاب شوند، سخن»  ۳.«کردارشانْ بهترینِ روزگار است

اند عۀ اخالقیِ نویی که پایه گذاشتههایشان بر گفتار و اندیشۀ جامایده

                                                           
 پیشنهاد ویراستار است. و higherتعبیر برفراز برابر  1
 شود. ودر عرف ترجمه فارسی به اخالق فردی هم برگردانده می moralityلفظ  2

3 Die Vernunft in der Geschichte (Einleitung in die Philosophie der Weltgeschichte), 
Sdmmtliche Werke, ed. G. Lasson (Leipzig, 1930), VIII, 76. Reason in 
History, trans. R. S. Hartman (Indianapolis, 1953), 40. 
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کاران و اگر شکست بخورند، )به حق( به نامِ جنایت-فرمان خواهد راند 

 «شوند.شده به دار کشیده میعلیه نظم اخالقیِ تثبیت

چنین تلقی فرگشتی که مسئولیت توجیه انقالب را بر دوش دارد، اصال 

الخالق علم ،1قیتاخالاگر الزمۀ پیشرفت این باشد، در دیالکتیکِ 

هایشان علیه آن هگل که جنایتجهانیِ خودپرستیِ افرادِ تاریخو  2جمعی

های کوانتومی در پیشرفت ، به جهش۳نیرنگ ِخِرَددو مورد قبلی، توسطِ 

 شود، بدست داده شده است:اخالقیِ جامعه یا دولت تبدیل می

بنیادِ تکلیف، زندگانیِ مدنی است: افرادْ شغلِ مختصِ خود و »

ها عبارت است از عمل بر های ویژه خود دارند. اخالقیت آنتکلیف

ای معین از ولی هر فرد همچنین فرزند مردمی در مرحله …همین اساس

یک کلِ اخالقی ]یک جامعۀ اخالقی مشخص[،  …شان استشکوفایی

 4شمولیتی برفرازباید بر فراز خود جهان به خودی خود، محدود است.

سازد. گذار از یک الگوی اخالقی اش میداشته باشد، که با خود نایگانه

 …به بعدی هیچ مگر این نیست، که کل اخالقی قبلی برچیده شده است

شدۀ موجود های تصدیقدر این نقطه است که میان تکلیف، قانون و حق

گیرد، و حتی تخاصم دارند، برخورد درمیهایی که با این سیستم و امکان

ها به امر اینک این امکان …کندشالوده و هستی آن ]سیستم[ را ویران می

                                                           
1 Moralität, morality 
2 Sittlichkeit, public ethics 
3 List der Vernunft, cunning of world-reason  

 از ویراستار است.  a higher moralityبرابر شمولیتی برفراز در ترکیب جهان 4
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شوند ها ]که ازشان یاد شد[ عبارت میشوند؛ اینواقع تاریخی بدل می

ای از یک نظمِ متفاوت نسبت به آن نظمی که دوامِ یک مردم یا از کلی

ین کلّیْ یک مرحلۀ ذاتی از پرورش و توسعۀ دولتْ تابعی از آن است. ا

ای از برانگیخته شدن و جان فرسودنِ ایدۀ آفرینشگر است، مرحله

 1«.حقیقت به سوی خودش

به اخالق نیک که وظیفۀ مقرر را انجام  2بدین ترتیب تعارض میان مرد

فردِ »همان -خیزد آورد، برمیدهد و مردی که آن نظام را از پا درمیمی

کنند، ها گستاخانه قضاوتش میها و نوکرمنشکه آقا معلم« جهانیتاریخ

 «.هاافگارِ جانسنجانِ دلهمان نکته»

اخالقیت است به  ٔ  ولی تاریخ جهان بر مداری باالتر از آنچه شایسته

ها که، از خالل ثباتِ اخالقی و نژآدگی، علیه پیشرفت آن …رودپیش می

دیِ ارزشِ اخالقیتِ باالتر از اند، در واضروری روح مقاومت کرده

ای قرار داده برای هایشان را واسطهنشینند که نظمی ، جنایتهایی میآن

]این دستۀ دوم[ بیرون از مرزهای  …پیشبردِ ارادۀ پشت این نظم

                                                           
1 Ibid., 73-75 (Hartman [slightly modified], 38-39). 

ای در خصوص دیدگاه خود هگل درباره حق انقالب و، به طور خاص، انقالب نباید از این بند هیچ نتیجه
 سیاری عوامل دیگر ]بعدها[ در حکم او دخیل شدند.فرانسه گرفته شود؛ در خصوصاسنطور مسائل ب

های هند و اروپایی چنان که در پارسی و انگلیسی، مرد اعم از انسان مادینه و نرینه است. دستکم در زبان 2
چه گفت آن خردمند مرد »یا « سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند»چنان که 

فهمند. در زبان آلمانی نیز چنین است، واژه مرد را هرگز جنسیتی نمی« فتار او بر خوردخرد که دانا ز گ
 تنها در امالء است، نه تلفظ. م. Mannو  manچنانکه تفاوت 
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های شخصی از قبیل اخالقیت قرار دارند. یاسین خواندن دربارۀ فضیلت

 1ن کسانی روا نیست.حیا، فروتنی، محبت و نیکوکاری بر ضد چنی

یرکگوری را برای کاربردی تازه اقتباس کی 2شناسیاگر بخواهیم اصطالح

 شناسانۀ امر اخالقی است.غایت تعلیقکنیم، این 

شناسانۀ او از شوق کانت نسبت به انقالب کبیر فرانسه در تلقی غایت

فت پیشر»درآمدِ تعریف هگل از تاریخ به منزلۀ تاریخ ریشه دارد، که پیش

« Fortschritt im     Bewußtsein der Freiheitدر آگاهیِ آزادی/

است. اینکه مقصودِ غاییِ جهان اخالقی است، و نه نیکبختی، این امکان 

بخشد که شوقی اخالقی نسبت به انقالب کبیر داشته باشد را به کانت می

ای دهد. اگر کانت مبنکه نظامِ اخالقیِ فرمالیستی خودش به آن راه نمی

تأیید انقالب فرانسه را نیکبختی در نظر گرفته بود، نامنسجمی از این هم 

شد. ولی هنوز هم لَختی نامنسجمی باقی مانده، زیرا چشمگیرتر می

بخش های متعارض رضایتاخالق کانتی در حل مشکل تکلیفعلم

 ۳نیست.

 

 

                                                           
1.; trans. slightly modified)82(Hartman,  154, 153Ibid.,   
 ترمینولوژی. و 2
 کند:میها وجود دارد را انکار حتی اینکه نزاع تکلیف 3

 Metaphysik der Sitten, Einleitung, Ak. VI, 224; Ladd, 25 
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 Kant and the Right ofنوشتار پیش رو برگردانی از جستار -

Revolution لوئیس وایت بک است که در اینجا چاپ  نوشته

 شده:

-Journal of the History of Ideas, Vol. 32, No. 3 (Jul. 
Sep., 1971), pp. 411-422 

 

 


