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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir siðaverunni í skilningi 

Immanuels Kants en honum var umhugað um að skilgreina hana sem 

skynsemisveru. Skýrt verður frá því hvernig og hvers vegna hann einskorðaði 

siðaveruna við skynsemina en hélt tilfinningum utan við siðferðið. 

Rannsóknarspurningin beinist að því hvort, og þá hvers vegna, Kant hafi yfirsést 

mikilvægi tilfinninga í siðfræði sinni. Ef svo er verður siðaveran fráhrindandi og 

á erfitt uppdráttar í samfélagi þar sem þekking á tengslum siðvits og tilfinninga 

er nú meiri en á hans tímum.  

 Kant er einn helstu heimspekinga upplýsingarinnar en það tímabil 

einkenndist af mikilli áherslu á rökvit og skynsemi sem leið út úr því „ósjálfræði” 

sem maðurinn hafði lifað við, það er í hefðarsamfélagi þar sem brýnt var á því að 

lifa í þjónkun við ríkjandi gildi í stað þess að  gagnrýna þau. Ég kanna hugmyndir 

hans og afstöðu til tilfinninga í samhengi við ríkjandi viðhorf samfélagsins á 

þeim tíma, aðallega út frá bók hans, Grundvelli að frumspeki siðlegrar breytni 

(1785). Þá geri ég grein fyrir almennu viðhorfi heimspekinnar til tilfinninga en 

það hefur lengst af einkennst af sniðgöngu þeirra. Í framhaldi af því sýni ég fram 

á nýrri rannsóknir sem grafa undan hinum skörpu skilum siðvits og tilfinninga 

og sem sýna fram á samspil þeirra í siðadómum. Að lokum færi ég rök fyrir 

nauðsyn tilfinninga í siðfræði og hvernig hægt sé að finna þeim mögulegt rými í 

kenningu Kants. Með því að leitast við að skilja hvers vegna Kant útilokaði þátt 

tilfinninga öðlumst við betri sýn á siðaveruna í skilningi hans.   
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Inngangur 

Immanuel Kant (1724-1804) er meðal helstu heimspekinga sem skrifar í anda 

upplýsingarinnar sem hefst í kringum 18. öld. Með rökhyggju Renés Descartes, 

þekkingarfræði nýaldar, uppgötvast sjálfsvitundin og spurningin um sjálfið sem 

hugsar en getur ekki gert sér hugmynd af sjálfu sér vaknar. Hugmyndin um 

sjálfsvitundina nær yfirhöndinni og heimspekilegar spurningar um veruleikann 

snúast um þekkingarsjálfið og siðveruna. Heimspekin er einstaklingsmiðaðri og 

hugmyndin um hið algilda, það er hið trúarlega sem hafði vomað yfir og fært 

fólki skilning á heiminum, lýtur í lægra haldi fyrir sjálfinu sem upphafsstöð 

þekkingar okkar um hinn ytri heim.2 Heimspeki Kants er viðbragð við þessum 

tíma og mótar hann jafnframt meir en flest. Hann verður postuli skynsemi og 

rökvísi og í frægri grein sinni „Svar við spurningunni: Hvað er upplýsing?” 

skrifar hann: „Upplýsing er lausn mannsins úr viðjum þess ósjálfræðis sem hann á 

sjálfur sök á. Ósjálfræði er vanhæfni mannsins til að nota eigið rökvit án 

handleiðslu annarra.”3 Skilyrði fyrir því að upplýsingin geti átt sér stað er frelsið, 

að mati Kants. Hér er hann að meina frelsi til óskertrar notkunar skynsemi á 

opinberum vettvangi. Það er, rétturinn til að rökræða opinberlega svo hægt sé að 

komast að sem skynsamlegustu niðurstöðu.4 Á þessum tíma var málfrelsi ekki 

sjálfgefið og fólki gert að hafa sem minnstar skoðanir og efast ekki um ríkjandi 

gildi, líkt og Kant bendir á: „Presturinn segir: rökræðið ekki, heldur trúið.”5  

 Með skynsemina að vopni umbreytir Kant hugmyndinni um siðaveruna 

en í hans augum er hún fyrst og fremst skynsemisvera. Hann neitar því að reisa 

siðfræði sína á staðreyndum um manninn og mannlegt eðli og byggir í staðinn 

eingöngu á hugsjóninni um manneskjuna sem sjálfráða skynsemisveru. 

Frumskilyrði þess að hægt sé að tala um siðferðilega breytni er að menn séu 

sjálfráðir gerða sinna að mati Kants. Sem náttúruverur, verur með hvatir og 

tilhneigingar, er manneskjan háð ákveðnum lögmálum sem hún ræður engu um. 

                                                        
2  Magnús Diðrik Baldursson, „Samtíminn hugtekinn,” Skírnir, ritstj. Vilhjálmur Árnason 
 og Ástráður Eysteinsson (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1993) 363-368. 
3  Immanuel Kant, „Svar við spurningunni: Hvað er upplýsing?” Skírnir,  ritstj. Vilhjálmur 
 Árnason og Ástráður Eysteinsson, þýð. Elna Katrín Jónsdóttir og Anna Þorsteindsdóttir 
 (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1993) 379.  
4  Sama rit, 380.  
5  Sama rit, 381.  
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Sem skynsemis- og viljavera getur hún hins vegar sett sjálfri sér lögmál og breytt 

í samræmi við þau. Þetta tvíeðli mannsins er það sem gerir hann að 

siðferðisveru.6 

 Vegna skoðunar sinnar á siðferðisverunni sem skynsemisveru hefur Kant 

verið lýst sem kaldrifjuðum siðfræðingi og er gjarnan sakaður um að vera í 

andstöðu við viðurkenningu á þætti tilfinninga í siðadómum.7 Það er auðvelt að 

koma augu á þröngsýnt viðhorf hans til tilfinninga en um þær segir hann meðal 

annars: „Hneigðir eru ávallt byrði fyrir skynsemisveru, og jafnvel þótt hún geti 

ekki lagt þær til hliðar [...] óskar hún sér þess að vera laus við þær.”8 Í Grundvelli 

að frumspeki siðlegrar breytni talar Kant um að okkur beri skylda til að sækjast 

eftir því að vera laus undan valdi tilfinninga vegna þess að að hans mati afbaka 

þær vitsmuni og því er hin hreina siðferðilega þekking sú sem er laus við þær. 

Hjá Kant eru tilfinningar skilgreindar á þann veg að þær eru á skjön við eðli 

vitsmuna. Þær eru huglægar og óræðar fremur en hlutlægir og nauðsynlegir 

dómar líkt og vitsmunirnir.9   

 Sally Sedgwick er ein þeirra heimspekinga sem hefur gagnrýnt kaldlyndar 

hugmyndir Kants um tilfinningar og ofuráherslu hans á skynsemina.10 Aðrir hafa 

reynt að færa rök fyrir því að ekki eigi að túlka Kant á svo harðneskjulegan hátt, 

heldur eigi einnig að gera grein fyrir því hvernig hann skilgreinir tilfinningar og 

að taka eigi tillit til þess hvers vegna hann leggur svo ríka áherslu á skynsemi. 

Með umburðarlyndari túlkunum á kenningum hans sé hægt að sjá að tilfinningar 

spili í raun mikilvægt hlutverk í siðfræðinni. 11  Heimspekingurinn Nancy 

Sherman segir til að mynda að tilgangur tilfinninganna sé „að vera í 

eftirtektarverðu aukahlutverki og í ábyrgðarstöðu innan siðfræðinnar.”12 Færst 

hefur í aukana að túlka siðfræði Kants á þessum nótum og vægi tilfinninga í 

siðfræði hans hefur verið gefinn meiri gaumur. Í þessari ritgerð ætla ég að kanna 

                                                        
6  Vilhjálmur Árnason, „Immanúel Kant,” Þættir úr sögu siðfræðinnar (Reykjavík: Háskóli  
 Íslands, 1988), 35.  
7  Alix Cohen, „Introduction,” Kant on Value and Emotions, ritstj. Alix Cohen (England: 
 Palgrave Macmillan, 2014) 1.  
8  Sama rit, 2.   
9  Sama rit, 2.  
10  Sally Sedgwick. 1997. „Can Kant’s Ethics Survive the Feminist Critique?” Feminist 
 Interpretations of Immanuel Kant. Ritstj. Robin May Schott (Pennsilvanía: Pennsylvania 
 State University Press), 77-101. 
11  Cohen, Kant on Value and Emotions, 3.   
12  Sama rit, 3.  
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hversu kaldlyndur Kant var í raun miðað við aðrar hugmyndir sem uppi voru á 

hans tíma. Yfirsást Kant mikilvægi tilfinninga í siðlegri breytni? Og ef svo er, voru 

það mistök af hans hálfu að gefa ekki gaum að þeim? Því hversu mannúðleg 

getur siðfræði verið án tilfinninga? Til þess að geta varpað ljósi á þessa 

spurningu þarf að huga að skilningi Kants sjálfs á tilfinningum og skilsmuni 

tilfinninga og vitsmuna í siðferðilegum dómum innan siðfræði hans. 

 Ritgerðinni er skipt í þrjá hluta. Í fyrsta hluta rýni ég í Grundvöll að 

frumspeki siðlegrar breytni út frá sjónarhorni tilfinninga og athuga hvað Kant 

hefur að segja um hlut og vægi tilfinninga í siðadómum. Annars vegar fjalla ég 

um almennt viðhorf Kants til siðlegrar breytni og hvers vegna hann telur þörf á 

að skapa nýja siðfræðihefð þar sem skyldan er hið eina sem gerir verknað 

siðferðilega góðan og ásetningur verknaðarins skiptir höfuðmáli en ekki 

leikskolin. Hins vegar skoða ég hugmyndir Kants um tilfinningar innan 

siðfræðinnar og hvers vegna hann telur þær ekki skipa sess innan lögmáls 

siðlegrar breytni. Í öðrum hluta kem ég inn á tilfinningakenningar sem hafa 

komið fram innan heimspekinnar síðustu áratugi, einkum vitsmunakenningar 

um tilfinningar (e. cognitive theories), í tengslum við túlkanir á siðfræði Kants. 

Ég skoða einnig gagnrýni á kantíska siðfræði af hálfu heimspekinga þar sem 

tilfinningum er gefið stærra pláss. Nú á dögum hefur aukin þekking opnað augu 

fræðimanna fyrir samspili tilfinninga og siðadóma og víðsýnni kenningar hafa 

litið dagsins ljós. Ég mun skoða slíkar kenningar sem viðbragð við kenningum 

Kants og hvaða lærdóm kantísk siðfræði má draga af þeim. Í þriðja og síðasta 

hlutanum tek ég afstöðu til þess hvort Kant hafi í raun verið eins kaldlyndur og 

hann virðist vera við fyrstu lesningu og færi rök fyrir því hvers vegna aukið vægi 

tilfinninga í siðfræði sé nauðsynlegt. Með því að taka tillit til þeirrar gagnrýni að 

siðfræði Kants skorti tilfinningar, sem byggir á of skarpri aðgreiningu hans milli 

siðvits og tilfinninga, öðlumst við dýpri sýn á siðaveruna eins og hann sá hana 

fyrir sér.  

1 Kant um siðlega breytni 

Siðfræði Kants er frábrugðin öðrum helstu siðfræðikenningum, svo sem 

dyggðasiðfræði Aristótelesar, nytjahyggjunni og samhygðarsiðfræði í anda 
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Humes. Hvað mestu skipti að Kant taldi siðferðið mögulegt án trúarbragða og án 

vísunar í guð sem grundvöll siðferðis. Hann leggur með öðrum orðum grunn að 

veraldlegu siðferði, í anda upplýsingar sem kveður á um trúfrelsi, og aðskilnað 

ríkis og kirkju. Sé einungis litið til heimspekilegra siðfræðikenninga forvera 

Kants, þá brýtur skyldusiðfræði hans blað í heimspekilegri siðfræði. 

Dyggðasiðfræðin sem Aristóteles lagði grunn að leggur áherslu á hyggjuvitið sem 

við lærum og þroskum með okkur í gegnum uppeldið.13 Nytjahyggjan var að 

mótast á svipuðum tíma og Kant var uppi en hún er leikslokakenning sem þýðir 

að siðferðileg breytni er góð einungis ef útkoma hennar er góð. Æðsta takmark 

nytjastefnunnar er jafnframt að hámarka hamingju sem flestra. 14 

Samhygðarsiðfræði Humes byggir á að mikilvægi mannlegs siðferðis sé ósvikin 

umhyggja fyrir öðrum. Einkenni góðs manns er að fórna stundum eigin 

hagsmunum fyrir velferð annarra, þannig sýnir hann af sér sanna góðvild. 

Manneskjan gerir þetta vegna þess að hún lætur sig aðra varða og finnur til 

samkenndar með þeim. Hæfileikann til að öðlast hlutdeild í tilfinningum annarra 

kallar Hume samhygð (e. sympathy). Hume taldi siðferðið ekki eiga uppruna 

sinn í hyggindum eða skynsemi, heldur væri það fyrst og fremst tengt 

tilfinningum.15 Hann taldi skynsemina ekki drífa fólk til breytni og að hans mati 

getur hún einungis fellt dóma um staðreyndir en ekki um gildisdóma.16 

Hugmyndir hans eru því á gersamlega öndverðum meiði við hugmyndir Kants, 

þrátt fyrir að hann hafi einnig sett fram kenningu sína á tímum upplýsingarinnar.  

 Kant greinir viljandi mjög skarpt á milli vitsmuna og tilfinninga og vill tala 

um siðadóma sem skynsemisdóma. Hann hélt því fram að skynsemin væri sá 

þáttur mannsálarinnar sem stjórnaði miklum hluta af breytni manna og allri 

siðlegri breytni. Hann gerði greinarmun á verklegri skynsemi annars vegar og 

fræðilegri skynsemi hins vegar.17 Sú fræðilega leitar þess sem sem við getum 

                                                        
13  Vilhjálmur Árnason, „Aristóteles,” Þættir úr sögu siðfræðinnar (Reykjavík: Háskóli 
 Íslands,  1988), 15-16.  
14  Vilhjálmur Árnason, „John Stuart Mill og nytjastefnan,” Þættir úr sögu siðfræðinnar 
 (Reykjavík: Háskóli Íslands, 1988), 42.  
15  Vilhjálmur Árnason, Þættir úr sögu siðfræðinnar, 31-32.  
16  Vilhjálmur Árnason, „Góðvild eða skylda? Hume og Kant,” Farsælt líf, réttlátt samfélag 
 (Reykjavík: Heimskringla Máls og Menningar, 2008), 80. 
17  Ásamt Grundvelli skrifaði Kant þrjú gagnrýnisrit um skynsemina. Í hinni fyrstu, Gagnrýni 
 hreinnar skynsemi (1781), setti hann fram aðferð sem gerði mönnum kleift að skilja á 
 milli þekkingar sem háð er skynjun og þekkingar sem leidd er af skilningi. Annað 
 gagnrýnisritið kom út árið 1788 og bar heitið Gagnrýni verklegrar skynsemi. Hún fjallar 
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vitað með vissu en sú verklega þess sem okkur ber að gera og þess vegna þess 

sem ætti að vera rétt. 18 Hægt er að líta á skynsemina sem vopn gegn því 

samfélagi sem treystir á að fólk hugsi ekki sjálfstætt, hún er röklegt tól til að 

rengja það sem hefur verið matað ofan í heilu samfélögin og því er ekki að undra 

að Kant hafi þótt hún góður grunnur til að byggja á nýrri siðfræðihefð. Dæmi um 

það eru ýmsar hefðir sem hafa viðgengist um aldabil, svo sem umskurður á 

stúlkubörnum. Tortryggni gagnvart þeim verknaði hófst með skynsamlegri 

rökræðu sem hafði betur gegn þeim rökum sem byggðust á hefðum og 

kreddutrú. Umskurður á stúlkum er dæmi sem sýnir hina brýnu þörf fyrir 

skynsemi og rökvísi innan siðfræðinnar.  

 Kant er sammála Hume um að til sé óeigingjörn siðferðileg breytni en 

sammælist honum ekki um að hægt sé að skýra hana út frá tilfinningum. Hann 

telur að tilfinningasemi og sérhagsmunir megi aldrei ráða ákvörðunum manna 

um siðferðileg mál, heldur sé það ásetningurinn sem ræður hvort um sé að ræða 

siðlega góða breytni eða ekki. 19 Sem dæmi tekur hann þrjá kaupmenn sem allir 

fylgja þeirri reglu að snuða ekki viðskiptavini sína. En einungis einn þeirra 

breytir siðferðilega rétt, það er sá sem breytir af skyldu. Hinir tveir breyta annað 

hvort af heiðarleika eða góðvild en Kant telur það ekki vera nægileg skilyrði 

siðlegrar breytni vegna þess að ásetningurinn getur verið eigingjarn í sjálfum 

sér, svo sem að vilja vera heiðarlegur til að missa ekki viðskiptavini. Skyldan er 

eini drifkrafturinn sem stjórnast ekki af löngunum eða sérhagsmunum, heldur af 

virðingu fyrir því sem er rétt og þess vegna er hún hið eina sem gefur athöfnum 

okkar siðferðilegt gildi að mati Kants.20 Skyldan er samheiti hins góða vilja. 

Hvorki guð né dýr eru siðferðisverur í skilningi Kants. Einungis maðurinn getur 

raunverulega valið á milli þess að gera það sem skyldan og skynsemin bjóða 

honum og þess sem eigingjarnar tilhneigingar hans freista hans til að gera. Guð 

er hrein skynsemisvera og hefur þess vegna ekki þennan vanda en dýr hafa ekki 

                                                                                                                                                              
 um þann hluta skynseminnar sem kemur fram í mannlegri breytni. Síðasta 
 gagnrýnisritið hét Gagnrýni dómgreindarinnar sem fjallaði annars vegar um 
 tilgangsfræði og hvaða hlutverki hugtakið tilgangur þjónar í náttúrunni og mannlegu 
 samfélagi. Hins vegar fjallaði ritið um fagurfræði; hvaða merkingu fegurð hefur í 
 tengslum við náttúrulega- og tilbúna hluti. Inngangur að Grundvelli að frumspeki 
 siðlegrar breytni eftir Guðmund Heiðar Frímannsson, 35-40). 
18  Immanuel Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, Guðmundur Heiðar 
 Frímannsson þýddi (Reykjavík: Hið ízlenska bókmenntafélag, 2011), 65-66.  
19  Vilhjálmur Árnason, Þættir úr sögu siðfræðinnar, 33.  
20  Sama rit, 34.  



8 

getuna til að hugsa út frá skynseminni og eru því hreinar náttúruverur. Vegna 

þess að manneskjan er ófullkomin skynsemisvera upplifir hún siðaboð oft sem 

kvöð eða þvingun sem stangast á við langanir sínar. Þess vegna birtist hinn góði 

vilji í formi skyldutilfinningar.21  

 Með hugmynd sinni um skylduna mótaði Kant nýja stefnu innan 

siðfræðinnar, hina svokölluðu skyldusiðfræði. Siðferðileg krafa hans er að menn 

geri skyldu sína einungis vegna þess að það er skylda þeirra. Ef menn breyta af 

skyldu fyrir tilstilli eiginhagsmuna, þá breyta þeir ekki siðferðilega. Þetta er 

grunnurinn að skyldusiðfræði Kants og er jafnframt nýr hugsunarháttur innan 

siðfræðinnar.22 Tilgangur með riti Kants, Grundvelli að frumspeki siðlegrar 

breytni, var að sýna fram á að til væri lögmál sem gildi um breytni okkar. Það 

birtist á prenti árið 1785 og var jafnframt fyrsta rit hans sem beindist eingöngu 

að siðfræði. Grundvöllur er hluti af Grundvelli að frumspeki siðlegrar breytni. 

Heildarritið fjallar um þau þrjú verkefni sem siðfræði hefur: 1) að uppgötva og 

rökstyðja æðsta lögmál siðferðisins, 2) að rannsaka hreina, verklega skynsemi 

með gagnrýnum hætti og 3) að setja fram frumspeki siðlegrar breytni. Fyrsta 

verkefnið er leyst í Grundvelli, sem er einungis einn hluti heildarritsins, en hin 

tvö verkefnin eru hluti af heildarritinu. 23 Markmið ritsins er að komast að því að 

til sé siðferði, gera skil á æðstu meginreglu þess og koma reglunni á fót.24 Í 

þessari ritgerð er Grundvöllurinn aðallega skoðaður vegna þess að þar gerir Kant 

skil á lögmáli siðlegrar breytni sem byggir á skyldunni og afneitar þætti 

tilfinninga innan þess.  

1.1 Siðalögmál Kants  

Meginregla Kants er að framkvæma einungis þau verk sem stjórnast af lífsreglu 

sem hægt er að vilja að verði að algildu lögmáli. Þetta lögmál kallaði hann 

skilyrðislausa skylduboðið en það hljómar svo: „Ég á aldrei að breyta öðruvísi en 

þannig að ég geti einnig viljað að lífsregla mín eigi að verða að almennu lögmáli.” 

Siðferðislögmálið er verkleg a priori setning og hneigð er ekki skilyrði í verklegri 

                                                        
21  Sama rit, 35.  
22  Sama rit, 33.  
23 Inngangur að Grundvelli að frumspeki siðlegrar breytni eftir Guðmund Heiðar 
 Frímannsson, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2011), 35-37. 
24  Immanuel Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, (Reykjavík: Hið íslenska 
 bókmenntafélag, 2011), 69.  
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notkun setningarinnar.26 Ef við getum vitað eitthvað tiltekið óháð allri reynslu 

vitum við að það er a priori. A priori setningar geta annað hvort verið 

rökhæfingar eða raunhæfingar. A priori rökhæfingar eru setningar þar sem 

umsögnin felst í frumlaginu og við getum vitað hvort þær eru sannar óháð allri 

reynslu. Dæmi um a priori rökhæfingu er: „Allir piparsveinar eru einhleypir”. 

Umsögnin í setningunni er ústkýring á merkingu orðsins ‘piparsveinn’. 

Setningin: „Allir piparsveinar eru í sambandi,” væri merkingarleysa vegna þess 

skilnings sem við leggjum  í orðið ‘piparsveinn’. A priori raunhæfingar eru aftur á 

móti setningar sem við getum vitað að eru sannar eða ósannar óháð allri reynslu, 

þó að umsögnin felist ekki í frumlaginu og séu sannar eða ósannar í krafti 

reynslu. Þetta er mótsagnakennt en varð eitt stærsta verkefni kenningakerfis 

Kants að sýna fram á að væri mögulegt. Siðalögmálið tilheyrir flokki a priori 

raunhæfinga.27  

 Kant segir almenna mannlega skynsemi ávallt hafa lögmálið í huga og 

þarfnist þess sem „mælikvarða fyrir dómum sínum”. Skilyrðislausa skylduboð 

Kants á að vera áttaviti í siðferðilegum álitamálum. Í hvert skipti sem skynsemin 

reiðir sig á reynslu og skynjun skilningarvitanna lendir hún í vandræðum28 og 

þess vegna fullyrðir Kant að henni sé best borgið með því að halda sér innan 

marka hins forskilvitlega, það er a priori, lögmáls.29 Skynsemisveran setur sér 

lífsregluna sem markmið að algildu lögmáli án áhrifa frá driffjöðrunum, huglægri 

forsendu löngunar, eða eiginhagsmunum. 30  Kant telur það ekki hlutverk 

heimspekinnar að leiðrétta hversdaglega siðferðisvitund, hún á frekar að 

útskýra hvernig hún sé möguleg. Þannig „hlýtur sú siðfræði, sem slær saman 

driffjöðrum  úr tilfinningum og hneigðum við hugtök skynseminnar, að valda því 

að hugurinn reikar milli hvata sem ekki má fella undir nokkurt lögmál og geta 

fyrir hendingu komið góðu til leiðar en oft einnig illu.”31 

 Viljinn spilar stórt hlutverk í siðferðiskenningunni. Kant segir hann vera 

tegund orsakavalds sem búi í öllum skynsemisverum. Viljinn ákvarðar athafnir 

                                                        
26  Sama rit, 139.  
27  Sama rit, 55-56.  
28  Sama rit, 111-114.  
29  Sama rit, 68.  
30 Sama rit, 178.  
31  Sama rit, 125. 
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og athafnir hafa áhrif á umheiminn.32 Hinn góði vilji beinist að því sem við ættum 

að vilja vegna þess að það er siðferðilega rétt.33 Góður vilji er ekki góður vegna 

þeirra áhrifa sem hann hefur, heldur vegna þess að hann er góður í sjálfum sér, 

samkvæmt Kant.34 Það er hinn góði vilji sem ákvarðar hvort breytni sé 

siðferðileg og eiginleiki hins góða er að breyta af skyldu, því skyldan er eins og 

fram hefur komið eina hvötin sem gerir verknað skilyrðislaust góðan. Skyldan 

tilheyrir a priori vitneskju, þekking á henni fæst ekki í gegnum reynsluna.35 

Reynslureglur byggjast annað hvort á náttúrulegum eða siðferðilegum 

tilfinningum en þær duga ekki sem undirstaða siðalögmála.36 Í grundvelli að 

frumspeki siðlegrar breytni gerir Kant greinarmun á fullkomnum og 

ófullkomnum skyldum. Með fullkominni skyldu á hann við breytni, gagnvart 

sjálfum sér eða öðrum, sem ekki er hægt að hugsa sér að verði að algildu lögmáli. 

Við viljum sjálf gera undantekningar á siðareglum fyrir okkur, til dæmis að 

stoppa ekki á biðskyldu þegar við erum orðin sein í vinnuna. En samkvæmt Kant 

gengur slíkt sjónarmið ekki upp, því ef allir hugsuðu eins myndi enginn virða 

umferðarreglur og út brytist ringulreið. Við þurfum að hugsa eins og við séum að 

hugsa fyrir alla þegar við tökum ákvarðanir og spyrja okkur hvort það gæti 

gengið upp ef allir breyttu eins og við gerðum. Ef svo er ekki, þá ættum við ekki 

að breyta samkvæmt því, því skilyrðislausa skylduboðið leyfir ekki 

undantekningar. Ófullkomin skylda er hins vegar breytni sem hægt er að hugsa 

sér að verði að algildu lögmáli. Til dæmis gætum við viljað að það væri í lagi að 

stela mat einungis í því skyni að bjarga mannslífi.37  

 Kant gerir greinarmun á skynheiminum annars vegar og 

skilningsheiminum hins vegar til þess að aðgreina skynsemi og skynjun; hið 

áreiðanlega gegn hinu óáreiðanlega. Skynheimurinn getur verið breytilegur eftir 

ólíkum skynfærum margvíslegra athugenda en skilningsheimurinn, sem er 

forsenda skynheimsins, helst ávallt hinn sami því hann er ekki byggður á 

skynjun. Maðurinn sem skynsemisvera tilheyrir skilningsheiminum sem er ofar 

                                                        
32  Sama rit, 179. 
33  Vilhjálmur Árnason, Þættir úr sögu siðfræðinnar, 35.  
34  Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, 99.  
35  Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, 68-73.  
36  Sama rit, 173.  
37  Vilhjálmur Árnason, „Góðvild eða skylda? Hume og Kant,” Farsælt líf, réttlátt samfélag, 
 98. 



11 

öllu því sem skilningarvitin hafa fram á að færa. Hins vegar tilheyrir hún 

skynheiminum að svo miklu leyti sem hún lætur stjórnast af skynjun sinni. 

Æðsta hlutverk skynseminnar er að greina á milli skilningsheimsins og 

skynheimsins og þannig setur hún skilningnum takmörk. Breytni sem tilheyrir 

skynheiminum stjórnast af löngunum og hneigðum en hinn frjálsi vilji heyrir 

undir skilningsheiminn.38 Þess vegna geta einungis skynsemisverur unnið verk í 

samræmi við meginreglu sína eða eftir vilja sínum, segir Kant.39 Hann telur 

verklega skynsemi, sem er samheiti yfir vilja skynsemisveru, vera frjálsa í sjálfri 

sér vegna þess að hún er „höfundur eigin lögmála” og lætur utanaðkomandi, 

„annarleg” áhrif ekki á sig fá.40 Um það segir Kant meðal annars: „Viljinn er getan 

til að velja einungis það sem skynsemin veit óháð hneigðunum að nauðsynlegt er 

að gera, það er veit að er gott.”41 Viljanum í skilningi Kants mætti lýsa sem 

viljastyrk og er andstætt hversdagslegum hugmyndum um vilja sem við höfum 

mismikla stjórn á. Hugmyndin um frelsi er þar með að láta ekki stjórnast af 

orsökum skynheimsins, heldur að lúta hinum góða vilja og skynseminni. Hún er 

„Hugmynd skynseminnar,” segir Kant. Tilfinningar hafa því ekkert að gera með 

frelsi mannsins samkvæmt kenningu hans. Ég er því ósammála og tel tilfinningar 

geta veitt okkur frelsi til að bera líðan okkar utan á okkur frekar en að bæla hana 

niður. Það felst mikið frelsi í því að vera sáttur við þær tilfinningar sem búa innra 

með manni í stað þess að vera á skjön við þær og finnast þær ekki hafa rétt á sér.  

Það er ókleift að skýra frelsi viljans huglægt, og af nákvæmlega sömu sökum 
er ókleift að komast að raun um og gera skiljanlegt hvaða hagsmuni 
manneskja getur haft af siðalögmálinu; og samt hefur hún slíka hagsmuni, og 
forsendu þeirra í okkur sjálfum nefnum við siðferðiskennd.42  

 Tilgangur lögmálsins um skilyrðislausa skylduboðið er ekki sá að 

manneskjan hafi hag af því, heldur vekur það hagsmuni vegna þess að það gildir 

um okkur sem skynsemisverur. Lögmálið er sprottið af vilja okkar sem 

vitsmunaverur og þess vegna frá okkar rétta sjálfi. Eina forsendan fyrir því að 

lögmálið sé mögulegt er hugmyndin um frelsi, samkvæmt Kant. Vilji 

                                                        
38  Sama rit, 187-189.  
39  Sama rit, 127. 
40  Sama rit, 182.  
41  Sama rit, 127.  
42  Sama rit, 201.  
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vitsmunaveru er frjáls og sjálfræði er hið eina formlega skilyrði þess að viljinn 

verði ákvarðaður.43 

 Það sem veitir skilyrðislausa skylduboði Kants viðnám eru hneigðir og 

þarfir mannsins. Svölun hneigða og þarfa kallar hann hamingjuna. Lögmálið um 

eigin hamingju stjórnast af hneigðum og er að hans mati „ógeðfelldast vegna 

þess að það selur siðferðið í hendur driffjöðrunum sem grafa undan því og gera 

göfgi þess að engu, lofsverðar hvatir lenda í sama flokki og lastverðar, okkur er 

einungis kennt að verða betri við útreikninga.”44 Hlutverk skynseminnar er að 

beisla hneigðirnar og láta þær ekki afvegaleiða sig frá réttri breytni, skyldunni. 

Með þessum orðum víkjum við að næsta kafla sem fjallar um viðhorf Kants til 

tilfinninga.  

1.2 Hugmyndir Kants um tilfinningar 

Siðferðiskenndin, hve grunnfærnisleg er tilvísunin til hennar þegar þeir sem 
geta ekki hugsað vonast til að bjarga sér með tilfinningu, jafnvel þegar spurt er 
einungis um algilt lögmál og hve lítið tilfinningarnar, sem eru í eðli sínu svo 
óendanlega ólíkar hver annarri, geta verið traustur mælikvarði á gott og illt, 
að því ógleymdu að maður getur með engu móti fellt gildan dóm fyrir aðra 
sem reistur er á tilfinningum hans sjálfs.45 

Kant taldi fráleitt að siðferðið væri reist á tilfinningum og löngunum manna. 

Samkvæmt Kant eiga öll siðferðishugtök sér uppruna a priori í skynseminni en 

það er aldrei hægt að nálgast þau í reynsluþekkingu því sú þekking er tilviljunum 

háð og er þar af leiðandi ekki treystandi, líkt og tilvísunin hér að ofan bendir á. 

Hafa ber þó í huga á hvaða tíma hann var uppi. Líkt og fram hefur komið mótaði 

hann hugmyndir sínar á tímum upplýsingarinnar sem var eitt allsherjar ákall um 

að nota eigið hyggjuvit og skynsemi. Enn fremur var þekking á tilfinningum ekki 

eins mikil og hún er í dag. Almennt viðhorf til tilfinninga var að þær væru 

truflunarvaldur skynseminnar og kenningar hans hafa mótast samkvæmt því. 

Við komum betur að þessu í öðrum hluta. 

 Hugmyndir Kants um tilfinningar eru flóknar og hann notar ýmis hugtök 

til að vísa í þær, svo sem langanir, hneigðir og ástríður, og greinir hugtökin í 

                                                        
43  Sama rit, 200-202.  
44  Sama rit, 174.  
45  Sama rit, 174. 
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sundur í ýmis konar ástönd (e. states).46 Í heimspeki hans ber að hafa í huga tvö 

grundvallaratriði sem snerta tilfinningar. Fyrir það fyrsta eru tilfinningar óræðar 

og ráðast oft af hendingu, þær eru a posteriori og orsakabundnar og eru þar af 

leiðandi óáreiðanlegar og siðfræðilega véfengjanlegar.47 A posteriori þekking er 

sú þekking sem lýtur að reynslu, það er reynsla er skilyrði þekkingar.48 

 Í öðru lagi er ekki hægt  er að brúa bilið á milli skynseminnar og 

tilfinningarinnar í heimspeki Kants. Skynsemi og tilfinningar eru ekki einungis 

frábrugðnar heldur ósamsrýmanlegar vegna þess að það sem á við skynsemina 

getur ekki átt við tilfinninguna, og öfugt. Hann fullyrðir að allt það sem fengið er 

úr reynslu sé bæði gagnslaust siðferðinu og geti beinlínis verið því skaðlegt af 

því að í siðferðinu felist gildi hins skilyrðislausa góða vilja sem er hafinn yfir allar 

tilviljanir.49 Kant telur hneigðina vera í mótsögn við skylduna vegna þess að 

hneigðin vill leyfa undantekningar. Þess vegna afbakar hún sýn okkar á réttri 

siðferðilegri breytni sem er hið algilda lögmál.50 Tilfinningar eru hugmyndir sem 

við fáum ósjálfrátt, eins og þær sem rekja má til skilningarvitanna, samkvæmt 

Kant. Hann segir tilfinningar aldrei geta veitt okkur þekkingu á hlutunum í 

sjálfum sér heldur einungis þekkingu á fyrirbærum, vegna þess að í gegnum 

tilfinninguna skynjum við hlutina aðeins eins og þeir hafa áhrif á okkur og þar af 

leiðandi getum við aldrei komið auga á hinn hreina sannleik sem skynjun okkar 

hefur ekki haft villandi áhrif á.51 Til að mynda virðist samkennd okkar minnka 

eftir því sem fólk er okkur fjarlægara. Nærtækt dæmi um þetta er flóttafólkið frá 

Sýrlandi sem kemur oft að luktum dyrum eftir langt ferðalag yfir hafið í von um 

betra líf. Við eigum auðveldara með að hjálpa þeim sem standa okkur nærri á 

einhvern hátt, hvort sem það er fjölskyldumeðlimur eða Íslendingur. Ef við 

höfum bunndist tilfinngaböndum með einhverjum hætti þá virðumst við eiga 

auðveldara með að reiða fram hjálparhönd. Þess vegna telur Kant tilfinningar 

ekki geta ákvarðað siðferðilega breytni. Það kostar meira vitsmunalegt átak og 

meiri siðferðilega yfirvegun að hjálpa öllum til jafns, hvort sem þeir standa 

                                                        
46  Wiebke Demling, „Kant’s Pragmatic Concept of Emotions,” Kant on Emotion and Value, 
 ritstj. Alix Cohen (England: Palgrave Macmillan, 2014) 108.  
47  Cohen, „Introduction”, Kant on Emotion and Value, 5. 
48   Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, 55.  
49  Sama rit, 148.  
50  Sama rit, 145.  
51  Sama rit, 186.  
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okkur nær eða fjær. Ef við getum ekki hjálpað öllum sem eru hjálpar þurfi 

þurfum við hins vegar að vega og meta hverjum við getum hjálpað í ljósi 

siðalögmálsins. En allar manneskjur eiga rétt á því að þær séu virtar sem 

manneskjur og þess vegna skiptir virðing höfuðmáli í kantískri siðfræði.  

 Virðing er í flokki tilfinninga en hún nýtur algerrar sérstöðu að því leytinu 

til að hún er sprottin af skynsemi, hún lýtur ekki að reynslu og getur verið a 

priori. Kant viðurkennir að breytni hafi siðferðilegt gildi ef hún er drifin áfram af 

virðingu fyrir sjálfstæði okkar eða annarra. Þar sem sjálfstæði er eiginleiki sem 

skynsemisveran er gædd getur það þjónað sem grunnstoð verklegra laga sem 

eru almenn og nauðsynlega bindandi. Þar sem við erum annars vegar 

skynsemisverur og hins vegar tilfinningaverur verðum við að vera leidd áfram af 

skynseminni í siðferðinu52 vegna þess að breytni sem drifin er af tilfinningum 

gerir siðferðilegan mannamun að mati Kants.53 Hann er þeirrar skoðunar að ef 

allir virtu siðalögmálið myndu samskipti manna grundvallast af gagnkvæmri 

virðingu en í því felst siðferðileg hugsjón. Hann býr því til nýja útgáfu af 

skilyrðislausa skylduboðinu: „Komdu aldrei þannig fram við nokkra manneskju, 

sjálfa þig eða aðra að þú sért bara að nota hana í einhverju skyni, heldur ber þér 

að virða hið sjálfstæða takmark sem sérhver persóna hefur með lífi sínu.”54 Sem 

sjálfráða siðferðisvera hefur manneskjan gildi í sjálfu sér og er þess vegna aldrei 

notagildi eða skiptigildi eins og hlutir. Þetta merkir á nútímamáli að við megum 

ekki misnota aðrar manneskjur. Virðing fyrir manninum er þar af leiðandi stoð í 

skilyrðislausa skylduboðinu og gefur því  veigamikið innihald. Með virðingu fyrir 

persónunni á Kant við að okkur beri að sýna öllum mönnum jafna virðingu án 

tillits til hæfileika, stöðu, aldurs eða afkasta.55 Þessi hugmynd er ein grunnstoða 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu Þjóðanna. Með því að setja virðingu undir 

hatt tilfinninga reynir Kant að koma í veg fyrir þá mótsögn að hann hafni 

mismunandi hvötum í formi tilfinninga og þeirri þörf hans fyrir að lýsa hvöt sem 

knýr okkur til að breyta í takt við skilyrðislausa skylduboðið. Virðingin býr yfir 

hliðstæðu sem leggur áherslu á að hin „skynsamlega tilfinning” eigi það 

                                                        
52  Sally Sedgwick. 1997. „Can Kant’s Ethics Survive the Feminist Critique?” Feminist 
 Interpretations of Immanuel Kant. Ritstj. Robin May Schott (Pennsilvanía: Pennsylvania 
 State University Press), 87-88.  
53  Sama rit, 91.  
54  Vilhjálmur Árnason, „Immanúel Kant,” Þættir úr sögu siðfræðinnar, 38.   
55  Sama rit, 38.  
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sameiginlegt með skynjanlegum tilfinningum að hún búi yfir drifkrafti og sé 

siðferðilegur hvati. 56 Andstætt virðingu eru aðrar tilfinningar háðar tilteknum 

áhrifavaldi, þær eru skynjanlegar og þær tilheyra ávallt lögmáli náttúrunnar (e. 

the order of nature). Að tilfinningarnar tilheyri lögmáli náttúrunnar þýðir að þær 

stjórnist af hvötum og tilhneigingum sem þær ráða ekki yfir.   

 Það sem er athyglisvert er að Kant virðist telja sumar tilfinningar 

mikilvægari en aðrar þegar viðkemur siðferðinu og það er ef til vill þess vegna 

sem heimspekingar takast á um hlutverk tilfinninga í siðfræði hans, svarið við 

þeirri spurningu er ekki eins augljóst og maður hefði talið í fyrstu. Kant færir til 

að mynda rök fyrir því að við eigum auðveldara með að uppfylla siðferðilega 

skyldu okkar um góðvild með því að rækta með okkur samkennd. Hann fullyrðir 

að við eigum ekki að sniðganga sjúkrahús eða fangelsi þótt það veki upp hjá 

okkur erfiðar tilfinningar, því það sé siðferðileg skylda okkar að hlúa að þeim 

sem minna mega sín.57 Að heimsækja þessar stofnanir getur vakið hjá okkur 

samkennd sem við getum nýtt í siðferðilega góðum tilgangi. Kant gengur svo 

langt að kalla það óbeina skyldu okkar að rækta tilfinningar sem tengjast 

samkennd og að nota þær sem leið að siðferðilegum lögmálum sem þarfnast 

þessara tilfinninga.58 Þrátt fyrir að við getum ekki verið skyldug til að búa yfir 

þessum hneigðum umfram okkar náttúrulega ástand erum við skyldug til að 

rækta og láta í ljós góðvild. Um ástina segir Kant jafnframt: „Að elska aðra af 

skyldu er jafn viðeigandi og að elska aðra af hneigð, því ef ég elska aðra af skyldu, 

hef ég smekk fyrir því að elska, og með æfingu verður það ást af hneigð.”59 Það 

er, skylda verður hneigð upp að því marki sem við tjáum skylduna í gegnum 

viðeigandi tilfinningu. Hneigð getur semsagt stutt það að framkvæmt sé af 

skyldu en einungis innan marka skyldunnar.   

 Þótt að Kant telji tilfinningarnar almennt vera óáreiðanleg uppspretta 

siðferðilegrar breytni er hann ekki þeirrar skoðunar að við séum þrælar allra 

tilfinningalegra upplifana eða fórnarlömb þeirra. Tilfinningar eru ekki 

                                                        
56  Sama rit, 5-6.  
57  Pauline Kleingeld, „Debunking Confabulation: Emotions and the Significance of 
 Empirical Psychology for Kantian Ethics,” Kant on Emotion and Value, ritstj. Alix Cohen 
 (England: Palgrave Macmillan, 2014) 159.  
58  Sama rit, 159; Nancy Sherman, „The Place of Emotions in Kantian Morality,” Kant on 
 Emotion and Value, ritstj. Alix Cohen (England: Palgrave Macmillan, 2014) 21.  
59  Sherman, „The Place of Emotions in Kantian Morality”, Kant on Emotion and Value,  
 22-23.  
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ósjálfráðar heldur er að einhverju leyti hægt að eiga við þær og hafa stjórn á 

þeim.60 Við ráðum ef til vill ekki hvernig okkur líður öllum stundum en við getum 

ákveðið hvernig við ætlum að bregðast við þeirri líðan. Til dæmis gætum við 

reiðst einhverjum sem okkur finnst hafa sært okkur en við berum ábyrgð á því 

hvernig við ætlum að bregðast við reiðinni, hvort við grípum til þess ráðs að 

hlusta á rólega tónlist eða hugleiða í nokkrar mínútur áður en við ákveðum 

hvernig við ætlum að takast á við aðstæður, eða hvort við ætlum að missa stjórn 

á skapi okkar. Það er því hægt að túlka orð hans sem svo að það sé siðferðileg 

ábyrgð að hafa taumhald á tilfinningum sínum.  

 Kant gerir einnig greinarmun á viðhorfi okkar til þess hvort við tökum 

virkan þátt í því að stjórna tilfinningum okkar eða ekki. Hugtökin sem hann 

notast við eru annars vegar viðkvæmni (e. sensitivity) og hins vegar væmni (e. 

sentimentality). Viðkvæmnin býr yfir hæfileikanum til að velja og hefur vald til 

að hleypa í gegn eða koma í veg fyrir þær ánægjur og vanþóknanir sem vilja 

brjóta sér leið inn í huga okkar. Væmni er hins vegar veikleiki sem getur haft 

áhrif á okkur, jafnvel gegn okkar vilja, með því að kenna til um ástand annarra. 

Þótt að viðkvæmni sé styrkleiki en væmni veikleiki þýðir það ekki að við 

stjórnum því ekki hvort við ákveðum að vera. Það er hægt að ákveða hvernig 

maður bregst við í ákveðnum aðstæðum með því að rækta viðkvæmnina. Þetta 

er reyndar kvenfjandsamleg túlkun af hálfu Kants því hann telur væmni 

kvenlegan eiginleika en viðkvæmni karllægan í flestum tilfellum.61  Þessi 

afmörkun sýnir hversu þröngsýnt viðhorfið til tilfinninga var á þeim tíma og 

almennt óþol fyrir því að manneskjan sýndi mikil tilfinningaleg viðbrögð.  

 Heimspekingurinn Wiebke Demling skoðar hugmyndir Kants um 

tilfinningar frá öðru sjónarhorni en margir hafa áður gert í grein sinni, „Kant’s 

Pragmatic Concept of Emotions.” Hún færir rök fyrir því að hann hafi spáð meira 

í tilfinningar en oftast er haldið fram af túlkendum. Með því að horfa fram hjá 

flokkunarfræði hans um tilfinningar, eins og hún telur marga hafa gert, sé einnig 

verið að horfa fram hjá því hvaða tilfinningar hafi og hafi ekki siðferðilegt gildi í 

Grundvelli að frumspeki siðlegrar breytni. Demling skoðar hugmyndir Kants út frá 

Grundvellinum en einnig Mannfræði Kants sem kemur út seinna (1798). Kant var 

                                                        
60  Sama rit, 17.  
61  Sama rit, 18-19.  



17 

þá orðinn opnari fyrir vægi tilfinninga en í Grundvellinum. Í Grundvellinum þurfti 

hann að afmarka siðferðið til þess að finna minnsta samnefnara þess og 

afmarkaði þar af leiðandi skynsemi og tilfinningar en í Mannfræði Kants var ekki 

eins mikil krafa um þennan aðskilnað.  

 Samkvæmt Demling var Kant áhugasamur um hvaða áhrif tilfinningalegt 

ástand hefur á manninn vegna þess að hann vildi komast að því hvernig 

viðeigandi væri að bregðast við þeim í tilteknum aðstæðum. Ást getur til dæmis 

haft ólík áhrif á tilfinningalegt ástand okkar. Til er ást sem blindar en einnig ást 

sem opnar augu manns, samkvæmt Kant. Mismunandi ástand ástarinnar kallar á 

mismunandi viðeigandi viðbrögð. Til er ást sem ætti að efla, ást sem ætti að stilla 

í hóf og ást sem best væri að losa sig alfarið við.62 Þá greinir Kant á milli 

einfaldra- og flókinna tilfinninga sem væri hægt að líkja við geðshræringu (e. 

emotion) og skap eða stemningu (e. mood). Geðshræring er flókin tilfinning, hún 

er undirliggjandi og sterkari en skap sem er einföld tilfinning og getur breyst á 

skammri stund.63 Ef það er til dæmis hringt frá góðgerðasamtökum er ég líklegri 

til að leggja af mörkum ef ég er í góðu skapi heldur en þegar illa liggur á mér. Ef 

ég hef hins vegar alltaf á tilfinningunni að ég fái ekki nóg gef ég kannski enn 

síður vegna þess að ég er oftast haldin viðvarandi skortstilfinningu sem gerir að 

verkum að ég læt ekki af hendi rakna þegar hringt er í mig. 

 Það er mikilvægt að setja hugmyndir Kants um hlutverk tilfinninga í 

samhengi við það tímaskeið sem hann var að velta lífinu fyrir sér. Með því er 

hægt að staðsetja hann og hugmyndir hans betur við hið almenna viðhorf sem 

viðgekkst á þeim tíma og sýna meintu kaldlyndi hans ögn meiri skilning. Hann 

hefði ekki komist að sömu niðurstöðu um hlutverk tilfinninganna og hafnað 

tilgangi þeirra í siðfræði á svo afdráttarlausan hátt ef kenning hans hefði verið 

skrifuð í dag, þegar við höfum ríkari skilning á samspili tilfinninga og vitsmuna. Í 

annan stað stóðum við ekki við upphaf upplýsingatímabilsins eins og Kant gerði 

sem fól í sér allsherjar hvatningu um að beita skynsemi og eigin hyggjuviti. Saga 

tilfinninga verður reifuð í næsta kafla til að setja hugmyndir Kants enn betur í 

samhengi við sinn samtíma sem og almennt viðhorf til tilfinninga innan 

heimspekinnar.  

                                                        
62  Demling, „Kant’s Pragmatic Concept of Emotions,” Kant on Emotion and Value, 109-112.  
63  Sama rit, 114-116.  
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2 Vægi tilfinninga innan heimspekinnar 

Áður en við skoðum gagnrýni tengda Kant tel ég mikilvægt að stiklað sé á stóru 

yfir almennt viðhorf til tilfinninga í heimspekisögunni og hvernig það hefur haft 

áhrif á kenningar innan hennar, að siðfræðinni meðtaldri. Mikilvægt er að þekkja 

sögu tilfinninganna til að setja hugmyndir Kants í samhengi við sinn tíma. Við 

skulum leyfa honum að njóta vafans í stað þess að afskrifa hann sem kaldrifjaðan 

heimspeking, allavega í bili.  

2.1 Viðhorf til tilfinninga í heimspekisögunni 

Saga tilfinninganna í vestrænni heimspeki einkennist meira og minna af afneitun 

og sniðgöngu þeirra og hefur sjálfsmynd fræðinnar mótast samkvæmt því. 

Löngum hefur verið litið á tilfinningar sem „hornkerlingar mannssálarinnar”, að 

auðvelt sé að láta glepjast af þeim og því hafi það verið hlutverk skynseminnar 

að hafa taumhald á þessum óáreiðanlegu og illa treystandi eiginleikum 

mannsins.64  

 Allt frá grískri fornöld hafa tilfinningar verið litnar hornauga en það var 

viðtekið viðhorf að þær væru eins og villtir hestar sem yrði að beisla með hjálp 

skynseminnar.65 Talið var æskilegt að sýna sjálfsstjórn á tímum grimmdar þar 

sem ekki voru fyrir hendi réttindi sem tryggðu öryggi sem við teljum sjálfsögð í 

dag. Tilfinningar voru taldar eiga upptök sín í óæðri hluta sálarinnar og trufluðu 

vitsmunalega starfsemi hennar. Þær hafa í gegnum heimspekisöguna verið 

eignaðar konunum; hinum óvirka, kvenlega og undirgefna hluta mannsins, en 

skynsemin var talin eiginleiki karlmannsins; hið jákvæða, virka og ráðandi afl 

sem býr yfir sjálfsstjórn. Frá upphafi nýaldar tók að gæta tilhneigingar til að 

greina á milli tveggja flokka tilfinninga, ‘emotions’ annars vegar og ‘passions’ 

hins vegar. ‘Emotions’ voru hvatvísar og ákafar geðshræringar en ‘passions’ 

djúprættar og vanafastar ástríður sem voru samofnar persónuleikanum. Þegar 

fagurfræðin kemur við sögu innan heimspekinnar fer að bera á verulegri 

endurskoðun á sambandi skynsemi og tilfinninga. Það var svo ekki fyrr en á 

miðri 20. öld að heimspekingar fóru að velta fyrir sér tilfinningum á skipulegan 

                                                        
64  Magnús Diðrik Baldursson, „Heimspeki Leiðindanna,” Skírnir, ritstj. Vilhjálmur Árnason 
 og Ástráður Eysteinsson (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1993) 316.  
65  Alison Jaggar, „Love and Knowledge: Emotion in Feminist Epistemology”, 687.  
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hátt, með hugmyndum um geðshræringar sem eiga rætur að rekja til raunhyggju 

Lockes og Humes.66 Það skýrir að Hume taldi samhygðina grunn siðferðisns. 

 Í dag byggja kenningar um tilfinningar á því að þær gegni stærra 

hlutverki en áður var talið og viðhorf til þeirra er mun raunsærra. Alison Jaggar 

hefur til að mynda sagt hið fjandsamlega viðhorf til tilfinninganna, sem hefur 

viðgengist innan vestrænnar heimspeki, mistakast að viðurkenna nauðsyn 

þeirra fyrir mannlegt líf og afkomu þess, því geðshræringar knýi okkur til að 

breyta á viðeigandi hátt eftir aðstæðum.67 Magnús Diðrik Baldursson segir enn 

fremur tilfinningarnar vera „vitsmunaleg heildarreynsla sem [veiti] okkur 

veruleikann á upprunalegri og heildstæðari hátt en skynsamleg orðræða fær 

gert.”68  

 Kristján Kristjánsson útlistar mikilvægi tilfinninga í grein sinni, „Um 

geðshræringar”, og færir rök fyrir því að geðshræringar (e. emotions) séu meira 

en einberar kenndir (e. feelings). Kristján rökstyður kosti hinna svokölluðu 

vitsmunakenningar (e. cognitive theory) sem hlotið hefur mikla athygli á 

undanförnum áratugum og umbreytt hugmyndum heimspekinga um 

geðshræringar. Samkvæmt henni eru geðshræringar skoðanir sem haldnar eru 

sterkri hvöt, þrá eða löngun og beinast alltaf að hinum ytri heimi.69 Þær eru 

íbyggnar (e. intentional) og hafa yrðanlegt inntak.70 Til að mynda reiðumst við 

alltaf einhverjum og gleðjumst yfir einhverju ákveðnu og því beinast tilfinningar 

okkar að sérstöku viðfangi, ólíkt kenndunum sem hafa enga tilvísun utan sjálfrar 

sín. Vitsmunakenningin hafnar tvíeðli mannsins sem skynsemis- og 

tilfinningaveru og leggur til að þetta tvennt sé samofið. Tilfinningar hafa þar af 

leiðandi einnig vægi þegar kemur að hinu vitsmunalega en ekki einungis 

skynsemin, jafnframt sem vitsmunirnir eru knúnir áfram af tilfinningum og 

eðlishvötum.71  

 Ein helsta gagnrýni á vitsmunakenninguna er sú að hún eignar 

geðshræringum ótvírætt skynsemiseðli og krefur þær í ákveðnum skilningi um 

                                                        
66  Magnús Diðrik Baldursson. „Heimspeki leiðindanna”, Skírnir, 317-319.  
67  Jaggar, „Love and Knowledge: Emotion in Feminist Epistemology”, 694.  
68  Magnús Diðrik Baldursson, „Heimspeki leiðindanna,” Skírnir, 315.  
69  Kristján Kristjánsson, „Er vit í tilfinningum?” Vísindavefurinn, birt 30. ágúst 2005. Sótt 
 23. febrúar 2017 af:  http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5232 
70  Kristján Kristjánsson. „Um geðshræringar”, Skírnir, 293.  
71  Kristján Kristjánsson, „Er vit í tilfinningum?” Vísindavefurinn, birt 30. ágúst 2005. Sótt 
 23. febrúar 2017 af:  http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5232  
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að axla ábyrgð á þeim.72 En, líkt og Kristján bendir á, þá velur fólk sér ekki 

geðshræringar eins og það velur sér hvað það kaupir sér í matinn. 

Geðshræringar eru eitthvað sem við verðum fyrir vegna utanaðkomandi áhrifa 

sem við höfum ekki stjórn á. Þær spretta frá innri afstöðu sem getur verið 

djúprætt og okkur óljós. Vitsmunakenningar hafa reynt að aðlaga sig þessari 

gagnrýni með því að færa rök fyrir því að að svo miklu leyti sem geðshræringar 

fela í sér skoðanir þá berum við ábyrgð á þeim líkt og skoðanir. „Við þurfum ekki 

alltaf að skipta um skoðun í bókstaflegri merkingu til að skipta um geðshræringu; 

það nægir að horfa á málin frá öðru sjónarhorni.”73  

 Geðshræring er „viðeigandi”, eða rökvís, þegar hægt er að réttlæta tilefni 

eða viðfang hennar. Hún er hins vegar órökvís ef viðhorfið sem hún styður sig 

við stangast á við rökstuddar og skynsamlegar skoðanir, eða ef hún er byggð á 

fölskum forsendum. Þá getur geðshræring einnig verið ósiðleg þótt hún sé 

rökvís, til dæmis verið of veik eða of sterk miðað við tiltekið tilefni. Hún getur 

líka verið órökvís og ósiðleg í senn, fullyrðir Kristján, og jafnvel verið siðleg þótt 

hún sé órökvís, til dæmis ef tilfinningin er af hendingu siðlega viðeigandi þó að 

hún hafi komið til með órökvísum hætti. Þrátt fyrir þennan greinarmun á 

rökvísum og órökvísum geðshræringum má segja að í vissum skilningi séu þær 

allar röklegs eðlis. Hvort tvegga er að þær byggjast á viðhorfum sem eru íbyggin 

og hitt að frá náttúrunnar hendi virðist tilgangur þeirra vera sá að auðvelda 

okkur að komast af í heiminum.74 

 Kristján hverfur til dyggðasiðfræði Aristótelesar í samhengi við 

„skynsamlegar” geðshræringar. Allt á sér sinn stað og tíma, segir Aristóteles. 

Breytni er aðeins dyggðuð þegar hún er auðsýnd við réttar kringumstæður. Á 

sama hátt segir hann að geðshræringarnar eigi að laga sig að samhenginu. 

Geðsveiflurnar mega hvorki vera of ákafar né of daufgerðar. Erfiðar 

geðshræringar, svo sem reiði og afbrýðisemi hafa líka sinn tilgang og því er ekki 

lausn að bæla þær niður, því í ákveðnum aðstæðum geta þær verið 

réttlætanlegar. Hann segir það geta verið merki um undirgefni að sýna aldrei af 

sér þær tilfinningar í aðstæðum sem þær eiga rétt á sér. „Ef við vanrækjum að 

rækta alla flóru tilfinningalífsins, lággróðurinn jafnt sem skrautplönturnar, þá 

                                                        
72  Kristján Kristjánsson, „Um geðshræringar,” Skírnir, 300-303.  
73  Sama rit, 306. 
74  Sama rit, 309.  
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náum við ekki að þroskast og dafna: komumst ekki til manns.” Hugmyndir Kants 

um ræktun hneigða, svo sem ræktun á góðvild og samkennd, á margt skylt með 

túlkun Kristjáns á uppeldi dygða hjá Aristótelesi.  

 Kristján segir tvennar öfgar löngum hafa einkennt skoðanir manna á 

geðshræringum. Annað hvort hefur verið litið á þær sem óboðna gesti 

sálarlífsins eða þeim hefur verið haldið á lofti sem hluta af hinu náttúrulega eðli 

mannsins, líkt og Kant gerir í siðfræði sinni. Hann telur vitsmunakenninguna 

geta hjálpað til við að afmá þessi viðhorf:  

Vismunakenningin um geðshræringar býður báðum þessum öfgum 
byrginn. Hún afneitar eðslismun skynsemi og tilfinninga og lítur á 
geðshræringar sem eðlilegt tæki mannsins til að ná festu og jafnvægi í 
ótryggum heimi: til að styrkja sjálfsvirðingu sína. Hún lítur á viðkvæmnina 
sem hluta af menntuninni, manndómnum, og boðar að allt uppeldi og 
fræðsla hljóti að fela í sér kennslu í og um dygð. Hún bendir okkur á að 
geðshræringar byggist á skoðunum og viðhorfum sem megi meta – 
gagnrýna, endurskoða eða styrkja – með skynsamlegri íhugun. Hún fangar 
fjölbreytni tilfinningalífsins með þeim rökum að því fleiri glugga sem sálin 
opni, þeim mun meiri líkur séu á að sólin nái að skína þar inn. Hún vill ekki 
útrýma geðshræringum heldur samræma þær lífsstefnu mannsins þannig 
að tilvera hans megi verða sem heildstæðast listaverk.75 

 Viðurkenning á ómissandi þætti tilfinninga í hugsun og viðhorfum hefur 

einnig smitast inn í siðfræðina sem skýrir hvers vegna kenning Kants hefur átt 

undir högg að sækja hjá mörgum fræðimönnum hvað varðar afstöðu hans til 

tilfinninga. Nancy Sherman og Pauline Kleingeld hafa gagnrýnt skort á 

tilfinningum og reynsluþekkingu innan siðfræði Kants. Hér að neðan skoðum við 

gagnrýni þeirra út frá reynslubundinni (e. empirical) heimspeki.  

2.3  Siðadómar og reynsla   

Í grein Nancy Sherman, „The Place of Emotions in Kantian Morality”, færir hún 

rök fyrir mikilvægi tilfinninga í siðfræði Kants og að í raun sé hægt að sjá úr 

skrifum hans að þær skipti hann einnig máli, ef vel er að gáð. Tilfinningarnar eru 

ekki óstýrilátar truflanir skynseminnar því samkvæmt Kant getur viljinn 

stjórnað og ræktað þær. Þetta sé mikilvægt að hafa í huga ef tilfinningarnar eiga 

að spila eitthvert hlutverk í kantískri siðfræði.76  

                                                        
75  Sama rit, 310-311.  
76  Nancy Sherman, „The Place of Emotions in Kantian Morality,” Kant on Emotion and 
 Value, 19. 
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  Frá sjónarhorni siðfræði heilbrigðrar skynsemi (e. Common sense ethics) 

segir Sherman eðlilegt að áætla að tilfinningarnar gegni mikilvægu hlutverki 

fyrir siðadóma. Jafnvel þótt við séum þeirrar skoðunar að siðferði sé í grunninn 

að breyta rétt, þá verðum við að viðurkenna þá tilteknu siðferðilegu eiginleika 

sem við búum yfir til þess að geta breytt rétt. Það snýr yfirleitt að því næmi sem 

maðurinn býr yfir og tengist í gegnum tilfinningarnar. Hlutverk tilfinninganæmi 

verður þar af leiðandi meira en einvörðungu skynjanlegt eða vitsmunalegt, því  

tilfinningar sjá um að miðla áleiðis áhuga og áhyggjum einstaklingsins. Sherman 

tekur nokkur dæmi þar sem tilfinningarnar spila stórt hlutverk, til dæmis þegar 

kemur að því að hugga grátandi barn. Þegar við huggum erum við að sannfæra 

barnið um að okkur standi ekki á sama og með því sýnum við þolinmæli, 

umhyggju og samkennd, fullyrðir hún. Að sýna þessar tilfinningar hefur því 

eitthvað að gera með siðferðilega breytni.77 

 Þá getur skortur á eftirsjá haft mikil áhrif á það hvernig einstaklingur 

bregst við, enda er eitt einkenni siðblindu að iðrast einskis. 78 

Ábyrgðartilfinningin sem við finnum þegar við gerum mistök hefur áhrif á 

framtíðarbreytni okkar, við lærum af mistökunum vegna eftirsjár. Að taka 

ákvörðun en iðrast ekki vegna ómættrar kröfu sem hefur jafna siðferðilega stöðu 

við aðra ákvörðun getur verið merki um siðferðilega ófullnægjandi manngerð. 

Þó að ég misnoti skyldu í erfiðri stöðu þá er eftirsjá mín merki um að ég átti mig 

á því að ég geti staðist þá kröfu sem skyldan ætlast til af mér. Þannig er hið 

siðferðilega gildi eftirsjár háð breytni. Eftirsjá sýnir hollustu við það sem er rétt 

þegar siðferðileg breytni er ómöguleg.79 Það gefur auga leið hve mikil áhrif 

tilfinningar geta haft á siðlega breytni okkar.  

 Sherman nefnir að við séum gjörn á að finnast eitthvað siðferðilega 

athugavert við einstakling sem breytir samkvæmt réttum lögmálum en skortir 

gott hugarfar eða viðeigandi tilfinningalega framkomu. Stundum getum við skilið 

hvað var á bakvið val einstaklings þegar við skoðum það út frá tilfinningum og 

hina siðferðilegu málamiðlun sem þurfti að eiga sér stað á vali innan um erfiðar 

aðstæður.80 Hún segir okkur jafnframt taka eftir af tilfinningahita (e. intensity) 

                                                        
77  Sama rit, 13.  
78  Sama rit, 13.   
79  Sama rit, 17.  
80  Sama rit, 15.  
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sem væri ekki til staðar ef tilfinningarnar skorti. Við beinum athyglinni öðruvísi 

og þegar við gerum það tökum við inn nánari athuganir sem skipta máli; við 

drögum ályktanir sem hefðu ekki kviknað án tilfinninga.81 Tilfinningar geta haft 

áhrif á siðferðilega breytni með því að gefa okkur merki um viðeigandi viðbrögð 

og þær gera okkur kleift að átta okkur á kröfum á lofsverðan hátt að mati 

Sherman. Siðferðið hefur á móti stjórn á tilfinningum með því að setja skilyrði 

fyrir því sem er leyfilegt og viðeigandi í tilteknum aðstæðum.82  

 Sherman fullyrðir að við getum sammælst skylduhugmynd Kants en samt 

fært rök fyrir mikilvægi tilfinninganna í siðlegri breytni: „Hið siðferðilega 

háttalag sem skortir viðeigandi tilfinningalega tjáningu skortir aðferð og háttalag 

sem fyrir manneskjum, að minnsta kosti, er siðferðilega þýðingarmikið.”83 Nú á 

dögunum birti hópur sálfræðinga og geðlækna skýrslu um Donald Trump, 

Bandaríkjaforseta, þar sem þeir lýsa yfir áhyggjum yfir andlegu ástandi hans. 

Þeir telja hann meðal annars skorta samkennd og umburðarlyndi sem geti 

kunnað að gera hann óhæfan sem æðsta leiðtoga heims.84 Ef við fyndum ekki 

fyrir samkennd  ættum við erfitt með að setja okkur í spor annarrra og okkur 

dytti jafnvel ekki í hug að reiða fram hjálparhönd. Þessi greining gæti skýrt 

ákvörðun Trump um að meina sjö þjóðum að koma til Bandaríkjanna, þrátt fyrir 

að það ríki stríðsástand í þeirra löndum sem margir eru á flótta undan og þurfa 

að leita skjóls til annarra landa vegna.  

 Siðferðileg lögmál eða markmið þarfnast a posteriori staðreynda. Upp að 

því marki sem menn stefna að því að byggja upp mannúðlegt og siðlegt samfélag 

telur Sherman bæði a priori og a posteriori skipta máli.85 Niðurstaða Sherman er 

sú að aðferð siðalögmáls Kants, sem leyfir ekki rannsóknir tengdar reynslunni, 

sé of þröngsýn til þess að hægt sé að ná takmarki skyldunnar (e. obligatory 

ends).  

                                                        
81  Sama rit, 14.  
82  Sama rit, 24.  
83  Sama rit, 26-29.  
84  Rachel Hoise, „Malignant Narcissism, ” The Independent. Birt 30. janúar 2017. Sótt 1. 
 maí 2017 af: www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/donald-
 trump-mental-illness-narcissism-us-president-psychologists-inauguration-crowd-
 size-paranoia-a7552661.html 
85  Sherman, „The Place of Emotion in Kantian Morality”, 30.  
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2.4 Sálfræði siðferðis 

Grein Pauline Kleingeld fjallar um tilraunasálfræði (e. empirical psychology) og 

mikilvægi þess að kantísk siðfræði taki reynsluna til greina við greiningu á 

siðadómum. Þeir sem aðhyllast kantíska siðfræði hættir til að þykja tilraunir sem 

lúta að reynslu ómerkilegar í tengslum við sína heimspeki, segir Kleingeld.86 

Jafnvel þótt við myndum komast að því að tilfinningar stjórni breytni mannsins 

algjörlega skiptir það ekki máli þar sem kantísk siðfræði snýst nauðsynlega um 

að breyta samkvæmt skylduboðinu. Hin nýlega viðtekna leið til að nálgast 

siðfræðikenningar er að gefa tilraunasálfræði meiri gaum og niðurstöður 

þessara rannsókna valda kantískri siðfræði vandkvæðum vegna þess að þær 

sanna það að tilfinningar spila óhjákvæmilega stærra hlutverk en siðfræði Kants 

gerir ráð fyrir. Pauline segir kantíska siðfræðinga missa marks og eiga í hættu á 

að yfirsjást siðfræðilegt mikilvægi tilfinninga ef þeir halda áfram að hunsa þær. 

Með því að taka tilfinningar inn í kenningar sínar sé hins vegar mikil von fyrir 

kantíska siðfræði til að öðlast dýpri og raunsærri skilning á siðaverunni og 

hvernig eigi að komast að sem bestri niðurstöðu um siðferðileg álitamál. 87  

 Í grein sinni bendir Kleingeld á rannsóknir sálfræðingsins Joshua Greene 

sem hefur fært rök fyrir því að siðferðilegar skyldur fólks grundvallist á 

tilfinningu.88 Greene telur kenningar í skyldusiðfræði vera afleiðing mannlegrar 

tilhneigingar til að finna rökréttar skýringar á öllu.89 Samkvæmt rannsóknum á 

heilanum sem Greene framkvæmdi kom í ljós að dómgreind tengd 

siðferðisskyldu (e. deontological judgements) væri virk á sama tíma og 

tilfinningasvæði heilans væri virkt, sem gefur til kynna að þetta tvennt vinni 

saman. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að siðferðisdómgreind tengd skyldu 

er sprottin frá því vitsmunasvæði heilans sem tengist tilfinningum. Þar af 

leiðandi er skyldusiðfræði nauðsynlega drifin af tilfinningum.90 Rannsóknin er 

umdeild og hefur verið gagnrýnd af ýmsum heimspekingum fyrir skort á 

sönnunargögnum sem að styðja svo róttæka fullyrðingu. Kleingeld er gagnrýnin 

á kenningar Greene’s og er ekki sammála öllu sem hann heldur fram en hún telur 

þó rannsókn hans ögra kantískri siðfræði. Endanleg niðurstaða Kleingeld er sú 

                                                        
86  Pauline Kleingeld, „Debunking Confabulation: Emotions and the Significance of 
 Empirical Psychology for Kantian Ethics,” Kant on Emotion  and Value, 147. 
87  Sama rit, 147-148.  
88  Sama rit, 147.  
89  Sama rit, 146-147.  
90  Sama rit, 149-150.  
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að Greene mistakist að hrekja kantíska siðfræði með rannsóknum sínum á 

skyldusiðfræði.91 Hún telur hins vegar, þrátt fyrir gagnrýnina, að ekki sé hægt að 

horfa fram hjá því að auknar rannsóknir tengdar reynslu bendi til þess að 

tilfinningar hafi meira með siðferðið að gera en áður var talið.92 Hún er þeirrar 

skoðunar að kantísk siðfræði geti nýtt sér niðurstöður tilraunasálfræði  til að 

öðlast betri skilning á því hvernig við fellum siðadóma. 

 Kleingeld vill meina að Kant hafi verið sömu skoðunar og sálfræðingar 

okkar tíma sem fullyrða að manneskjur tileinki sér siðferðilega breytni jafnvel 

þegar þær breyta af eigingirni. Hann horfði ekki fram hjá því að sum 

ákvarðanataka er ómeðvituð og henni stýrt af tilfinningum. Hann hugleiddi það 

hvort reynslan gæti hrakið það að hrein dyggð fyrirfinnist yfir höfuð. Kleingeld 

heldur því fram að hvorki þurfi að gangast undir það að þessar upplýsingar hreki 

kenningu Kants í siðfræði né að þær grafi undan siðferðilegri hefð (e. moral 

practice). Kant fullyrti að nota ætti þekkingu á hvötum og tilfinningalegum 

viðbrögðum til þess að auka árangur siðferðilegra röksemda og breytni því það 

gæti hjálpað okkur að verða meira vakandi fyrir okkar eigin hlutdrægni og 

annarra. Þekkingin gæti einnig hjálpað til við að útvega okkur leiðir til að vinna 

bug á hlutdrægninni. Á þessu sviði býr tilraunasálfræði (e. empirical psychology) 

yfir dýrmætum rannsóknaniðurstöðum og upplýsingum. Með aukinni þekkingu 

á tilraunasálfræði getum við komist nær því að skilja hið hlutdræga ástand í 

mannlegu eðli sem kemur í veg fyrir að manneskjan geti uppfyllt lögmál um 

frumspeki siðlegrar breytni.93 Kleingeld er því þeirrar skoðunar að kantískir 

siðfræðingar í dag ættu að sýna tilraunasálfræði áhuga siðfræðinnar vegna, það 

sé ekki lengur boðlegt að halda í hugmyndir Kants um tilfinningar þegar ný 

sannindi eru ljós.94  

3 Niðurstöður  

Kenning Kants um siðferðisveruna sem skynsemisveru er mjög merkileg og 

umbreytti siðfræðinni og hugmyndum innan hennar. Ef við tökum tillit til þess 

að hann skrifaði á tímum upplýsingarinnar þar sem skynsemi og rökvísi var í 

hávegum höfð þá er auðveldara að sýna því skilning hversu ríka áherslu hann 

                                                        
91  Sama rit, 155.  
92  Sama rit, 151.  
93  Sama rit, 158.  
94  Sama rit, 161.  
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lagði á skynsemina. Auk þess var hann að bregðast við samhygðarsiðfræði 

Humes sem hann átti auðvelt með að gagnrýna vegna þess að siðleg breytni 

einkennist af misræmi þegar hún byggist eingöngu á tilfinningum. Þá höfðu 

tilfinningakenningar okkar tíma og raunsærri rannsóknir tengdar tilfinningum 

ekki litið dagsins ljós. Á tímum Kants var þekking á tilfinningum takmörkuð og 

þær almennt ekki taldar hafa neitt að gera með vitsmuni. Hins vegar, með 

aukinni þekkingu á tilfinningum í dag verður ekki hjá því litið að ofuráhersla 

hans á skynsemina fylgja ákveðin vandamál.  

3.1 Vandi Kants  

Kant talar ekkert sérstaklega vel um tilfinningar almennt og virðist ekki vera 

hrifinn af því að fólk sýni af sér of mikla tilfinningasemi, líkt og flokkun hans á 

viðkvæmni og væmni gefur til kynna. Hann skrifar gjarnan um tilfinningar á 

kaldranalegan hátt og óbeit hans á þeim skín í gegn í setningum eins og: 

„Siðferðiskenndin, hve grunnfærnisleg er tilvísunin til hennar þegar þeir sem 

geta ekki hugsað vonast til að bjarga sér með tilfinningu.” Hins vegar kemur hann 

á óvart á ýmsum stöðum, til dæmis þegar hann talar um að það sé óbein skylda 

okkar að rækta með okkur samkennd. Hann talar þó einungis um óbeina skyldu í 

því samhengi, að ekki sé hægt að ætlast til þess að fólk sé haldið ríkri samkennd 

en að það sé kostur að búa yfir þeim eiginleika undir ákveðnum 

kringumstæðum.  

 Að mínu mati felst vandamálið í því að Kant gerir sér sjálfur ekki grein 

fyrir því hversu ríka hlutdeild tilfinningar eiga í manninum og hve miklu máli 

þær skipta í siðlegum efnum. Þess vegna finnst honum svo auðvelt að taka þær 

alfarið úr jöfnu siðalögmálsins. En tilfinningar geta verið afl siðferðilegrar 

breytni.  Móðurást hrindir af stað viljanum til sjá fyrir barni sínu, réttlætiskennd 

er afl sem virkjar menn til að berjast gegn óréttlæti gagnvart sér og öðrum og 

samkennd er mikilvæg tilfinning sem ljáir okkur að setja okkur í spor annarra og 

finna til með þeim. Þessar geðshræringar eru ekki kostur sem maðurinn býr yfir, 

þær eru nauðsyn. Án tilfinninga væri maðurinn skrumskældur og ætti mjög erfitt 

uppdráttar í samskiptum við aðra, því að sýna réttar tilfinningar við réttar 

aðstæður er oft jafn mikilvægt og ásetningurinn. Okkur þykir yfirleitt eitthvað 

athugavert við fólk sem sýnir ekki af sér viðeigandi tilfinningalega hegðun, líkt 
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og Nancy Sherman bendir á í tengslum við eftirsjá. Ástæðuna fyrir svo skörpum 

skilum milli skynsemi og tilfinninga í siðfræði Kants tel ég vera sú að hann er 

samdauna því samfélagi sem elur á ríkri áherslu skynseminnar og sem telur 

tilfinningar og vitsmuni ósamrýmanlega.  

 Það sem gefur til kynna að hann sé samdauna ríkjandi samfélagi er til að 

mynda setning úr bók hans, Gagnrýni verklegrar skynsemi, en þar skrifar hann: 

„Tvennt er það, sem hrífur sálina með sífelt nýrri og sívaxandi aðdáun og 

lotningu, því oftar og því lengur sem hugsunin fjallar um það: hinn alstirndi 

himin yfir mér og siðalögmálið í brjósti mér.”95  Hér talar hann um að 

siðalögmálið hrífi hús tilfinninganna, sálina. Hann segir einnig að siðalögmálið 

búi í brjósti sínu en ekkert tengist tilfinningum eins mikið og hjartað. Það er eins 

og siðalögmálið búi yfir brjóstviti. Þetta brjóstvit verður ekki rakið til skynsemi 

heldur tilfinninga. Þegar okkur finnst eitthvað athugavert við tiltekna breytni þá 

eigum við til að fá þessa brjóstvitstilfinningu og við hugsum með okkur: „nei, 

þetta er ekki rétt,” en við getum ekki alltaf útskýrt af hverju. Þessi tilfinning er 

miklu heldur sprottin af réttlætiskennd eða annars konar tilfinningu en ekki frá 

skynseminni sem er alltaf með svar á reiðum höndum því hún sér sannleikann 

skýrt fyrir hugskotssjónum sínum, verandi íbúi skilningsheimsins.  

 Kant gerir sér ef til vill ekki grein fyrir því sjálfur en í þessari setningu er 

bersýnilegt hvernig hann lýsir siðalögmálinu með tilvísunum í tilfinningar. Þessi 

ljóðræna setning gefur mun frekar til kynna hversu smitaður hann var af 

ríkjandi viðhorfi fremur en hversu kaldlyndur hann var. Hann gerði sér 

augljóslega grein fyrir mætti tilfinninganna en hann var svo fastur í því viðhorfi 

að tilfinningar og vitsmunir væru ósamrýmanlegir að hann sá ekki skýrt. Ég tel 

þar af leiðandi mikla von vera fyrir siðfræði Kants, því með aukinni þekkingu er 

hægt að bæta við hana í stað þess að hrekja hana.   

3.2 Lausnir og endurskoðun  

Aukin áhersla og þekking á tilfinningum í heimspeki nútímans krefur kenningu 

Kants um breytingar. Í stað þess að bæla niður tilfinningar okkar er nauðsynlegt 

að endurhugsa samband þeirra við skynsemi. Fremur en að hugsa það sem 

                                                        
95 Ágúst H. Bjarnason, Yfirlit yfir sögu mannsandans: Nítjánda öldin (Reykjavík, 
 Bókaverslun Guðmundar Gamalíelssonar, 1906), leturbreyting mín, 90. 
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ósamrýmanlegt samband þar sem tilfinningarnar afvegaleiða vitsmunina 

verðum við að hugsa um það sem samrýmanlegt samband þar sem skynsemin 

þarfnast þess að hlusta á þær geðshræringar sem vakna. Við berum ekki ábyrgð 

á geðshræringum okkar en við berum ábyrgð á því hvernig við bregðumst við 

þeim og tökumst á við þær. Skynsemin getur sett þeim hömlur og er því 

leiðarvísir fyrir þær að bregðast rétt og viðeigandi við undir tilteknum 

kringumstæðum. Tilfinningin er hins vegar afl sem með hjálp skynseminnar 

getur virkjað siðlega góða breytni. Má því líkja skynseminni við heilann en 

tilfinningunum við hjartað, hvorugt getur starfað óháð hinu.  

 Siðleg efni geta verið aðstæðubundin en siðalögmálið er sett fram 

almennt og fer ekki alltaf saman við aðstæður fólks. Með því að bæta 

tilfinningum inn í siðalögmálið tekur það meira tillit til aðstæðna. Líkt og 

skynsemin eru tilfinningar uppspretta áreiðanlegs sannleika. Með því að túlka 

Kant út frá tilfinningalegu sjónarhorni og nýta það sem hann segir um 

tilfinningar á skapandi hátt getum við lagað kenningu hans betur að okkar tíma. 

Tilraunasálfræði getur verið gagnlegt tól til þess að bæta við annars mikilvæga 

kenningu svo að hún gangi upp í dag; á tímum þar sem þekking á vægi tilfinninga 

í siðfræði er meiri innan heimspekinnar og samfélagsins alls.  
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