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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð um náttúruhyggju Immanuels Kants eru rædd þrjú atriði í 

stjórnmálaheimspeki hans: náttúruhyggja, siðfræði og heimsborgarahyggja. Í fyrsta kafla 

er rætt um hvernig Kant telur náttúruna hanna allt fullkomlega eftir sinni fullkomnu reglu. 

Náttúran hannaði manninn sem samfélagsveru, í samfélögum þróast maðurinn eftir 

áætlun náttúrunnar og gefur það besta sem hann getur af sér. Þá er einnig fjallað um 

frelsið, sem er mikilvægt atriði því maðurinn þarf fullkomið frelsi í samfélaginu til þess 

að þróast á besta mögulegan hátt, þ.e. samkvæmt lögmáli náttúrunnar. Í öðrum kafla er 

farið yfir siðfræði Kants, sem er grundvallaratriði þess að manneskjan geti verið frjáls, 

því Kant telur siðalögmálið vera frelsislögmál. Siðalögmál hans, sem segir að manneskjan 

eigi að breyta einungis eftir þeirri lífsreglu sem hún getur jafnframt viljað að verði að 

almennu lögmáli, leiðir manninn að „ríki markmiða“ sem er grundvallarhugtak um 

markmið mannkynsins. Í þriðja kafla er fjallað um heimsborgarahyggju Kants, þá 

hugmynd hans að til þess að koma á „ríki markmiða“, eða heimi þar sem allir menn lifa 

við fullkomið frelsi, háðir reglum sem þeir vilja og setja sér því sjálfir, þá þurfi maðurinn, 

sem býr í samfélögum, að virða frelsi annarra samfélaga. Einu leiðina til þess telur Kant 

vera að menn úr ólíkum samfélögum séu í beinu sambandi sín á milli og bjóði hverjir 

aðra velkomna. Í fjórða og síðasta kafla, er síðan spurt hvort nútímasamfélag bendi til 

þess að kenningar Kants eigi við rök að styðjast. Niðurstaðan er sú að svo sé, því erfitt 

væri að færa rök fyrir því að það sé ekki mannkyninu eðlilegt að sækjast eftir öryggi og 

ævarandi friði. 
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Inngangur 

 

Stjórnspeki er ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar þýski heimspekingurinn 

Immanuel Kant (1724-1804) er nefndur, enda sú grein ekki það helsta sem 

heimspekingurinn skrifaði um. Tvær ritgerðir hans, Idee zu einer allgemeinen Geschichte 

in weltbürgerlicher Absicht (1784) (e. Idea of a universal history with a cosmopolitan 

purpose), og Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf (1795) (e. Perpetual 

Peace: a Philosophical Sketch) eru þó með þeim merkilegustu sem hafa verið skrifaðar 

um stjórnspeki. Kant er fyrst og fremst frægur fyrir kenningar sínar í frumspeki og 

siðfræði, en stjórnspekikenningar hans byggjast á þeim. Því verður að taka það fram að 

Kant setur sig í stjórnspeki sinni ekki í stöðu stjórnmálafræðings til að reyna að átta sig á 

hvaða stjórnmálakerfi henti til þess að stýra ríkjum, heldur snýst hugmynd hans um að 

reyna að átta sig á því hvers konar dýr mannskepnan sé, hver sé tenging hennar við 

náttúruna, hvernig kerfi náttúrunnar virkar, þá annars vegar í sjálfu sér og hins vegar á 

manneskjuna, og hver sé áætlun náttúrunnar fyrir manneskjuna. Stjórnspeki Kants er 

nefnilega frekar jákvæð og þar er því haldið fram að náttúran sé fullkomin og, já, að hún 

hafi áætlun fyrir manneskjuna. En hver er þessi áætlun, og hvernig setur náttúran hana 

upp? Svarið er í stuttu máli að Kant telur að heimsborgarahyggja, þ.e. samstarf á milli 

ríkja og frjálst flæði fólks á milli þeirra, sé það eina sem gæti tryggt frið á milli þeirra. Þá 

er heimsborgarahyggja óhjákvæmileg því allir vilja öryggi. Til að komast að þessari 

niðurstöðu notar Kant sínar eigin kenningar um það hvernig náttúran hefur skapað 

heiminn og þar á meðal manneskjuna.  

Efni þessarar ritgerðar er að útskýra ofangreind atriði í stjórnspeki Kants. Í fyrsta 

kafla er fjallað um kenningu Kants um að náttúran leiði manninn að lífi í samfélögum. 

Þótt maðurinn vilji vera einstaklingur og stundum draga sig í hlé frá öðrum þá er það í 

samfélögum sem hann upplifir sig best því í eðli sínu sækist hann eftir virðingu og 

ákveðinni stöðu sem hann getur einungis náð í samfélagi við aðra.1 Í þeim kafla er 

spurningunni um ríg á milli manna einnig svarað; spurningin og svarið eru mikilvæg fyrir 

alla ritgerðina og því er strax vakin athygli á henni en hún verður útskýrð í smáatriðum 

síðar. Af hverju er oft rígur á milli manna í samfélögum og á milli samfélaga í heild sinni 

                                                 
1 Kant 1991a:44 
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ef náttúran býr manninn til eins og hann er og setur saman samfélög, og allt þetta 

samkvæmt sinni fullkomnu reglu? Svarið er að náttúran vill ríg til að fá það besta út úr 

manninum og að hann geti þróast á besta mögulegan hátt.2  

Í öðrum kafla verður útskýrt hvernig maðurinn ætti að haga sér í samfélögum 

samkvæmt kenningum Kants. Frelsi er mikilvægt hugtak hjá Kant og undirstaða þess að 

maðurinn geti þróast á sem bestan hátt, þ.e. á þann hátt sem náttúran ætlar honum, í 

samfélögum. En spurningin er hvað telur Kant vera frelsi?  Kant telur að frelsi og siðfræði 

séu af sama meiði, annað feli hitt í sér. Þess vegna, og einnig vegna þess að erfitt er að 

ræða Kant án þess að ræða það efni, verður gerð grein fyrir meginkenningum um siðfræði 

Kants til að útskýra hvað frelsi er að mati Kants og hvernig maðurinn á að fara með það.  

Þriðji kafli útskýrir heimsborgarahyggju Kants og af hverju hann telur hana 

óhjákvæmilega. Kant telur erfiðasta verkefni mannsins vera að skrifa hina fullkomnu 

stjórnarskrá, eða að koma á fullkomnu stjórnvaldi sem muni ekki reyna að fara í kringum 

reglur. Því Kant telur að maðurinn sé þannig gerður að hann vilji komast fram hjá reglum 

ef hann getur og muni nýta sér vald sitt til þess ef honum er unnt að gera það. Því telur 

Kant að stærra kerfi en samfélögin sjálf ætti að geta séð um að halda uppi lögum og reglu 

og þar með tryggja öryggi íbúa samfélaganna sem tilheyra því kerfi. Þess vegna telur 

hann að heimsborgarahyggja sé óhjákvæmileg því allir vilja frið.  

Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður loks athugað hvort þessar hugmyndir eigi við 

í nútímasamfélagi. Margt bendir til að svo sé. Sambönd á milli ríkja verða alltaf meiri 

með tímanum. Nútímatækni hefur einnig bætt samband á milli fólks í ólíkum ríkjum 

gríðarlega á undanförnum árum. En spurningin er fyrst og fremst hvort Kant gæti hafa 

haft rétt fyrir sér, að það sem tryggir frið sé stærra sambandskerfi sem sér um öryggi sitt 

og íbúa sinna sjálft. Það er alla vega það sem reynt verður að komast að í þessari ritgerð. 

Er hægt að segja að núna, u.þ.b 230 árum eftir að Kant setti fram stjórnspekikenningar 

sínar, að heimurinn sé að þróast í þá átt sem Kant spáði, og þá að eitthvað bendi til að 

kenningar hans séu réttar, að það sem maðurinn þurfi til þess að tryggja sér endalausan 

frið sé kosmópólítanismi, þ.e. heimsborgarahyggja? 

  

                                                 
2 Kant 1991a:45 
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1. kafli: Manneskjan sem náttúruleg samfélagsvera 

 

Hugmyndir Immanuels Kant um það hvernig stjórnskipulag heimsins gæti verið úr garði 

gert til þess að tryggja manninum sem best líf er sérstaklega áhugavert efni sem á að 

mörgu leyti við í nútímasamfélagi. Kant rannsakar samfélagið um leið og hann veltir fyrir 

sér hvernig væri best að stýra þessu samfélagi. Niðurstaða hans í þeirri rannsókn er að 

náttúran leiði manninn eftir sinni fullkomnu reglu. Náttúran er fullkomin og gerir ekkert 

af tilviljun, þar með talið hvernig hún leiðir manninn að því að vera samfélagsvera. Hún 

ætlast til þess að hið besta náist úr manninum og að hann stýri samfélagi sínu á 

skynsamlegan hátt. Kerfið sem hún setur upp til þess er meginefni þessarar ritgerðar. Í 

þessum kafla verður fyrst útskýrt hvernig Kant sér manninn miðað við náttúruna og síðan 

hvernig hann sér fyrir sér að náttúran í raun og veru stjórni öllu og þróun alls sem er. Að 

mati Kants gerir náttúran sem sé allt á fullkominn hátt og leiðir manninn í þróun hans að 

því sem hún ætlar honum, án þess að hann sé fyllilega meðvitaður um það. Spurningin er 

þá: Hvers konar dýrategund er mannskepnan? Og hver er tenging hennar við náttúruna. 

Og loks, hvað ætlar náttúran manninum?  

Kant heldur því fram að maðurinn þróist bæði í samræmi við lögmál náttúrunnar og 

þrátt fyrir þau. Annars vegar takmarkar náttúran frelsi mannsins. Eins og þróun annarra 

dýra er þróun mannsins takmörkuð af lögum náttúrunnar. Breytni mannsins er þess vegna 

nauðsynlega ákvörðuð af náttúrunni, og það bendir til þess að maðurinn sé ekki með full 

völd yfir þróun sinni. Hins vegar telur Kant að náttúran gefi manninum þau tæki og tól, 

eða setji upp það kerfi, sem geri honum kleift að vera algjörlega frjáls, og þannig þróast 

á fullkominn hátt, því hann þarf fullkomið frelsi til þess.3 Ekki svo ólíkt hugmyndinni um 

Guð í kristinni trú, þá er náttúran forsjón, inngrip í þróun veraldarinnar. Þessi hugmynd, 

þ.e. að náttúran sé það sem gerir manninn að því sem hann er og leiði hann í þróun sinni, 

er það sem leiðir Kant að hugmynd hans um heimsborgarann í ritgerð hans, „Hugmynd 

að almennri sögu með heimsborgaralegt markmið“, sem er meginefni þessarar ritgerðar.4  

                                                 
3 Kant 1991a:45 
4 Immanuel Kant, „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht,“ Berlinische 

Monatsschrift (1784): 385-411. Ég styðst við enska þýðingu H.B. Nisbet, Idea for a Universal History 

with a Cosmopolitan Purpose, í Kant: Political Writings, Cambridge University Press, 1991.  
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Áður en lengra er haldið skal bent á frumspekilega athugasemd sem hægt væri að gera 

við hugmyndina um náttúruna sem stjórnanda. Hægt væri að segja að náttúran sem forsjón 

eða leiðandi þróunar stangist á við þá frumspekilegu hugmynd að til sé eitthvað sem við 

teljum vera frjálsan vilja hjá manninum, þ.e.a.s. ef náttúran stýrir að öllu leyti lífsferli 

mannsins þá mætti halda því fram að maðurinn ákveði ekki leið sína sjálfur og þá sé hann 

ekki með frjálsan vilja. Kant er hins vegar viss um að maðurinn breyti samkvæmt sínum 

eigin hvötum. Í daglegu lífi eru menn drifnir áfram af eiginhagsmunum og hugmyndum 

um að þeir geti alltaf fengið eitthvað betra eða meira í sinn hlut. Þótt þeir séu knúnir áfram 

af þessum hvötum sínum breyta þeir, samkvæmt Kant, algjörlega eftir sínum eigin vilja. 

En þessi frjálsi vilji er hluti af eðli náttúrunnar og lögmáli hennar, og er lykilatriði í þróun 

mannskepnunnar. Þótt við tökum eftir því að frjáls vilji leiði greinilega að ruglingslegu 

mynstri í þjóðfélaginu, þ.e.a.s. frjáls vilji hvers og eins veldur ríg, ósætti á milli manna, 

þá er það einmitt þetta mynstur, sem andstæðurnar búa til, og afleiðing þess sem er 

lykilatriði í hugmynd Kants um annars vegar eðli mannsins sem samfélagsveru og hins 

vegar þróun samfélaga. Kant segir að „giftingar, fæðingar eða dauðsföll virðist ekki vera 

hægt að setja undir neina útreiknanlega reglu, frjáls vilji mannsins hefur svo mikið að 

segja um þessa hluti. Hins vegar er eftirtektarvert að samkvæmt tölfræði stórra landa eru 

þessir hlutir álíka útreiknanlegir og breyting á veðri“.5 Er Kant þá á því að það gæti verið 

mynstur í sögu, og þróun mannkynsins, eins og það er mynstur í árstíðunum? Þótt 

maðurinn sækist ekki alltaf meðvitað eftir því sem kemur þjóðfélaginu í heild best, þá 

spyr Kant sig þeirrar spurningar hvort maðurinn leiði kannski þjóðfélagið ómeðvitað að 

því sem kemur því best. En ef maðurinn, þ.e. hver einstaklingur, hugsar fyrst og fremst 

um það sem kemur honum sjálfum best, hvernig gengur það þá upp? Það er athyglisvert 

að þrátt fyrir eigingirni mannsins er ljóst að breytni hans leiðir ekki til algjörar óreiðu. 

Menn mynda samfélög sem mynda þjóðfélög o.s.frv. og þótt stundum sé rígur eða jafnvel 

stríð á milli hópa þá má einnig greina jákvæða þróun, ef horft er yfir langan tíma, t.d. er 

opinbert þrælahald bannað í flestum ríkjum heims, leiki sem setja mannslíf í hættu eins 

og stundaðir voru á tímum Rómverja mætti ekki stunda nú til dags, og dauðarefsingar, 

sem viðgengust víða um heim öldum saman eru nú bannaðar í flestum lýðræðisríkjum.  

Kant telur því að maðurinn sé með frjálsan vilja, þ.e.a.s. hann ákveður sjálfur breytni 

sína, en um leið er öll breytni og öll fyrirbæri náttúrunnar ákveðin af lögmálum 

                                                 
5 Kant 1991a:41 
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náttúrunnar. Hugmyndin er þá sú að þessi lögmál náttúrunnar beini manninum og 

frjálsum vilja hans í jákvæða átt. Eins og fyrr hefur verið nefnt segir Kant að jafn erfitt sé 

að spá fyrir um giftingar, fæðingar og dauðsföll og um veðrið, en hvað sem því líður fer 

veðrið eftir ákveðinni hringrás sem gerir plöntum og trjám kleift að vaxa, ám að renna og 

hvaða öðrum fyrirbærum náttúrunnar sem fyrirfinnast að vera til. Á sama hátt telur Kant 

að þegar menn fari eftir sínum eigin vilja, sem oft stangast á við vilja annarra manna, séu 

þeir samt óafvitandi að fara eftir lögum og leiðum sem náttúran ætlar þeim.  

 Samt sem áður fylgir maðurinn hvorki ákveðinni eðlishvöt eins og önnur dýr, né 

breytir hann nákvæmlega samkvæmt skynsamri fyrirfram ákveðinni áætlun eins og 

skynsamur heimsborgari myndi gera. Þannig verður ekki komist að neinni skýrri 

niðurstöðu um reglu í hegðun mannkynsins eins og hægt er að komast að um t.d. fugla 

eða ljón. Meira að segja væri hægt að benda á gjörsamlega óskiljanlega hegðun mannsins 

á köflum í sögunni þar sem heimska og illska hefur haft dramatískar afleiðingar. Þessi 

hegðun lítur jafnvel stundum út fyrir að vera hreinn vilji til þess að eyðileggja.6 Fyrst ekki 

er hægt að gera ráð fyrir að mannkynið þróist eftir einhverju ákveðnu „eigin skipulagi“, 

þá verður eina leiðin fyrir heimspekinginn til að útskýra þessa oft á tíðum óskiljanlegu 

hegðun, sem hefur samt ekki komið í veg fyrir stöðuga þróun í gegnum aldirnar, sú að 

reyna að finna tilgang í náttúrunni sem útskýri þróun mannsins: Að náttúran sjálf búi yfir 

skipulagi og áætlun fyrir þessa skipulagslausu veru, mannkynið.  

Þetta skipulag útskýrir Kant í ritgerðinni „Hugmynd að almennri sögu með 

heimsborgaralegt markmið“. Þar setur hann fram níu tesur sem að hans mati eru 

útskýringar á áætlun náttúrunnar fyrir þróun mannsins, frá því að vera eigingjarnt villt 

dýr sem brýtur á öðrum dýrum af sömu tegund til þess að fá sínu framgengt, og til þess 

að vera skynsöm samfélagsvera sem lifir í heimi sem er eins góður og hann mögulega 

getur verið fyrir alla sem í honum búa.  

Allt sem náttúran hannar, hannar hún nákvæmlega eftir þörfum þess sem hún hannar. 

Hvort sem við skoðum dýr að utanverðu eða innan eru allir líkamshlutar og líffæri sem 

dýr hafa, svo sem klær, tennur, hár, hjarta, lungu, augu eða hendur, hvorki meira né minna 

en nákvæmlega það sem þau þurfa, hver tegund fyrir sig, til þess að komast af í náttúrunni. 

Síðan hefur maðurinn þennan sérstaka mátt, skynsemina, en hún gerir honum kleift að 

haga sér öðruvísi en eftir sínum náttúrulegu eðlishvötum. Hún er sérhæfing sem leiðir til 

                                                 
6 Kant 1991a:42 
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þess að maðurinn lítur á sjálfan sig sem æðri en aðrar verur. Hún er einn mikilvægasti, ef 

ekki allra mikilvægasti, eiginleiki mannskepnunnar því það er hún sem greinir 

mannskepnunna frá öðrum dýrum. En skynsemin er ekki fullkomin frá upphafi heldur 

þarf að rækta hana eins og annað. Skynsemin þarfnast leiðsagnar og reynslu sem leiðir til 

hæfni og kunnáttu, og sá lærdómur ætti að kenna manninum að breyta rétt og ætti þá að 

þróa mannkynið á jákvæðan hátt. Það er athyglisvert að náttúran ætlar manninum ekki að 

læra allt eða verða fullkominn á einni lífstíð; líf manna er allt of stutt til þess að hægt sé 

að fullkomna þróun mannsins á þeim tíma. Náttúran gerir ráð fyrir að það þurfi margar, 

mögulega óendanlega margar kynslóðir, þar sem hver kynslóð kennir næstu það sem hún 

hefur lært, til þess að manneskjan komist einhvern tímann að þeirri niðurstöðu sem 

náttúran ætlar henni. Það ætti að vera von og markmið mannsins að komast þessa leið 

sem náttúran ætlar honum, en það markmið er ástand sem hentar manninum best. 

Fullkomið ástand, því náttúran er fullkomin í framleiðslu sinni og ekki má gera ráð fyrir 

að hún hagi sér öðruvísi gagnvart manninum en öllu öðru.7 

En ekki verður auðvelt fyrir manninn að ná markmiðinu sem náttúran ætlar honum og 

í raun og veru vill náttúran ekki að það sé auðvelt, hún mun því ekki hjálpa manninum að 

komast þangað. Náttúran gefur manninum skynsemi, frjálsan vilja byggðan á þessari 

skynsemi, tvo fætur og tvær hendur, en ætlar manninn að þróa annað sjálfur. Hún 

framleiðir ekki annað fyrir hann en það sem er nauðsynlegt til þess að markmiðum hennar 

sé náð. Þannig er það algjörlega undir manninum komið að framleiða allt annað sem hann 

þarf til þess að lifa, allt frá tungumáli eða vörnum fyrir lífi sínu, til allra gæða sem lífið 

hefur að bjóða honum.8 Náttúran gaf manninum þennan frjálsa vilja til þess að hann 

stjórni sér sjálfur og byggi sögu sína og framtíð sjálfur. Manninum er ekki ætlað að vera 

stjórnað, þvert á móti gerir náttúran honum kleift að læra sjálfur að lifa af, t.d. með réttu 

mataræði, öryggi og vörn, réttum fatnaði o.s.frv. því náttúran gaf honum hvorki vígtennur 

ljónsins til að verja sig, né selskinnið til að hlífa sér við kulda. Ef hann telur að ýmis 

aukagæði gætu bætt líf hans þá er það hans að finna út úr því, og þá er undir honum einum 

komið að þróa innsýn, umhyggju og góðan vilja ef hann telur það auka lífsgæði sín. 

Samkvæmt þessu lítur út fyrir að náttúran setji öll spilin í hendur mannsins en hann þarf 

síðan algjörlega að spila úr þeim sjálfur. Þannig getur hann verið stoltur af því að hafa 

                                                 
7 Kant 1991a:43 
8 Kant 1991a:43 
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komið sér í þá stöðu sem hann kemur sér í. Margt bendir þá til þess að náttúran horfi 

frekar á mikilvægi sjálfsálits mannsins en einfaldlega velferð hans, en af hverju skyldi 

hún gera það? Því sjálfsálit mannsins knýr hann áfram til þess að reyna alltaf að gera 

betur. Fyrri kynslóðir greiða tollinn fyrir þær seinni. Seinni kynslóðir fá að lifa betra, 

öruggara og jafnvel þægilegra lífi sem þær fyrri hafa lagt grundvöllinn að. En náttúran 

horfir samkvæmt Kant á manneskjuna sem dauðlega veru en mannkynið ódauðlegt sem 

tegund, sem er ætlað að þróast í átt til fullkomnunar.9 

Þá er komið að einni áhugaverðustu spurningunni (að mínu mati) varðandi kenningar 

Kants um þróun mannsins sem samfélagsveru samkvæmt lögmáli náttúrunnar. Sú 

spurning er: Hvers vegna ná, annars vegar menn í samfélögum og hins vegar samfélögin 

sjálf, oft á tíðum illa saman ef það er áætlun náttúrunnar, sem er fullkomin, að menn séu 

til í samfélögum og að mörg samfélög séu til? Manneskjan á greinilega í vissum vanda 

með að lifa í sátt, eins og stríð sögunnar sýna, en af hverju er það svo, ef kerfið er sett 

upp af náttúrunni, sem er fullkomin? Þá virðist sem manninum sé eðlislæg einhvers konar 

mótsetning sem leiðir til erfiðleika við að búa í samfélagi.10 Samt bendir allt til þess að 

maðurinn vilji lifa í samfélagi og að hann sé samfélagsvera. Í samfélagi upplifir hann sig 

best því það er í eðli hans að sækjast eftir virðingu, eignum og ákveðinni stöðu sem 

einungis líf í samfélagi getur boðið honum upp á. En hann hefur einnig tilhneigingu til 

þess að vilja lifa sem einstaklingur og þá draga sig í hlé frá öðrum.  Hvernig getur þetta 

þá farið saman? Hvernig getur maðurinn viljað stöðu sem hann getur einungis öðlast með 

því að búa í samfélagi, en um leið viljað að allt fari eftir hans eigin höfði? Er vilji 

mannsins þá greinilega í andstöðu við sjálfa hugmyndina um samfélag? Og hvernig 

stendur á því að náttúran, sem á að framleiða allt sem hún framleiðir fullkomlega, 

framleiðir manninn með þessa eðlislægu mótsetningu?  

Svarið er einfalt að áliti Kants, það er einmitt mótsetningin sem kveikir í manninum 

og gerir hann eins og hann er. Það er hún sem dregur manninn upp úr letinni og fær hann 

til þess að vilja framkvæma þá ótrúlegu hluti sem hann framkvæmir. Það er hún sem togar 

hann upp úr þægindafarinu og gerir hann öðruvísi en allar aðrar verur heimsins. Með því 

að sækjast eftir heiðri, valdi eða eignum leitar maðurinn viðurkenningar í samfélögum 

sem hann að vissu leyti á erfitt með að lifa í, en getur ekki heldur lifað án. Þessi 

                                                 
9 Kant 1991a: 44 
10 Kant 1991a:44 
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mótsetning er það sem hefur þróað manninn frá villimennsku til siðmenningar, en sú 

þróun er byggð á því að maðurinn sækist eftir félagslegum gildum. Hæfileikar mannsins 

þróast þá smám saman og smekkur fyrir menningu og upplýsingu skapast í þessari baráttu 

fyrir viðurkenningu í samfélagi. Og það leiðir manninn að siðferðisreglum, því hann  

neyðist til þess að búa til kerfi sem henta samfélagslegum gildum til þess að geta verið til 

eins og hann óskar eftir, fullkomlega frjáls, í þessum samfélögum. Þá er samfélagið neytt 

til þess að vera til sem siðferðisleg heild því einungis þannig getur maðurinn þróast eins 

og hann á að gera samkvæmt lögmáli náttúrunnar. 

Svo niðurstaðan er þessi: Ef náttúran myndi ekki neyða manninn til þess að gefa af 

sér það besta sem hann hefur, sem hún gerir með því að byggja inn í hann þessa 

mótsetningu sem hér hefur verið fjallað um, þá myndi hann lifa hálfgerðu klausturlífi þar 

sem allt væri í fullkomnu jafnvægi og gagnkvæm ást ríkti. Gallinn væri þó sá að allir 

hæfileikar mannsins lægju þá í dvala og tilvera manna, sem væru ljúfir sem lömb, væri 

ekki meira virði en tilvera annarra dýra í dýraríkinu. Þetta er ástæðan fyrir því að náttúran 

byggir mótsetningu inn í eðli mannsins, gerir hann að keppnisveru sem vill alltaf meira, 

því án þessa eiginleika gætu aðrir helstu eiginleikar mannsins ekki þróast. Náttúran 

hannaði mannskepnuna sem samfélagsveru sem þarf á samfélaginu, og mótsetningunni 

sem því fylgir, að halda til þess að hún þróist á besta mögulegan hátt. Þótt maðurinn vilji 

sátt, þá vill náttúran, sem veit hvað er manninum sem hún bjó til fyrir bestu, ósætti. 

Maðurinn vill lifa þægilega en náttúran vill koma honum út úr sínum öryggiskassa og láta 

hann hafa fyrir því að þróa sig og hæfileika sína. Þannig upplifir maðurinn stolt, því hann 

sér algjörlega um sig sjálfur, og gerir það vel, að lokum. Kant segir að þetta fyrirkomulag 

gæti verið verk viturs skapara frekar en, þótt það líti svo út, hönd ills anda sem sé að hræra 

í verki skaparans eða eyðileggja verkið sér til skemmtunar.11 

 

                                                 
11 Kant 1991a:45 
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2. kafli: Siðalögmálið er frelsislögmál 
 

Eins og kemur fram í fyrsta kafla þessarar ritgerðar getur markmiðið sem náttúran ætlar 

manninum einungis náðst með því að maðurinn lifi í samfélögum. Þar ætlast náttúran til 

þess að maðurinn þrói getu sína og hæfileika á fullkominn hátt. En þessi þróun getur bara 

átt sér stað í fullkomlega frjálsu samfélagi þar sem allir geta notið frelsisins til fulls. Þess 

vegna er það eitt erfiðasta verkefni sem náttúran hefur lagt fyrir manninn, að mati Kants, 

að búa til samfélag þar sem jafnvægi næst á milli hins frjálsa vilja hvers og eins og hins 

frjálsa vilja allra. Manneskjan er þannig gerð að hún þarf stjórnanda til að láta hana fara 

eftir lögum á sama tíma og hún vill fullkomið frelsi. Lagaramminn sem maðurinn þarf að 

setja til þess að ná þessu markmiði er með öðrum orðum hin fullkomna stjórnarskrá.12  

Bæði í Grundvelli að frumspeki siðlegrar breytni og í Gagnrýni siðrænnar skynsemi 

(þ. Kritik der praktischen Vernunft) færir Kant rök fyrir því að frelsi og siðfræði séu af 

sama meiði, að annað feli hitt í sér.13 Að breyta siðferðislega er að breyta samkvæmt 

lögum náttúrunnar, og til þess þarf maðurinn að vera frjáls, og eina leiðin til þess að öðlast 

sem mest frelsi er að breyta siðferðislega.14 Þá, segir Kant, á maðurinn að breyta „einungis 

eftir þeirri lífsreglu sem hann getur jafnframt viljað að verði að almennu lögmáli.“15 Það 

kallar hann skilyrðislausa skylduboðið, sem er grundvallaratriði í heimspeki hans, og ein 

helsta siðfræðihugmynd fyrri og seinni tíma. Hér á eftir verður fjallað um þá hugmynd 

og gerð grein fyrir meginatriðum kenningarinnar, vegna þess að með siðfræðina að vopni 

getur frelsið orðið sem mest fyrir sem flesta. 

Kant telur hvatir fyrst og fremst ráða breytni mannsins, en breytnin ætti samkvæmt 

honum að ráðast af þeim „maxims“ eða lífsreglum sem við eigum að breyta eftir, og það 

á tvennan hátt. Annars vegar samkvæmt skilyrðislausa skylduboðinu (grundvallarregla) 

og hins vegar samkvæmt skilorðsbundnum skylduboðum. Þau síðarnefndu, 

skilorðsbundnu skylduboðin, telur Kant ekki skilyrðislaus því markmið þeirra sé ekki vilji 

sem skipti veröldina raunverulega máli heldur séu þau byggð á einstaklingsbundinni 

löngun. T.d. ef ég er þyrstur þá ákveð ég að drekka vatn til þess að svala þorstanum eða 

ef ég vil ná prófi verð ég að læra fyrir það. Þegar við breytum samkvæmt 

                                                 
12 Kant 1991a:46 
13 Rohlf 2010 
14 Sbr. Allison 1986  
15 Kant 2003:77 
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skilorðsbundnum skylduboðum breytum við oftast af skynsemi okkar en tilgangur 

breytninnar er að mestu leyti sá að uppfylla einstaklingsbundna löngun; þarna er ekki 

spurt siðferðislegra spurninga sem geta haft áhrif á allt samfélagið eða framtíð veraldar. 

Siðalögmál telur Kant hins vegar vera skilyrðislaus. Hann telur þau vera stöðuga 

stærðfræðilega jöfnu eins og 2+2=4. Það skiptir ekki máli frá hvaða sjónarhorni er horft 

á vandann, það er bara ein rétt lausn þegar kemur að siðfræði. Þess vegna er hið 

skilyrðislausa skylduboð aðeins eitt og er þetta: „Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu 

sem þú getur á sama tíma viljað að verði að algildu lögmáli.“16 Kant setur fram þrjár 

mismunandi framsetningar á skilyrðislausa skylduboðinu sem verða útskýrðar í 

framhaldinu, en meginhugmyndin er sú að hver og einn spyrji sig hvort lífsreglan sem 

hann hyggst fara eftir geti orðið að algildu lögmáli. Ef svo er, þá er æskilegt að fara eftir 

henni, ef hins vegar rökfærsla að lífsreglunni leiðir til mótsagnar er hún ekki þess eðlis 

að hægt sé að fara eftir henni.17  

 Fyrsta framsetning siðalögmáls Kants á skilyrðislausa skylduboðinu er sú sem 

nefnd var hér að ofan (e. The Formula of the Universal Law of Nature): „breyttu einungis 

eftir þeirri lífsreglu sem þú getur jafnframt viljað að verði að almennu lögmáli.“18 Til 

dæmis, ef spurningin er hvort maður megi stela eða ekki, getum við spurt okkur: Hvað ef 

allir mættu stela? Þá væri ekkert sem væri hægt að kalla einkaeign, en einkaeign er 

eitthvað sem við viljum að sé til og þess vegna væri það í mótsögn við okkar eigin vilja 

að halda því fram að það sé í lagi að stela. Á sama hátt tekur Kant dæmið um sjálfsvíg, 

sem hann telur vera siðferðislega rangt. En ef vilji okkar er að fremja sjálfsvíg því við 

viljum forðast framtíðarkvalir í lífinu, hvers vegna kemur það öðrum við en okkur 

sjálfum? Á sama hátt og dæmið um það að stela myndi sjálfsvíg að mati Kants kalla fram 

rökfræðilega mótsögn. Ef við teljum að það sé í lagi að fremja sjálfsvíg, þá trúum við því 

að það væri í lagi að allir fremdu sjálfsvíg en þá myndi mannkynið deyja út. Við sem 

manneskjur viljum hins vegar stuðla að velferð mannkynsins og það segir sig sjálft að við 

viljum ekki endalok þess. Því getum við fullyrt að það sé siðferðislega rangt að fremja 

sjálfsvíg. 

Önnur framsetning Kants á siðalögmálinu er „manneðlisformúlan“ (e. The Formula 

of Humanity). Hún hljóðar svona: „Breyttu þannig að þú komir aldrei fram við 

                                                 
16 Kant 2003:77 
17 Kant 2003:84 
18 Kant 2003:77 
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manneðlið, hvort sem það er í persónu þín sjálfs eða persónu allra annara, einungis sem 

tæki heldur ávallt um leið sem markmið.“19 Hér er hugmyndin sú að það sé skylda 

mannsins gagnvart mannkyninu, hvort sem breytni hans snýst um hann sjálfan eða aðra, 

að ganga að öllu sem „markmiði í sjálfu sér“ en ekki sem „leið að markmiði“. Með öðrum 

orðum, alltaf á að koma fram við aðra með tilliti til þess hvaða áhrif framkoman getur 

haft á þá og ekki á að notfæra sér aðra til þess að ná markmiðum sínum.20 Gott dæmi sem 

styður þetta, sérstaklega í samhengi þessarar ritgerðar um stjórnspeki Kants, er stríð. 

Skoðun stjórnarinnar sem ákveður að senda hermenn sína í stríð er ábyggilega 

réttlætanleg fyrir stjórnina sjálfa, hún gæti verið þeirrar skoðunar að afleiðingar stríðsins 

yrðu jákvæðar fyrir framtíð samfélagsins. En samkvæmt Kant getur það ekki verið 

þannig. Stríð er hið fullkomna dæmi um að ekki sé verið að koma fram við hermenn sem 

markmið í sjálfu sér heldur leið að markmiði. 

Til þess að gera betur grein fyrir þessari hugmynd mun ég bera hana saman við 

siðfræðikenningu nytjastefnunnar, og þá sérstaklega Johns Stuarts Mills, en hún stangast 

fullkomlega á við siðfræðihugmynd Kants og lýsir vandanum vel. Samkvæmt Mill er 

leiðin að markmiðinu ekki aðalatriði heldur er það niðurstaðan sem á að horfa á, og meta 

þannig hvort leiðin að markmiðinu borgi sig. Þá er siðferðislega rétt að breyta samkvæmt 

því sem kemur sem flestum best, eða samkvæmt því sem kemur mannkyninu best. Ef 

aftur er tekið dæmi af stríði, þá væri það siðferðislega rétt að mati Mills að fara í stríð ef 

markmið stríðsins væri jákvætt fyrir mannkynið. Það er kannski erfitt að sjá fyrir sér 

hvernig svo geti verið, þótt það væri hægt að ímynda sér t.d. að markmið stríðsins væri 

að styðja stjórnmálakenningu sem ætti þá að koma sér vel fyrir framtíð mannkynsins. En 

ég hef annað dæmi sem ég tel útskýra mjög vel kenningu Mills. Sem menn erum við 

nokkuð ákveðnir í því að það sé siðferðislega rangt að drepa. Á námsárum sínum í 

Þýskalandi hafði íslenskur námsmaður fyrir forvitni sakir farið á stjórnmálasamkomu 

Adolfs Hitlers. Hitler sjálfur nálgaðist og var í u.þ.b. þriggja metra fjarlægð. Hefði 

námsmaðurinn verið með skammbyssu hefði hann getað skotið Hitler og þá hefði helförin 

hugsanlega ekki átt sér stað.21 Námsmaðurinn var eins langt frá því að vera ofbeldisfullur 

maður og mögulegt er svo það er ekki undarlegt að hann hafi ekki verið vopnaður á 

                                                 
19 Kant 2003:80 
20 Williams 1983:151 og Kant 2003:80 
21 Afi minn, Gylfi Þ. Gíslason, sagði mér þessa sögu af sjálfum sér á milli áranna 1993 og 1996 á heimili 

hans við Aragötu 11 í Reykjavík. 
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samkomunni, en samkvæmt kenningu Mills hefði hann ekki verið að gera neitt 

siðferðislega rangt ef hann hefði skotið Hitler því hann hefði komið í veg fyrir að milljónir 

manna mundu þjást og deyja. En að mati Kants hins vegar, þá hefði ekki verið 

siðferðislega rétt að skjóta Hitler. Annars vegar hefði námsmaðurinn með því ekki komið 

fram við Hitler sem markmið í sjálfu sér og hins vegar, ef það væri í lagi að skjóta Hitler, 

þá væri líka í lagi fyrir hvern sem er að skjóta hvern sem er, en fyrir okkur sem trúum á 

mannkynið og þróun þess þá leiðir rökfærslan klárlega að mótsögn.  

Þriðja framsetning siðalögmálsins er kennd við ríki markmiða og sjálfræði (e. 

Autonomy and Kingdom of End Formula) og er svohljóðandi: „Því hæfði sú frumregla 

að sérhver mannlegur vilji sé vilji sem í öllum lífsreglum sínum setji sér algild lögmál.“22 

Samkvæmt henni er það vilji skynsemisvera að virða löggjöf almenna siðalögmálsins. 

Þessi hugmynd minnir greinilega á fyrstu framsetninguna, framsetningu hins almenna 

siðalögmáls, en munurinn er sá að í þessari þriðju framsetningu lítur Kant frekar á 

manninn sem löggjafa en þann sem fer eftir lögunum.23 Ekki á einungis að fara eftir 

siðalögmálinu og siðferðisreglum heldur er það skylda að vilja leggja þær á sig. Einungis 

þannig verður það eðlilegt að krefjast þess sama af öðrum. Þessi framsetning hefur verið 

tekin upp af heimspekingum á seinni tímum (Rawls, Hill)24, og tengist vel efni þessarar 

ritgerðar því hún undirstrikar hina samfélagslegu hlið á siðfræði Kants.25 Framsetningin 

segir að með lífsreglum okkar séum við að setja algild lög í ríki markmiða. Það ríki má 

hugsa sér sem lýðræðislegt lýðveldi, „kerfisbundið samband ólíkra skynsemisvera undir 

sameiginlegum lögmálum.“26  

Niðurstaða þessa kafla er að siðfræði Kants er afdráttarlaus kenning um líf í samfélagi. 

Manneskjan er samfélagsvera sem getur einungis þróast á fullkominn hátt í fulkomlega 

frjálsum samfélögum, þ.e. ríki markmiðanna, því þar býr mótsetningin sem knýr manninn 

áfram í því að gefa það besta af sér. Þannig er áætlun náttúrunnar. En hvernig á að stýra 

þessum „mótsetningarfullu“ samfélögum? Með siðakerfi sem gerir mönnum kleift að 

vera eins frjálsir og þeir mögulega geta orðið í „ríki markmiða“ þar sem skynsamir menn 

taka fullt tillit hver til annars. Til að svo geti orðið skal breyta samkvæmt skilyrðislausa 

skylduboðinu sem segir í fyrstu framsetningu að okkur beri að hlýða siðalögmálinu af því 

                                                 
22 Kant 2003:81 
23 Johnson 2004  
24 Hill 1972 og Rawls 1971 
25 Johnson 2004  
26 Kant 2003:82 
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að það er gilt fyrir allar skynsemisverur, í annarri framsetningu að skynsemisverur séu 

markmið í sjálfu sér og þar með grundvöllur lögmálsins og í þeirri þriðju að breyta skuli 

samkvæmt lífsreglu sem myndi gera ríki markmiðanna mögulegt.  

Þessi kenning felur í sér (i) að skynsamir menn komi sér saman um siðferðislög og 

virði þau, (ii) að alhæf regla gildi á sama hátt fyrir alla og (iii) að þessi lög séu til í 

mögulegu ríki þar sem, samkvæmt fyrrnefndum reglum, hver og einn sé löggjafi hins og 

alltaf sé komið fram við hann sem markmið í sjálfu sér. Grundvallarskynsemis- og 

siðferðisreglur virka þá með samþykki jafnsettra skynsemisvera sem fara saman með lög 

og reglur samfélagsins. 
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3. kafli: Heimsborgarahyggja Kants og „ríki markmiða“ 

 

Í fyrstu tveim köflum þessarar ritgerðar er komist að tveim meginniðurstöðum. Annars 

vegar að náttúran hannaði manneskjuna sem samfélagsveru í eðli sínu. Í samfélögum 

virkar hún og nýtur sín best. Hins vegar er komist að því að til þess að þróast á besta 

mögulegan hátt, þ.e. samkvæmt því sem náttúran áætlar, þarf manneskjan fullkomið frelsi 

í þessum samfélögum, frelsi sem að mati Kants verður einungis fullkomið þegar það lýtur 

stjórn siðfræðinnar. Það er markmið náttúrunnar að mati Kants að manneskjan lifi í ríki 

sem hann kallar „ríki markmiða“.  

Til að koma því ríki á þarf að sameina reglur og frelsi, og þar tekur við, aftur að mati 

Kants, erfiðasta vandamál sem maðurinn mun takast á við, og mögulega það síðasta sem 

hann mun leysa. Það er að búa til hina fullkomnu stjórnarskrá. Vandamálið er að þrátt 

fyrir skynsemi mannsins og þær siðferðisreglur sem skynsemin setur honum gerir þessi 

innbyggða mótsetning í eðli hans, sem er lykilatriði í þróun hans, það að verkum að hann 

þarf stjórnanda til þess að hann fari eftir reglum. Annars myndi hann misnota frelsi sitt á 

kostnað frelsis nágrannans og þótt hann sé skynsemisvera myndi hann fara í kringum 

lögin sem hann setur sér, eftir því sem hann gæti. Því þarf maðurinn stjórnanda, svo hann 

neyðist til þess að fara eftir þeim reglum sem hann setur sér, reglum sem gera öllum kleift 

að vera frjálsir. En hvar finnur hann þennan stjórnanda? Hann verður að finna hann innan 

sinnar tegundar, mannkynsins. En sá stjórnandi þarfnast líka stjórnanda, þannig að erfitt 

er að átta sig á því hvernig maðurinn gæti komið á yfirvaldi sem væri fullkomlega réttlátt, 

hvort sem það yfirvald væri einn stjórnandi eða formlegur hópur sem stjórnaði.  

Kant telur að tilhneiging æðstu stjórnar verði alltaf sú að komast fram hjá þeim reglum 

sem settar eru yfir hana. Þess vegna er þetta erfiðasta verkefni mannsins og fullkomin 

lausn er ómöguleg. „Ekkert fullkomlega beint er hægt að búa til úr þessum bogna við sem 

maðurinn er gerður úr.“27 En náttúran ætlast bara til þess af manneskunni að hún geri sitt 

besta hverju sinni. Eins og fram hefur komið fyrr í ritgerðinni ætlast náttúran ekki til þess 

að manneskjan nái fullkomnun á einni lífstíð heldur gæti það tekið óendanlega margar 

kynslóðir að ná því markmiði sem náttúran stefnir að. 

                                                 
27 Kant 1991a:46 



 

 

18 

 

Fullkomin stjórnarskrá er því síðasta verkefnið sem náttúran ætlar manninum, því til 

þess að það takist þarf mikla reynslu í öllum málum heimsins og enn frekar góðvilja sem 

er tilbúinn að samþykkja það sem þessi reynsla hefur leitt til. Þessa þrjá þætti: Rétta 

hugmynd um stjórnarskrá, mikla reynslu í heimsmálum og góðvilja sem tekur öllu eins 

og á að gera, og vinnur rétt úr því, er erfitt að finna og leiða saman. Og ef það tekst, þá 

mun það ekki gerast fyrr en á síðari stigum þróunarinnar, eftir margar misheppnaðar 

tilraunir.28 

Kant telur að eitt stærsta skrefið í átt að hinni fullkomnu stjórnarskrá sé að tryggja 

sambönd á milli ríkja, því sömu lögmál eigi við um ríki manna og menn. Mótsetningin í 

eðli mannsins, sem er bæði það sem gerir honum erfitt að sættast við nágrannann, en 

kallar um leið það besta fram í honum, þessi mótsetning er einnig eiginleiki samfélaga og 

ríkja. Þannig hannaði náttúran ríki manna eins og manneskjuna sjálfa. Hún byggði inn í 

samfélögin þessa sömu ófélagslegu reglu og hún byggði inn í manninn til þess að kalla 

fram það besta í honum, en þarna til að ná því besta út úr samfélögum hans. Nauðsyn 

ríkja á að sýna mátt sinn, vilji þeirra til þess að taka önnur ríki yfir og eignast alltaf meira 

er sami eiginleiki og lýst hefur verið framar í ritgerðinni, en þá var það eiginleiki sem 

náttúran færði manneskjunni til þess að hún lifði ekki í dvala. Stríð, hernaður, þessi neyð 

sem þjóðir sjá fyrir sér til að vera undirbúnar fyrir það versta, jafnvel á friðartímum, er 

leiðin sem náttúran notar til þess að þjóðir komist að lokum að því að það borgar sig að 

haga sér skynsamlega.  

Eftir margar misheppnaðar tilraunir til að ná valdi yfir öðrum, og þegar mikið hefur 

verið eyðilagt, þá munu ríki átta sig á því að í fyrsta lagi borgar sig að hætta 

villimennskunni og í öðru lagi borgar sig að mynda samband ríkja, þar sem allar þjóðir, 

þær minnstu meðtaldar, geta lifað í friði. Til þess að tryggja þennan frið, öryggi og réttindi 

þessara þjóða, mætti löggjöf sambandsins ekki vera á vegum eigin löggjafarvalds ríkjanna 

heldur yrði löggjöfin að koma frá sambandsríki heimsborgara þar sem sameinað vald 

ákveður lög sem lúta sameinuðum vilja. 

Að ríki myndi samband sín á milli telur Kant óhjákvæmilega afleiðingu af hegðun 

mannkynsins, þar sem ríki manna hafa átt í stríði frá upphafi samfélaga. Eins og skynsemi 

mannsins fær hann til þess að samþykkja reglur sem gera frelsi mögulegt innan samfélaga, 

þá verða samfélög eða ríki, sem hafa sömu náttúrulegu eiginleikana og maðurinn sem 

                                                 
28 Kant 1991a:47 
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skipuleggur þau, að hafna sínu „villta frelsi“ og leita öryggis í sambandsríki til þess að 

þau þróist á besta mögulegan hátt. Þannig, samkvæmt reglu náttúrunnar, verða til 

skynsöm ríki, og samband ríkja, sem veita fólki öryggi og frelsi til að þróast, samkvæmt 

reglunni, á fullkominn hátt. Náttúran leiðir ríki að sátt, samkvæmt kenningu Kants, til 

þess að þau geti verið manninum það umhverfi sem hann þarf til þess að þróast samkvæmt 

hennar áætlun.29 

Stríð hafa í gegnum tíðina verið tilraunir til þess að koma á nýjum samböndum á milli 

ríkja, og hafa valdið því  að gamlar einingar hafa eyðilagst og nýjar hafa komið í þeirra 

stað. En þessar nýju einingar fara sömu leið og þær gömlu þangað til að lokum verður 

sameining sem tryggir samstöðu. Hvort sem við göngum út frá því að (i) sameiningin 

verði til af tilviljun eftir stríð eða ósætti á milli ríkja eða (ii) hvort við trúum því að þetta 

sé skipuleg náttúruleg þróun, að ríki þróist úr villtu ástandi yfir í menningarleg samfélög, 

eða (iii) hvort við föllumst á að hlutir muni aldrei breytast og ósætti á milli samfélaga 

muni alltaf ríkja; hver sem ástæðan er, þá hafa maðurinn og samfélög hans ætíð verið 

neydd til að þróast úr villimennsku yfir í borgaraleg ríki. Síðan hefur rígur á milli ríkja 

neytt manninn til þess að finna jafnvægislögmál á milli rígs og sáttar, sem þá stjórnar 

þessum fjandskap milli ríkjanna, fjandskap sem að vissu leyti er hollur því hann dregur 

fram í þeim það besta sem þau hafa upp á að bjóða og stafar af frelsi þeirra. Þetta 

jafnvægislögmál telur Kant að sé að finna í ríkjasambandi, kerfi sem sameinar vald og sér 

til þess að æðsta löggjöf er þá ekki í hendi einhvers eins sem stjórnar, heldur í hendi 

sambandsins sem skapar þannig heimsborgaralegt öryggi.30 
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4. kafli: Á náttúruhyggja Kants við rök að styðjast? 

 

Kenning Kants er að heimsborgarahyggja sé nauðsynleg afleiðing þróunar samfélagsins 

samkvæmt lögmáli náttúrunnar og tengist beint siðalögmáli hans þar sem gengið er út frá 

réttindum einstaklingsins og að þau réttindi eigi við hvar sem er í heiminum.31 Kant 

dregur siðfræði sína saman í hugmyndinni um „ríki markmiðanna“ þar sem 

skynsemisverur sem virða hver aðra sem markmið breyta eftir algildum lögmálum sem 

þær setja sér sjálfar. Þannig geta þær lifað saman, samkvæmt lögmáli siðfræðinnar og þá 

notið fullkomins frelsis, „því lögmál siðfræðinnar, þær algildu skyldur sem skynsemin 

býður okkur að fylgja, eru nefnilega „frelsislögmál““.32 Þetta, að menn gangist undir 

sömu lögmál siðfræðinnar þó að þeir kunni að hafa ólíkt gildismat í einstökum efnum, er 

það sem gerir fólki með ólíka menningu og bakgrunn kleift að búa saman í samfélagi og 

endurspeglast í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. En þá vaknar sú spurning hvort 

eitthvað bendi til þess að Kant hafi haft rétt fyrir sér og hvort kenning hans eigi við um 

þróun nútímasamfélags. 

Kant var sannfærður um að það þyrfti að finna lausn á styrjaldarvandanum, eða 

rígnum á milli ríkja sem menn hafa hugsanlega glímt við frá upphafi mannkynsins, eða 

að minnsta kosti allt frá því að þeir fóru búa í samfélögum. Þótt stríðsvandinn sé enn stórt 

vandarmál nú á 21. öld þá sýnir tölfræðin að mannfall vegna stríða er mun minna en var 

fyrir 50 árum, og var þá minna en fyrir 150 árum. Því væri hægt að álykta sem svo að 

siðfræðikenningar Kants og  heimsborgarahyggjukenningar hans kunni að eiga við rök 

að styðjast. 

Eins og sýnt hefur verið fram á í þessari ritgerð telur Kant að það sé af náttúrunnar 

hálfu óhjákvæmlegt, að manneskjan, sem af eðli sínu ákveður að búa í samfélögum, 

myndi sambandsríki til að að stýra samfélögum manna. Hugmynd sína um hvernig þetta 

sambandsríki eigi að vera skipulagt setur hann fram í ritgerðinni Að ævarandi friði: 

Heimspekileg frumdrög (1795) og hún endurspeglar að mörgu leyti þá stöðu sem sjá má 

í mörgum samfélögum nútímans.33 

                                                 
31 Salvör Nordal 2017:7 
32 Vilhjálmur Árnason 2008:101 
33 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Königsberg, Friedrich Nicolovius, 

1795.  Ég styðst hér við enska þýðingu H.B. Nisbet, Perpetual Peace: a Philosophical Sketch í Kant: 

Political Writings, Cambridge University Press, 1991  
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Af lestri verka eftir aðra heimspekinga (Rousseau, Hobbes) hafði Kant sannfærst um 

að ef heimurinn væri allur undir einni ríkisstjórn væri bæði erfitt að stýra umfanginu og 

hugsanlega myndi sú stjórn vera harðstjón. Bæði sökum þess að menn eru svo ólíkir að 

erfitt yrði að finna einhverja eina reglu sem hentaði öllum, og vegna þess að erfitt er að 

stjórna úr mikilli fjarlægð. Harðstjórn kynni þá að verða eina leiðin til að ná tökum á 

ástandinu.  

Kant veltir þá fyrir sér hver sé lausnin á óhugnaðinum sem fylgir stríðum. Eins og 

kemur fram fyrr í þessari ritgerð eru stríð í algjörri andstöðu við kenningu hans um 

skilyrðilausa skylduboðið, stríð eru fullkomið dæmi um að ekki sé komið fram við 

manninn sem markmið í sjálfu sér heldur leið að markmiði, og þá í algjörri andstæðu við 

„ríki markmiðanna“. Þannig að stríð eru siðlaus og heimsríkisstjórn hvorki æskileg né 

möguleg, svo Kant hugsar með sér hvort hægt sé að ímynda sér friðsamlegt ástand á milli 

sjálfstæðra ríkja, ástand sem myndi stjórna sér sjálft. 

Þá setti Kant fram hugmynd um friðarsamning sem átti að ýta undir traust á milli ríkja. 

Hægt væri að fá fulltrúa hvers ríkis (á tíma Kants voru það hugsanlega konungar eða 

furstar) til þess að hittast og koma sér saman um þrjár megingreinar samningsins. Ef allir 

virtu þær, þá myndu allir sem ættu aðild að samningnum geta búist við að fá að lifa í friði, 

að minnsta kosti fyrir öðrum sem stæðu að samningnum.  

Hér á eftir verða þessar þrjár megingreinar sem fulltrúarnir yrðu að samþykkja 

útskýrðar og bornar saman við nútímann því þær eru mjög líkar því sem er krafist af 

þjóðfélögum í dag ef þau eiga að teljast vera réttlát þjóðfélög gagnvart íbúum sínum. Það 

bendir til þess, eins og ég vil sýna fram á í þessari ritgerð, að siðfræði, náttúruhyggja og 

heimsborgarahyggja Kants eigi við rök að styðjast, og gæti því mögulega leitt mannkynið 

að ævarandi friði. 

Fyrsta greinin snerist um það að til að geta átt aðild að samningnum varð ríkið sem 

vildi taka þátt að vera lýðveldi.34 Ríkisvaldið átti að vera þrískipt: löggjafarvald, 

framkvæmdavald og dómsvald. Sú skipting átti að tryggja skynsemi og öryggi innan 

ríkisins með því að auka gagnsæi, draga úr spillingu og gera óháða rannsókn mála 

auðveldari. Skipting ríkisvaldsins á milli þessara þriggja sjálfstæðu valdþátta átti að koma 

í veg fyrir að nokkur þeirra yrði svo sterkur að hann gæti svipt þegnana frelsi með ofríki 

og að eigin geðþótta. Í slíku ríki tala fulltrúar fyrir hönd fólksins í ríkinu, en af því að þeir 
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eru ekki einræðisherrar (eða stjórna ekki með einræði) og unnt er að refsa þeim fyrir 

óviðeigandi hegðun, þá ýtir þetta skipulag undir jafnrétti innan þjóðfélagsins, því fulltrúar 

eða stjórnendur þess verða að virða skoðun almennings til þess að halda stöðu sinni.35 

Við sjáum að nútímaþjóðir sem búa við þetta skipulag, þ.e.a.s. þrískiptingu valdsins, eiga 

alla vega erfiðara en til dæmis einræðisríki, með að framkvæma ýmislegt sem hentar ekki 

þegnunum, eins og t.d. (i) að fara í stríð, sem fer illa með þegnana og fjölskyldur þeirra 

sem eiga að berjast fyrir ríkið, eða (ii) eyða miklum peningum í hernað, vopn eða annað 

sem kemur einhverjum í ríkistjórninni vel, t.d. vegna tengsla á milli framleiðanda þess 

sem ríkið kaupir og ríkisvaldsins sjálfs. Slík peningaeyðsla kæmi niður á borgurunum 

sem borga skatt af launum sínum til ríkisins og þess vegna myndu þeir mótmæla þessum 

aðgerðum, og gætu það í ríki þar sem ríkisvaldið er þrískipt. Hins vegar getum við einnig 

nefnt dæmi úr nútímasamfélagi þar sem ekki er þrískipting valdsins, eins og t.d. Sádí-

Arabíu þar sem konungsfjölskyldan er einráð og margt bendir til þess að hún fái mestallar 

þær tekjur sem ríkið aflar með olíunni sem þar er að finna. Norður-Kórea er líka gott 

dæmi, þar sem forsetinn Kim Jong-un hagar öllu nokkurn veginn eftir sínu höfði. Það má 

fullyrða með nokkurri vissu að þessar tvær síðarnefndu þjóðir hefðu ekki fengið að sitja 

við friðarsamningaborðið sem Kant ímyndaði sér.  

Önnur greinin snerist um réttindi ríkja til að vera frjáls og formlegt loforð um að lifa 

í friði hver með öðrum, þ.e friðarsamning.36 Ef ríki haga sér skynsamlega gagnvart hvert 

öðru, virða lögmál siðfræðinnar, leiðir það samkvæmt kenningunni til frelsis, sem er 

markmið náttúrunnar svo að ríkin og íbúar þeirra geti þróast á fullkomin hátt. Þessi grein 

myndi hafa í för með sér áreiðanlega og löglega skuldbindingu sem væri einnig trúverðug, 

bæði vegna þess að samkvæmt fyrstu grein tala fulltrúar fyrir hönd fólksins en ekki fyrir 

eiginhagsmuni, og líka vegna þess að í „ríki markmiða“ vilja íbúar ríkisins þau lög sem 

eru sett, og virða þau, þannig og bara þannig er frelsi mögulegt.37 Auðvelt er að finna 

dæmi um slíka friðarsamninga í nútímasamfélagi. Á seinni tímum var t.d. Lissabon-

samningurinn undirritaður (2007) sem endurnýjun á samningi Evrópusambandsins. En 

hugmyndin sjálf á bak við Evrópusambandið er einmitt byggð fyrst og fremst á 

hugmyndinni um frið á milli þjóða Evrópu sem hafa í gegnum tíðina verið í endalausu 

stríði hver við aðra. Fleiri friðarsamninga má nefna, svo sem Parísarsamkomulagið 
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(1947), sem er friðarsamningur á milli bandalagsþjóða seinni heimsstyrjaldarinnar 

(Bretland, Sovétríkin, Bandaríkin og Frakkland) og Ítalíu, Rúmeníu, Ungverjalands, 

Búlgaríu og Finnlands sem skrifað var undir eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Einnig 

má nefna stofnun Sameinuðu þjóðanna (1945) sem eru bandalag sem byggist á friði á 

milli þjóða. Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar og 

samtökin eru þau stærstu þessarar tegundar í heiminum. Þjóðir sem mynduðu samtökin 

voru fyrst 51 en eru nú 193, 73 árum eftir stofnun, sem sýnir vilja til stöðugrar þróunar í 

átt til friðar.  

Þriðja og síðasta megingrein samningsins snérist svo um heimsborgarahugmynd 

Kants.38 Kant áleit að ríkin sem myndu koma að því að semja sín á milli vissu í raun og 

veru lítið um menningu og hefðir hvers annars og taldi að það gæti leitt til misskilnings 

þeirra á milli. Stærsti óvinur heimsborgarahyggju er þjóðernishyggja39 og Kant taldi að 

sú síðartalda væri mikil ógn við gott samband á milli ríkja. Þess vegna hélt hann því fram 

að það væri sérstaklega mikilvægt að viðkomandi þjóðir væru í sambandi hver við aðra 

við réttar aðstæður. Þessar réttu aðstæður eru virðing þjóða hver fyrir annarri. Þjóðir eiga 

að bjóða hver aðra velkomna, vera í beinu sambandi hver við aðra, og gera það 

sjálfviljugar. Þetta ætti bæði að styrkja tengsl og vera hagkvæmt fyrir þjóðir, alla vega 

fyrir þær sem fylgja hugmyndum Adams Smiths um að frjáls verslun leiði til hagkvæmara 

lífs fyrir alla sem taka þátt í henni. Þá mætti líka nefna að ferðamenn geta aflað ríkjum 

tekna, og svipað skipulag gæti einnig stuðlað að fjárfestingum á milli ríkja. Slíkt skipulag 

ætti að hafa í för með sér meiri lífsgæði fyrir alla sem taka þátt. Þá myndu þjóðir bæði 

læra siði, og skilja betur ástand og þarfir hver annarrar, sem myndi draga úr misskilningi 

og gera ríkjum kleift að þróast saman. 

Þessi hugmynd vekur athygli í nútímanum. Heimurinn hefur þróast í það að verða 

nánast að einum stórum markaði. Fríverslunarsamningar á milli ríkja eru með algengustu 

samningum sem gerðir eru. Á vestrænum löndum má aftur nefna Evrópusambandið, EES-

samninginn, fríverslunarsamning milli Bandaríkjana og Kanada, fríverslunarsamning 

Íslands við Kína o.s.fr. Þá eru flest þessi ríki með samninga sín á milli um að íbúar þeirra 

geti auðveldlega heimsótt hin ríkin. Sterkustu samningarnir, eins og t.d. um 
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Evrópubandalagið, gera fólki einnig kleift að fara á milla landa í atvinnuskyni eða stunda 

nám. Heimsborgarahugmyndin nær þó hugsanlega ekki lengra en þetta. 

Að lokum bætti Kant við aukareglu sem fól í sér skyldu ríkja sem tækju þátt í 

samningnum til að taka á móti fólki frá öðrum ríkjum ef það væru í lífshættu í 

heimaríkinu. Sú regla varð alþjóðaregla tveimur öldum seinna (e. Refugee Convention 

1951). 

Þessar þrjár reglur í sameiningu myndu þá, að mati Kants, tryggja friðarástand. 

Lýðveldi, loforð um frið sem byggir á hugmyndinni um jafnrétti fyrir alla og 

heimsborgarahyggja, þá frjáls samskipti á milli manna frá ólíkum ríkjum, myndu stuðla 

að því að menn skildu betur hver annan og skildu betur heiminn sem þeir eiga 

sameiginlegan. Þetta myndi hafa í för með sér virðingu á milli einstaklinga frá sömu eða 

ólíkum ríkjum, og myndi þannig einnig draga úr ójöfnuði á milli íbúa heimsins. Þetta eru 

því áreiðanleg rök, að mati Kants, fyrir endalausum friði sem enginn annar en hinn mikli 

listamaður, náttúran sjálf, hefur lofað (natura daedala rerum).40 Þá segir Kant að líta ætti 

á kraftinn sem leiðir til þessa, og almennt er kallaður örlög, sem æðri orsök sem leiði í átt 

að lokamarkmiði mannkynsins, það er sem forsjón (e. Providence).  

Þetta bindur þó ekki enda á stríðsvandann því ekki eru öll ríki tilbúin til að gangast 

undir grundvallarreglur sem þarf til að tryggja friðinn, og vilja kannski ekki frið. En fyrir 

þá sem eru tilbúnir að sættast á stjórnarfyrirkomulagið sem samningurinn krefst og 

tilbúnir að sætta sig við siðferðið sem hann mælir fyrir um, og þá um leið 

friðarhugmyndina, ætti samningurinn að tryggja frið. Kannski myndi samningurinn ekki 

heldur virka strax, þ.e.a.s. líkur eru jafn miklar og þær eru litlar á því að þjóðir brjóti 

samninginn. En Kant trúir því að þó að friðurinn verði ekki fullkominn í fyrstu tilraun, þá 

gangi hugmyndin upp eftir fleiri tilraunir, á sama hátt og hann ætlar ekki manninum að 

verða fullkominn á einni lífstíð heldur telur hann að náttúran áætli að það taki manninn 

kannski óendanlega margar kynslóðir að ná fullkomnum tökum á siðfræðinni. 
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Niðurstaða 

 

Kant er hvorki stjórnarskrársmiður né stjórnmálafræðingur, heldur heimspekingur sem 

tekur að sér það verkefni að rannsaka stjórnkerfi samfélags manna, frá heimspekilegu 

sjónarhorni.  Í rannsókn sinni tekur hann eftir því að náttúran hannar heiminn eftir 

fullkomninni reglu. Árstíðarnar gera t.d. plöntum kleift að vaxa og ám að renna og dýr 

náttúrunnar eru sköpuð hver með sínum sérstöku eiginleikum sem gera þeim kleift að lifa 

af í náttúrunni. Þau eru með feld til þess að verja sig gegn kulda ef þau búa við kaldar 

aðstæður, vígtennur eða klær til þess að að verja sig eða veiða sér til matar, sum geta 

hlaupið hratt á sléttunni og önnur synt og jafnvel andað undir vatni. Þannig setur náttúran 

upp fullkomið kerfi sem gerir dýrategundum kleift að vera til.  

Fyrst náttúran hannar öll dýr samkvæmt reglu sem gerir þeim kleift að vera til á besta 

mögulega hátt, þ.e. bæði á þann hátt sem hentar þeim best og á þann hátt sem gerir 

tegundinni mögulegt að lifa af, þá hlýtur sú regla einnig að gilda fyrir mannskepnuna. En 

mannskepnan er öðruvísi en öll önnur dýr og stundum er erfitt að átta sig á ástæðunum 

fyrir hegðun hennar. Það sem gerir hana fyrst og fremst sérstaka er skynsemin, hún er 

eina dýrategund jarðar sem hefur þann eiginleika. Skynsemin er sá eiginleiki að hafa 

dómgreind, þ.e. geta áttað sig á hvað sé rétt og hvað sé rangt. Kant viðurkennir að 

stundum er erfitt að átta sig á hvaða náttúrulegu reglu mannskepnan fer eftir því hún á að 

vera skynsöm í eðli sínu, en athafnir hennir, stríð og villimennskan sem hefur fylgt henni 

í gegnum aldir, benda að mörgu leyti í allt aðra átt en að skynseminni.  

Kant telur engan vafa leika á að náttúran hafi hannað mannskepuna, eins og aðrar 

dýrategundir jarðar, á fullkominn hátt og það er verkefni heimspekingsins að finna út 

mynstrið sem sem gæti útskýrt athafnir hennar og hegðun. Kant kemst fyrst að þeirri 

niðurstöðu að mannskepnan sé samfélagsvera í eðli sínu, í samfélögum líður henni best 

því þar verður hún að þeirri manneskju sem hún er. Þar getur hún keppt við nágrannann, 

aflað sér valda og eigna og sóst eftir að vera gildur þegn í samfélaginu. En um leið og 

manneskjan sækist eftir að búa í samfélögum vill hún hafa allt eftir sínu höfði, sem er 

andstæða við sjálfa hugmyndina um samfélög. Því spyr Kant sig spurningarinnar: Af 

hverju ætli náttúran hafi skapað mannskeppnuna með þessum hætti? Svarið er einfalt: 

Kant telur að náttúran byggi inn í mannskepnuna mótsetningu sem skapar ríg og 

samkeppni á milli manna. Það hefur þær afleiðingar að mannskepnan gefur af sér allt það 
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besta sem hún mögulega getur til þess að ná markmiðum sínum. Þannig, og eingöngu 

þannig, í samfélagi, og samkeppni við aðra í samfélaginu getur mannskepnan þróast á 

fullkominn hátt, þ.e. samkvæmt áætlun náttúrunar. Á hinn bóginn, ef þessi mótstaða væri 

ekki til staðar, myndi mannskepnan ekki gera meira en lifa „sofandi“ lífi, og tilvera hennar 

væri ekki meira virði en tilvera annarra dýrategunda. 

En þessi samfélög sem mannskepnan þróast í samkvæmt lögmáli náttúrunnar verða 

einnig að bjóða upp á fullkomið frelsi til þess að leyfa henni að þróast. Það frelsi telur 

Kant að verði til með því að mannskepnan fari eftir siðareglum, sem hann telur að í raun 

sé hægt að draga saman í eitt lögmál, siðalögmálið eða skilyrðislausa skylduboðið: 

„Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu sem þú getur á sama tíma viljað að verði að algildu 

lögmáli“.41 Siðalögmálið er „frelsislögmál“42 sem felur í sér þrjú meginatriði: (i) að 

maðurinn breyti einungis eftir því sem hann telur að gæti orðið að almennu lögmáli, (ii) 

að maðurinn komi fram við menn sem menn, eða markmið í sjálfu sér, en ekki leið að 

markmiði, og (iii) að þessi tvö fyrri atriði leiða að siðferðislegu samfélagi skynsemisvera, 

þar sem þær fara eftir algildum lögum sem þær setja sér sjálfar, það samfélag kallar Kant 

„ríki markmiða“. 

En vandinn er sá að ríki manna eru sama eðlis og mennirnir sem búa þau til. Þannig 

eru ríki með þessa sömu mótsetningu og innbyggða og mannskepnan og af því leiðir að 

þau fara í stríð hvert við annað, hertaka eða ræna hvert annað o.s.fr. Þess vegna er það 

erfiðasta verkefni mannsins, að mati Kants, að búa til hina fullkomnu stjórnarskrá sem 

myndi stýra ríkjum samkvæmt siðalögmálinu, því sá sem er settur efst í píramídann þarf 

að vera mannskepna, og við vitum að hún mun í eðli sínu bregðast ef hún hefur ekki æðra 

vald yfir sér. Því telur Kant það óhjákvæmlegt að ríki myndi sambönd til að reyna að 

tryggja frið, því eftir ótalmörg stríð og villimennsku muni mannskepnan átta sig á að 

skynsamlegra sé að lifa í friði en að reyna að ná völdum yfir nágrannanum með ófriði. 

Samband ríkja myndi þannig skapa heimsborgaralegt öryggi, öryggi sem byggist einnig 

á siðalögmálinu. Á sama hátt og menn búa til frjálst og öruggt samfélag með því að breyta 

skynsamlega eftir lögmáli siðfræðinnar, þá gengur pólitísk heimborgarahyggja Kants út 

á að ríki hagi sér skynsamlega hvert gagnvart öðru, virði frelsi hvert annars, fari eftir 

skilyrðislausa skylduboðinu, sem myndi þá aftur leiða til „ríkis markmiðanna“, eða hins 
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fullkomna heimsborgaralega ástands þar sem ríkir ævarandi friður. Það ástand er 

markmið mannkynsins. Það gæti tekið margar, mögulega óendanlega margar kynslóðir 

að ná þangað, en náttúran lítur á manninn dauðlegan sem veru en mannkynið ódauðlegt 

sem tegund og því getur heimspekingurinn haldið því fram að þessi sé áætlun 

náttúrunnar.43 Kant er því fremur bjartsýnn á framtíð mannkynsins. Hann trúir því að 

einhvern tímann í framtíðinni muni menn lifa við endalaust friðarástand, ekki vegna þess 

að mannskepnan sé svo góð í eðli sínu, heldur vegna þess að kringumstæður ýti mönnum 

í átt að sátt.44  

Við sjáum annars vegar að þessi hugmynd endurspeglast í alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum, og hins vegar að dregið hefur úr villimennsku mannskepnunnar 

í gegnum aldirnar, t.d. með afnámi opinbers þrælahalds í flestum ríkjum heims og afnámi 

dauðarefsingarinnar í flestum lýðræðisríkjum. Einnig má benda á að dauðsföllum í stríð 

hefur farið fækkandi og að frelsi borgaranna hefur  aukist smám saman með tímanum. Af 

þessu mætti draga þá ályktun að kenning Kants um áætlun náttúrunnar fyrir mannkynið 

sé ekki fráleit. Samfélög manna hafa greinilega þróast í átt að hugmynd hans um 

heimsborgarann. Því mætti, eins og Kant, horfa á heiminn með bjartsýnisaugum og 

ímynda sér að framtíðin muni bjóða öllum mönnum farsælt líf þar sem þeir geti lifað 

saman á skynsamlegan hátt við öryggi og frið, en með þeim fyrirvara að því ástandi verði 

ekki náð fyrr en eftir ótalmargar kynslóðir. Því ætti það ekki að vera markmið 

mannkynsins, eins og Kant segir í ritgerð sinni Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 

weltbürgerlicher Absicht (1784), að lifa eftir skynseminni og lögmáli náttúrunnar, þ.e. 

siðalögmálinu, í samfélagi þar sem ríkir fullkomið frelsi, ríki þar sem menn lifa við 

öryggi, og þá að menn búi við ævarandi frið? 

 

 

  

                                                 
43 Kant 1991a:44 
44 Williams 1983:1 



 

 

28 

 

Heimildaskrá 

 

Allison, Henry E. 1986. „Morality and Freedom: Kant's Reciprocity Thesis.“ The 

Philosophical Review, vol. 95, No. 3 (Jul., 1986), bls. 393-425.  

Hill, Thomas E. 1972. “The Kingdom of Ends,” Proceedings of the Third International 

Kant Congress: Held at the University of Rochester, March 30–April 4, 1970, bls 

307-15. Springer Netherlands, Dordrecht. Endurprentað 1992 í Dignity and Practical 

Reason in Kant’s Moral Theory, bls 58-66. Cornell University Press, Ithaca. 

Johnson, Robert, og Adam Cureton. 2004. „Kant’s Moral Philosophy.“ Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, uppfært 7. júlí 2016. Sótt 17. mars 2018 af 

https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/ 

Kant, Immanuel. 1991a. „Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Purpose.“ 

Kant: Political Writings, útg. Hans Reiss, þýð. H.B. Nisbet, bls. 41-53. Cambridge 

University Press. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney. 

Kant, Immanuel. 1991b. „Perpetual Peace: A philosophical Sketch.“  

Kant: Political Writings, útg. Hans Reiss, þýð. H.B. Nisbet, bls. 93-130. Cambridge 

University Press. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney. 

Kant, Immanuel. 2003. Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni. Guðmundur Heiðar 

Frímannson þýddi. Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík. 

Rauscher, Frederick. 2007. „Kant’s Social and Political Philosophy.“ Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, uppfært 1. september 2014. Sótt 15. mars 2018 af 

https://plato.stanford.edu/entries/kant-social-political/ 

Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Belknap Press of Harvard University Press, 

Cambridge, MA 

Rohlf, Michael. 2010. „Imanuel Kant.“ Stanford Encyclopedia of Philosophy, uppfært 

25. janúar 2016. Sótt 16. mars 2018 af https://plato.stanford.edu/entries/kant/#Fre 

Salvör Nordal. 2017. „Heimsborgarahugsjónin.“  Fullveldi í 99 ár, bls. 7-17. Ritstýrt af 

Svölu Ísfeld Ólafsdóttur. Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík. 

Vilhjálmur Árnason. 2008. Farsælt líf, réttlátt samfélag. Heimskringla, Háskólaforlag 

Máls og menningar. Reykjavík. 

Williams, Howard. 1983. Kant‘s Political Philosophy. Basil Blackwell, Oxford. 


