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Abstract 

Enlightenment, in Kant's philosophical system, focuses on the future in which, man 
can attain his essence, that is to say, his freedom and the maximum efflorescence of 
talents; the same talents nature or divine providence has given him. Under this 
perspective, the direction of reason throughout history has been focused on the 
growth of man toward the will of nature; a desire the nature through the same channel 
achieves which is culture and civilization of human societies. In this ultimate idea, the 
entire history is the history of man's step-by-step movement toward freedom, 
rationality, and morality in the form of a socio-civil system in which, man 
demonstrates his nature with civil participation, control of war, and the growth of 
education and culture hence, the idea of unity is embodied. This article tries to show 
how Kant uses Rousseau's main idea based on the need to change man’s secondary 
nature in accordance with nature’s will in both legal-civil system and education 
system, and reviews Rousseau's revolutionary plan in the framework of his theory of 
intellect. 

Keywords: the future, sir, the growth of reason, education, the legal system, nature, 
Kant.  
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Introduction  

The three basic aspects i.e. the necessity of aligning the education system with the 
natural one, the continuity of education from childhood to adulthood- that is, the age 
of independence in which individuals perform their duties based on correct judgment 
without any coercion or supervision and, finally, the sluggishness in teaching moral 
concepts and the appropriateness of education and age, are those Kant used in his 
treatises on education, growth of reason and perpetual peace, influenced by 
Rousseau's ideas and especially Emile’s, in accordance with his system of critical 
philosophy. In his works during last years of his life, Kant offered an understanding 
of the nature of intellect, which is not the construct of mind (understanding) – as has 
been in the critique of pure reason- rather transcendental and independent of mind, 
through which, he lays the ground for performing moral actions such as social, 
religious, legal, political, civil, etc. Here, education, which has set its motion toward 
the desired future of nature, is the channel to all goals and ends, in which, both human 
nature and enlightenment goals are accomplished, and at the same time, nature 
embodies its original design in the form of modern human society. To explain these 
points, we first need to know what Kant means with "nature" in his later works and 
how the education should fulfill the demands of the nature. 

Human and Non-human Nature 

In addition to his critique of practical reason and the metaphysical foundations of 
morality, which devoted to explaining free will and another type of indeterminate 
causality, Kant discusses “aesthetics” and “teleology” in the book Critique of 
Judgment, and explains how to obtain another realm of free nature (self) and achieve 
it in human perception. In the first part of this book, after explaining the power of 
contemplative judgment and the mechanism of activity of this force in the process of 
imagination and understanding especially in natural beauty, he points to the principle 
of “endlessness without the end” as a main basis on which we can obtain the pure and 
final form of nobility, and then, with further reflection, we arrive at more and more 
generalities of those forms. Explaining that the power of contemplative judgment is 
by abstracting the pure (final) forms of natural objects and the unity of the said objects 
under these forms as their types, and the continuation of this process, that is, the 
abstraction of more general forms as their goods, and more unity, the sublime can 
achieve an image of nature as a whole in an organic system. 
Since this image is not reflected under the definite concept of comprehension, it is 
attributed to the foundation of empirical aristocracy created by understanding 
(phenomenon) and hence is seen as their tangible layer or the same nominal 
foundation. Because the final form of an object, which is obtained according to the 
principle of “endlessness without the end”, conceives a perfection and actuality of the 
object, whose form is ultimately its own cause, and therefore can be considered as an 
essence and foundation of objects and beings. 

Comprehensive Legal System in Civil Society 

To Kant, the ultimate nature can only achieve its goals and ends through man because 
man is inherently eager to "freedom" and fascinated by it, and this natural state makes 
it possible to achieve the goals and desires of the ultimate nature. Accordingly, the 
main goal of nature is to create a civil state in which, rationality matures collectively 
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and completely. For Kant, the best form of government, in which, the demand of 
reason can be embodied is “republic”. According to him, it is only in a participatory 
political and social system (republic) that the will of mankind and the will of nature 
come to a universal point. It is in the form of a republic that people can make 
participatory decisions about the country's entry into war and peace, prevent 
dictatorial arbitrary actions, use capacities and resources to develop culture and art, 
and demonstrate their freedoms and, utmost, develop their talents in a collective 
manner. 

According to Kant, if man's practical intellect - which is manifested in socio-
political system and morality - is the ultimate goal of nature, and if the republic is the 
best political form for flourishing man's intellectual and moral talents, then the 
republic can be the ultimate end of nature and at the same time, the ultimate end of 
man. For Kant, it is the "non-social aspect" or "non-social state" of man that helps 
him enter the civil status and establish culture, civilization, art and beauty, and the 
legal social system and civil society, and "regulate himself and with the power of his 
industry, seed of perfection that nature has sown, reaches the stage of perfection." 

Education and Human Development 

In his treatise on education, Kant thinks of a modern system of education, through 
which "the human nature will improve day-by-day." This idea is, in fact, based on his 
philosophy of history, which emphasizes the growth of reason. Certainly, the 
development of the human beings is at stake here, not the individual. Because, 
education is a technique and not a theory, and only by combining the experiences of 
predecessors and looking to the future, it can be a channel to achieve the desired status 
of humans. 

According to this theme, God has put the desire for good in our nature and 
according to the will of nature, our duty and work is to flourish that desire. It should 
be noted that this desire for good is not of instinct type – which, if it were, would 
have been done by itself- but of intellect type. In other words, man, through reason 
or judgment as well as practical experiences, estimates profits and losses of technical 
and educational ways and gradually takes steps toward the future or the same idea of 
humanity. To achieve this goal, the best experts and teachers need to be in charge of 
educating children and adolescents, because "only through the effort of ambitious 
people interested in public affairs, a better future can be imagined, and gradual human 
progress toward desires goals is possible." 

The education system, in addition to those related to various occupations and 
professions as well as citizenship, must also pursue other mission and pay special 
attention to moral education to which, all the development of reason in history has 
been focused on, and the whole system of existence has had desire for it to flourish 
and provided human beings with various mechanisms for its realization. And the third, 
which is the most recent stage in terms of time, must be seen as a basis for setting up 
the first two types of education, in a way that utmost the system educates free, moral 
and prosperous human beings. 

Conclusion 

"Future" is a key word of Kant's desired social and civil system. For him, “future” 
determines the content of educational and rational legal systems. The future is the 
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same "gentleman" or powerful mentor or coach who guides and leads us to the path 
we began several thousand years ago. According to Kant, the unity of thought and 
action of government establishes a state and nation, and individual and the land. It is 
in the future that the human race achieves its millennial dream of perfect maturity and 
the attainment of moral virtues as well as individual and public well-being. For Kant, 
this horizon and perspective, which are the distinguishing features of the new and the 
old world, is the will of God and nature, and enlightened modern man, with his 
intellect and judgment chooses and accomplishes this desire – that is embodied in 
bestowing various talents on man and accompanying other creatures of nature with 
man. Through this way alone, the human will come in line with the will of nature, and 
the conflict of primary and secondary nature ends. As for Kant and succeeding 
philosophers such as Fichte, Schilling, and Hegel, this secondary situation is the same 
modernization and the beginning of a new era of civilization and culture that took 
shape in the nineteenth century. 
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 چکیده

تواند به ذات خود یعنی به آزادی و حداکثر شکوفایی ای است که در آن آدمی میدر نظام فلسفی کانت، روشنگری معطوف به آینده
ر اختیار وی نهاده است. در این نگاه، حرکت عقل در طول استعدادهای خود دست یابد؛ استعدادهایی که طبیعت یا همان مشیت الهی د

اش که همانا تاریخ معطوف به رشد آدمی در مسیر خواست طبیعت بوده است؛ خواستی که طبیعت نیز از همان مجرا به خواسته اصلی
رکت گام به گام آدمی به سوی مندانه، تمامیت تاریخ، تاریخِ حیابد. در این ایدة غایتفرهنگ و مدنیت جوامع بشری است، دست می

های مدنی، مهار مدنی است که در آن آدمی ذات خود را در هیئت مشارکت -آزادی و عقالنیت و اخالقیت در قالب نظامی اجتماعی
شود. این نوشتار تالش دارد نشان دهد چگونه ترتیب ایدة وحدت متجسم میگذارد و بدینجنگ و رشد آموزش و فرهنگ به نمایش می

مدنی و نظام تعلیم  -بر ضرورت تغییر طبیعت ثانویه آدمی متناسب با خواست طبیعت را در دو نظام حقوقیانت ایدة اصلی روسو مبنیک
 . خدمت گرفته و طرح انقالبی روسو را در چارچوب نظریة رشد عقل بازخوانی کرده استو تربیت به

 تربیت، نظام حقوقی، طبیعت، کانت.آینده، آقایی، رشد عقل، تعلیم و : هاواژهکلید
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 مقدمه

و ضرورت  "طبیعت"و نظام  "تعلیم و تربیت"ر دوران جدید )مدرن( این روسو بود که اولین بار از تغایر نظام د
عقیده وی، شوربختی انسان فعلی نتیجه تمدن ناهمسو با طبیعت بهتغییر اولی متناسب با انتظام دومی سخن گفت. 

پرستی و افراط در شهوات و حرص و است؛ تمدنی که با پیش کشیدن طبیعت ثانویه در قالب اجتماع بشری، نفع
عقیده روسو آدمی در بشری قرار داده است. این در حالی است که به -آز و خودخواهی را مبنای مناسبات میان

قلب، اخالقی و آزاد است و نظام آموزشیِ آینده نیز باید بر اساس همین وضعیت سادةِ ع اولیه ذاتاً خوشوض
 "تجدید جامعه"و هم  "تجدید فرد"دیگر سخن، آموزش و پرورش باید هم در مقام نادیده بازسازی شود. بهتمدن
هایی از بارآمدن، که با نشانه ن الگو، وحشیهای طبیعی )وضع اولیه( تربیت کند. در ایها را بر اساس ارزشبچه

شود فضیلتی است غیر اجتماعی اما تنومندی، فعال بودن غریزه و حواس پنجگانه و آزادی قوه تفکر نمایان می
 (.44 :1390اصیل و طبیعی)روسو، 

ان نظام تربیتی ترین ارکای که آموزشِ فرهنگ، ادبیات و آداب اجتماعی از جمله اصلیاین طرح روسو در زمانه
ام همبستة آن را، آمد زیرا روسو جریان اجتماعی غالب و نظشد، انقالبی در آموزش به حساب میمحسوب می

نقص و زیبای خداوند را معیوب و زشت دانست؛ جریانی که به گفته وی مخلوقاتِ بیجریانی خالف طبیعت می
بل از سنجشگری و عقالنیت ما در مقام فردی و اجتماعی کند. در این چارچوب، طبیعت همان تمایالت اولیة ماقمی

« نباید گذاشت هیچ کاری انجام بگیرد»است. برای این کار بهترین و تنها کاری که باید انجام داد آن است که 
 است. "طبیعت انسان"گیرد از بین برندة )همان(. چرا که تمام آنچه امروزه به نام تربیت انجام می

در وجود اطفال و نوع بشر نهفته است که « انسانیت»قیمت بنام ی پنهانی دربارة گوهری ذیدر اینجا، مضمون
نظام آموزش و پرورش باید تمام همّ خود را صرف پرورش و شکوفاسازی آن سازد. این حقّی است از طبیعت، که 

ی این کار الزم است کودک از تمدن و جامعه آن را پایمال کرده و لذا باید آن را دوباره به طبیعت برگرداند. برا
شود، یعنی به استقالل کامل دست یابد، ذیلِ شکل اصلی )طبیعی( آید تا زمانی که آدم کامل زمانی که دنیا می

پذیرد مگر آنکه در تمام طول این مسیر، یک خود مورد مراقبت قرار دهیم و ترکش نکنیم. اما این مهم امکان نمی
تربیت کودک باشد. چرا که این دو در مسیر تربیت در طریقی سقراطی، پیوندی  دارمربی آگاه به مسیر عهده

کنند؛ چنانکه نوزاد و طبیعت پیوندی ناگسستنی دارند. بنابراین یابند و همدیگر را شکوفا میناگسستنی با هم می
 -زرگسالی کودکو نه ب -آموزگار ثانویه همچون آموزگار اولیه )طبیعت( در دوران خردسالی همچون خردساالن

کند که اطفال قبل از بالغ شدن کودک باشند. اگر بخواهیم این نظم را بر طبیعت اقتضا می»کند چرا که رفتار می
 (.112 :همان«)شود که طالب کودکانی هستیم دانشمند یا دبیرانی خردسالهم بزنیم، معنیش این می

و پرورش با نظام طبیعت، پیوستگی آموزش از  این سه وجه بنیادین، یعنی ضرورت همسو کردن نظام آموزش
یعنی سن استقالل که در آن افراد بدون زور و نظارت دیگری تکالیف خود را بر اساس  -کودکی تا بزرگسالی

و در نهایت آهستگی در آموزش مفاهیم اخالقی و تناسب آموزش و  -(130 :تشخیص صحیح انجام دهند)همان

متأثر از افکار روسو خاصه  صلح پایدارو  رشد عقلو  تعلیم و تربیتدر رساله ای است که کانت سه آموزه  سن،
ای سازگار با نظام فلسفه نقدی خود مورد استفاده قرار داده است. کانت در آثار متأخری که در گونه، بهامیلرسالة 

گونه آن -قانون ارائه داد که نه ساختة ذهن )فاهمه(های حیات خود نگاشته است، درکی از طبیعتِ ذیواپسین سال
الیی و مستقل از ذهن، زمینه را برای انجام افعال ای استعگونهبلکه به -تقریر گردیده است نقد عقل محضکه در 

آورد. در اینجا آموزش، اخالقی در مظاهری چون افعال اجتماعی، دینی، حقوقی، سیاسی، مدنی و غیره فراهم می



 
290 The Growth of Reason and a Comprehensive Legal System in Kant’s ...

 
 

که این بار حرکت خود را معطوف به آیندة موردنظرِ طبیعت تنظیم کرده است، مجرای نیل به تمامی اهداف و 
یابد و هم طبیعت طرح اصیلِ پیشین خود های روشنگری تحقق میدر آن، هم ذات آدمی و آرمانغایاتی است که 

در آثار  "طبیعت"بخشد. برای توضیح این نکات الزم است ابتدا بدانیم را در قالب جامعه نوین بشری عینیت می
 .های طبیعت را محقق سازدمعناست و آموزش چگونه باید خواسته متأخر کانت به چه

 طبیعت بشری و طبیعت غیربشری

گرایانه )دترمنیستی( آن، تنها به کار علم و برای کانت، طبیعتِ پدیداری ساخته شده در فاهمه با خصیصة تعیّن
آید. در این نگاه، تن آدمی نیز بخشی از طبیعت پدیداری است و از قوانین فیزیک شناسانه میهای معرفتدقت

(. اما برای عمل و تجسم ارادة آزاد، الزم Kant, 1965؛ 1370کانت، ؛ 1383کانت،  نک.کند)نیوتنی پیروی می
این  1خودالزامی خویش را به نمایش بگذارد؛ -است طبیعتی دیگر را فرض گرفت که در آن، آدمی بتواند خودآیینی

ای از طبیعت گشوده طبیعت باید در وهلة نخست بخش دیگری از وجود آزاد و نامتعین آدمی و در وهلة بعد، عرصة
شود را پوشش طبیعت یاد می« فروالیة فوق محسوس»نفسه و بیرون آدمی را که از آن تحت عنوان طبیعت فی

 دهد. اما چگونه؟

که به تبیین ارادة آزاد و سنخ دیگری از علیت  بنیادهای مابعدالطبیعة اخالقو  نقد عقل عملیبر  کانت عالوه
نقد کتاب شناسی غایتو  شناسیزیبایی(، در دو بخش Kant, 1965 ؛1369انت، نامتعین اختصاص یافته است)ک

نفسه( و نحوة حصول آن در ادراک آدمی را توضیح ، چگونگی حصول عرصة دیگری از طبیعت آزاد )فیقوه حکم
جریان داده است. در بخش نخست این کتاب، وی پس از تشریح قوه حکم تأملی و سازوکار فعالیت این قوه در 

عنوان به« مندی بدون غایتغایت»ویژه در زیبایی طبیعی، به اصل خیال و فاهمه به( free play) بازی آزاد
های محض و غایی اعیان را حاصل آوریم و سپس با تأمالت بیشتر، به توانیم صورتاصلی که بر اساس آن می

(. با VI: 81-87، دیباچه 1381کرده است)کانت، ها را دست یابیم، اشاره های بیشتر و بیشتری از آن صورتکلی
های محض )غایی( اعیان طبیعی و وحدتِ اعیانِ مذکور تحت این قوه حکم تأملی با انتزاع صورتاین توضیح که 

ها، مثابه اجناس آنتر از این انواع بههای کلیها، و ادامه این جریان، یعنی انتزاع صورتمثابه انواع آنها بهصورت
تواند در نظام ارگانیکی ساخته شده، به تصویری از های برتر، میها ذیل کلیحدت بیشتر و بیشتر این صورتو و

 (. Ginsborg, 2005: 1-2یابد)مثابه یک کل دست طبیعت به
های متعیّن فاهمه تأمل نشده است، به بنیادِ اعیان تجربیِ ساخته شده این تصویر از آنجا که تحت مفهوم

ها نگریسته فوق محسوس یا همان بنیاد نومنال آنفاهمه)پدیدارها( نسبت داده شده و همچون فروالیهتوسط 
صورت غایی یک چرا که  (.Allison, 2001: 208 & 219 و همچنین 129-30 :458 ،1369 ،شود)کانتمی

دارد ین را متصور میمندیِ بدون غایت حاصل آمده است، مفهومی از کمال و فعلیت ععین، که بنابه اصل غایت
توان آن را ذات و بنیاد اشیاء و موجودات به حساب نحو غایی، علتِ متعلق خویش است و لذا میکه صورت آن به

 آورد؛ 

مثابه پس جایی که نه صرفاً شناخت یک متعلق بلکه خود متعلق )صورت و وجود آن( به
ایم. تی را تعقل کردهکمک مفهومش ممکن است غایمعلولی اندیشیده شود که فقط به

 (.122 :10، ب1381تصور معلول در اینجا مبنای ایجابی علتش و مقدم بر آن است)کانت، 
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مراتب  های محض و کلی که از هرگونه وجه تعیّنی فاهمه آزاد است، نظامی از سلسلهبنابراین، این صورت
این فراتر رفتن تا آنجا ادامه  2تر قرار دارد.هایی بردهد که در آن، هر صورت کلی، ذیل کلیموجودات را تشکیل می

گیرند. این ایدة های قبل، ذیل آن قرار مییابیم که همه صورتای دست میصورت غایی و نهایییابد که به می
ای که های کلی محدود )انواع و اجناس( است، همان ایدة جهان است؛ ایدهکلی، که در بر دارندة همه صورت

شود. بدین ترتیب، قوة گر میای آزاد از تعیّنات طبیعتِ پدیداری جلوهو عرصهنفسه )نومنال( همچون طبیعت فی
ها، درواقع های فوق محسوس آننفسه )نومنال( اعیان و جهان یا همان فروالیهحکم تأملی با ارجاع به بنیاد فی

 کند.های نامحسوس و فوق محسوس عقل را تثبیت میایده
عنوان یک کل، که از هر گونه وجه متعیّن )دترمنیستی( و مکانیکی آزاد مندانة طبیعت بهاین تصویر غایت

است، فضایی مناسب برای تحّقق غایات و دستورهای عملی عقل و اخالق است. حال از آنجا که آدمی نیز شهروند 
دیگر، ز سویبرد و اسر میلحاظ تن خود تحت مکانیسم طبیعت نیوتنی به دو جهان است، به این معنا که از یکسو به

(، و از آنجا که تکالیف اخالقی باید در ساحت طبیعت متحقق 126-27 :457، 1369 ،آزاد است)کانت واجد اراده
پس نظریه اخالق از این ساحت نامتعیّنِ فراهم آمده  -صورت پوچ و بیهوده خواهند بودزیرا در غیر این -شوند

 & Allison, 2001: 195-96کند )دانه اعمال علیت میکند و در آن آزاتوسط قوة حکم تأملی استفاده می

Kraft, 1996: 77-81.) 

مندیِ باغایت الذکر را در چارچوب اصل غایتکانت در بخش دوم همین کتاب، تصورِ طبیعتِ بدون غایت فوق
مندی را در غایتپیش کشیده و در مقابل طبیعت مکانیکیِ بدون غایت، گونة دیگری از رابطة علّی مبتنی بر اصل 

 طبیعت متصور شده است؛

شان را برطبق توانیم موجودات سازمند و امکان درونیالبته کامالً مسلم است که ما نمی
قدر کفایت بشناسیم تا چه رسد که تبیین کنیم؛ و با جرأت اصول صرفاً مکانیکی طبیعت به

ال است چنین سودایی ها محتوان گفت که همان قدر نیز مسلم است که برای انسانمی
بپرورانند یا امیدوار باشند روزی نیوتن دیگری پیدا شود که تولید برگ علفی را برطبق 

ها را سامان نداده است قابل فهم کند؛ بلکه باید چنین قوانین طبیعی که هیچ قصدی آن
 (.367 :75ب ،1381بصیرتی را بالمره برای انسان منکر شویم)کانت، 

 :و همچنین

مثابه عین حسی ضروری است برطبق قوانین مکانیکی ن آنچه را در طبیعت که بهبنابرای
که  -ها راحال توافق و وحدت قوانین خاص و صور موافق با آنکنیم اما در عینلحاظ می

مثابه اعیان عقلی )و حتی کل به -بالنسبه به قوانین مکانیکی باید امکانی داوری شوند
ترتیب طبیعت نماییم. بدینشناختی لحاظ میطبق قوانین غایتمثابه نظام( برطبیعت را به

آنکه شیوة تبیین مکانیکی توسط شیوة تبیین کنیم، بیرا موافق با دو اصل داوری می
 (.431-32 :87نحوی که گویی نقیض یکدیگرند، طرد شود)همان، بشناختی، بهغایت

هر یک از موجودات به اقتضای غایتی مشخص انجام عقیده کانت در این تصویر غایتمند از طبیعت، رفتار به
ورزد. خاطر( موجودی دیگر فعالیت میشناسانه، هر موجودی برای )بهگیرد به این معنا که طبق علیت غایتمی
گونه که هر موجودی ای در خدمت موجودی )غایتی( برتر است. بدیندیگر سخن، در طبیعت هر موجودی وسیلهبه
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آنکه ترین غایت طبیعت، که غایت پایانی تمامی موجودات طبیعت است بییت است، جز نهاییهم ابزار و هم غا
خود وسیله و ابزاری در خدمت موجودی دیگر باشد. کانت این تحلیل را مبنای تفکیک غایت میانی و غایت نهایی 

 قرار داده و انسان را غایت نهایی طبیعت معرفی کرده است؛

عنوان طبیعت هیچ موجودی که بتواند مدعی اگر در تمام طبیعت جستجو کنیم در آن به
توانیم نحو پیشین میکنیم و حتی بهاین امتیاز باشد که غایت نهایی ... است پیدا نمی

برای طبیعت باشد، علیرغم همه تعینات  غایتی واپسیناثبات کنیم که چیزی که بتواند 
عنوان شیء طبیعی هرگز توان برایش قائل شد، باز هم بهمیقابل تصور و صفاتی که 

 (.401 :82، ب1381باشد)کانت،  غایی نهاییتواند نمی

نفسه باید خصلتی عقلی و غیرمحسوس داشته باشد، لذا غایت نهایی بودن از آنجا که غایت نهایی طبیعت فی
سان یا همان عقل  سوس وی، یعنی ناظر به اخالقیت ان سان در طبیعت نیز باید ناظر به وجه معقول و فوق مح ان

شد. به این معنا،  سان معقول و فوق محسوسی که بهعملی وی با ست، عنوان ان غایت نهایی جهان معرفی شده ا
سان نه بهدر عین ست. این ان ترین غایت عقلی لحاظ عالیلحاظ بدن خود، بلکه بهحال غایت نهایی اخالق نیز ه

عنوان غایت نهایی اخالق و طبیعت است که به( highest good)خود یعنی رسیدن به مقام تقدس و خیر اعال
 معرفی شده است؛

ترین عقل انسانی ناگزیر از اعالم موافقت فوری جود دارد که حتی عادیو ای بنیادیقضیه
وجود داشته باشد که عقل  غایتی نهاییطور کلی باید با آن است، و آن این است که اگر به

)هر موجود  انسانتواند چیزی جز کند این غایت نهایی نمیفراهم می پیشیننحو را بهآن
کند( اگر باشد. زیرا )و هر کس چنین حکم می خالقیتحت قوانین اعقل از جهان( ذی

جان یا قسماً از موجودات زنده اما فاقد عقل تشکیل شده بود، جهان فقط از موجودات بی
وجود چنین جهانی هیچ ارزشی نداشت زیرا موجودی در آن نبود که کمترین مفهومی از 

 (.431-32 :87ارزش داشته باشد)همان، ب

تواند مفهومی از غایت تنها موجود روی زمین است که می»سان از آن رو است که آدمی غایت نهایی بودن ان
(. 402 :همان«)اند نظامی از غایات بسازدمندانه شکل گرفتهبسازد و به کمک عقل خود از انبوهی از اشیاء که غایت

رو غایت نهایی طبیعت این فوق محسوس از آننظامی از غایات در اینجا، همان تصویر غایتمند طبیعت است. 
ترین مقام اخالقیت یا همان تقدس، ها و دستورهای اخالقی، برای رسیدن به عالیبر وضع قانوناست که عالوه

کند به مقام خیر اعال نائل شود. های اخالقی خود سود جسته و تالش میآگاهانه از همراهی طبیعت با خواسته
نیت رسیدن به وضعیت مطلوب، خواه در عرصه اجتماعی و خواه در عرصه  استفاده آگاهانه از این همراهی بهکانت 

 نامیده است؛ "فرهنگ"اخالقی )سعادت( را 

طورکلی )که در نتیجه توأم عقل برای تعیین غایات دلخواه بهایجاد قابلیت در موجود ذی

ایت تواند آن غ)پرورش( است. بنابراین، فقط فرهنگ می فرهنگهمان   با اختیار اوست(
واپسینی باشد که دلیلی برای انتساب آن به طبیعت بالنسبه به نوع بشر در دست 

 (.408 :داریم)همان
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شود نامیده می« فرهنگ»های عقالنی وی به این صورت استفاده آگاهانه آدمی از همراهی طبیعت و خواسته
مه و خورشید و فلک تماماً در  و همین فرهنگ است که غایت نهایی طبیعت است. در این چارچوب، ابر و باد و

ترین غایت طبیعت نیز هست دست یابد. کانت این چند ترین غایت خود که همانا اصلیکارند تا آدمی به اصلی
مضمون، یعنی غایتمندی طبیعت، همسویی شکوفایی استعدادهای طبیعی آدمی با شکوفایی عقل، و از همه مهمتر، 

کمال عقل آدمی و به تعبیر دیگر نیاز طبیعت آدمی برای رسیدن به اهداف یابی به اهداف طبیعت از مجرای دست
 چنین بیان داشته است؛ رشد عقلخود را در اصول اول تا سوم رساله 

طبیعت اراده کرده است که: انسان تمام آنچه را که در ورای نظم مکانیکی وجود حیوانی 
مال و سعادتی سهیم باشد که فارغ از او قرار دارد، تماماً از درون خود برآورد و فقط در ک

کند ]و آزاد از[ دخالت غریزه، به واسطة عقل خود فراهم آورده باشد. طبیعت کار عبث نمی
برد. طبیعت به انسان عقل و برای تحقق اهداف و غایات خود وسایل را بیهوده به کار نمی

ر اینکه طبیعت وسیلة و اختیارِ مبتنی بر عقل اعطا کرده است و این نشان روشنی است ب
 (.12 :1384تحقق غایات خود را فراهم کرده است)کانت، 

مستمر آدمی، تنها راه نیل طبیعت به اهداف خود است زیرا تنها از مجرای کار است که  "کار"در این زمینه 
این مهم (. اما 130 :یابد)هماناستعدادهای آدمی شکوفا شده و به طبع آن عقل آدمی به کمال مطلوب دست می

ها و انباشت چیزی نیست که در فرد انسان تحقق یابد زیرا دست یافتن به کمال آدمی مستلزم اتصال میان نسل
 ها و خردها است.تجربه

های مقدم )جلوتر( همیشه اراده و اقدامات خود را ... آنچه موجب شگفتی است اینکه نسل
این معنی که مراتبی از رشد و تکامل گذارند؛ به های مؤخر )بعدی( به اجرا میبرای نسل

ها بتوانند بنایی را که طبیعت برای تحقق غایات بینند تا آنرا برای آیندگان خود تدارک می
 (.13 :خود آغاز کرده است، به اتمام رسانند...)همان

چنانکه "ارد، های خود در نظر دشعور است و غایتی را در افعال و خواستهاما این طبیعت غایتمند که گویی ذی
سوی همان غایتی دارد که همزمان غایت نهایی عقل عملی )اخالق( نظام ارگانیکی جهان رو به( as if) "گویی

دهد تا آدمی بخواهد با ها و مشکالت و موانع متعددی قرار مینیز هست، چرا در مقابل آدمی تضادها و تعارض
طریق استعدادهای خود را شکوفا کرده و عقل خود بردارد و بدینکوشش و کوشایی مستمر، آن موانع را از سر راه 

آلیسم استعالیی وی، تحقق یک نظام حقوقی فراگیر در جامعه مدنی را کمال بخشد؟ پاسخ کانت در چارچوب ایده
مثابه نقطه نهایی اتصال غایت طبیعت )خداوند( و غایت انسان است. این نقطه اتصال برای کانت نظام سیاسی به

 جمهوری است.

 نظام حقوقی فراگیر در جامعه مدنی

تواند به اهداف و غایات خود دست یابد زیرا آدمی عقیده کانت، طبیعتِ غایتمند تنها از طریق انسان است که میبه
های طبیعتِ غایتمند را و شیفته آن است و همین وضع طبیعی، امکان تحقق اهداف و خواسته« آزادی»ذاتاً طالب 

ترین هدف طبیعت، برساختن وضعیتی مدنی است که در آن، عقالنیت به سازد. بر این اساس، اصلییفراهم م
های عقل توان در آن خواستهرسد. برای کانت بهترین شکلی از حکومت که میصورت جمعی و کامل به بلوغ می

 را متجسم کرد، جمهوری است؛
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عنوان افراد ی اجتماع )بهآن ساختاری که مبتنی است بر نخست، اصل آزادی اعضا
عنوان انسانی(، دوم اصل تبعیت و پیروی همة افراد اجتماع از قانون مشترک و واحد )به

عنوان شهروندان یک افراد تحت حاکمیت( و سوم بر قانون برابری و مساوات آنان )به
گذاری آید و کل روند قانونتنها ساختاری که از دل نظریة قرارداد نخستین، برمی -کشور(

ساختار جمهوری است. بنابراین ساختار جمهوری، از لحاظ  -یک ملت بر آن استوار است
 :1380شود)کانت، نفسه شالودة اساسی هر نوع ساختار مدنی دیگر محسوب میحقوقی، فی

78.) 

سان عقیده کانت تنها در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشارکتی )جمهوری( است که خواست نوع انبنابراین به
توانند درباره ورود رسند. زیر ا در قالب جمهوری است که آدمیان میو خواست طبیعت در یک نقطه به وحدت می

نحو مشارکتی تصمیم بگیرند و جلوی اقدامات دلبخواهانة دیکتاتورگونه را بگیرند و از کشور به جنگ و صلح به
های خود را به نمایش گذاشته و در کنند و آزادیها و منابع کشور برای توسعه فرهنگ و هنر استفاده ظرفیت

 جمعی شکوفا سازند؛نتیجه، استعدادهای خود را در هیئتی دسته

دهد عبارت است از مسئله بزرگ نوع انسان که طبیعت و راه حل آن را به او نشان می
ای دستیابی به یک نظام حقوقی فراگیر در جامعه مدنی. فقط در جامعه و در واقع در جامعه

که حداکثر اختیار و آزادی و بنابراین یک تضاد فراگیر و همه جانبه و حدود و مشخصات 
تواند اختیار و تضمین حدود و ثغور این اختیار در آن تحقق یافته است، و لذا انسان می

ترین غایت طبیعت، یعنی ای که عالیآزادی دیگران را تحمل کند، در چنین جامعه
تواند در وجود انسان تحقق یابد، طبیعت هم استعدادهای آن میشکوفایی تمام قوا و 

ای خواهد این غایت مانند همة غایات به دست انسان تحقق یابد. بنابراین باید جامعهمی
به وجود آید که در آن آزادی تحت قوانین خارجی ]یعنی قوانین حقوقی و مدنی یا قوانین 

ی فراگیر و غیرقابل مقابله مستقر گردد؛ یعنی موضوعه[ در حد اعالی درجة امکان با قدرت
ترین کار طبیعت برای یک نظام مدنی قانونمند کامل یا یک قانون مدنی عادالنه که عالی

تواند اهداف و غایات خود را به مرحله واسطه انسان مینوع انسان است. زیرا طبیعت فقط به
حد و مرز است به تة آزادی بیشکوفایی و اجرا درآورد. انسان که در حالت طبیعی شیف

 (.16 :1384ناپذیر ملزم به ورود به وضعیت مدنی است)کانت، موجب یک ضرورت اجتناب

اجتماعی و  -که خود را در دو مظهر نظام سیاسی -عقیده کانت، اگر شکوفایی عقل عملی آدمیبنابراین به
و اگر جمهوری بهترین قالب سیاسی برای  مند باشد،غایت نهایی طبیعت غایت -گذارداخالقیت به نمایش می

تواند غایت نهایی طبیعت و در شکوفا شدن استعدادهای عقلی و اخالقی آدمی باشد، آنگاه تحقق جمهوری می
انسان « حالت اجتماعی نشدة»یا همان « وجه غیراجتماعی»همان حال، غایت نهایی انسان باشد. برای کانت این 

رد وضع مدنی شده و فرهنگ، تمدن، هنر و زیبایی و نظام اجتماعی حقوقی و جامعه کند وااست که به او کمک می
 به خود انتظام بخشد و با قدرت صناعت خود بذر کمالی را که طبیعت افشانده است تا مرحله»مدنی را ایجا کند و 

 (.17 :همان«)کمال بپرورد

است. چرا که تمایالت  "آقا"یاز آدمی به دهد نوجه دیگری که کانت، آگاهی به آن را به طبیعت نسبت می
احتیاج است  "آقایی"سازد. از این رو همواره به حیوانی و خودکامه آدمی، او را به نادیده گرفتن قانون متمایل می
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توانند آزادی خود را حفظ کنند ای عام که ذیل آن افراد میتا خودخواهی او را درهم شکند و او را به تبعیت از اراده
که خود عادل باشد و عدالت  "آقایی"های آن از اختیار و آزادی را مهار کند. اما چنین ار کرده و سوء استفادهواد

 شود؟مثابه مرجعی عالی حراست کند از کجا یافت میعمومی را به

شود، باشد در زمانه فعلی یافت نمی "انسان"که باید خود مقامی عادل و در عین حال  "آقایی"از آنجا که چنین 
ای که در هیئت یک قانون اساسی کانت اساساً دسترسی به چنین موجودی را به آینده موکول کرده است؛ آینده

است که هم  "آقایی"آید. درواقع تصورِ این آیندة روشن، همان ها حاصل میمدنی با مشارکت تمامی حکومت
قدرتمند خطاها را متذکر شده و مبنای تنبیه کند و هم همچون ناظری شوق ما را به رفتن به سمت آن تهییج می

آورد. به این معنا آدمی برای یافتن راه خود به این آینده نیاز دارد تا ارادة خیر خود را مطابق خاطیان را فراهم می
 با افق متصور در این آینده تنظیم کند؛

ه انسان ... دلیل دیگری بر این که این غایت در آینده تحقق خواهد یافت این است ک
تری از ماهیت یک قانون اساسی ممکن، تجربة برای تحقق آن احتیاج به مفهوم دقیق

ها بیشتری از امور عالم، و از همه باالتر، ارادة خیری که آماده باشد دستاوردهای این تجربه
را بپذیرد، خواهد داشت. اما این عوامل سه گانه بسیار دشوار، دیرهنگام و پس از 

 (.18 :وفق مکرر به هم خواهد پیوست)همانهای نامکوشش

ها برای رفتن به سمت جامعه مشترک المنافع نیز ها و ملتبرای کانت حتی همین توافق میان حکومت 
طبیعت دوباره حالت غیراجتماعی انسان و حتی جوامع و »خواست و طرح و برنامه طبیعت است. بدین صورت که 

ناپذیری که در ذات آن ی برای تضمین آسایش در مقابل بروز تضاد اجتناباعنوان وسیلههای بزرگ را بهدولت
های میان کشورها و حتی ها و تنش(. این سخن بدان معناست که جنگ19 :همان«)است فراهم کرده است

انگیزد تا دست به اقداماتی ها را برمیملت»ها اند که طبیعت ازطریق آنهای زمان صلح همگی وسایلیاضطراب
زنند که ابتدائاً ناقص اما نهایتاً پس از انواع تخریب و انهدام، موجب رشد و خیزش و فعلیت یافتن تمام نیروهای ب

ها تعلیم دهد؛ توانست بدون این همه تجربة تلخ به آنشود؛ تا همان قدمی را بردارند که عقل میها میدرونی آن
ها ها که در آن هر دولتی حتی کوچکترین دولتای از ملتیعنی ترک حالت فاقد قانون توحش و ورود به اتحادیه

ها یا از احکام حقوقی خود بلکه از این اتحادیة بزرگ، یعنی از بتوانند حقوق و تضمین امنیت خود را نه از توانایی
 (.19 :همان«)ها و تصمیم قانونی ارادة متحد به دست آوردقدرت متحد ملت

متذکر ( Abbe Von St Pierre)ن مضمون از روسو و آبه سنت پیرگیری ایکانت ضمن اذعان به وام
؛ «هاها و دولتبرای ایجاد روابط جدید بین ملت»ها، نه هدف انسان بلکه هدف طبیعت است شود که جنگمی

مندانه به هم ها غایتروابطی که البته برخالف الگوی اپیکوری، نقشه آن از قبل تعیین شده و لذا آن
آل و موافق وضع اولیه، (. در اینجا کانت همسو با روسو، وضع ثانویه فعلی را نه وضعی ایده20 :پیوندند)همانمی

شود وضعیتی داند زیرا وضع کامل یا همان بلوغ اخالقی که در هیئت فرهنگ نمایان میبلکه وضعی ناکامل می
 است متوجه نوع انسان؛

مدن دست نیابد، روسو در ترجیح وضعیت توحش ]بر ... اگر انسان به این آخرین مرحلة ت
واسطه علم و هنر در مرحله گفت. ما ]یعنی نوع انسان[ بهوضع موجود[ چندان ناحق نمی

های ادب و نجابت اجتماعی بیش ایم. ما در تمام زمینهعالی رشد و فرهیختگی قرار گرفته
ان راه درازی در پیش داریم زیرا ایم. اما تا وصول به بلوغ اخالقی همچناز حد متمدن شده
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معنای اخالقی بودن در فرهنگ نهفته است.... ]بنابراین[ نوع انسان قطعاً آنقدر باقی خواهد 
ماند تا در روابط سیاسی خود از حضیض ظلمت به اوج عقالنیتی که وصف آن گذشت 

 (.22 :ارتقاء یابد)همان

عنوان والنی در آینده است تا آن حد که آنچه تاکنون بهاما اگرچه تحقق این مطلوب مستلزم زمانی بسیار ط 
عقیدة کانت در زمانه فعلی، الاقل بخشی (، اما به23 :تاریخ بشر گذشته است تنها بخشی از این مسیر است)همان

 توانراحتی نمیاز غایات طبیعت به نحو نسبی تحقق یافته است و این بسیار ارزشمند است؛ چنانکه در زمانه ما به
های فردی و عمومی و طلب شادابی و سرزندگی میسر این، جمع آزادی بر های مدنی را نقض کرد. عالوهآزادی

ای که میان کشورها فراهم شده است و توان از زمینه صلح نسبیگردیده و آزادی دینی بیشتر شده است. حتی می
، 1392ه تعلیم و تربیت سود جست)کانت، توانست تمامیت آن را تصاحب کند، برای توسعای که جنگ میبودجه

تواند آنچه را ندارد به دست آورد و از مدد تعلیم و تربیت استاندارد است که آدمی می(. چرا که تنها به76 :22ب
 نقطه هیچ به نقطه مطلوب برسد.

 تعلیم و تربیت و رسالت ارتقاء انسان 

طبیعت آدمی بر اثر تربیت، روز »مدد آن اندیشد که بهآموزش می، به نظام نوینی از تعلیم و تربیتکانت در رساله 
(. این اندیشه درواقع بر فلسفة تاریخ مورد نظر وی که بر رشد عقل تأکید 64 :7همان، ب«)به روز بهتر خواهد شد

مثابه یک هدارد مبتنی است. مسلماً در اینجا رشد نوع انسان مورد نظر است و نه فرد انسان. زیرا تعلیم و تربیت ب
تواند مجرای نیل به وضعیت مطلوب فن و نه نظریه، تنها در نتیجه تجمیع تجارب پیشینیان و نگاهی به آینده می

 گونه که مشیت الهی نیز بر آن تعلق گرفته است؛نوع آدمی باشد؛ همان

تعلیم و تربیت فنّی است که اعمال آن فقط با جمع شدن نتیجه تجارب چند نسل باید 
تواند های قبل هر روز بهتر از روز پیش میشود. هر نسل، برخوردار از دانش نسل تکمیل

تعلیم و تربیتی فراهم کند که استعدادهای ذاتی آدمی را در همه ابعاد بایستة آن توسعه 
دهد و از این طریق نوع بشر را به تمامی به سوی مقصدش هدایت کند. مشیت الهی بر 

خیر نهفته در ذاتش را خود به ثمر برساند؛ گویی خدای  آن تعلق گرفته است که آدمی
تعالی، آدمی را چنین مورد خطاب قرار داده است: به دنیا درآی! تُرا به هر گونه تمایل به 

ها را نشو و نما دهی و بارورسازی؛ سعادت و شقاوتت خیر مجهز کردم. بر توست که آن
 (.66 :11به خودت بستگی دارد)همان، ب

مضمون، خداوند میل به خیر را در ذات ما نهاده و طبق خواست طبیعت، وظیفه و کار ما شکوفا  بنابه این
بود به خودی خود انجام که اگر می -ساختن این میل است. باید توجه داشت که این میل به خیر، نه از سنخ غریزه

قوة داوریِ خود و از راه تجربه  بلکه از سنخ عقل است. به این معنا که آدمی از طریق عقل یا همان -گرفتمی
های خود را به ها و فنون آموزش را برآورد کرده و بر اساس طرحی از عقل به تدریج گامعملی، سود و زیان راه

(. بر این اساس، تعلیم و تربیت نه یک 68-9 :15و  14دارد)همان، بسوی آینده یا همان انگاره انسانیت برمی
های پیشین و مسائل و مشکالت فعلی و ها به اقتضای تجمیع تجربهجربی و ملتنظریة کلی، بکه فنّی است ت

 سازند.دارند، شیوة خاص تعلیم و تربیت خود را عملی می "آینده"نگاهی که به 
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دار تربیت کودکان و نوجوانان باشند زیرا برای نیل به این هدف الزم است بهترین کارشناسان و معلمان عهده
مند به مصالح عمومی که قادر باشند وضع بهتر آینده امور را تصور های مردم بلندنظرِ عالقهشتنها از راه تال»

 بدان سخن این (.71 :17همان، ب«)پذیر استکنند، پیشرفت تدریجی طبیعت آدمی به سوی هدفش امکان
بلکه آنچه باید مالک  معمول و از صنفی خاص، مثالً روحانیون، انتخاب کرد نحو به نباید را معلمان که معناست

آموزان است. اما این ها در اعطای تفکر مستقل و انتقادی و اخالقی به دانشانتخاب معلمان قرار گیرد، توانایی آن
آموزان اهدا روی نظام تعلیم و تربیت است زیرا این معلمانِ روشنگر باید چیزی را به دانشدقیقاً معضل اصلی پیش

و  "نگرانهزمان آینده"، با پیش کشیدن مفهوم تعلیم و تربیتکانت در رساله  د؛ آینده.کنند که خود فاقد آن هستن
به اندیشة به  -های شناسایی سروکار داردکه صرفاً به زمان گذشته و حالِ متعلق -"زمان علم"تفکیک آن از 

همان،  نک.قرار داده است)زمانِ حال آوردنِ آینده اشاره کرده و این تصور و اندیشه را مبنای تنظیم زمان حال 
ترین سطح تربیت، یعنی تربیت اخالقی (. این آینده برای کانت عمدتاً معطوف به عالی127و  122 :77و  73ب

شامل فرهنگ،  -های بیرونیهای ناشی از امیال و یا حتی مزاحمتتوانند بدون مزاحمتاست که در آن آدمیان می
اخالقی و عقلی و عمومی مشارکت  آزادانه در وضع قوانین و تکالیف -نظام سیاسی، نظام دینی و مشکالت طبیعی

 ورزند. این آرزو و تمنایی است که حصول آن مستلزم زمانی بسیار طوالنی و تالشی پیوسته و همگانی است. می
های فنی و علمی و آموزشی و زیستن در عصر تأدیب، فرهنگ و تمدن، گفتة کانت، علیرغم همه پیشرفتبه

ا همان وضعیت ملکوت غایات و خیر اعالی اخالقی، راهی طوالنی هنوز تا رسیدن به عصر تربیت اخالقی ی

چنانکه گفته شد، تربیت اخالقی برای کانت معطوف به آزادیِ عقل و آزادی رفتار و گفتار و نوشتار  رو داریم.پیش
ک های آزاد و در یاست. عملکرد پداگوژیک نظام آموزشی نیز باید متناسب با این هدف، معطوف به تربیت نسل

 باشد؛ "شخصیت"کلمه نیل به 

پداگوژی یا دانش آموزش و پرورش، یا جسمی یا عملی است. تربیت جسمی بین انسان و 
حیوان مشترک و شامل نگهداری و تیمار است. تربیت عملی یا اخالقی چیزی است که به 

ادی ای با آزای آزاد، زندگی کند )هر چه رابطهدهد چگونه در مقام آفریدهآدمی یاد می

؛ تربیتِ موجودی است شخصیت به راجع تربیتی این شود(.داشته باشد، عملی نامیده می
بر آن، دارای ارزشی تواند خودکفا و عضو جامعه و عالوهکند و میاست که آزادانه عمل می

 (.79 :31درونی باشد)همان، ب

آید متعددی که در جامعه به کار میهای بر آموزش مشاغل و حرفهبنابراین نظام آموزش و پرورش باید عالوه
و آموزش شهروندی، باید به رسالت دیگر خود یعنی تربیت اخالقی که تاکنون تمامی رشد عقل در تاریخ معطوف 

های متعددی برای تحقق آن در و مکانیسم به آن بوده و تمام نظام هستی نیز شکوفایی آن را تمنا و آرزو کرده
لحاظ زمانی، متأخرترین مرحله است، ت، اهتمامی ویژه داشته باشد و این سومین را که بهاختیار انسان قرار داده اس

هایی آزاد، ای که در نهایت، نظام تعلیم و تربیت انسانگونهمبنای تنظیم دو نوع آموزش نخست قرار دهد؛ به
 اخالقی و سعادتمند تربیت کند؛

هایی که الزمه موفقیت در مشاغل مختلف زندگی است به مردم برای گسترش توانایی
های مدرسه نیازمندند. تعلیمات مدرسه به هر عضو ارزش فردی مخصوص تعالیم و تمرین

دارد. سپس با کسب بصیرت در مسائل عملی زندگی در مقام شهروند پرورش ارزانی می
گیرد چگونه خود را حال یاد میکند. در عینیدا مییابد و در نظر همشهریانش ارزش پمی
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مند شود. و سرانجام بر مقتضیات جامعه منطبق کند و چگونه از مزایای زندگی گروهی بهره
 سازد.تربیت اخالقی فرد را از ارزشی نسبت به نوع بشر برخوردار می

ک کند مبتنی ... تربیت اخالقی تا آنجا که بر اصول اساسی که هر کس شخصاً باید در
است، از نظر ترتیب زمانی مؤخّر است. معذالک به نسبتی که تربیت اخالقی تنها بر حس 
مشترک مبتنی است باید از آغاز و حتی در تربیت جسمی ملحوظ باشد، زیرا چنانچه تربیت 

کند که آثار تربیت بعدی، اخالقی مورد غفلت واقع شود، عیوب زیادی در کودک ریشه می
 (.80 :23و  22آن ناتوان خواهد بود)همان، ب کالً علیه

 نتیجه

کلید واژه اصلی نظام اجتماعی و مدنی مطلوب کانت است. آینده، برای کانت تعیین کنندة محتوای نظام  "آینده"
یا مربی و مرشد قدرتمندی است که ما را در راهی که چند  "آقا"آموزشی و نظام حقوقیِ معقول است. آینده همان 

نظر و عمل، دولت و ملت، و   عقیده کانت آینده، وحدتکند. بهایم هدایت و رهبری میسال پیش آغاز کردههزار 
سازد. در آینده است که نوع آدمی آرزوی چند هزار ساله خود را که همانا بلوغ کامل و فرد و سرزمین را برقرار می

آورد. برای کانت این افق و دورنما که وجه دست مینیل به فضایل اخالقی و سعادت فردی و عمومی است، به
ممیزة دنیای جدید و قدیم است، خواست خداوند و طبیعت است و انسان مدرنِ روشنگر با عقل و قوة داوری خود 

که در اعطای استعدادهای متعدد در آدمی و همراهی سایر موجودات طبیعت با آدمی متجسم شده  -این خواست را
گیرد و نزاع گونه است که اراده آدمی در راستای خواست طبیعت قرار میکند. تنها بدینیانتخاب و محقق م -است

پذیرد؛ چنانکه برای کانت و فیلسوفان پس از وی از جمله فیشته و شلینگ و هگل، طبیعت اولیه و ثانویه پایان می
ه مطلع آن برای انسان قرن این وضعیت ثانویه همانا مدرن شدن و آغاز دوره جدیدی از تمدن و فرهنگ است ک

 نوزدهم حاصل آمده است.

 هانوشتپی

ای که در مملکت غایات حاصل آل و عقالنیبندی پنجم اصل اخالق این دو وجه را در توضیح سرشت وضعیت ایدهتکانت در صور 1
ع قوانین عام است، خود تابع هر ذات خردمند هنگامی عضو مملکت غایات است که اگرچه در آن واض»آید چنین بیان داشته است: می

 .(82 :433، 1385کانت، «)این قوانین باشد
ها در تجربه محسوس وجود ندارد را چنین های استعالیی عقلی که متناظری برای آنکانت در نقد عقل محض، فرایند حصول ایده 2

ها یافت. بنابراین، توان هیچ متعلقی متناظر با آن در حستلقی من از ایده، یک مفهوم ضروری عقل است که نمی»توضیح داده است: 
اند، زیرا اینان هرگونه شناخت اند. اینان مفاهیم عقل محضهای استعالییایدهشوند، ینجا بررسی میمفاهیم محض عقل ما، که در ا

وسیله خود اند، بلکه بهنگرند. اینان دلخواهانه ساخته نشدهها میعنوان شناخت تعیین شده توسط تمامیت مطلق شرطتجربی را به
اند شوند. سرانجام، اینان فراگذرندهتمامی حیطه کاربرد فهم مربوط می اند، و از اینرو ضرورتاً بهطبیعت عقل داده شده

(transcendentو از مرز هرگونه تجربه فراتر می )گاه در تجربه متعلقی که برای ایده استعالیی کافی باشد یافت روند، چنانکه هیچ
ها را أملی )خیال آزاد( است که تصور این ایده(. اینک در نقد قوه حکم، این قوة حکم ت ,384B/327A :1965Kant«)نخواهد شد

و  222 :135، 1380کانت،  نک.( تعیّن ببخشد)postulateعنوان اصل موضوع)ها را بهکند تا عقل عملی آنلحاظ نظری تبیین میبه
 (.Schaper, 1996: 371-2همچنین 
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