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توانـایی شـناختی، اصـول اخالقـی و قـوه       به کانت عالوه بر آثار نظري معروف خود راجع

. انسان پرداخته اسـت  ةحکم انسان، از منظر تاریخی و پراگماتیکی نیز به مطالعه و تحقیق دربار

هـاي   نامـد، مشـتمل بـر آراء و تعـالیم و توصـیه      شناسی کانت، که او آن را پراگماتیک می انسان

در این جسـتار  . از آن تعالیم است خاصی است که این نوشتار در صدد معرفی و ارزیابی برخی

داند، و لذا بر عنصر  خواهیم دید که کانت تحقیق در مورد انسان را توام با مشکالت خاصی می

شناسـی خـود    جهـان وطنـی انسـان    کـرد یروکند و از این رهگذر بـه تقویـت    گفتگو تاکید می

است یا شرّ و بد؟ و این کـه  آیا انسان ذاتاً خیر و خوب : هایی از این قبیل که پرسش. پردازد می

انسان را چه کسی باید تعلیم دهد؟ از جمله مسائلی هستند کـه در ایـن تحقیـق بـه توضـیح و      

شـناختی کانـت    در آخر مقاله آراء و تعالیم انسان. شود تشریح نظر کانت درباره آنها پرداخته می

و مبنـاي فلسـفی آنهـا ارائـه     در مـورد آن تعـالیم    قممورد ارزیابی قرار گرفته و نظر انتقادي را 
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  مقدمه

هاي شناختی انسان، اخالق نظـري و   توانایی ةکانت عالوه بر آثار نظري محض دربار

سـی  شنا انسـان  ۀگفتارهایی را در زمینـ درس ،طوالنی تدریس خود ةحکم، در دور ۀنظری

ویـرایش مـنقح    ،او در اواخـر عمـر  . کـرد  در منزل و دانشـگاه بـه دانشـجویان القـا مـی     

آنتروپولـوژي  هاي دانشجویانش را بازنگري کرد و آن را در قالب کتابی به نـام   یادداشت

بـه ناشـر     (Anthroplogy from a pragmatic point of view) از منظر پراگماتیکی

  .سپرد

توان تا اواخر قرن  هاي آن را می جدیدي است، اما ریشه نسبتاًشناسی رشته  انسان

روشـنگري اروپـایی   جنـبش  اساسـی   ۀشناسی نهایتاً به دغدغـ  انسان. هجدهم دنبال کرد

کم فهم دینی و کالمی از طبیعت  انسان به محاق رفت و این باور تقویت کم. تبدیل شد

. ان خود انسان است نه خـدا انس ۀترین موضوع و شناسنده براي مطالع گردید که شایسته

از آنجـا کـه تـدریس    . تاریخ ایـن رشـته اسـت    ۀسند مهمی در زمین ،کانت آنتروپولوژي

ـ الهاي مستقل از متافیزیک و  شناسی به صورت رشته انسان زیـادي نداشـت،    ۀسـابق  اتی

  .سیس این رشته بشماردأکانت حق داشت که خودش را پیشگام ت

و تخصصی صرفاً تجربی یا توصیفی نیسـت، بلکـه   رشته  ،شناسی از نظر کانت انسان

توانـد ابـزاري بـراي پیشـرفت اخالقـی و فرهنگـی انسـان و         چنانکه خواهیم دیـد مـی  

توانـد سـهم و نقـش     شناسـی مـی   به عالوه، انسان .بخصوص دانشجویان محسوب شود

گسترش و تعمیق  ۀزیرا اطالعات مفیدي را در زمین .سیاسی داشته باشد ةمهمی در حوز

کانت را باید بـا مقـاالت    آنتروپولوژيرو،  از این. گذارد وطنی در اختیار میالیق جهانع

زیرا در این  .در یک دسته قرار داد عقل صرف ةدین در محدودتاریخ و کتاب  ةاو دربار
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  .لف مسیر و مصیر بحث را تعیین کرده استؤوطنی مدو اثر اخیر نیز عالیق جهان

اي  تالش براي دستیابی به نظریه ،آنتروپولوژيانت در یکی از اهداف مهم و اصلی ک

انسان عینـی   شناخت وحزم و احتیاط، حکمت است که در جهت تعلیم اصول و مبادي 

شناسی اخالقی  شناسی کانت با انسان هر چند انسان. و تاریخی داراي کاربرد عملی باشد

پراگماتیــک و  شناســی شــاید نــوعی همپوشــانی بــین انســان گــاهارتبــاط دارد و حتــی 

شناسـی اخالقـی بخـش     شناسی اخالقی وجود داشته باشـد، بـا ایـن حـال انسـان      انسان

کانت معتقد . به آن بپردازد آنتروپولوژيخواهد در  است که کانت می یکوچکی از طرح

تک افراد انسانی در قیاس با پیشرفت و تکامـل نـوع و نـژاد    است پیشرفت و تکامل تک

شناختی  له و پرسش انسانأنیز یک مس ریاخ ۀین حال، حتی نکتبا ا. اهمیت استبشر کم

بنـابراین، هـر چنـد    . شـود  بـه آن نیـز توجـه مـی     آنتروپولـوژي شود و در  محسوب می

طـرح و بیـان    آنتروپولوژياي که کانت ارائه کرده است با آنچه در  شناسی اخالقی انسان

آمده است داراي ربط  لوژيآنتروپوشده است یکسان نیست، ولی آراء و تعالیمی که در 

مشتمل بـر  آنتروپولوژي این بدین معنی است که . شناسی اخالقی است و نسبت با انسان

. دهنـد  شناسـی اخالقـی را تشـکیل مـی     اطالعات و مالحظاتی است که بخشی از انسان

خواهد نشان دهد که اخالق تجربـی چیسـت    شناسی پراگماتیک خود می کانت در انسان

مفاهیم موجود در اخالق تجربی با مفاهیم محـض اراده و اصـل اخالقـی    یک از و کدام

  .مطابقت دارند

شناسی پراگماتیک کانت و برخی از آراء مهـم وي   شود انسان در این مقاله تالش می

بـراي نیـل   . شود تشریح و ارزیابی  معرفی ،در این زمینه متناسب با حجم محدود جستار

مـورد توجـه قـرار گیـرد و     » پراگماتیـک «ود اصـطالح  به این مقصود ابتدا الزم است خ
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 .دهـد بـه اجمـال توضـیح داده شـود      هاي معنایی خاصی که کانت به آن واژه می داللت

شناسـی   سپس الزم است به مسـائل و موضـوعاتی پرداختـه شـود کـه کانـت در انسـان       

 .آنهـا ارائـه کـرده اسـت     ةپراگماتیک خود بـه آنهـا اهمیـت داده و نظـر خاصـی دربـار      

انسان بـه   ةتوان گفت مطالعه و تحقیق دربار آیا می: موضوعات و مسائلی از این قبیل که

-امکان پـذیر اسـت؟ جهـان    یبه سادگخود انسان است  ،این که موضوع مطالعه ۀواسط

شناسی به چه معنی اسـت و ارتبـاط    در حوزه انسان (cosmopolitanism)راییگ وطنی

براي دستیابی به انسان و شـهروند خـوب جهـانی     آن با رویکرد پراگماتیک چیست؟ آیا

ها و نژادهاي مختلفی کـه هـر یـک چنـد خصـلت و       هاي فرهنگ توان ترکیب انسان می

قی دارند را بـه عنـوان روش مناسـب و مطمئنـی بـراي      خالویژگی خوب شخصیتی و ا

هاي اصلی زن و مرد  مطلوب انسانی توصیه کرد؟ اساساً سرشت و ویژگی ۀتحقیق جامع

انسـان   ،شناسی پراگماتیـک کانـت   منظر کانت چیست و کدام است؟ آیا بر طبق انسان از

کند کیسـت؟ آیـا    ذاتاً خوب و خیر است یا بد و شرّ؟ معلم انسانی که کانت توصیف می

  تواند معلم انسان باشد؟ خود انسان به تنهایی و مستقالً می

مـورد   خـود  یکیگمـات پراشناسـی   هاي مهمی است که کانت در انسـان  ها پرسش این

توضـیح و تحلیـل   . پـردازد  دهد و به بیان آراء خاصی در مـورد آنهـا مـی    توجه قرار می

هاي مذکور تصویر و تصـور اجمـالی تقریبـاً قابـل قبـولی از       هاي کانت به پرسش پاسخ

  .شناسی پراگماتیکی کانت ارائه خواهد کرد انسان

آنتروپولـوژي از منظـر   کتـاب  براي شروع بحث الزم است ابتدا به توضـیح جایگـاه   

  .در میان آثار دیگر کانت بپردازیم پراگماتیکی
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  در میان آثار کانت آنتروپولوژيـ جایگاه 2

اخالق و حقـوق را بـه چهـار دسـته      ةکانت دربارآثار عمده  ،شناسانبرخی از کانت

شـامل   ،اخـالق و حقـوق   ۀآثار بنیادي در زمینـ )1( .(Wood,2000:57)اند  تقسیم کرده

کوشـد   آثاري که در آنها می) 2(.نقد عقل عملیو بخش تحلیل  بنیاد مابعدالطبیعه اخالق

 درکانـت  . دهـد بهایی بر مبناي اصول اخالقی  هاي مابعدالطبیعی و دینی پاسخ به پرسش

قـانون عقـل   «هـاي   یعنـی در بخـش   .کنـد  گانه به این کار اهتمـام مـی  نقدهاي سه اواخر

آثاري که در آنهـا  )3. (»شناختی شناسی حکم غایت شرو«و » جدل عقل عملی«، »محض

محصـول   ،در ایـن دسـته از آثـار    اصـلی  اثر .پردازد به اعمال و اطالق اصول اخالقی می

Metaphisics)اخالق ۀ مابعدالطبیعیعنی .نهایی تفکر اخالقی کانت است of morals) ،

دیـن در  د، از جملـه  شو سیاست و دین را نیز شامل می ةولی آثار متعدد دیگري در حوز

پاسخ بـه  ساالت کم حجمی مانند رو  ،(Perpetual Peace)، صلح دائمعقل تنها ةمحدود

 ،(?Answer to the Question: what is Enlightenment)چیسـت؟   پرسش روشنگري

شناسـی   و همچنـین بخشـی از روش   (Conflict of the Faculties)ها  جدال دانشکده

کـه  آثـاري  ) 4. (»نظـم عقـل محـض در کـاربرد جـدلی آن     «زیر عنوان نقد عقل محض 

هـاي فهـم طبیعـت انسـان در مقـام       موضوع مطالعه و بررسی آنها طبیعت انسان و روش

انـد ولـی بـراي     این دسته از آثار زیاد مـورد توجـه نبـوده   . اصول اخالقی است ةپذیرند

ر شناســی از منظــ انســانهــاي  کتــاب. موضـوع پــژوهش حاضــر اهمیــت زیــادي دارنـد  

ایـده بـه سـوي تـاریخ جهـانی بـا هـدف        ) آنتروپولـوژي : تـر  یـا خالصـه  (پراگماتیکی 

آغاز  ،(Idea Toward A Universal History With a Cosmopolitan Aim)وطنی جهان

هـاي   و بخش (Conjectural Beginning of Human History)حدسی تاریخ انسان 
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پژوهان کشـور  قرار دارند که نزد فلسفه اخیر آثار ۀدر دست ،نقد قوه حکم قابل توجهی از

شناسـی از منظـر    انسـان از آنجا که در این پژوهش بر کتـاب  . شده نیستندما زیاد شناخته

کید خواهد رفت، الزم است در آغاز بـه چنـد نکتـه در مـورد ایـن      أبیشتر ت پراگماتیکی

  .کتاب اشاره شود

-را پاسـخ  عـام  يمعناسفه به رسالت اصلی فل ،گفتار منطقاي از درس کانت در فقره

  :داند زیر می ۀهاي چهارگان گویی به پرسش

توانم امید داشته باشـم؟ و انسـان    توانم بدانم؟ چه باید بکنم؟ به چه چیز می چه می«

علم اخالق متکفل پاسخ بـه پرسـش    .دهد چیست؟ مابعدالطبیعه به پرسش اول پاسخ می

اسی به چهارمین پرسـش  شن و انساندین است،  ةپرسش سوم مربوط به حوز .دوم است

هـا را   ایـن پرسـش   ۀکند کـه همـ   او سپس ادعا می .(Kant, 1902:538)» دهد پاسخ می

شناسـی   زیرا هر چهار پرسش مرتبط با انسان .شناسی قرار داد انسان ةتوان درون حوز می

 رطـو  همـان شناسی کانت،  مهم توجه داشت که انسان ۀبا این حال باید به این نکت. است

شناسـی   انسـان . شناسـی از منظـر پراگمـاتیکی اسـت     که از عنوان کتاب پیداست، انسـان 

از . وطنی داشته و در جهت تقویـت ایـن گـرایش باشـد    تواند شأن جهان پراگماتیکی می

النفس فلسفی به شمار آورد و جزء آثار مابعـدالطبیعی  توان آن را قسمی علم رو، نمی این

دهد که باعث  هایی به اثر کانت می ظر پراگماتیکی ویژگیمن. کردعام محسوب به معناي 

ـ رو، بهتر است بحث را با این پرسـش   از این. شود امتیاز آن از آثار خاص فلسفی می  یپ

  که پراگماتیک به چه معناست و در مقابل چیست؟ میریبگ
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  شناسی از منظر پراگماتیکی انساندر » پراگماتیک«هاي  ـ معانی و ویژگی3

کنـد کـه رویکـرد او بـه      کیـد مـی  أشناسی خود به کرّات ت هاي انسان درس کانت در

ي پراگماتیـک را بـه معنـاي      با این حال، او واژه. است پراگماتیکشناسی رویکرد  انسان

هـاي معنـایی    را داراي داللـت   تـر، آن واژه  برد، و یا به عبارت دقیـق  واحدي به کار نمی

. کنـد  کیـد مـی  أهاي معنـایی بیشـتر ت   ی از آن الیهداند و گاه به یک مختلف و متعددي می

  .از چهار حیث مورد تاکید و توجه کانت است» پراگماتیک«اصطالح 

  پراگماتیک در برابر فیزیولوژیکال. 1ـ3

کند که طبیعت چه شکل و صورتی بـه انسـان    شناسی فیزیولوژیکی بررسی می  انسان

پردازد که انسان در  ی این موضوع میشناسی پراگماتیستی به بررس ولی انسان .داده است

خـود   ةتواند و باید دربـار  کند و یا چه می مقام موجود کنشگر و آزاد درباره خود چه می

هـا را   ایـن  يکانت هـر دو . یا نظري است یا مشاهدتی ،شناسی فیزیکی انسان. انجام دهد

نظري داشـته   ۀنباي که ج شناسی فیزیکی از نظر او انسان. داند براي هدف خود نامفید می

شناسی فیزیکی مشـاهدتی را   انسان. فایده بوده و صرف اتالف وقت است باشد مطلقاً بی

شمارد که مانع شناخت واقعیـت و حقیقـت انسـان تـاریخی و      فایده می از این حیث بی

اصالت و خلـوص حقیقـی    ،شود رفتار انسان مورد مشاهده زیرا باعث می .شود عینی می

باید اجازه دهد که طبیعـت مسـیر خـودش را طـی کنـد      » ناظر«. دخود را از دست بده

کرد باید به طبیعت شالق زد تا اسرارش  بیکن توصیه می. دهد رییتغآنکه بتواند آن را  بی

او . دانـد  شناسی کامالً اشتباه می انسان ۀکانت عمل به این توصیه را در زمین. را فاش کند

نه دیگران را آنگونه که واقعـاً هسـتیم و هسـتند    توانیم نه خودمان و  معتقد است ما نمی

زیرا نفس عمل مشاهده باعث تغییر رفتار انسان مورد مشـاهده   .مورد مشاهده قرار دهیم
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تحقیـق را   ۀکنـد و عرصـ   سازي و تقیه و عادت مداخله می جاست که پنهان این. شود می

داند  انسان را دشوار می رو، کانت فهم و شناخت ماهیت حقیقی از این. سازد آلود می غبار

ها در مقـام   کند توجه و بررسی خود را بر این نکته متمرکز سازیم که انسان و توصیه می

دهند و چگونـه بایـد    موجودات فاعل و داراي اختیار چه شخصیت و هویتی به خود می

فیزیولـوژیکی بـه    کـرد یرو. به شخصیت و هویت حقیقی و کامل انسـانی دسـت یابنـد   

شناسـی پراگمـاتیکی    که انسـان در حالی .شناسی فیزیکی است سلف انسان ،یشناس انسان

هـاي   شناسـی  برخی از اشکال انسان وشریپکند،  کید میأانسان ت ۀکانت، که بر کنش آزادان

زبان رساي سنت اخیر  ،(Max Scheler)ماکس شلر . فلسفی و اگزیستانسیالیستی است

است انسان نه تنها موجود حیـوانی، بـل موجـود    بود، معتقد  رگذاریتأثکه بر هایدگر نیز 

            هـا و محـیط پیرامـونش نیسـت، بلکـه آزاد       روحانی است، یعنی هرگز تخته بند انگیـزه 

            نــه چنــین نگــاه آنتروپولــوژيکانــت در  .(Louden, 2006: 352)از محــیط اســت 

  .اي به انسان دارد و نه نگاه فیزیکی صرف باورانهروح

  کیاسکو الستپراگماتیک در برابر . 2ـ3

او معتقـد بـود    .دیـد  شناسی مدرسی را براي هدف خـود مناسـب نمـی    انسان ،کانت

اي بـراي انسـان    مدرسیان علمی براي مدرسه تدریس کرده بودند، علمی که هـیچ فایـده  

شناسـی مدرسـی در صـدد تقویـت و      شناسی پراگماتیکی بر خالف انسان انسان. نداشت

شناسـی پراگماتیـک اطالعـات و     انسـان . شنگري براي حیات مشـترك اسـت  پیشبرد رو

بعـد از تربیـت   . هاي الزم براي تربیت انسان مورد نظر کانت را فراهم خواهد کرد روش

بنـابراین، طبـق نظـر    . انسان است که شناخت جهان در مسیر درستی قرار خواهد گرفت

ام شود و این شناخت فقـط وقتـی   کانت به شناخت جهان باید بعد از تربیت انسان اهتم
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مند خواهد بود که مشتمل بر شناخت انسان به عنوان شهروند جهـان   پراگماتیک و فایده

  شناسی پراگماتیک همچنین بایـد داراي ویژگـی   رو، چنانکه اشاره شد انسان از این. باشد

و  هـاي قـومی و محلـی    شناسی مورد نظر کانت عاري از ویژگی انسان. وطنی باشدجهان

شـود علـم حاصـله در     در آن سعی می. شناسی به معناي عام است اي بوده و انسان منطقه

. هــا حالــت انســانو ت یوضـع  ةهـر حــال مربــوط بـه طبیعــت انســان باشـد نــه دربــار   

یسـت، بلکـه توصـیف طبیعـت انسـان      ها ن شناسی، طبق نظر کانت، توصیف انسان انسان

شناسی پراگماتیکیِ معطـوف بـه اهـداف     ناگر رویکرد کانت در انسا .(Ibid: 353)است

 ةدیـن در محـدود  المنافع اخالقی طرح شده در  مشترك ۀجامع ۀوطنی را کنار نظریجهان

 وطنـی، و صـلح دائـم   اي به سوي تاریخ جهانی با هدف جهان ایده، مضمون عقل صرف

را جهانی آشکارا در آ ةقرار دهیم، تا حدودي معلوم خواهد شد که فرضیه یا طرح دهکد

  .شناختی و سیاسی کدام فیلسوف ریشه دارد و افکار اخالقی، انسان

  .رویکردي که مستلزم استفاده از دیگران است ۀپراگماتیک به منزل. 3ـ3

شناسـی پراگماتیـک را برجسـته     سودمندي انسـان  ،کیاسکوالستبا رویکرد  تلفامخ

کند در ظاهر بسـیار   یکید مأبر آن ت آنتروپولوژيآن نوع سودمندي که کانت در . کرد می

ما به . هاي دیگر است ماهرانه از انسان ةزیرا متضمن استفاد .رسد خویشکامانه به نظر می

شـویم کـه    یمن شناختمان از طبیعت انسان در این مورد صاحب بصیرت و مهـارت مـی  

پراگماتیک، در این معناي خاص، دال . ها را براي اهداف خود به کار ببریم چگونه انسان

هاي دیگر براي دسـتیابی بـه اهـداف مشخصـی      ماهرانه از انسان ةوانایی براي استفادبر ت

کانت حتی معتقد است باید سعی کنـیم روش اندیشـیدن و    (Kant, 2006,214).است

زیـرا   .هاي افرادي را که با آنها سروکار داریم موافق با باورهاي خود شکل دهیم توانایی
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شناسـی   بنابراین، انسـان . ز آنها به ما نخواهد رسیددر این صورت رنج یا مشکل زیادي ا

               تــوان بــر  مــی آمــوزد کــه چگونــه کانــت همچنــین ایــن هنــر یــا فــن را بــه انســان مــی

دیگران تاثیرگذاشت و آنها را مطابق با نیـت و غـرض خـود راهنمـایی و تربیـت کـرد       

.(Louden, 2006, 353) کانـت   ۀایـن توصـی   ،د شدالبته، چنانکه در ادامه اشاره خواه

هـا   مثبت و منفی داشته باشد و آنچه مورد نظر اوست استفاده از انسان ۀتواند دو جنب می

  .در مسیر انسانی و اخالقی است

  روشی مبتنی بر حزم و احتیاط ۀپراگماتیک به منزل. 4ـ 3

ــو  انســان ــاتیکی ت ــی پراگم ــاط  أشناس ــا حــزم و احتی ــ (prudence)م ب ــراي هم  ۀب

اول دال بـر   ۀمورد نظـر کانـت در درجـ    اندیشی  بنابراین، حزم و مصلحت. تهاس انسان

گیري از شناخت طبیعت و سرشت  انسان براي تحقق و تعمیق و گسـترش   توانایی بهره

او مهارت و دقت در انتخاب ابزار و وسـایل   .خوشبختی و سعادت خود و دیگران است

ـ  حـزم و  . دانـد  دوراندیشـی مـی   مین بیشـترین خوشـبختی فـرد را حـزم و    أالزم براي ت

 ءدوراندیشی هم توانایی براي انتخاب بهترین ابزار الزم براي سعادت است و هم ارضـا 

کنـد کـه انسـان بـراي آنکـه بتوانـد بـه         کید میأکانت ت بنابراین،. تمایالت ۀمطلوب هم

  .سعادت و خوشبختی دست یابد باید آزاد و داراي اختیار باشد

امـا اگـر شـرایط    . پـذیر اسـت   ست که به یمن آزادي امکانامر عملی هر آن چیزي ا

انجام این کار چیزي جز کاربرد تنظیمـی   درعقل  ، آنگاهما تجربی باشند  اعمال آزادکامی

. داشت و تنها به این کار خواهد آمد که وحدت قـوانین تجربـی را اعمـال کنـد    د نخواه

ل این است که همه اهدافی را کـه  بنابراین، مثالً در نظریه حزم و دوراندیشی کل کار عق

تجمیـع کـرده و آنهـا را در هـدف واحـدي بـه نـام        . کننـد  تمایالتمان براي ما تعیین می
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سعادت یا نیکبختی وحدت بخشیم و ابزارهاي الزم براي نیل به این سعادت و نیکبختی 

  .(CPR, A800/B 828)را هماهنگ سازیم

توان گفت ایـن واژه در نظـر کانـت     با توجه به چهار ویژگی اصطالح پراگماتیک می

عینـی و ملمـوس بـراي     ةهاي هدفمند انسانی است کـه نفـع و فایـد    فعالیت ۀدال بر هم

بنیـاد  روش پراگماتیک من حیث هی مشعر بر چیزهایی است که کانـت در  . انسان دارد

حـزم و   انـدرزهاي  ،(rules of skill)کـارآزمودگی   قواعـد آنهـا را   اخالق ۀعیمابعدالطب

ــاط اح ــانو  (Counsels of prudence)تیـ ــا  فرمـ ــوانین (هـ ــا قـ ــالق  )یـ اخـ

(Commands/Laws of morality) او همچنــین بــین  .)1875،53کانــت، (نامــد مــی

اولی مربوط بـه کـارآزمودگی اسـت،    : گذارد دیدگاه فنی، پراگماتیک و اخالقی تمایز می

هاي دیگر  بط با انساناندیشی در برقراري روا دومی مربوط به حزم و احتیاط و مصلحت

,Kant, 2006)و سومی مربوط به قوانین اخالق 171-2, 130).

  طبیعت انسان ۀـ مشکالت مطالع4

توان بـراي اهـداف متفـاوت و     شناسی مورد نظر کانت را می چنانکه اشاره شد انسان

این یکی از موضوعاتی است که باید به عنوان مشکل به آن نگاه . متعارض به کار گرفت

اسـتفاده برسـد    ۀکه به مرحلـ  شناسی حتی قبل از این انسان که اما کانت معتقد است. دکر

یکی از راههاي شناخت طبیعـت  . شود در همان ابتداي کار با مشکالت جدي مواجه می

کانت معتقـد اسـت بـه    . نگري و استمداد از دستاوردهاي حس درونی است انسان درون

کنـد کـه در    کید مـی أزیرا ت. حس درونی اعتماد کنیمتوانیم منحصراً به  نمی دالیل متعدد

این در حالی است  .(CPR:A107) سیالن نمودهاي درونی هیچ چیز ثابتی وجود ندارد

مطالعات انتزاعی صرف خـارج شـود و بـه عنـوان      ةشناسی بناست از حوز که اگر انسان
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چیزي در رها شود و هم  ،شخصی ۀالزم است هم از جنب ،یک علم سودمند مطرح گردد

ـ   شالوده عمـل  » کـه اسـاس تعینـات گـذر اسـت      يا هیـ فروال« ۀاش باقی باشد تا بـه منزل

  .(CPR, A381)کند

هاي انسان در مقام فـردي از اجتمـاع کـه اعمـال و      به عالوه، از آنجا که بین دیدگاه

خواهد به  دهد و انسان در مقام ناظر و اندیشمندي که می رفتار مختلفی از خود بروز می

تـوانیم خودمـان را در همـان     نمـی  وجـود دارد، چـه  آن اعمال و رفتارها بپردازد  ۀعمطال

وقتـی بـه کـار اخیـر     . پردازیم مشـاهده و مطالعـه کنـیم    اي که به زندگی عادي می لحظه

نگري نیـز بـا    در درون. شویم م از وضع و حالت عادي و سابق خود خارج مییپرداز می

نگري علم پیـدا   بتوانیم به خودمان از طریق درونزیرا حتی اگر  .شویم مشکل مواجه می

ما بـا مـنش و سرشـت      چه میزان منش و سرشتکنیم، هیچ راهی براي علم به اینکه تا 

           کانـت از ایـن هـم فراتـر      (Kant,2006,5). هـاي دیگـر متفـاوت اسـت نـداریم      انسان

کنــد  مــی خطــا و گمراهــی و حتـی حماقــت توصـیف   أنگــري را منشـ  رود و درون مـی 

(Kitcher, 1990,6). آوري  شناسـی بـراي جمـع    بنابراین، طبق نظر کانت در علم انسان

دیگـر   ةمواد و اطالعات الزم جهت ارائه نظریه و روش تربیت انسـان بایـد بـه مشـاهد    

تـوان آنهـا را    آید کـه بسـادگی نمـی    اما این جا نیز مشکالتی پیش می .ها پرداخت انسان

هـاي   تـوانیم انسـان   شد منظور کانت این است که مـا نمـی   شاره چنانکه ا. نادیده گرفت

و ریاکـاري آنهـا شـویم     هبنابراین بدون آنکه باعث تقی دیگر را بدون آگاه ساختن آنها و

زیرا اگر انسان متوجه شود کس  (C.Kant, 200,4).مورد مطالعه قرار دهیم و بشناسیم 

اش  اوست، نفس آگـاهی  ةتحقیق درباردیگري او را تحت نظر دارد و در صدد مطالعه و 

حالت طبیعی و عادي اوست رفتار کنـد و  که از این امر باعث خواهد شد نتواند آنگونه 

یعنی خـود را همـان فـردي کـه واقعـاً و       .احتماالً از جهاتی تقیه و ریاکاري خواهد کرد
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  .حقیقتاً هست نشان نخواهد داد

خود تحقیـق   ةاگر انسان بخواهد دربار از این گذشته، چنانکه پیشتر اشاره شد، حتی

ها و سرشت انسان پی ببرد، هـر چنـد اینجـا ریاکـاري و      نگري به ویژگی کند و با درون

توانـد خـودش را فریـب  دهـد، ولـی مشـکل        سازي کارگر نیست زیرا انسان نمی پنهان

هـا و   کـاري نیسـت و آن اینکـه وقتـی انگیـزه      آیـد کـه کـم از پنهـان     دیگري پـیش مـی  

خـود   ةهاي مختلف و روزمره انسان فعال و در کارند، انسان بـه تحقیـق دربـار    تخواس

ها و تمایالت  کند انگیزه خود می پردازد، ولی وقتی شروع به تحقیق و بررسی درباره نمی

بـه همـین    .(Kant, 2006,5)در حالت سکون و سکوت موقتی هسـتند   ةعادي روزمر

توصـیف  «هـا ـ یـا آنچـه کانـت آن را       نسـان ا یشـناخت افهیقهاي ظاهري و  نحو، ویژگی

اش  در باب اینکه چگونه خود درونی انسان را با توجه به خـود بیرونـی  : یشناختانـانس

یـابیم کـه    زیرا اوالً و عمدتاً از این طریق به چیزي دسـت مـی   .ـ کافی نیستند» بشناسیم

که انسان با اراده  انسان انجام داده است نه چیزي ةشناختی دربار طبیعت و قوانین زیست

  .دست آورده باشد  و اختیار خود به

کند که مربوط  ها به نکته و دشواري سومی نیز اشاره می کانت عالوه بر این دشواري

او . ت میان شناخت محلی و قومی انسان و شناخت انسان به معنـاي عـام اسـت   به تفاو

باعـث  ها باشـد   عه کتابحتی اگر این سفر صرفاً با مطالمعتقد است هر چند سفر کردن 

شود، ولی شناخت انسـان در سـفر نیـز وابسـته بـه       شناختی می گسترش اطالعات انسان

خواهد بداند که در بیرون از محیط  اگر انسان می«. شناخت انسان در حضر و منزل است

شناسی  شهر و کشور خود باید در جستجوي چه چیزي باشد، تا بدین طریق دامنه انسان

وطنـان خـود    ها یا هـم  د، اول باید از طریق مواجهه و مراوده با همشهريرا گسترش ده

از سـوي دیگـر،    (Ibid,4).»هاي نزدیک و اطـراف خـود بدسـت آورد    شناختی از انسان
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شود کـه   هایی در انسان می وقتی شرایط زمانی و مکانی ثابت باشند منجر به ایجاد عادت

هـا را   در مورد سرشت و خصـایل انسـان   يروگردد، و دا تبدیل میبه طبیعت ثانوي فرد 

کنـد کـه از    دشـوارتر مـی   مراتـب بدتر اینکه داوري در این مورد را بـه  . سازد دشوار می

زیرا تغییر شرایطی که انسان  .خود چه تصوري باید داشته باشد ۀجهاهاي مورد مو انسان

شود  باعث می ماجراجویی و مسافرت در آن قرار گرفته است ۀبنا به تقدیر و یا به واسط

  .(Ibid,4)یک علم رسمی ارتقا یابد ۀشناسی به دشواري به مرتب انسان

ـ به ایـن  . رسد با قیاس ذوحدینی مواجه هستیم بنابراین، به نظر می کـه انسـان    یمعن

که خود و اطرافیان خود را بشناسد، ولی در عـین   تواند بیگانگان را بشناسد مگر این نمی

و  ها و باورها در ما به جهت تعلقات قـومی  م رفتارها و عادتتوانیم بدانیم کدا حال نمی

عـادات و رفتـار    ةمحلی متعصبانه و نادرست هستند، مگر آنکه به مطالعه و تحقیق دربار

بنابراین، شـناخت حقیقـی خودمـان وابسـته بـه      . و باورهاي بیگانگان نیز پرداخته باشیم

خودمـان   ةشناخت  اولیـه دربـار   شناخت دیگران است و شناخت دیگران نیز وابسته به

ولی کانت معتقـد اسـت ایـن دور باطـل     . شویم گویا در اینجا دچار دور باطل می. است

راه خـروج از ایـن دور، کـه بهتـر اسـت آن را دور      . توان از آن خارج شـد  نیست و می

اي تصـور کنـیم کـه     شناسی دو وجهـه  روش ۀاین است که آن را الزم  هرمنوتیکی نامید،

نحو که رفتـار و عـادات و باورهـاي مردمـان شـهر و کشـور و        بدین. کدیگرندمکمل ی

فرهنگ دیگر را از منظر خودمان بررسی و مطالعه کنیم، و در مقابل، الزم اسـت عـادات   

هـاي دیگـر تحـت     و باورها و خوي وخیم خودمان را از منظر و نگـاه مردمـان فرهنـگ   

این کار موفق باشیم تنها راهکار مناسب و  براي آنکه در انجام. مل قرار دهیمأمطالعه و ت

تر از مواجهه رودررو و ارتبـاط کالمـی زیـر     این گفتگو فراتر و عام. است» گفتگو«مفید 

هـاي مختلـف    تواند بـه آثـار مکتـوب اقـوام و فرهنـگ      زیرا انسان می. یک سقف است
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این همـان  . کندملل دیگر آغاز  شمندانیانداي را با  مراجعه کند و باب گفتگوي متأمالنه

کانت هـر چنـد چنـین    . خواهد نامید (tradition)فرادهش  را آنچیزي است که گادامر 

داند، با این حال مراجعه به آنهـا را بـه    شناسی نمی آثاري را منابع دست اولی براي انسان

  :کند؛ منابعی از قبیل یید میأعنوان منابع کمکی ت

زیرا هـر چنـد   . ها ها و رمان نامهها، و حتی نمایش نامه تاریخ جهان، زندگی

این دو مورد اخیر واقعاً مبتنی بر تجربه و حقیقت نبـوده صـرفاً محصـول    

یا اغراق و مبالغـه  ؤکه در این آثار همچون رابداع نویسنده است، در حالی

گیرنـد   قـرار مـی   هـا  نآها در  هایی که انسان ها و موقعیت درباره شخصیت

هـا بـه مـا     انسـان  ةرسد شـناختی دربـار   می ، و بنابراین به نظرمجاز است

 (Moliere)دهند، با ایـن حـال، در آن قبیـل افـرادي کـه در مـولیر        نمی

اعمـال   ةباید مبتنی بر مشـاهد  هاي اصلی ویژگیاند  پردازي شده شخصیت

هـا   زیرا هر چند تـا حـدودي در مـورد آن ویژگـی     .ها باشد واقعی انسان

طـابق بـا طبیعـت نـوعی انسـان      ماغراق شده اسـت، بـا ایـن حـال بایـد      

.(Ibid,5)باشند

پذیرش این تلقی از دور هرمنوتیکی به معنی نگاه به انسان به عنوان شهروند جهـان  

(citizen of the world) شناسی ما پراگماتیک بـه شـمار    انسان ،در این صورت. است

مـا وقتـی    .(Ibid,4)خت انسان عینی و ملموس خواهد بودآمده و حقیقتاً مشتمل بر شنا

هاي اخالقی و اعتقادي او  سان و ویژگینا ةتوانیم از دیدگاه اولیه و محلی خود دربار می

ها، اعـم از زن و مـرد، نماینـدگان نژادهـاي      ر رویم که تا حد امکان با حداکثر انسانتفرا

هاي گونـاگون آشـنا شـویم و در صـدد تقویـت       ها و فرهنگ و شهروندان ملتمختلف، 

تـوان   از این طرق است کـه مـی  . قی و انسانی مطلوب و مشترك باشیمهاي اخال ویژگی
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  .جهانی شد ۀشهروند جامع

دهد تا حاالت درونـی   آوردن به گفتگو به معناي اعم آن نه تنها به ما امکان می  روي

باورهـاي دیگـران مقایسـه    و باورهاي خودمان را با حاالت درونـی و افکـار و    افکارو 

. گـذارد  مان را نیز در اختیار مـی  هنیذالزم براي دسترسی به حیات  کنیم، بلکه ابزار مفید

نـه تنهـا بـه     .توانیم و نباید به حس درونی اعتماد کنیم کانت بجد معتقد است که ما نمی

مـل اسـت، بلکـه    أشـود کـه موضـوع ت    نگري باعث تغییر چیـزي مـی   این دلیل که درون

یـا تعصـب و یـا حتـی دیـوانگی      درونی بسادگی ممکن است منجر به شیفتگی  ةمشاهد

 ةمناسب بـین دو قـو   ۀپردازیم رابط نگري می زیرا به نظر او ما هنگامی که به درون .شود

  .کنیم خیال و فاهمه را معکوس می

کارکردهاي مختلف قوه و نیروي بازنمایاننده در خودم، وقتی بـه   ۀمالحظ

مندي است، مل ارزشأکنم البته ت ها عطف توجه می آن کارکردها و فعالیت

 اما تالش براي جاسوسـی . و براي منطق و مابعدالطبیعه الزم و مفید است

و ناخواسـته   ناخواندهها  و گوش ایستادن در مورد خود، وقتی آن فعالیت

دهـد   خیـال روي مـی   ةبازي قو ۀاین امر به واسط(دهند  در ذهن روي می

ی قـوه  نظـم طبیعـ  ) شـود  وقتی که بدون قصد و التفات مـا وارد کـار مـی   

آنگونـه کـه   (کند، زیرا در این صورت اصول فکر  شناخت را معکوس می

راهنماي ما نخواهند بود، بلکه نقش تبعی پیدا کرده و بعداً وارد کار ) باید

  .(Kant, 2006,22)شوند می

. توانـد رهزنـی کنـد    پردازیم خیال نمـی  وقتی به مشاهده و بررسی اعیان خارجی می

کند که قـواي شـناختی مـا بدرسـتی بـه       کید میأاین نکته تبر  نقد عقل محضکانت در 

ـ     «. اند سوي اعیان حس بیرونی جهت گرفته  ۀتمـثالت و تصـورات حـواس بیرونـی مای
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مـادام کـه بـا    . (B 67)»سـازیم  دهند که ذهن خود را با آنها پر مـی  مناسبی را تشکیل می

ابع فاهمه و وابسته به اعیان و متعلقات حس بیرونی سر و کار داریم بازیهاي قوه خیال ت

گیـرد و   دهد که خیال سرکش مهار امور را به دست می شیفتگی وقتی روي می. آن است

نگـري   روست که کانت معتقد است درون از این. کند مسیر پیش روي فاهمه را تعیین می

م است که طی آن انسـان گرفتـار نـوعی شـیفتگی     أکاوي همواره با این خطر تو و درون

خیال با مفاهیم هماهنگ نباشـد و ایـن درسـت     ةدهد که قو زمانی رخ می شیفتگی. شود

خیـال در همـاهنگی بـا     ةدر مقابل نبوغ قرار دارد که در آن اصالت و آغازین بـودن قـو  

خیال عنان اختیار از کـف   ةفرد شیفته و خیاالتی قودر  .(Kant, 2006,65)مفاهیم است

ی به عنوان اعیان واقعی حس بیرونی دهد توهمات صرف حس درون دهد و اجازه می می

خیـال   ةزیرا قو«.آمیز شود بنابراین انسان نباید بسادگی تسلیم امور مبالغه. محسوب شوند

کـه  طبیعتاً گرایش دارد که دو طرف افـراط و تفـریط را بـه حـداکثر برسـاند؛ در حـالی      

طرز عمـل   ی برايواقعیت همواره محدودتر از آن تصور خیالی است که به عنوان الگوی

  .(Ibid,66)»رود آن به کار می

فعالیت خیال مربوط به حس درونی است و حس درونی، به بـاور   ةدانیم که حوز می

کسی که دچار تـوهم اسـت،   . است (illusions)کانت، در معرض گرفتاري به توهمات 

گیرد، و این بـه معنـی اشـتباه     یا نمودهاي حس درونی را با نمودهاي خارجی اشتباه می

گرفتن تخیالت با ادراکات حسی است، و یـا آنهـا را الهامـاتی از سـوي موجـود دیگـر       

گیرد که تـوهم   جا نتیجه می کانت از این. گیرد شمارد که متعلق حس بیرونی قرار نمی می

آنهـا را بـه    ياو هر دو .(spiritualism)روح باوري یا نوعی شیفتگی است و یا نوعی 

 mental)بیمـاري ذهنـی   کنـد، کـه نـوعی     وب میهاي حس درونی محس یکسان فریب

illness) ان این بیمـاري  تو او معتقد است به کمک تصورات عقلی به راحتی نمی. است
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زیرا در برابر شهودهاي مفروض چه کاري از دست تصورات عقلی  .ذهنی را درمان کرد

  .(Ibid,54)آید؟  بر می

نه ساختن تصنعی خود در صـدد  دهد که نباید به کمک دارو یا دیوا کانت هشدار می

بـرد کـه بـا مصـرف      او از چند پزشک نام می. رفع مشکالت مراقبه و پاییدن خود برآمد

کـرد کـه گـویی در     یکی از آنها احساس می. داروي خاصی قصد چنین کاري را داشتند

پـس انجـام   «. دیـد  کند و دیگر هر چیزي را در خیابان دچار آشوب می شکمش فکر می

مختلف بر روي ذهن و اقدام به بیمـار سـاختن تصـنعی و محـدود آن بـه      هاي  آزمایش

منظور بررسی و تحقیق درون ذهن از طریق نمودهایی که ممکن است درون ذهن یافتـه  

جنونی که به نحو تصنعی و آزمایشی ایجاد شـده باشـد بسـادگی    ... است خطرناكشود 

.(Ibid: 111)»تواند به جنون واقعی تبدیل شود می

خودمان را به طـور   یدروناین است که حاالت ذهنی و  ،لی پرهیز از این خطرراه ک

کیـد  أکانت در ایـن جـا نیـز بـر گفتگـو ت     . غیرمستقیم مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم

اي باشـد کـه در برخـی     البته گفتگویی که صریح و بدون شـروط محدودکننـده   ؛کند می

در . شـود  جویانه تبـدیل مـی   ا مصلحتجوامع و ملل به تدریج به نوعی عرف تحمیلی ی

هـایی را   توانیم در مورد خودمان چیـز  کاري می گفتگوي آزاد و عاري از ترس و مالحظه

آگـاهی    این. ها دست یافت توان به آن از طرف گفتگو یاد بگیریم که در تامل فردي نمی

-روانبرجسته و مهم آن در سنت غربی وساطت مثال توان گفت  با واسطه است، که می

خواهـد از   کانت از این طریـق مـی  . شناس و روانکاو در مکتب فرویدي و یونگی است

و از ایـن حیـث   . بخش ناخودآگاه ذهن و درون انسـان نیـز اطالعـاتی بـه دسـت آورد     

  .ناخودآگاه فروید دانست ۀنظری ةتوان نظر او را صورت اولیه و نپرورد می

توانیم بـه   داریم، هر چند میگاهی نقلمرو شهودهاي حسی و احساساتی که به آنها آ
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در  مبهمطور قطعی نتیجه بگیریم که داراي آنها هستیم، یعنی همان تمثالت و تصورات 

از سـوي دیگـر، تمـثالت و    . ، بسیار بزرگ اسـت )و بنابراین همچنین در حیوان(انسان 

 شـود  العاده کوچک و ریز این قلمرو مـی  تصورات واضح و روشن تنها شامل نقاط فوق

بزرگ ذهـن مـا    ۀنقشبنابراین فقط نقاط کوچک و اندکی از . که در معرض آگاهی است

  .(Ibid,24)روشن شده است

براي پی بردن به تمثالت و تصورات مبهم درون ذهن خود الزم است بـه گفتگـو و   

این کار نه تنها حقایقی را براي ما آشکار خواهد کرد . معاشرت با افراد مختلف بپردازیم

توان بدان دست یافت، بلکه در تشخیص صحت و  نگري صرف نمی فکر یا درونکه با ت

کنـد تـا    زیرا کمک می .و بدي اعمال و رفتار ما نیز مفید خواهد بود سقم افکار و خوبی

هاي ناآگاهانه و یا مزاج خاص فـردي مـا در افکـار و     فرضاي پیش دریابیم به چه اندازه

هاي اصـیل و حقیقـی و افکـار     توان بین بصیرت می قیطر نیبد. اند اعمال ما دخیل بوده

هاي قومی و محلی و یا ناشی از مزاج و  متاثر از پیشفرض یقینی، از یک سو، و باورهاي

این یکـی از دالیـل مهـم کانـت بـراي      . نوع شخصیتی خاص، از سوي دیگر، تمایز نهاد

آرمانی بـر آن   برماس تحت عنوان گفتگويهاتاکید بر حق گفتگوي آزاد است که بعدها 

تـوان بـه    یکی از راههایی که می. شمارد هاي تحقق آن را بر می ورزد و ویژگی اصرار می

هـاي خودمـان    آن بین جنبه مزاجی و فردي و جنبه کلی و عقلی احکـام و داوري  ککم

. تمایز بگذاریم گفتگو و مباحثه در خصـوص امـور مربـوط بـه ذوق و خواسـت اسـت      

هاي شخصی نیز راه و روش دیگـري در ایـن    ب و بغضو مقایسه ح سنجش وبررسی 

تـوان   بـا گفتگـو مـی   . در همه این موارد گفتگو نقش عمده و اصلی را دارد. جهت است

تر کـرد، و ایـن هـدفی اسـت کـه کانـت در        تر و دقیق دیدگاه جهان وطنی خود را کامل

  .کند دنبال می دین در محدوده عقل صرفو  آنتروپولوژي
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  (Cosmoplitanism)ایی گر ـ جهان وطنی5

ثبت شده است، از همـان   آنتروپولوژيشناختی کانت، آنگونه که در کتاب  آراء انسان

. وطنـی باشـد   شود که همسو و همساز با گرایش جهـان  ابتدا در بستري طرح و شرح می

شناسـی   اي براي تهیه و تـدوین انسـان   وطنی نه تنها وسیله اصالت دادن به گرایش جهان

کانـت ایـن مسـیر را از    . شـود  کانت است بلکه به هدفی براي آن تبدیل مـی پراگماتیک 

 بحـث در آن کتـاب  . کند نیز دنبال میعقل صرف  ةدین در محدودحیثی دیگر در کتاب 

 ۀواحـد و اخالقـی جهـانی را در جامعـ     ۀتـا تحقـق جامعـ     بـرد  اي پـیش مـی   گونه را به

دیـن  او در کتـاب  . نوید دهد (The ethical commonwealth)المنافع اخالقی مشترك

 ةکند که محدود اخالقی را توصیف میهاي جامعه واحد  ویژگی عقل صرف ةدر محدود

اي کـه متعلـق    جامعـه . شهروندان آن خواهند بودها  انسان ۀزمین است و هم ةآن کل کر

امید نوع انسان است و سعادت و جاودانگی انسان را نه در شکل فردي، بلکه در شـکل  

ق خواهد بخشیدنوعی تحق
1

پردازد کـه داراي   او در آنتروپولوژي به توصیف انسانی می. 

از نظر . اي خواهد شد شهروند چنان جامعه ،بشریت ةوطنی شده و در آینددیدگاه جهان

تـرین کـار انسـان عبـارت از زنـدگی اخالقـی بـه عنـوان شـهروند جهـان            کانت عـالی 

  . (Cutrofello, 2005,339)است

پـذیري   جامعـه . پذیري انسان است وطنی جامعه تحقق انسان جهان از مقدمات اصلی

یعنـی همـان   . اولین گام براي تحقـق آن ازدواج اسـت  . اشکال و نمودهاي مختلفی دارد

پذیري انسان را تا میز غذا نیز گسـترش   کانت جامعه. کاري که خود کانت به آن تن نداد

رصـت گفتگـوي مناسـب بـراي     زیرا معتقد است غذا خوردن با حضور جمع ف. دهد می

هاي اهـل   ها و حتی نقص و ضعف افکار و آراء و یا نظریه هاي انسان بردن به ویژگی پی
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  .کند علم را فراهم می

از مصـادیق   کـه  یید فواید تعلیمـی و فکـري شـام جمعـی    أکانت قبل از توضیح و ت

شـاره  هـا ا  پذیري است، به مصادیق دیگري مثل موسیقی و رقـص و انـواع بـازي    جامعه

ولـی نهایتـاً حتـی    . دهـد  از بین این سه مورد اخیر به بازي اهمیت بیشـتري مـی  . کند می

چنـین گفتگـو و مصـاحبتی،    «زیـرا  . کنـد  یید نمـی أزیاد ت م با گفتگو را نیزأهاي تو ي باز

توانـد نویـدبخش    است به وجود آورد واقعـاً نمـی   گذشته از هر نوع فرهنگی که ممکن

توانـد   جمعی توام با فضیلت به شمار رود، و بنابراین نمـی  تقویت انسجام زندگی خوب

  .(Kant, 2006,178)»قویت و گسترش انسانیت حقیقی باشدنویدبخش ت

رسـد بـا انسـانیت حقیقـی بیشـترین       کـه بـه نظـر مـی      ـ زیستیاست به معتقدکانت 

کنـد کـه در    غذا خوردن با جمع شایسته اسـت، و حتـی توصـیه مـی     .را دارد يسازگار

  .ت امکان جمع اصحاب نهار و شام تغییر کندصور

هاي  کنم که افراد حاضر در آن انسان وقتی من در جشن شامی شرکت می

اهل ذوق هستند، مادام که قصد آنها صرفاً صرف غذا در میان جمع نبوده 

و به همین دلیـل  (مندي و لذت بردن از مشارکت یکدیگر باشد  بلکه بهره

صـفات نیـک    ها و لی بیشتر از تعداد فضیلتد خیتوان تعداد حاضران نمی

، چنــین جشــن شــام محــدودي هــدفش نــه تنهــا بایــد رضــایت  )باشــد

تواند به صورت فردي و به تنهـایی   که هر میهمانی می اي باشد ـ   جسمانی

 تو لذت اجتماعی نیز باشد؛ ایـن لـذا    داشته باشد ـ بلکه باید داراي بهره 

اي بـراي رسـیدن    عنوان وسـیله  اخیر است که لذت جسمانی باید فقط به

  .(Ibid,179)به آن به شمار رود



              8، شماره مسلسل90، بهار و تابستان 4هاي فلسفی دانشگاه تبریز سال نشریۀ پژوهش     36

شـخص را بـه نحـو     ۀها و تجمعات نه تنها میل و عالقـ  ها و جشن این قبیل مهمانی

فضـل و  ازد از طریق گفتگو با افـراد صـاحب  س کند و انسان را قادر می مطلوب ارضا می

آلـی   مناسب و ایـده  ۀو زمینوطنی اتخاذ کند، بلکه موقعیت  اهل ذوق نوعی دیدگاه جهان

سازد تا به تحقیـق و   شناسان پراگماتیست و داراي عالیق فلسفی فراهم می را براي انسان

ورز را از تنهـا غـذا    سـفه به همین دلیل کانت انسان اندیشـمند و فل . عینی بپردازد ۀمطالع

  :داند دارد، و حتی این کار را براي او مضرّ می ذر میخوردن برح

  کنـد مضـرّ اسـت،    مـی  ورزي فلسفهوري که هتنها غذا خوردن براي اندیش

کننـده   کاري خسته...: آور است چنین کاري تجدید قوا نبوده بلکه خستگی

 ،نفـرادي ادن رانسانی کـه هنگـام غـذا خـو    ... است نه بازي محرك افکار

کند بتدریج سرزندگی و نشاط خود را  خودش را با فکر کردن ضعیف می

تـر   تـر و شـاداب   توانست سرزنده دهد، که از سوي دیگر، می می از دست

ــان آراء دیگــري  شــود اگــر هــم ســفره ــه بی ــر آراء او[هــایش ب ] در براب

ــی ــدین م ــد و ب ــازه  پرداختن ــواد و اطالعــات ت ــار او  وســیله م اي در اختی

شد، مواد و اطالعـاتی کـه    گذاشتند که باعث تحریک او براي تفکر می می

  .(Ibid,180-1)به آنها دست یابدتوانست  خودش نمی

کنـد، در ابتـداي ظهـور     مـی  قتوصیفی که کانت از صرف شام در کنار جمع اهل ذو

 ۀفلسفی غرب بـه نحـو مطلـوب واقـع شـده و افالطـون گـزارش آن را در رسـال        تفکر 

 ۀیید کانت کسی است مثـل سـقراط در آن رسـال   أفیلسوف مورد ت. آورده است میهمانی

ـ    کند با پرسش میافالطونی، که سعی  قابـل قبـولی    ۀهاي حساب شده به پاسـخ یـا نظری

تواند رویه و سـلوك   کانت نمی. دست یابد  درباره موضوع بحث ـ که آنجا عشق است ـ  
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 فکري و اجتماعی فیلسوفی مثل دکارت را بپذیرد، که وقتی براي فرار از سرما بـه درون 

  .یابد یاش دست م فلسفی  ن آراءیبخاري خزیده است به مهمتر

داند که گـرایش بـه تنهـایی و انـزوا      حیوانی می ،با این حال، کانت انسان را در اصل

طلبـی و خویشـکامی و    ولـی چـون حـس منفعـت    . رمـد  دارد و از همسایگان خود مـی 

 ۀگرایان به تنهایی و انـزوا بـه سـائق    خواهی در ذات انسان است، همان سرشت خویشتن

دارد کـه بـه حیـوان اجتمـاعی      مـی نفس او را وا جویی هاي عقل و لذت اندیشیمصلحت

  .گرایش به جنس مخالف اولین قدم انسان در مسیر اجتماعی شدن است. تبدیل شود

  ـ سرشت زن و مرد6

انواع را به دو جنس تقسیم  ،براي پیش بردن هدف خود» طبیعت«کانت معتقد است 

ر مسـیر پیشـرفت   د. کرده است تا هر یک کار خـاص و متفـاوتی را بـر عهـده بگیرنـد     

مـرد بایـد از حیـث    : فرهنگ، هر یک از زن و مرد باید در جهت متفـاوت برتـر باشـند   

کـه زن بایـد از جهـت اسـتعداد     قدرت جسمانی و جرأت برتـر از زن باشـد، در حـالی   

کنـد کـه در    کانـت اضـافه مـی   . اش براي جذب میل مرد به سوي خود برتر باشد طبیعی

بـه همـین دلیـل، در    . رد داراي برتـري مطلـق اسـت   نامتمـدن مـ   ۀشرایط بدوي و جامع

 ۀموضـوع مطالعـ   ،هاي مرد هاي خاص جنس مؤنث بیشتر از ویژگی شناسی ویژگی انسان

  .(Kant, 2006,204)فیلسوف است

سـالحی کـه    ۀمرد به واسـط . شد زن یک حیوان اهلی محسوب می ،در جوامع بدوي

ـ . در اختیار او قـرار داشـت   و زن همچون لوازم منزل. در دست دارد همه کاره بود  ۀنکت

متمدن خود را بدون ازدواج  ۀزن در جامعکه قابل توجه این است که کانت معتقد است 

همســري دهــد، البتــه ازدواج را نیــز بــه شــرط تــک  در اختیــار امیــال مــرد قــرار نمــی
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(monogamous) پذیرد می(Ibid,205). توان به مشخصه اصلی جنس زن پی  وقتی می

دهـیم،   و دلیل راه ما آن چیزي نباشد که خودمان به عنوان هـدف قـرار مـی    برد که اصل

اما چون خـود ایـن هـدف بـر      .بلکه هدف و غایت طبیعت در ایجاد جنس مونث باشد

توانند اصـلی   زنیم می اساس حکمتی در طبیعت است، اهداف و غایاتی که ما حدس می

چنین اصلی وابسته بـه  . زن بپردازیمهاي  را در اختیار ما قرار دهند تا به توصیف ویژگی

بنـابراین،  . نـژاد بشـر اسـت    ةتـري دربـار   انتخاب ما نیست بلکه مبتنی بـر هـدف عـالی   

حفـظ  ) 1«: مین دو هـدف اسـت  أهایی که طبیعت به زنان داده است در خدمت ت ویژگی

استعداد زن براي جذب مـرد   .(Ibid,207)»تکامل و پرورش و پاالیش جامعه) 2نوع و 

ي خود و طلب صیانت از خود، اولین مشق مردان براي گذر از حالت بـدوي بـه   به سو

اي در  کننـده  نقـش تعیـین   ،رو، تفـاوت جنسـی   از ایـن . سوي تمدن و شهرنشینی اسـت 

از . راهنمایی مردان براي گذار از حالت بدوي و رسـیدن بـه تمـدن و فرهنـگ واال دارد    

دهد که آن  ست، بلکه صرفاً امکان میهاي زنانه نی فرهنگ سبب این ویژگی«سوي دیگر، 

  .(Ibid,205)» مطلوب قابل شناخت شوند پرورش یابند و در شرایط ها ویژگی

ساز بر روي مردان دارند، باعث تسریع پیشرفت نوع بشـر   ثیر تمدنأتا آنجا که زنان ت

گـرایش  . ساز حـد و حـدودي دارد   ثیر تمدنأشود که این ت اما کانت متذکر می. شوند می

نفسه کـاري اخالقـی یـا     تون آن را فی پراگماتیک دارد و نمی ۀد به سوي زن فقط جنبمر

با این حال، تمدنی که خود را یکسره تسـلیم زنـان بکنـد در     .غیر اخالقی به شمار آورد

مهمی را بـر   ۀاین جاست که کانت وظیف. ناقصی از رشد اخالقی باقی خواهد ماند ۀمرتب

اخالقی انسـان بـه نحـو درسـت و کامـل بـه        آنکه استعدادبراي . گذارد مردان می ةعهد

عمل بر طبق اصول عقالنـی را اعمـال    فعلیت برسد الزم است مردان توانایی خود براي
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کـه   ،در زنـان  (Kant,1960,81).. اند کانت زنان فاقد آن ةهایی که به عقید توانایی ؛کنند

کانت بـا  . تر است خواست افزون به باور کانت فاقد توانایی عقالنی مردان هستند، میل و

نسبت دادن میل و خواست به زنان و فهم و عقل به مـردان بـه دیـدگاه سلسـله مراتبـی      

دیـدگاهی کـه    ؛مانـد  یونان باستان در مـورد جایگـاه زن و مـرد در جامعـه وفـادار مـی      

زنـان در   ۀواسـط  داند و با دخالت مسـتقل و بـی   شهروندي حقیقی را متعلق به مردان می

  .کند هاي مدنی مخالفت می یتفعال

شـود کـه در امـور مـدنی      صرف نظر از سـن و سالشـان اعـالم مـی     زنان

امـا اگـر زنـی بـه تنهـایی      . اند؛ و لذا شوهرانشان قیم طبیعـی آناننـد   نابالغ

کند و داراي مـال و ثـروت اسـت، در ایـن صـورت شـخص        زندگی می

 ۀ ه وظیفـ درسـت همـانطور کـ   ... شـود  دیگري قیم و ولی او محسوب می

تواند شخصـاً و مسـتقالً بـه     زنان نیست که به جنگ بروند، همچنین نمی

هاي مدنی بپردازند، بلکـه فقـط    دفاع از حقوق خود پرداخته و به فعالیت

  .(Kant, 2006,103)خود اقدام کنند ةباید از طریق نمایند

ومی قد است این نابالغی حقـوقی بـا توجـه بـه معـامالت عمـ      تبا این حال، کانت مع

تـر باشـند؛ زیـرا در ایـن      قـوي شود زنان از حیث آسایش خانوادگی به مراتب  باعث می

طبیعت و سرشت خود  ۀشود و زن به واسط تر مطرح می جاست که موضوع حق ضعیف

، ظاهراً عدم دخالـت مسـتقیم زن   از سوي دیگر(Ibid).شود طالب احترام و حمایت می

که او باید شأن و جایگاه فرعـی و ثـانوي را،   در امور مدنی و سیاسی بدین معنی نیست 

در زیرا کانـت  . ازدواج، سرنوشت محتوم خود بداند ۀچه در سطح جامعه و چه در زمین

رسـاند و   قام سلطنت مـی مزن را به  ،خانواده ةمورد نقش و جایگاه زن و مرد در محدود
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 امـور   ةادارد باید بـه  کند و مرسلطنت زن باید «. گذارد میواانجام امور اجرایی را به مرد 

» پــردازد حکومــت مــی ةکنــد و عقــل و فهــم بــه ادار بپــردازد؛ زیــرا میــل ســلطنت مــی

.(Ibid:211) نویسد این سخن را بخاطر تعارف در برابر زنان  هر چند کانت در ابتدا می

کنـد کـه ایـن سـخن عـاري از       کید میأگوید ولی داخل پرانتز ت نوازي می و به جهت زن

  .(Ibid)تحقیقت هم نیس

کیـد  أو اجتماعی زن و مرد و بویژه ت ها و شأن خانوادگی ویژگی ةاز آراء کانت دربار

ان را در زنـدگی  سـ آیـد کـه او سـعادت ان    سلطنت دارد بدست میاو بر این که میل حق

بـه  . کنـد  دنیوي در ترکیبی از میل و یا لذت جسمانی و حکمـت عقالنـی جسـتجو مـی    

اي اسـت کـه در ظـرف تحقـق آن      ایـده   ر او خیر اعلـی توان گفت در نظ همین دلیل می

. شادي و خوشی نیز جایگاه مشروعی دارند، هر چند این جایگاه فرعـی و ثـانوي باشـد   

تواند نقش  شود که زن می کید میأشود و ت وقتی عقل به مرد و میل به زن نسبت داده می

شـته باشـد، بوضـوح    انسان از حالت بدوي به زندگی مدنی و متمدنانه دامهمی در گذر 

شود که سعادت انسان در گرو ترکیب فضیلت عقالنی مرد و شـادکامی ناشـی    نتیجه می

  ترین خیر اخالقی ـ جسمانی دانست؟ توان این را عالی آیا می. از میل زن است

و  جسـمانی  کند که دو نوع خیر، یعنی خیـر   کید میأتي ژآنتروپولو 88کانت در بند 

با هم ترکیب شوند؛ وگر نه یکدیگر را خنثی کرده، هیچ کمکـی  توانند  نمی اخالقیخیر 

و فضـیلت   ـ زیستیبهبه عبارت دیگر، گرایش به . کنند براي نیل به سعادت حقیقی نمی

در تعارض با یکدیگرند و کانت محدود کردن اولی به کمک دومی را کل هدف انسـانی  

از یک حیث به امور حسی اهمیت یعنی انسانی که  .کند شایستگی رفتار میهداند که ب می

اما چون عمالً جلـوگیري از  . دهد ولی از حیث دیگر موجود اخالقی و عقالنی است می
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ها دشوار است، دسترسی به سعادت مستلزم وجود عامالنی اسـت کـه در دو    ترکیب این

اي بایـد ترکیـب    کنند تا معلوم شود کدام عناصـر و بـا چـه انـدازه     جهت مقابل عمل می

مفهوم انسـانیت دلیـل   . مین کنندأرا تسعادت اخالقی مندي از  تا بتوانند لذت بهرهشوند 

ـ    ـ زیسـتی در مـتن    بـه  اراهی است که از طریق آن ویژگی و ماهیت وحـدت فضـیلت ب

ـ زیستی  آنچه در این جا مهم است میزان به. گیرد تعامالت اجتماعی مورد تفکر قرار می

ـ زیستی و زنـدگی راحـت    آن گرایش به به ۀوسیل اي است که به نیست بلکه نوع رابطه

  .شود توسط قانون فضیلت محدود می

شـود، نیـز یـک     پذیري، که گام اول آن با گرایش به جنس مخالف برداشته می جامعه

اگـر  . شـود  فضیلت است، ولی تمایالت اجتماعی اغلب به نوعی هوا و هوس تبدیل می

پـذیري   افراط کشیده شود، آنگـاه ایـن جامعـه    مندي اجتماعی در اثر رواج تفاخر به بهره

توان فضیلت به شمار آورد بلکه زندگی متجمالنه است کـه بـراي    دروغین را دیگر نمی

  .(Kant, 2006,178)بار است انسانیت زیان

با ایـن  . دهد الیی را بر مرد نسبت میواکانت تمایل به زیبایی را به زن و گرایش به د

ر یک از افراد هر دو جـنس ایـن دو ویژگـی را توأمـان داشـته      حال انسان انتظار دارد ه

به این . ها باشد گی ها در جامعه باید در جهت تقویت این ویژ رفتار و اعمال انسان. باشد

معنی که گرایشات و تعلقات هر دو جنس باید به زیبایی زنـان و واالیـی مـردان کمـک     

  .(Kant, 1960, 76)کند

ترین خیـر بـراي نـوع بشـر      عالی ةراـ تا آنجا که باز نمایانندآل  بنابراین، ازدواج ایده

و یا واالیی زیبا تصور کرد؛ بـه ایـن معنـی    ي تجسم زیبایی واال  ان به منزلهتو است ـ می 

کیـد بـر   أکند و میل در او بیشتر ظهور دارد و یا ت کید بر زن است که سلطنت میأکه یا ت



              8، شماره مسلسل90، بهار و تابستان 4هاي فلسفی دانشگاه تبریز سال نشریۀ پژوهش     42

پـردازد، و   حکومـت مـی   ةشـود بـه ادار   مردم است که چون عقل به او نسـبت داده مـی  

  .یابیم ترتیب به زیبایی واال و واالیی زیبا دست می بدین

  

  ـ اقوام، ملل و ترکیب نژادها7

دهد تـا بـه توصـیف و     معیاري به دست کانت می ،هاي دو جنس تمایالت و ویژگی

. ردازدکشورهاي مختلف بپـ  هاي ساکن در ها و امتیازهاي ذاتی بین انسان ارزیابی تفاوت

هـا ناشـی از محـیط     زیرا این ویژگی .توان حقیقتاً ذاتی دانست ها را نمی البته، این تفاوت

در هر حال، او بحث خود را در این . جغرافیایی و یا فرهنگ جامعه و ملت خاص است

فرانسـوي، انگلسـیی، اسـپانیایی، ایتالیـایی و     : کنـد  زمینه عمدتاً به پنج ملت محدود مـی 

خاص به گفتگـو، داراي نزاکـت    ۀرانسه مردمی هستند داراي ذوق و عالقملت ف. آلمانی

بـه   (Ibid,215).شود به طور کلـی دوسـت داشـتنی باشـند     هایی که باعث می و ویژگی

در . هـاي زنانـه بـه شـمار آورد     تـوان تجسـم ویژگـی    هـا را مـی   عبارت دیگر، فرانسوي

از قبیل اعتماد به نفس شخصـی  صفاتی . هاي مردانه بیشتر ظهور دارد ها ویژگی انگلیسی

گوید به همین سـبب اسـت کـه     کانت می. نزاکتی و عمل بر طبق اصول و تا حدودي بی

بهایی  ةکار به اندازاین ۀغذا بخورد حتی اگر هزیندهد به تنهایی  فرد انگلیسی ترجیح می

یـز  زیرا براي غذا خوردن دور یک م«.پردازد باشد که هنگام غذا خوردن دور یک میز می

  .(Ibid,217)» قدري ادب و نزاکت الزم است

رفتـار  . انـد  ها با اعـراب  داند که حاصل آمیزش اروپایی ها را نژادي می کانت اسپانیایی

است، حتـی   (solemnity)آنها در زندگی خصوصی و در میان جمع توأم با نوعی وقار 

امـا صـفات    .(Ibid,218)ددر برابر اربابان یا امراي خود که قانوناً فرمانبردار آنهـا هسـتن  
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انـد، در   ها در علوم عقب مانده قرن ؛گیرند ها چیزي یاد نمی از خارجی: ها منفی اسپانیایی

داراي روح  ؛بالنـد کـه نبایـد کـار بکننـد      کننـد، مـی   برابر هرگونه اصالحات مقاومت می

غیـر   ۀدهنـد کـه تـا حـدودي داراي ریشـ      رمانتیک هستند، و از جهت ذوقی نشـان مـی  

.(Ibid)اند ییاروپا

طور کـه فـرد   همان. فرد ایتالیایی جامع سرزندگی فرانسوي و سختی اسپانیایی است

فرانسوي در ذوق گفتگو برجسته و سرآمد است، انسان ایتالیایی نیز ذوق هنري ممتاز و 

 دهد و دومی تفـریح عمـومی را   را ترجیح می خصوصیاولی سرگرمی . ي داردا برجسته

(Ibid,219).  

آنها به داشتن منش و شخصیت خوب، یعنـی  . ها نیز صفات خوب و بد دارند آلمانی

ملـل متمـدن از حکومـت خـود      ۀتر از بقی ساده. اند صداقت و وفاداري به خانواده شهره

خونسردي توأم بـا  . کنند و اهل خشم و اعتراض براي تغییر وضع خود نیستند تبعیت می

گیري هدف خـود پایدارنـد و در    در پی. ویژگی ممتاز شخصیتی آنهاست ،درك و تفاهم

گري دارند  ملأچون درك درست و عقل عمیقاً ت. دهند برابر مشکالت بردباري نشان می

گـویی و ذوق   از حیث بذله. ملل مستعد داشتن فرهنگ راقی و عالی هستندۀ بیش از بقی

 ،مـان دیگـر  بـیش از مرد  .رسـند  ها نمی ها و ایتالیایی ها و انگلیسی هنري به پاي فرانسوي

علم و دانش اولین ملتی هسـتند کـه بـه عمـق      ةآموزند و در حوز هاي بیگانه را می زبان

امـا عـاري از صـفات    . برنـد  یابند و سپس دیگران از آنها بهره می امور مختلف دست می

صوصاً جنون خاصـی  شمارند؛ مخ خود را اصیل می ؛گرایش به تقلید دارند. منفی نیستند

دهد با دقت و موشکافی شـهروندان دیگـر را    که به آنها امکان می نسبت به روش دارند

.(Ibid,220-1)دهند  بندي کنند و صفات و القاب مختلف به اشخاص نسبت می طبقه
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بینیم کانت هـر ملـت را داراي صـفات خـوب و بـد خـاص خـود         طور که می همان

هـاي اصـلی    ویژگـی ها بیشـتر از سـایر ملـل اروپـایی      او معتقد است در آلمانی. داند می

اي از  آمیـزه «یـک فـرد آلمـانی داراي    . است  ها با هم ترکیب شده ها و فرانسوي انگلیسی

او ایـن شـانس و امکـان را دارد کـه     ... احساس و گرایش انگلیسـی و فرانسـوي اسـت   

احساس و میل را، هم در مورد امر واال و هم در مورد امر زیبا، با هم ترکیب کنـد؛ اگـر   

فرانسوي نباشد، با اینحال مـادام کـه    می، به ترتیب، برابر با فرد انگلیسی ودر اولی و دو

  .(Kant, 1960,104)»رود بخشد از هر دو فراتر می آنها را وحدت می

شود به این مضمون که آیا براي ایجـاد تعـادل معقـول     اینجا پرسش مهمی مطرح می

هـا و   را به ترتیب به انگلیسـی ها، که کانت آنها  انسان ۀدر صفات و خصال مردانه و زنان

  دهد، بهتر نیست مردم نژادها یا ملل مختلف با هم ترکیب شوند؟ ها نسبت می فرانسوي

اوالً، او برخی از نژادهاي انسان را اصالً در حـدي  . کند کانت با این کار مخالفت می

ا ایـن ر . بیند که بتواند طرف گفتگـو و معاشـرت حقیقـی بـا انسـان اروپـایی باشـد        نمی

             گویـد و سـیاه بـودن     پوسـت مـی   یـک نجـار سـیاه    ةرتوان از سخنی دریافت که دربا می

         »گویـد احمقانـه اسـت    هـر آنچـه او مـی   «بیند بـر اینکـه    می دلیل واضحیرا پوست او 

(Kant, 1960,113) .هـا متعلـق بـه نـوع      انسـان ۀ کند که همـ  کانت ادعا میحال با این

محیط جغرافیایی و آب و هوا آنها را بـه چهـار گـروه نـژادي اصـلی      واحدي هستند که 

هاي نژادي را تصـویب   هاي مربوط به تفاوت ترتیب، او قضاوت بدین. تقسیم کرده است

  .دهد کند، ولی معیاري براي احکام نژادگرایانه ارائه نمی و تصدیق می

چنـد   ،مـان به سرشت و خوي و خـیم مرد  به عالوه، کانت در آخر بحث خود راجع

گروه دیگري از مسـیحیان کـه روح تجـاري    « ؛دهد ها اختصاص می اي را به ارمنی جمله
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خاصی دارند و براي انجام کارهـاي تجـاري از مرزهـاي چـین تـا سـواحل گینـه آواره        

خـاص آن مردمـان    أمنشـ ة کانـت ایـن را نشـان دهنـد      (Kant, 2006,222).»انـد  بوده

مختلـف بـا    يانند چگونه بـا مردمـان کشـورها   د شمارد که می کوش و معقول می سخت

کند  میها را با یونانیان جدید مقایسه  ارمنی ،کانت در ادامه. صلح و امنیت معاشرت کنند

داند، که ظاهراً دچـار ترکیـب    هاي جدیدي می از یونانی ترو منش و شخصیت آنها را بر

ا برتـر از سرشـت   هـ  کند که سرشت و شخصیت ارمنـی  و این اثبات می«. اند نژادي شده

آنهـا را دیگـر هرگـز     ۀمزاج یونانیان جدید است، که ذات و سرشت اولی پست و دمدمی

گوید همین اشارات کـافی اسـت تـا     نهایتاً می .(Ibid)»توانیم مورد تحقیق قرار دهیم نمی

، کـه بـه   )هاي گسترده در اثر کشورگشایی(این حکم ظنی را صادر کنیم که ترکیب قبایل

  .شود براي نژاد بشر سودمند نیست هاي اصلی آنها می از بین رفتن ویژگیتدریج باعث 

  نیکی و بدي ذاتی انسان: ـ ذات و سرشت انواع8

براي تعیین ذات و ماهیت یک نوع موجود خاص الزم است آن را با انـواع دیگـري   

این مفهوم بیـانگر جـنس آن   . که نزد ما شناخته شده هستند تحت یک مفهوم قرا ردهیم

باید فصل خاصی را به جنس افزود تا یک نـوع از انـواع دیگـر مشـترك در     . واع استان

شناسیم با موجـود دیگـري    اما وقتی یک نوع موجود را که می. جنس واحد متمایز شود

اولی  ۀتوان توقع مشخص کردن مشخص شناسیم چگونه می کنیم که آن را نمی مقایسه می

. (Kant,2006,225)ول اسـت؟  اي مـا مجهـ  که حد وسط مقایسه بـر حالی را داشت در

، انسان با حیوانات دیگر ساکن روي زمین مطرح تفاوت مثالًً ةکانت این پرسش را دربار

زمینــی عنــوان موجــود خــردورز  انســان بــه ةکنــد، بلکــه منظــورش وجــه ممیــز نمــی

(terrestrial)  غیر زمینی در قیاس با موجود خردورز(non- terrestrial) کانت . است
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 .شـعور زمینـی را بیـان کنـیم     توانیم سرشت و ویژگی خاص موجود ذي گوید ما نمی یم

گیـرد کـه حـل     او نتیجه می. شعور غیر زمینی نداریم ذيزیرا هیچ شناختی از موجودات 

معضل تعیین سرشت و ویژگی خاص نوع  انسان مطلقاً غیر ممکن است، زیرا این کـار  

ولـی مـا چنـین     .شعور ممکن است نوع موجود ذيدو  ۀتجربه و از راه مقایس  ۀبه واسط

تـوان   انسان در نظام موجودات جاندار جز این چیـزي نمـی   ةلذا دربار«. اي نداریم تجربه

و غایاتی که اتخاذ کرده است  گفت که او تا آنجا که قادر است خودش را مطابق اهداف

  کانـت ویژگـی   (Ibid,226).»دهـد  بپرورد و کامل کند، ذات و سرشت خود را شکل می

داند که طبیعت تخـم   شعور روي زمین این می خاص انسان را در قیاس با موجودات ذي

عقل خود در ایـن   ۀاست که به واسط خواستهاست و سازگاري را در او کاشته نانزاع و 

  .نزاع به توافق دست یابد، یا حداقل به آن نزدیک شود

شـود،   محسوب مـی توافق و پیمان غایت  در مقام تصوردرست است که 

وسـیله و ابـزار    طبیعت نزاع ۀولی در عمل و عالم واقع و در طرح و نقش

موز و مخفی اسـت؛ و آن  یک حکمت اعلی و برتري است که براي ما مر

حقق ساختن کمال انسان از طریق فرهنـگ پویـا و پیشـرونده    عبارت از م

هــاي زنــدگی  م بــا قربـانی کــردن بعضــی از لـذت  أاسـت، هــر چنـد تــو  

  .(Ibid)است

 ةموجودات زند ۀکانت معتقد است انسان به یمن داشتن سه نوع استعداد ذاتی از بقی

 ةاسـتفاد (اسـتعداد فنـی، اسـتعداد پراگماتیـک     : شود زمین متمایز می ةساکن بر روي کر

در . و استعداد اخالقـی ) ها براي دستیابی به اهداف و مقاصد خود ماهرانه از دیگر انسان

  .دهد القی انسان است که نیکی و بدي ذاتی انسان را توضیح میبحث از استعداد اخ
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: توان به این پرسش داد آیا انسان ذاتاً خوب است یا بد و شرّ؟ سه پاسخ احتمالی می

انسان ذاتاً موجود اسـت یکسـره   ) 2انسان ذاتاً موجودي است یکسره نیک و خوب؛ ) 1

کانـت پاسـخ سـوم را    . بد و شرّ است از جهاتی ذاتاً خوب و از جهاتی ذاتاً) 3شرّ و بد؛ 

دهیم به  وقتی صفات خوبی و نیکی و یا شرارت و بدي را به انسان نسبت می. پذیرد می

ه و اختیار از دایم که انسان داراي اختیار است و هیچ وقت آزادي ارا طور ضمنی پذیرفته

تـرین   یـک حتـی در تار ... انسـان  «به همین دلیل کانت معتقـد اسـت   . شود او سلب نمی

ایـن امـر    (Ibid,229)» شرایط نیز مشـمول قـانون تکلیـف و احسـاس اخالقـی اسـت      

بما هو انسان اسـت و از ایـن حیـث    نسان ذات و سرشت عقالنی ا ةنفسه نشان دهند فی

امـا همـین    (Ibid).اش موجودي است ذاتاً خوب و خیـر  انسان بر حسب استعداد فطري

در زنـدگی عینـی و واقعـی از خـود بـروز      انسان جنبه و صورت دیگري نیـز دارد کـه   

 ؛او عمالً و به طور فعال گرایش و میل بـه سـوي امـور نامشـروع و نـاروا دارد     . دهد می

ایـن گـرایش بـه شـرّ بـه طـور       . حتی اگر به نامشروع و ناروا بودن آنها علم داشته باشد

شـود، و از   ه میکند برانگیخت ناپذیر به محض اینکه از آزادي و اختیار استفاده می اجتناب

بنـابراین، انسـان را بـر اسـاس ذات و سرشـت      «. تـوان آن را فطـري دانسـت    رو می این

کانت معتقـد اسـت    .(Ibid)» توان ذاتاً بد و شرّ توصیف کرد محسوس و ملموس او می

زیـرا   .ذات و سرشت نوع انسان مشـتمل بـر تنـاقض ذاتـی نیسـت      ةچنین سخنی دربار

بیعی انسان این اسـت کـه دائمـاً در حـال پیشـرفت بـه       توان فرض کرد که رسالت ط می

  .تر و بهتر شدن باشد سوي کامل

رسـالت انسـان و    ۀشناسی پراگماتیک در زمینـ  مل مبتنی بر انسانأتحقیق و تحاصل 

  :خاص سرشتی او از نظر کانت به شرح زیر است  ویژگی
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و در ها زنـدگی کنـد    کند که در جامعه با انسان عقل انسان به او حکم می

آن به کمک هنرها و علـوم خـودش را پـرورش دهـد، متمـدن سـازد و       

فعاالنه بـا   ۀهمچنین مقدر است از طریق مواجهه و مقابل... اخالقی گرداند

مقـام   ۀموانعی که به جهت خامی طبیعتش همراه اوست خـود را شایسـت  

  .انسانیت بسازد

کسی که باید او را تعلیم بنابراین تعلیم انسان باید در جهت خیر و خوبی باشد؛ ولی 

در حالت ابتدایی و خـام طبیعـت قـرار دارد و بنـا بـه      خودش یک انسان است که  دهد

.(Kant, 2006,230)فرض اینک باید چیزي را ارائه دهد که خودش نیازمند آن است

انسـان در هـر   . شویم که رفع آن بسادگی ممکن نیسـت  این جا با مشکلی مواجه می

ولی از سوي دیگر، طبق نظر کانت معلم . ال و مدنیت تعلیم ببیندحال باید در جهت کم

رهایی از دور بسـیار دشـوار   . شویم در این جا با دور مواجه می. او نیز خود انسان است

انسـان نهایتـاً   . پـردازد  بحث به توضیح این موانع و مشکالت مـی  ۀاست و کانت در ادام

  .سیس و وضع کرده استأاي تن دهد که خودش ت باید به قوانین جامعه

هـاي سیاسـی حـاکم بـر جوامـع بشـري        ع انواع نظـام وکانت نهایتاً بحث را به موض

 .دانـد  رساند و نظام جمهوري را براي تامین اهداف عقالنی انسان بهتـرین نظـام مـی    می

در ایـن نظـام   . زیرا در نظام جمهوري هم آزادي وجود دارد و هم قـانون حـاکم اسـت   

زیرا قدرت حکومتی ضمانت اجرایـی   .اند از حدود قانون فراتر رودتو آزادي انسان نمی

  .(c.f.Ibid:235-8) دهد قانون بوده و آزادي انسان را سمت و سو می
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  گیري ـ ارزیابی و نتیجه9

 ةآراء مهمـی را طـرح کـرده و دربـار     آنتروپولـوژي توان انکار کرد که کانت در  نمی

سان نکـات قابـل تـوجهی را بیـان کـرده و      هاي رفتاري و شخصیتی و سرشتی ان ویژگی

او در مقام اولین اندیشمندي که کوشیده است . اي انجام داده است هاي موشکافانه تحلیل

خاص بشناساند به اقدام بزرگـی دسـت زده    ۀشناسی را به عنوان یک رشت موضوع انسان

ل آراء و تعـالیم  با این حـا . توان نبوغ و دقت نظر او را در این زمینه نادیده گرفت و نمی

با توجه به همین گزارش و توضیح . او در این زمینه نیز از جهاتی قابل چون و چراست

توان به نکاتی به عنوان انتقاد اشـاره   کانت می ۀشناسان برخی از آراء انسان ةاجمالی دربار

یک شناسانه کانت دانست و در  توان این گزارش را جامع همه آراء انسان البته، نمی. کرد

با این حال سعی شده است آن دسته از آراء و . مقاله نیز انجام چنین کاري ممکن نیست

االمکـان بـا دقـت و     تري با موضوع جسـتار دارنـد حتـی    تعالیم کانت که ارتباط مستقیم

شـود   هایی مـی  در هر حال، آراء کانت منجر به پرسش. وسواس انتخاب و گزارش شود

  .داده استکه او پاسخ در خوري به آنها ن

و چـه در   آنتروپولوژيماهیت و حقیقت نفس انسانی چه در  ةنظر کانت دربار. 1ـ9

طرح و شـرح کـرده اسـت در     آنتروپولوژيآرایی که او در . مبهم است عقل محض نقد

نقد عقـل محـض   گیرد که در  شناختی خاصی قرار می شناختی و نفسچارچوب معرفت

است که هم بر مبناي معرفتـی و هـم بـر مبنـاي     واقعیت این . تشریح و تبیین شده است

اول  نقـد اصـلی  ة شـالود . اول ایرادهـاي اساسـی وارد اسـت   نقد شناختی کانت در نفس

این . کند نفسه تقسیم می آلیسم استعالیی است، که هستی را به نمود و شی فی ایده ۀنظری

ضـیح اقسـام   کانـت در تو . کید بر علم حصولی و مفهومی اسـت أبندي بر مبناي تتقیسم
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ـ  أتالیف در بحث استنتاج استعالیی، یعنی ت لیف بازسـازي در  ألیف دریافت در شـهود، ت

داند که با مفـاهیم   ، شناخت را منحصر در مواردي میخیال و تالیف بازشناسی در مفهوم

اعم از کثرات حاصـل  (لیف کثرات أبلکه، این ت«کند که  کید میأکانت ت. سر و کار داریم

ــ  ــا کث ــه ی ــینیاز تجرب ــناخت     ) رات پیش ــه ش ــر ب ــز منج ــر چی ــل از ه ــه قب ــت ک اس

تصورات و مفاهیم واقع  ةلیف مورد نظر کانت در حوزأت .(CPR:A77/B103)»شود می

هاي مختلـف تصـورات و مفـاهیم     لیفأبنابراین شناخت در نظر کانت حاصل ت. شود می

چنـین  . پردازنـد  حس و خیال و فاهمه بـه همکـاري مـی    ةاست، که در انجام آن سه قو

به معنی محدود و محصور کردن شناخت انسان به علم حصـولی و  تصوري از شناخت 

چون طبق نظر او شـناخت محـدود بـه شـناخت مفهـومی اسـت نتیجـه         .مفهومی است

  .تواند علم حضوري به وجود خود را شناخت محسوب بکند شود که انسان نمی می

حضـوري انسـان بـه خـود      به علم (apperception)کانت در بحث ادارك نفسانی 

شود ولی باز همان مبناي معرفتی مفهوم محـور حـاکم بـر تفکـر وي باعـث       نزدیک می

بگیرد که شناخت مفهومی را تنها شناخت حقیقی و   شود بحث را مطابق با مبنایی پی می

هرگونـه شـناختی مسـتلزم یـک مفهـوم      «زیـرا بـه نظـر کانـت     . کنـد  اصیل معرفـی مـی  

مـن   .در علم حضوري به خود هیچ مفهـومی دخالـت نـدارد    ولی .(Ibid,A106)»است

توان گفت یک مفهـوم   نفسه کامالً تهی که در مورد آن حتی نمی چیزي است بسیط و فی

بیند وجود حاضـر در علـم حضـوري     کانت از آنجا که می .(Ibid,A346/B 404)است

همـین  . کنـد  گنجد حکم بر تهی بودن آن می به خود در قالب مفهوم یا تصور ذهنی نمی

از طریـق  «. شود در ادامه نسبت به شخصیت و هویت آن ابراز تردیـد کنـد   امر باعث می

متصـور    X=اسـتعالیی افکـار    ةاندیشد چیزي جز سوژ که می] چیز[این من یا او یا آن 
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بـر  ادارکی در تعلیم خـود استعالیی افکار همان چیزي است که  ةسوژ .(Ibid)»شود نمی

مـن   ةغیرقابـل جمـع دربـار    ۀبحث کانت نیز دو نظریـ  چند در آن هر. شود کید میأآن ت

طبق یکی از آنها من . تر، من خود ادراکی قابل استنباط است اندیشنده، یا به عبارت دقیق

نفسه به شمار آورد؛ و طبق نظـر دیگـر کـه بیشـتر مـورد       توان من فی خود ادراکی را می

استعالیی اندیشه و لذا صرفاً  ةکه سوژکید است من خود ادراکی شی فی نفسه نبوده بلأت

اسـتعالیی را   ةایـن سـوژ   .)8ـ12 ,1388یوئینگ، . نک(پیش فرض منطقی اندیشه است 

» مغالطـات عقـل محـض   «تون امري نفسی و جوهري به شمار آورد، زیرا کانت در  نمی

همانی نفس را باطل و عقیم اعالم براهین مربوط به جوهریت، بساطت و تشخص یا این

ماهیـت و  . دهد که مـن خـودادراکی چـه چیـزي نیسـت      کند، و در واقع توضیح می می

  .ماند آثار کانت در ابهام باقی می ۀحقیقت نفس در هم

سـاز نـوعی جنـون و     نگري بکلی مخـالف اسـت و آن را زمینـه    کانت با درون. 2ـ9

 ها در یک سطح است؟ این پرسشی اسـت  انسان ۀنگري هم آیا درون. شمارد حماقت می

ها از حیث قوت و  طور که تفکر در انساندرست همان. پردازد به آن نمی  که کانت اصالً

هاي نفسانی و روحـی   نگري افراد نیز متناسب با توانایی درون ،دقت در یک سطح نیست

طور که براي داشتن تفکر درست و دقیق باید قواعد خاص همان. ها متفاوت است انسان

شــد، بــراي داشــتن » مرتــاض در برهــان«ل بــوعلی بایــد فراگرفــت و بــه قــو اتفکــر ر

هاي مفید معرفت و منجر به خودشناسی حقیقی نیز باید مقدمات مناسـبی را   نگري درون

ي امثـال اکهـارت و   هـا  نگـري  درون. دیگري به مرتاضـی پرداخـت   ۀطی کرد و در زمین

ت قطعـاً  عربی که استعداد روحی خاصی در آنها پرورش یافتـه و تقویـت شـده اسـ     ابن

نگري امثال کانت و راسل و ویتگنشـتاین خواهـد    تر از درون تر و درست تر و عمیق دقیق
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ـ      کسی که می. بود  ۀپذیرد قدرت تفکر افراد متفاوت اسـت، طوریکـه حتـی بـراي تخطئ

دهد، باید حداقل ایـن احتمـال را    کودکی فرهنگ نسبت می ةافالطون افکار او را به دور

  .متفاوت باشد دتوان ها نیز می نگري انسان و صحت درون هم بدهد که قدرت و دقت

به این معنی  .شود دیدیم که کانت معتقد است حس درونی گرفتار توهمات می. 3ـ9

گیرد و یا آنها را الهامـاتی از   کند و اشتباه می که یا تخیالت را با ادراکات حسی خلط می

سرسـري گرفـت و زود از آن   این سخن کانت را نباید . شمارد سوي موجودي دیگر می

نقـد  شناختی خاصی است که در  رویکرد معرفتی و هستیۀ ز یک سو الزمازیرا . رد شد

گریزانـه   طرح و تبیین کرده است، و از سوي دیگر مشعر بـر موضـع وحـی    عقل محض

جا نیست که یکـی از اقسـام توهمـات را امـوري معرفـی       او فقط در این. ضمنی اوست

از . شـمارد  آنها را الهاماتی از سوي موجودي غیرمادي و متعالی می کند که فرد متوهم می

آلیسم استعالیی  کانت بر مبناي ایده. جا تا انکار حقانیت وحی الهی راه زیادي نیست این

داند،  خود هرگونه تماس با موجودي متعالی غیرزمانی و غیرمکانی را غیرقابل توجیه می

. تواند جایی براي این امور اختصـاص دهـد   نمی االصول در منظومه معرفتی خود و علی

برد و ظاهراً وجود خدا را موجودي متشخص و عینی به شمار  هر چند او از خدا نام می

ییـد  أبخش است و فقط تا آنجا مورد ت کانت یک اصل نظام ۀخدا در فلسف ، ولیآوردمی

. نظـر رفـع کنـد   فکـري او را در عـالم    ۀهاي منظوم کانت است که بتواند برخی از نقص

انسـان را   ۀجویان خداي کانت صرفاً ایده و تصوري در ذهن است که مسیر فعالیت کمال

تواند بـه انسـان وحـی     خداي کانت نمی. کند المنافع مشخص می مشترك ۀتا تحقق جامع

وحـی  . توانـد تحقـق امـري بـه نـام وحـی را بپـذیرد        االصول نمـی  زیرا کانت علی .کند

انسان با خداي واقعی و عینی است که به جهـت علـو و شـدت    ترین شکل ارتباط  عالی
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ارتباط با چنین موجودي به هـیچ وجـه بـا اصـول     . محیط بر زمان و مکان است ،وجود

هـاي یـک    خـواب به همین جهت است که کانت در کتاب . نقدي سازگار نیست ۀفلسف

داً انکـار کـرده و   هرگونه ارتباط با موجود متعالی از زمان و مکـان را شـدی   بیننده ارواح

  .کند اي است هجو می فردي را که مدعی داشتن چنین تجربه

 .(Kant, 2006,82)شـود  خواب نوعی جنون موقت توصـیف مـی   ،آنتروپولوژيدر 

کانت معتقـد  . زیرا خروج موقتی انسان از ارتباطات و تفاهمات جمعی و اجتماعی است

کنـد و در   خودش زنـدگی مـی   طور که فرد مجنون و دیوانه در عالم شخصیاست همان

کـه  دهنـد طـوري   ذهن خود تصورات و خیاالت خاصی دارد که جهان او را تشکیل مـی 

کند، در خواب نیـز انسـان   هاي او را تجربه نمی هیچ کس به آن جهان راه ندارد و تجربه

تواند عـین آن   شود که هیچ کس دیگري نمی به جهان شخصی و ذهنی خاصی داخل می

هـاي   هاي مشترکی دارنـد و تجربـه   هاي سالم تجربه ولی از آنجا که انسان .را تجربه کند

تواند به نوعی تکـرار   یاي شخصی و فردي ـ فرد دیگر نیز می ؤیک فرد را ـ بر خالف ر 

بـا  . یا را باید نوعی جنـون موقـت دانسـت   ؤکند، به همین دلیل به نظر کانت خواب و ر

شـود کـه فلسـفه و     وحی، کامالً آشکار مـی  ةدقت در این نظر کانت و تطبیق آن با پدید

وحـی  . عینی و واقعی و غیرذهنی است يارتباط با خدا اخالق کانت یکسره دنیوي و بی

 ةیک نوع ارتباط شخصی است که در هنگام وقوع آن هـیچ انسـان دیگـري جـز گیرنـد     

خاصی که فقط پیامبر و  ۀواقع ،به عبارت دیگر دریافت وحی. وحی در آن شرکت ندارد

هایی بـا خـواب    توان گفت شباهت کند، و از این حیث می وحی آن را تجربه می ةگیرند

شود که کانت حتی اگر وجود خـداي عینـی و واقعـی را     با این توضیح روشن می. دارد

به همین دلیل معتقدم کانـت  . یید کندأتوانست حقیقت وحی را ت پذیرفت باز نمی هم می
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خـدایی   کوشد بـراي الحـاد و بـی    یلسوفی است که میبر خالف استفاده از مفهوم خدا، ف

دارد در  هایی که کانت براي نیل به ایـن هـدف برمـی    گام. مبناي نظري و عقلی پیدا کند

المنافع اخالقـی   مشترك ۀآنجا به جامع. رسد به پایان راه می عقل صرف ةدین در محدود

بقاي نوعی مبدل گشـته  رسد که در آن خدا کامالً دنیوي شده و بقاي شخصی نیز به  می

  .فکري کانت جستجو کرد ۀید در منظومالحادي فویرباخ را با آراء ۀریش. است

دهـد و ایـن کـه معلـم      گوید انسان به ذات و سرشت خود شکل مـی  کانت می. 4ـ9

توانـد محقـق    ادعاي اول وقتی به معناي درست کلمه مـی . انسان صرفاً خود انسان است

بات باشد که ابتـدا چیـزي بـا مضـمون و معنـاي حرکـت       شود و از حیث نظري قابل اث

پذیرش حرکت جوهري نیز با هر اصـل و  . جوهري ذات و سرشت انسانی پذیرفته شود

توان تبیین معقولی از حرکـت   بدون پذیرش اصالت وجود نمی. پذیر نیست مبنایی امکان

انسـان بـا    توان ادعا کرد که جوهري نمی جوهري ارائه داد و بدون تبیین درست حرکت

کنـد   کانت صراحتاً اعالم مـی . دهد اعمال و رفتار خود به ذات و سرشت خود شکل می

این چیزي جز نفی صـریح  . تواند محمول واقع شود که وجود مفهومی تهی است و نمی

محمـول حقیقـی نیسـت و     ،گویـد وجـود   البته مالصدرا هـم مـی  . اصالت وجود نیست

ولی این دو فیلسـوف بـر اسـاس دو    . لحمل هستندا قضایاي ثنائیه در واقع از نوع عکس

وجـود   ةچنـین سـخنی دربـار    ،شناختی کامالً متفاوت و متعارض مبناي معرفتی و هستی

سـپارد تـا ایـن     کار را به هگـل مـی  ۀ داند و رشت میاولی وجود را مفهومی تهی . اند گفته

آلیستی او را شـکل   ایده ۀقرار دهد که کل منظوم یمفهوم تهی را آغازگاه دیالکتیک خاص

ایـن حسـن   «. کند خواهد داد؛ ولی دومی وجود را منشأ و مبدأ هرگونه کمال معرفی می

  .»تا آن حسن صد گز رسن
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داند، شاهد آشکار دیگـري اسـت    ادعاي دوم کانت که خود انسان را معلم انسان می

، نـه  ذهنی صـرف قبـول دارد   ةبر این که کانت در حقیقت خدا را فقط به عنوان یک اید

کند کـه بـه انسـان     اي معرفی می در مقام موجودي که خود را خالق کل شی و رب اعلی

دانست به او تعلیم داد علم به قلم آموخت و آنچه را که نمی
2
.  

بـدون ازدواج  «متمدن کـه   ۀزنان جامع ةکانت دربارنظر که  خره باید اشاره کردألو با

ا روابط حاکم موجود بین دو جـنس زن و  ب» دهند خودشان را در اختیار مردان قرار نمی

مرد در جوامع متمدن زیاد سازگار نیست، و یا حداقل در برخی از کشورهاي اروپایی و 

. دهند شهري آنها آمارهاي منتشر شده خالف نظر کانت را نشان می ۀمخصوصاً در جامع

قی باشـد کـه   المنافع اخال  كمشتر ۀهمان جامع ،متمدن ۀکه منظور کانت از جامع مگر این

 ۀمـارکس بـه صـورت جامعـ     ۀایـن ایـده در اندیشـ   . نـامعلوم  ةآرزویی است براي آیند

گـرا و   محـور و اخـالق  انسـانی پـاك و عـدل    ۀشود، که ظهور مدینـ  کمونیستی ظاهر می

ایده و تصوري که نظام آهنـین شـوروي   . داد نامعلوم نوید می ةپروري را در آیند فضیلت

طرفه آنکه خود آن نظام آهنین مشـمول  . شیدن به آن بودسابق بظاهر در صدد تحقق بخ

شـود و بـه هـوا     هر آنچه سخت و اسـتوار اسـت دود مـی   «این حکم مارکس گردید که 

  .تاك نشان ماند و نه از تاکنشاناز ؛ و بدین سان نه »رود می
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  هانوشتپی 

ظـام فکـري و فلسـفی    ام کـه در ن  توضیح داده» نسبت عقل و دین در فلسفه کانت«در مقاله  -1

شود و خداي کـانتی، کـه در    المنافع اخالقی جایگزین عالم آخرت می کانت جامعه مشترك

شد و به عنوان یکی از اصول موضوعه اخـالق بـه شـمار     فلسفه اصل تنظیمی محسوب می

دیـن در محـدوده   الیسم اسـتعالیی نهایتـاً در    رفت، همساز با ارکان و اصول اساسی ایده می

هـا در   رود؛ چیزي مثل روابط حاکم بـر انسـان   به امري کامالً دنیوي تحویل می عقل صرف

کانـت  . المنافع اخالقی، که امري است نسبی و اعتباري نـه نفسـی و حقیقـی    جامعه مشترك

ایـن مقالـه در شـماره آتـی     . کند و هم خـدا و اخـالق را   بدین طریق هم دین را دنیوي می

  .شد چاپ خواهد» نامه علم و دین«نشریه 

)4ـ  5: علق. (علّم االنسان ما لم یعلم* الذي علّم بالقلم  -2
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