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Abstract 
This essay considers the relationship between sublimity and morality in Kant’s 
pre-critical thinking doesn’t have a systematic philosophical form. The reasons 
can be sought out in these two things are: first, aesthetic feeling and moral 
feeling haven’t been distinguished clearly and have been defined in terms of 
each other. Second, morality is grounded in feeling, not pure practical reason 
and it is a priori principle. In Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime, 
Kant invites human beings to ground moral principles on general affection. 
Although these principles are universal, they are not speculative rules and every 
human being should find them in his bosom. These are the feeling of beauty 
and dignity of human nature. In Remarks on the Observations on the Feeling of the 
Beautiful and Sublime, Kant’s thinking about morality changes in the way that can 
be regarded as the basis of his thought in the critical period. However, he still 
believes that moral feeling is a kind of feeling of pleasure and displeasure to 
which we are not passive, but we are active because of possessing moral 
freedom. 
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Introduction 
The concept of the sublime has undergone fundamental evolutions throughout 
history, but it has always maintained its relation to the moral and the 
transcendent. Kant in his precritical thought as well as in his transcendental 
philosophy has described this relationship clearly. 
   In this essay we are going to examine this relationship in two works of the 
pre-critical period of Kant’s thought, naming Observations… and Remarks in 
the Observations of the Feeling of the Beautiful and Sublime. These two works 
were written in the 1760s when Kant tends to a newly-established movement, 
named “popular philosophy”. This movement had fewer abstract aspects, 
instead, it was more practical and wanted to simplify philosophy for ordinary 
people. With this point in mind, we are going to show how morality and 
sublimity relate to each other and also what the quality of this relationship is. 

Kant’s Approach in Pre-critical Period 
In this period, Kant regards aesthetics as a posteriori discipline that has no rule. 
In aesthetics, feeling is more important than understanding. The other feature 
of pre-critical aesthetics is that it has been written for ordinary people to 
improve their taste. Kant, in those works, tries to introduce the ways of 
achieving the goals that nature has set for us. In his view, these ways are "finer 
feelings", which are "feelings of sublime and beautiful." 
Because of this kind of approach, some commentators believe that there is no 
analysis of the concepts of the beautiful and the sublime in those two works 
and therefore it is impossible to take a coherent philosophical theory out of 
them. In contrast, the other commentators believe pre-critical and critical 
thought cannot be separated, because Kant has the same concerns about 
aesthetics and morality in these two periods. 

The Relationship between Sublimity and Morality in Observations 
In this section, we will examine the characteristics of the beautiful and the 
sublime to show which one has a stronger relationship with morality. A way of 
connecting sublimity to morality is general principles. In Kant’s view, among 
moral qualities, only true virtue is sublime and true virtue can only be grafted 
upon principles. Kant argues that these principles which are the basis of 
sublimity, are not speculative rules, but the consciousness of a feeling that lives 
in every human breast. It is a kind of universal moral feeling that subordinates 
one’s particular inclinations to an enlarged one. This feeling culminates in 
“genuine virtue” which is distinct from adopted virtue and the simulacrum of 
virtue. The first one is related to the feeling of the beautiful and the second one 
to the feeling of honor. Meanwhile, genuine virtue is tightly connected to the 
feeling of the sublime. 

The Relationship between Sublimity and Morality in Remarks  
This work shows the evolution of Kant’s thought toward a rationalist moral 
theory about observations. In this work, Kant differentiated moral obligation 
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from aesthetic categories to emphasize that obligation is more concerned with 
universality and necessity. 
The other concept that has a central role in this work is human freedom and 
has four meanings. Freedom in the proper sense is moral freedom and is also 
the principle of virtue. Moral freedom is fulfilled through general will and what 
is necessary through a general will is an obligation. About the relationship 
between sublimity and morality, Kant believes that “beautiful actions consist of 
those to which one has no obligation” or “one must conceal an obligation to 
be beautiful.” In conclusion, what is related to obligation and moral freedom is 
the sublime. 

Conclusion 
In both pre-critical and critical periods of Kant’s thought, there is a special 
relationship between the concept of the sublime and morality and sometimes 
there are some common points in the relationship in two periods. But what 
differentiates these two periods is that in critical philosophy Kant has separated 
morality from aesthetics by grounding morality on the pure practical reason, 
while in the pre-critical period these two fields are described in terms of each 
other. However studying the works of this period on aesthetics and morality, 
can pave the way to understand the evolution of Kant’s thought and also the 
second and third Critiques. 
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 نسبت واالیی و اخالق در تفکر پیشانقدی کانت

 *...(مالحظات ... ومشاهدات)با تکیه بر دو اثر 

 

 **فاطمه مهرزاد صدقیانی

 مسئول( )نویسنده ، تهران، ایرانتحقیقات تهرانو علوم زاد اسالمی، واحد آدانشگاه  ،دانشجوی دکتری فلسفه

 مسعود علیا

 دانشگاه هنر تهران ،استادیار گروه فلسفه

 چکیده
ی پیشانقدی در این مقاله نشان خواهیم داد که نسبت واالیی و اخالق در دوره 

توان در این دو چیز مندی ندارد و علت آن را میتفکر کانت شکل فلسفی نظام
شناختی و احساس اخالقی متمایز از یکدیگر جست: اوالً در این دوره احساس زیبایی
س است، نه بر احسایاً اخالق مبتنیشوند. ثاننیستند و برحسب یکدیگر تعریف می

مشاهداتی در باب احساس امر زیبا عقل عملی محض و اصل پیشین آن. کانت در 
د. ی کلی بنا کننشان را بر عاطفهخواند تا اصول اخالقیها را فرامیانسان و امر واال

ع وها را با رجاند، اما قوعد نظری نیستند و هر فرد باید آناین اصول هرچند کلی
 به قلبش بیابد. این اصول همان احساس زیبایی و کرامت طبیعت انسان است. در

که در تفکر کانت با آنمالحظاتی بر مشاهداتی در باب احساس امر زیبا و امر واال 
 شوند کهگیرد و عناصری وارد آن میهایی صورت میبه اخالق دگرگونینسبت

چنان معتقد است که گیرند، اما او همیی نقدی پایه و اساس قرار مبعداً در دوره
به آن منفعل نیستیم و احساس اخالقی نوعی احساس لذت و درد است که نسبت

توانیم فعاالنه در آن مداخله کنیم. علت آن هم برخوردار بودن از آزادی اخالقی می
 است.

 ی کلی، فضیلت، احساس اخالقی، آزادی اخالقی.واالیی، عاطفه واژگان کلیدی:

 13/6/32: تایید نهایی      33/4/32: تاریخ وصول *
**E-mail: mehrzad.fatemeh@gmail.com 
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 مقدمه
 که قدرت در کند، هر زمانکه تجربه لباس فهم متعارف را از تن به  هر زمان

 هایناتوان افتد و محمل از بیان آن عین یا رویدادی چنان باشد که کالم
، امر ترتیببریم. بدینبه احساس امر واال پناه میگاه مقایسه محو شوند، آن

که در پس پشت این حدود واال حدود عقل و بیان را همراه با حسی از این
امر  ی ارتباطدهندهبسا توضیحدهد. این چهتواند باشد به ما نشان میچه می

 (Shaw 2006: 2واال با امر متعالی باشد. )
ای را ، تا زمان کانت تحوالت اساسی(Longinus)امر واال از قرن اول میالدی، نزد لونگینوس 

ه است: از آفرین بوداندیشمندان بسیاری نقش سر گذاشته و در پس این تحوالت اساسی اندیشه پشت
ع و بدی مهم« مفهوم»مترجم اثر لونگینوس گرفته ــ که واالیی را چونان  (Nicolas Boileau)بوالو 

که در تغییر شکل  (Shaftesbury)و شافتسبری  (John Dennis)معرفی کرد ــ تا جان دنیس 
 Edmund)شناختی سهمی بسزا داشتند؛ از ادموند برک این مفهوم از امری بالغی به امری زیبایی

Burke) رخشی چ ی امر واالی اوست که نخستین باری شا در نظریهعقیدهگرا گرفته ــ که بهتجربه
اختی را به شنکردند احکام زیباییگرا که تالش میدهد ــ تا فیلسوفان آلمانی عقلسوبژکتیو رخ می

کانت  3ی حکمنقد قوهی بسیاری از مفسران در ی کلیت و ضرورت برسانند، و در آخر نیز به عقیدهدرجه
 گیرد.کامالً فلسفی با امر واال صورت می است که اولین مواجهه

 .ول تمام این تغییرات، واالیی همواره ارتباط خود با امر متعالی و امر اخالقی را حفظ کرده استدر ط
فضایل »نفسی( و برک آن را با )بزرگ megalophrosyneلونگینوس واالیی را با  :عنوان مثالبه

ز هم در نی انگیزند. کانتکه احساس احترام را برمیمرتبط دانسته است چون بردباری و عدالت « بزرگ
اش ارتباط معناداری میان این دو امر برقرار کرده است. پیشانقدی و هم در تفکر نقدی و استعالیی دوره

واالیی را موجب ایجاد حساسیتی در روح  7مشاهداتی در باب احساس امر زیبا و امر واالاو در کتاب 
د سوم، برای درک امر واال در طبیعت، کند؛ همچنین در نقمند شدن میفضیلت داند که آن را آمادهمی

طور که از عنوان مقاله هم پیداست، شمارد. البته همانهای اخالقی درون انسان را الزم میپرورش ایده
ت پیشانقدی  کان میان واالیی و اخالق را در تفکر دوره طور خاص رابطه کوشیم بهدر این نوشتار می

مالحظاتی بر مشاهداتی در باب احساس و  مشاهداته بر دو کتاب مورد کاوش قرار دهیم. در این زمین
کارتر نقدی آشکه چگونگی این پیوند در تفکر پیشحال برای آنتمرکز خواهیم کرد. درعین 1زیبا و واال

وار و گذرا، زیرا تفکر صورت اشارههم بهپردازیم، آندو دوره میچشم آید، در مواردی به مقایسه این  به
نده باشد مورد کنسازی بخش دیگر تفکر او یاریقدری که بتواند برای روشن و استعالیی کانت بهنفدی 

 تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
هایی که بیشتر سال ،عمر خود نگاشت  و در نیمه 3263برده را در دهه  نقدی نامکانت دو اثر پیشا

یشتر ای کمتر انتزاعی و بداشت. این جنبش جنبه« ی عامیانهفلسفه»نام تمایل به جنبش نوپایی به
 فهم کند. اکنون با در نظر گرفتنی مردم ساده و قابلکاربردی داشت و درصدد بود فلسفه را برای عامه



 340   3131 تابستان ،72ه ، شمار31 سال ،های فلسفیژوهش/ پ 

و رساله که کانت در این داند و باتوجه به اینآمدهنگارش درای به زمینهکه دو اثر مذکور با چنین پیشاین
شناختی و امر اخالقی ارتباط برقرار کرده است، باید بگوییم که تمرکز این صراحت میان امر زیباییبه

که در این دوره از تفکر کانت مقاله عمدتاً بر نشان دادن چگونگی و کیفیت این ارتباط است، این
وره معنا که اخالق در این داند، بدینز به تمایز واضحی از یکدیگر نرسیدهشناسی و اخالق هنوزیبایی

شود. یشناسانه تعریف مهنوز کامالً بر عقل محض ابتنا نیافته است، بلکه برحسب احساسات زیبایی
و  احساس لذت»و نوعی « کلی عاطفه»ای چون تکلیف، احترام و اصل همگی برمبنای مفاهیم اخالقی

 یابند.با احساس واالیی ارتباط میند و از این راه شوف میتعری« درد

 رویکرد کانت در دوره پیشانقدی
قانون  تواند هیچ قاعده وتجربه است و نمی از ای پسشناسی رشتهنقدی کانت زیباییدر تفکر پیشا

ت. شناختی و تاریخی ممکن اسی روانمشخصی داشته باشد، بنابراین بررسی مسائل آن تنها از جنبه
علم، قواعد )دستورالعمل »کانت در آن دوره دانش بشری را بر اساس سه روش از هم متمایز کرده بود: 

. از نظر (zammito 1992: 31)« گیردین آخرین مقوله قرار میشناسی ذیل اها( و نقد... زیباییآموزه
اسی علم شنزیبایی که گیرند. او معتقد استاند که مقابل هم قرار میکانت علم و نقد دو گونه از دانش

ن شناسی احساس مهم است، نه فهم. بنابرایاز تجربه وجود ندارد. در زیبایی نیست، زیرا در آن عناصر پیش
انت یابد، نقصی در فهمش وجود دارد. کنمی را در ایم اگر بگوییم کسی که ارزش زیباییی کردهانصافبی

 Henry)را مشخص کند از عقاید باومگارتن و هنری هوم « نقد»و « علم»که منظور خود از برای آن

Home) گوید:منطق چنین می گفتارهایش دربارهگیرد و در درس شناسی کمک میزیبایی در زمینه 
باومگارتنِ فیلسوف در فرانکفورت این طرح را در سر داشت که 

شناسی را تر زیباییشناسی را تبدیل به علم کند. هوم با نگاهی دقیقزیبایی
دست صورت پیشین بهای را بهشناسی هیچ قاعدهنقد نام نهاد، زیرا زیبایی

را  واعدشدهد که برای تعین بخشیدن به حکم کافی باشد... بلکه قنمی
کند و قوانین تجربی را تنها از طریق مقایسه ازتجربه ارائه میصورت پسبه

 (ibid: 30سازد. )به نقل از کلی می
. این اثر سال بعداز انتشارش به آلمانی 4عناصر نقدنام اثری منتشر کرد به 3267هنری هوم در سال 

ی ]هوم[ جستارهای ابتدایی هردر... آوازه»شناسی آلمانی گذاشت: ترجمه شد و تأثیر خودش را در زیبایی
داند. دالیلی برای تقویت این فرض وجود دارد که این باومگارتن می اندازهشناسی را همدر مبحث زیبایی

ز اش با تأثیر پذیرفتن انقدی. کانت نیز در تفکر پیشا(ibid)« موخته استمقایسه را از استادش کانت آ
این شت که دانست و اظهار داپذیر میامکانصورت نقد شناسی را تنها بهاین فیلسوف اسکاتلندی زیبایی

توانند کلیت احکام علمی را، که برخاسته از قوانین پیشین است، داشته باشند. دسته از احکام نمی
گرایان دست پیدا تجربه اش به همان نتیجهنقدیشناسی پیشابینیم که کانت در زیباییترتیب مینبدی
ن گرایان متفاوت است. اعتقاد پلوهار بر ایگیرد با استدالل تجربهکار میکند، اما استداللی که او بهمی
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ست، بلکه به یی انگلیسی نیگراتجربه»دلیل تأثیر شناسی از نظر کانت بهاست که علم نبودن زیبایی
شود که برمبنای آن دو حالت کامالً متمایز شناخت وجود دارد، فکر نیتسی ـ ولفی مربوط میمعضل الیب

 :Rayman 2012)به نقل از « تری پایینی باالتر و دریافت حسی مغشوش در مرتبهمتمایز در مرتبه

ناسی شبنابراین زیبایی .مال خاص خود را نداردگرایی آلمانی دریافت حسی ککه در عقل جاآن (. از34
 تواند قواعد مخصوص به خود را داشته و از صفت علم بودن برخوردار باشد.نمی

و شاهدات مشناسی تنها ویژگی آن در این دوره از تفکر کانت نیست. او دو اثر پسین بودن زیبایی 
گرانه و وضوح از دیدگاه مشاهده اثر اول بهنگارش درآورده است. در  را برای مخاطب عام به مالحظات

 الوهی شخصی اثر اول است، عهایش بر نسخهاثر دوم، که یادداشت در نه فیلسوفانه سخن گفته است و
سفی ها شخصیت اصیل و فلچه بعدسوی آن نگر اوست، گامی است بهکننده گرایش عامکه نمایانبر آن

اند جامعه که برخوردار از تفکر نظری ثر مخاطب کانت گروه نخبهکانت دانسته شده است. در این دو ا
نیست؛ روی سخن او با عموم مردم باسواد جامعه است. هدف کانت در این دوره هدفی مدنی و 

ش از طریق آن بتواند به هدفی که طبیعت برای گرایانه است، او در پی معرفی وسایلی است که انسانعمل
کند ای معرفی میاحساسات عالی مشاهداتکند. کانت این وسایل را در کتاب  در نظر گرفته دست پیدا

. او از رهگذر این (Kant 2012: 14)« عمدتاً دو گونه است؛ احساس امر واال و احساس امر زیبا»که 
 دهکننها را فراهمپردازد و آنها میها و رسوم گوناگون در میان انسانی ذوقبه مالحظه» احساسات عالی 

کند از این طریق[ ذوق چنین تالش میداند... ]همها میدسترسی بدون معضل به طبیعت انسان
 :Meld Shell & Velkley 2012)« ندشناختی را بهبود ببخشد و به پرورش اخالق یاری رسازیبایی

1-2) . 
ای از مفسران بدین عقیده نگر بودن دو اثر مذکور موجب شده عدهای و عامهمین ویژگی مشاهده

مفسران  ترین ایناستخراج نیست. از برجستهای اصیل و فلسفی قابلبرسند که از این دو اثر نظریه
زمان کانت استاد رسمی دانشگاه نبوده و چون در آن است کهنام برد. او بر این عقیده توان گایر را می

کانت آن » :حساب آورد را باید اثری بهمشاهدات گفتارهایش وابسته بوده، معیشتش به محبوبیت درس
چاپ نرساند، بلکه در معرض توجه عموم قرار گرفتن  اش بهرا فقط برای ترقی دادن شهرت دانشگاهی

تر از برخی مفسران دیگر . او در این باره با لحنی معتدل(Kant 2007: 19)« را هم مد نظر داشت
  گوید:می

سالیق زیباشناختی میان دو جنس و  در اصل به بررسی تفاوت مشاهدات
ها و نژادهای گوناگون اختصاص دارد؛ و هیچ تحلیلی از خود مفاهیم و ملیت

های کدام از نظریههیچ کند. بنابراین ازتجارب امر زیبا و امر واال عرضه نمی
( 3233حکم ) ها بعد در نقد قوهمتمایز امر زیبا و امر واال که کانت سال

  (Kant 2005: 1)کند. دهد حکایت نمیدست میبه
 گوید:همین دلیل است که گایر می به



 342   3131 تابستان ،72ه ، شمار31 سال ،های فلسفیژوهش/ پ 

در حقیقت، مشاهدات از آن دسته از آثاری است که کانت بعداً آن را 
ظر شناسی از مننامد... منظور کانت از انسانشناسی از منظر عملی میانسان

شناختی انسان است که بر اعمال ی آن نوع از خصوصیات روانعملی مطالعه
 سان مثلهای متفاوت شرایط انگونه که ویژگیگذارند، هماناو تأثیر می

 (Kant 2007: 19)کنند. جنسیت، ملیت و نژاد اعمال او را متأثر می

این  اهمیت داند. از نظر اواز اهمیت نمیی کلی خالبا وجود تمام این تفاسیر، گایر این رساله را به
 توانشناختی نیست )هرچند از این منظر هم میلحاظ نظریات زیبایی سیر فکری کانت از رساله در خط

« گیری نظریه اخالقیآشکار کردن شکل»اهمیت کمی برای آن قائل بود(، بلکه اهمیت و نفوذ آن در 
(ibid) ین تردر بخش دوم آن است که به واضح مشاهداتی گایر، اهمیت اخالقی عقیدهکانت است. به

از راه  التشود، زیرا از مفاهیمی چون فضیلت راستین، اصول کلی و مهار کردن تمایشکل نمایان می
آید. از نظر گایر، نسبتی که در این بخش میان امر واال و امر زیبا با مفاهیم میان می این اصول سخن به

که استفاده  شناختی تلقی شود، به این دلیلای زیباییتواند نظریهنمی ، آنشودبه فضیلت برقرار می مربوط
اخالقی کانت به بروز و ظهور برسد،  ت تا نظریهای فراهم کرده اسینهاز صفات واال و زیبا تنها زم

توجهی ارائه نشده است. به بیان شناختی مطلب نو و قابلکه در مورد خود این مفاهیم زیباییدرحالی
 بگذارد.  نمایش راستین خودش در باب اخالق را به جوید تا عقیدهشناسی سود میدیگر، کانت از زیبایی

در این  شناختیهای تجربی و جامعهی دیگر با تأیید وجود جنبهران، دستهدرمقابل این گروه از مفس
خوبی از هم به مشاهداتشناختی امر زیبا و امر واال در توان انکار کرد که مفاهیم زیباییاثر، معتقدند نمی

شوند، هایی است که باعث برانگیخته شدن این احساسات میلحاظ ابژهاند، این تمایز هم بهمتمایز شده
به امر زیبا  هاهاست. از سوی دیگر در این اثر نسبت تمایالت انسانلحاظ تأثیرات سوبژکتیو آن و هم به

ده دقت بررسی شها بهچنین پیوند آن با شخصیت انسانو امر واال و تفاوت در احساسات اخالقی و هم
صورت  تفکر نقدی کانت به دورهاست. این بدان معناست که بسیاری از آرا و موضوعاتی که بعدها در 

ها آن طفهاند و نبیش موجود بوده و نقدی او کمآیند، قبالً در آثار پیشامند درمینظریاتی منسجم و نظام
کند که اش اظهار میکتاب همین دلیل است که آلیسون در مقدمهدر آن دوران بسته شده است. به

این اثر منحرف شدن ]از خط اصلی[ »شمار آورد: ر کانت بهرا باید در راستای خط اصلی تفکمشاهدات 
شناختی ادامه دارد و به ذوق و موضوعات زیباییها ]ی کانت[ در باب سواالت مربوطنیست، زیرا دغدغه

 Allison)« شناسی... ردیابی کردگفتارهایش درمورد انساندرس های بازماندهها را در نسخهآن توانمی

نزد متفکران قرن هفدهم و هجدهم  که گویدگادامر می 5حقیقت و روشون با ارجاع به . آلیس(2 :2001
های ذوقی از کلیتی ذاتی برخوردار شد گزارهدر مفهوم ذوق عنصری دستوری وجود داشت که موجب می

اسی محصور شنبه قلمرو زیبایی»توان نتیجه گرفت که ذوق ذوق می باشند. با توجه به این ویژگی قوه
در واقع هر قلمروی که در آن دستور یا معنایی کلی از  گیرد، یعنیشود، بلکه اخالق را هم در بر مینمی

 اخالق را مبتنیمشاهدات جا که کانت در . از آن(Allison 2001: 1)« راه موردی جزئی فهمیده شود
اتنگ شناختی ارتباطی تنگتواند میان احساس اخالقی و احساس زیباییراحتی می داند، بهبر احساس می
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قی به شناختی و احساس اخالکانت با نسبت برقرار کردن میان احساس زیباییبیاید. به نظر آلیسون، 
کند که این خود اشاره می (ibid: 2)« ناپذیری آن از کلیتطبیعت اجتماعی ذوق و ادعای تفکیک»

توان را نمی آثار پیشانقدی کانت :شمار آید. درنتیجه نباید گفتای در باب چیستی ذوق به تواند نظریهمی
حظات مالکلی فاقد چنین ارزشی است. حتی این رأی در مورد وجه فلسفی و نظری بررسی کرد و به از

 هم که پر از جمالت ناتمام و عقاید پراکنده است صحیح نیست.
نیست، بلکه تأثیر عقاید روسو  بر مشاهدات صرفاً تعدیل یا بسط عقاید مطرح شده در مالحظات 

دست ( به3267) 2قرارداد اجتماعیو  6امیلدو کتاب  دوباره این با مطالعهکانت در آن دوچندان شده، که 
ی است. رآمده است. ردپای تأثیر روسو بر کانت چنان پررنگ است که در تفکر نقدی او نیز قابل پیگی

که  رو ذکر این نکته ضروری است این کند. ازاخالق بیشتر خود را آشکار می این تأثیرپذیری در نظریه
اعتبار  جست، بدینمالحظات  شده در دوره نقدی را باید درل ابتدایی بسیاری از مفاهیم و آرای مطرحشک

نام گرفت برای اولین بار در این « نقش منفی متافیزیک»نقدی کانت  ها در نظریهچه بعدکه آن
کند: می باز نوشته مطرح شد. از رهگذر همین نقش منفی متافیزیک است که کانت برای اخالق جادست

 ی عملی و نقدی کانت است، در این اثر با اینامر مطلق، که از عناصر اصلی در فلسفه بندی اولیهصورت
افتد اگر چیزی را اراده کند که مورد تنفر انسان با خودش در تناقض می اراده» شود: بیان مطرح می

خیر و آزادی  مورد ارزش ذاتی ارادهچنین در . هم(Kant 2012: 177)« ی کلی انسانیت باشداراده
نقدی های کانت در این دو اثر پیشاها اظهارنظر شده است. درنتیجه، دغدغهنیز در این یادداشت

شناختی و باییزی گیری نظریهی شکلتمامی کنار گذاشته شود، بلکه نقطههایی نیست که بعداً بهدغدغه
جست، هرچند که عقاید او در این دوره برای هدفی فلسفی  اخالقی نقدی کانت را باید در همین دوره

نگارش درنیامده باشند و روش غالب تجربه و مشاهده باشد. با آگاهی از مطالب گفته شده اکنون به
 .مشاهداتپردازیم به نسبت امر واال و اخالق در می

 مشاهدات نسبت امر واال و اخالق در
ین از اند و ااحساسات عالی که احساس امر زیبا و امر واال از دسته کندکانت در ابتدای این اثر عنوان می

مستلزم  کهلذت برد، یا این  تری بدون دلزدگی و خستگی از آنبه مدت طوالنی»توان آن رو است که می
از  ایانهکه نش کند و یا اینمندانه میهای فضیلترا درخور انگیزه زمان آن است که هم قابلیتی در روح

. باتوجه به این سه ویژگی باید نشان دهیم کدام متعلق به (ibid: 14)« است استعدادها و کماالت عقل
کند و زیبایی و کدام متعلق به واالیی است. کانت در این اثر سه نوع متفاوت برای واالیی تعریف می

تواند احساس امر واال میآورد. شمار می از خودش آن را احساسی مرکب بههمانند اندیشمندان پیش
. او برای هرکدام از (ibid: 16)باشد « زیبایی»و « تحسین کردن در سکوت»، «ترس»همراه احساس 

های طبیعی کند؛ مثالً برای واالی ترسناک از پدیدههای خاص خودشان را ذکر میاین سه نوع مثال
ی شکوهمند که همراه با زیبایی کند و برای واالهای بسیار عمیق یاد میچون طوفان سرکش و دره

ی اما واالیی نوع دوم، یعن ،زند: کلیسای سنت پیتر در رمبود مثال می است از هنر معماری و بناهای یاد
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د، انگیزد ارتفاعات بسیار بلن( ، که تحسین انسان در سکوت را برمیNoble Sublimityواالیی اصیل )
هایی از اعیان خارجی است که کانت در ها مثالشود. ایناموری چون دورنمای اهرام مصر را شامل می

به انواع مختلف واالیی کند و از این طریق دیدگاه مخاطبش را نسبتذکر می مشاهداتبخش اول 
صاص دارد، ها اختکند. سپس در بخش دوم که به بررسی صفات واالیی و زیبایی در انسانتر میگسترده

ملی ع اش، هم در فلسفهنقدی کند که در فلسفهنوع از واالیی مطرح می ای در خصوص اینمفاهیم تازه
سبت زیبایی توان نبعد است که می ای دارند و از این بخش بهکنندهشناسی، جایگاه تعیینو هم در زیبایی

 و واالیی را با اخالق بررسی کرد.
کیفیات »کند: ح اظهار میای کوتاه اما مهم و صریدر جملهمشاهدات کانت در ابتدای بخش دوم 

. احساس احترام که در (ibid: 18)« ی عشقاند، اما کیفیات زیبا برانگیزانندهی احترامواال برانگیزاننده
ست، در شمار آمده ا ی عمل به تکلیف )خود تکلیف نیز امری واال دانسته شده است( بهنقد دوم  انگیزه

 وید. باگهمین صراحت از آن سخن نمی کند، اما کانت بهمیوبیش همین نقش را ایفا نیز کممشاهدات 
دهد، اما امر زیبا امر واال تحت تأثیر قرارمان می»کند: حال، در بخش اول همین اثر عنوان می این

گوید، این که از مفهوم احترام سخن میاز آن و در بخش دوم کمی بعد (ibid: 16)« کندمجذوبمان می
[ دو احساس ]زیبایی و واالیی ها اینکسانی که در آن»کند: ا عباراتی تازه بازگو میویژگی واالیی را ب

« یباییشوند تا زیکی شده است، متوجه خواهند شد که بیشتر از سوی واالیی است که برانگیخته می
(ibid: 18)ا ون تنوع یاما بد»گوید: شود و در ادامه در باب زیبایی میجا تمام نمیکانت این . اما جمله

. کانت (ibid)« توان به مدت طوالنی از آن لذت بردشود و نمیکننده میهمراهی دومی، اولی خسته
گی طلبد و بنابراین زودتر موجب خستاحساس واالیی کار بیشتری از قوای نفسانی میکه معتقد است 

نیروی  یزی یا کاریبه چ شود؛ روشن است که تحت تأثیر قرار گرفتن یا برانگیخته شدن نسبتمی
برد که یتوان پچه تاکنون گفته شد میگیرد تا مجذوب امر زیبا شدن. باتوجه به آنبیشتری از آدمی می

 یک مربوط به امر واالست.در تعریف کانت از احساسات عالی کدام ویژگی مربوط به امر زیبا و کدام
که نیاما زما ،ت برد، ویژگی امر زیباستتوان به مدت طوالنی و بدون دلزدگی از چیزی لذکه میاین

توان گفت که مقصود کانت امر اطمینان می آید، بامیان می پای فضیلت و برتری استعدادهای عقالنی به
مند لتطلبد و از سوی دیگر فضیکار گرفتن عقل نیروی بیشتری از آدمی میسو به واال است، زیرا از یک

ها ات انسان مفاهیمی جداناپذیرند که در ادامه به توضیح نسبت آنشدن و داشتن احساس احترام به ذ
 خواهیم پرداخت. 

دهد کانت برای روشن ساختن این نسبت عنصر کلیت در احساس را در مقابل انفعاالت شخصی قرار می
. هرچند اصول از کلیت (ibid: 22)« مهار انفعاالت شخصی از راه اصول ]امری[ واال است»گوید: و می

کند، بلکه انسان را به احساس ها قاعده و قانونی معرفی نمیرخوردارند، اما کانت برای یادگیری آنب
 دهد: درونی خودش ارجاع می

ر اند که در قلب هاین اصول قواعد نظری نیستند، بلکه آگاهی از احساسی
قلبی انسانی وجود دارد و ورای دالیل یا بنیادهای خاص همدردی و خوش
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 توانم کل آن را با گفتن اینکند. من بر این باورم که میدا میگسترش پی
بندی کنم که این احساس، احساس زیبایی و کرامت طبیعت جمله جمع

( است و دومی Universal affectionی کلی )انسان است. اولی بنیاد عاطفه
ترین کمال در قلب انسانی بنیاد احترام کلی؛ و اگر این احساس به عالی

دارد و ارج گاه چنین انسانی قطعاً حتی خودش را هم دوست می، آنبرسد
 (ibid: 24)گذارد... می

آن است که اصول رفتاری انسان باید از زیبایی و کرامت طبیعت او نشأت  این عبارت بازگوکننده
گوید جا از زیبایی طبیعت انسان سخن میقلبی. وقتی کانت در ایندردی و خوشبگیرد و نه از حس هم

کند، می بنیاد شریک شدن در شوربختی دیگران را فراهم»چه ای کلی است، یعنی آنمنظورش عاطفه
ی پوشدردی[ چشمحال بنیاد عدالت را نیز در خود دارد که طبق دستور آن باید از این عمل ]هماما درعین

تنها در این صورت است:  صورت اصل درآید.کلی باید به کانت عاطفه . به عقیده(ibid: 23)« کرد
ز دیدگاهی باالتر و در ارتباطی ماند، اما اکنون اهای نیازمند سر جای خود باقی میعشق به انسان»

نتیجه مقصود کانت از زیبایی ذات انسان  . در(ibid)« گیردی یک کل قرار میمنزلهدرست با تکلیف به
اما کرامت طبیعت انسان  ،(ibid)است « ضعیف و همیشه کور»ای دانست که دردیرا نباید احساس هم

خ این سؤال سراغ پاسکه مستقیماً به از آن تر است قبلگیرد؟ بهکه بنیاد احترام است از کجا سرچشمه می
 برویم، انواع مختلف فضیلت را در این رساله بررسی کنیم.

فضیلت » :معتقد استهمچنین او  و  (ibid)آورد میان میسخن به« ارجمندی فضیلت»کانت از 
تنها »ر میان کیفیات اخالقی . از سوی دیگر، د(ibid: 24)« توان به اصول پیوند دادراستین را تنها می

تر باشند از واالیی بیشتری برخوردارند. ، هرچه اصول کلی(ibid: 22)« فضیلت راستین واال است
گشای نسبت واالیی و اخالق است، فضیلت راستین است، زیرا کانت از مفهومی که در جمالت باال گره

 ترتیب، بهگوید که هرکدام بهذب سخن میخوانده و فضیلت کاهای فضیلتدو نوع دیگرِ فضیلت با نام
 ند. شوشان، یک قدم از فضیلت راستین و بنابراین از اخالق و واالیی دور میپشت دلیل انگیزه

که یداشتنی و زیبایند و حتی تاجایای از صفات اخالقی وجود دارند که دوستدسته که گویدکانت می
وخوی ها را بخشی از خلقتوان آندرحقیقت نمی»آیند؛ اما می شمار با فضیلت هماهنگی دارند، اصیل به

ای هنیتوان حالت ذقطعاً نمی»دهد: گونه توضیح می، سپس دلیل آن را این«مندانه محسوب کردفضیلت
الیلی که شود، اما به دها ختم میمندانه دانست که سرمنشأ اعمالی است که فضیلت نیز بدانرا فضیلت

مکن اقتضای ذاتش اغلب نیز ممکانی ]و نه ضروری[ موافق با فضیلت است، و بنابراین بهطور اتنها به
 آیندشمار میگونه از اعمال که زیبا، و نه واال، به. این(ibid)« است با قواعد کلی فضیلت در تعارض بیفتد

ت که از قلبی اسوشدردی و خی این دسته از اعمال است، همچه انگیزهبر اصول نیستند، بلکه آنمبتنی
ها را دلیل قرابتی که اعمال زیبا با فضیلت راستین دارند، کانت آنکلیت اصول برخوردار نیست اما به

چه خوانده یک قدم از واالیی و اخالق ناب دور است. از سوی دیگر، آنواره خوانده است. فضیلتفضیلت
نسبت دورتری با اصول اخالق دارد؛ زیرا طور که از نامش پیداست، فضیلت کاذب خوانده شده، همان
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ی انجام دادن این اعمال تنها حفظ ظاهر و جلب نظر مساعد دیگران است. بنابراین باید این اعمال انگیزه
ما دلیل ا د،شوند، فضیلت کاذب نام نهارا که صرفاً برای کسب آبرو و جلوگیری از شرمساری انجام می

د، از شونکه از روی اصول کلی انجام نمیگذارد، با آننام فضیلت میکه کانت بر این نوع از اعمال آن
مشیت الهی با علم به ضعف طبیعت انسان و نیروی کمی که احساس اخالقی کلی بر »این قرار است: 

« های فضیلت در ما قرار داده استعنوان مکمل های کمکی را بهکند، این انگیزهها اعمال میبیشتر قلب
(ibid: 24)پاسخ این  توانیم بهای دارد می. اکنون که دریافتیم فضیلت راستین از نظر کانت چه ویژگی

 سؤال بپردازیم که کرامت طبیعت انسان در چه بخشی از وجود او ریشه دارد.
 «به کلیت مناسب خودش ارتقا پیدا کند، واالست»کلی در انسان  که عاطفهمحض آن به از نظر کانت

(ibid: 23) .داند و فضیلت که کانت در میان کیفیات اخالقی تنها فضیلت راستین را واال میباتوجه به آن
بیعت توانیم نتیجه بگیریم که کرامت طتر باشند واالترند، میگیرد و اصول هرچه کلیاز اصول نشأت می

ت که احساس هاسنسانترین اصول در رفتار ابندی او به اصول کلی ریشه دارد. بنابراین کلیانسان در پای
انگیزد و امری واالست. از سوی دیگر تکلیف نیز که احساس احترام، انسان را به ادای آن احترام را برمی

ای انگیزد، امری کلی و در نتیجه واالست. دانستیم که احساس زیباشناختی واال با مفاهیم اخالقیبرمی
ند چه ند دارد، حال باید بررسی کنیم که این پیوچون اصل، فضیلت راستین، تکلیف و احساس احترام پیو

 شناسی دارد.تبعاتی هم برای اخالق و هم برای زیبایی
شود این است که احساس اخالقی و احساس زیباشناختی در این اثر ای که در ابتدا حاصل مینتیجه

ف اصل ه در باب تعریاند. برخی مفسران با ارجاع به آن بخش از کتاب کدقت از یکدیگر متمایز نشدهبه
 ی الزم برای فضیلتاحساس اخالقی که احتماالً پایه و زمینه» مشاهداتمعتقدند که در چنین  است، 

وجود آمده است، یعنی احساس زیبایی و واالیی ]کرامت[ طبیعت شناختی بهاست، از احساس زیبایی
 شناختی بدین معنا است:ی. ابتنای احساس اخالقی بر احساس زیبای(Clewis 2009: 39)« انسان

 برای برانگیختن احساساحساس اخالقی انگیزه و معیاری است برای رفتار اخالقی و نوع خاصی از »
اعمال اخالقی کافی است: اگر و تنها اگر عملی از روی احترام به کرامت و زیبایی ذات انسان انجام شود، 

رساند که اخالق ررسی ما را به این نتیجه می. این ب(ibid: 52, 3)« از ارزش اخالقی برخوردار است
ت و نقدی بودن اثر جستوان هم در پیشابر عقل محض نیست؛ دلیل آن را میمبتنی مشاهداتدر کتاب 

ربی گرانه و تجنگر، مشاهدههای عامای فلسفی و نظری نیست و گرایشکه این رساله رسالههم در این
گاه به نوع بشر اصل اخالقی انسان واقع شود، آنی کلی نسبتطفهتر است. درحقیقت اگر عادر آن غالب

« شودز میحال بنیاد عدالت نیگیرد... و درعینی کل قرار میمنزلهدر نسبتی درست با تکلیف به»رفتار او 
(Kant 2012: 23)ترین شکل خودش امری واالست، از سوی کلی در کلی کانت، عاطفه گفته. به

صفات اخالقی تنها فضیلت راستین واالست؛ بنابراین اساس اخالق و اصول کلی آن و  دیگر، در میان
اید آن کلی استوار است و هر انسانی ب بتنی است، یعنی فضیلت، بر عاطفههر مفهومی که بر این اصول م

 اخالق را برحسب مشاهداتترتیب کانت در ، نه در عقلش. بدین(ibid: 24)خود بجوید  «قلب»را در 
 کند: احساس زیبایی و کرامت طبیعت انسان. احساس تعریف می
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اله ای بر این رسجا کامالً واضح است و پاتریک فریرسون که مقدمهطبیعت تجربی اخالق در این
 نگاشته، معتقد است:

ور طشود که کانت از زنان و مردان بهاین بعد تجربی زمانی آشکارتر می»
ت تجربی اخالق در مشاهدات در این مورد کند... طبیعجداگانه صحبت می

کند: ناتوانی کانت در تمایز نهادن میان شرح محتوای اصول نیز معنا پیدا می
ها ها، یعنی فرق گذاشتن میان آنچه بعداخالقی و توجیه نیروی انگیزشی آن

  (ibid: xviii)« شناسی اخالقی.ی اخالق محض نامید و انسانفلسفه
کننده ها را فراهمپردازد و آنگون انسان میها و رسوم گونای ذوقبه مالحظه» مشاهداتکانت در 

این  ، به(Meld Shell & Velkley 2012: 1)« دانددسترسی بدون معضل به طبیعت انسان می
 کند. هرچه انسان از طبیعت خود آگاهی بیشترینقش اصلی را ایفا می مشاهداتترتیب طبیعت در اخالقِ 

تری خواهد داشت. طبیعت انسان همان احساس زیبایی پیدا کند، اعمال او با اخالق راستین پیوند نزدیک
های کششی که به بینش»کند و نه خود احساس می و ارجمندی ذات اوست که هرکسی آن را در سینه

تر از آن است که در طرح حاضر رفته بسیار ظریفهمبوط است... این احساس رویعقالنی رفیع مر
تر قادر به درک آن هستند اشاره های معمولیبگنجد. ]این طرح[ تنها به احساسات ملموسی که انسان

احساس اخالقی نهفته در ». هدف کانت آن است که طبیعت انسان یا (Kant 2012: 14)« کندمی
. (ibid: 62)تبدیل کند « احساسی بالفعل»به « تعلیم و تربیت»را از راه « روند جوانی هر شهسینه

 جوید. ها میشناختی در میان انساناین تعلیم و تربیت را نیز در بررسی احساسات زیبایی

 مالحظاتنسبت امر واال و اخالق در 
، اکنون این پیوند را در هداتمشاشناختی امر واال و اخالق در بعداز بررسی ارتباط احساس زیبایی

 3264 هایها بین سالکنیم. این یادداشتشخصی این رساله مطالعه می های کانت بر نسخهیادداشت
های کانت نوشتهکرد دستها گمان مینخستین ناشر این قطعه 3147نوشته شدند. در سال  3266تا 

اما برخی  ،دومی از آن آماده کند نسخه د کهاست به این قص مشاهداتهای او در خصوص جرح و تعدیل
از  ایمجموعه»ها این است که آن مالحظات مفسران نظیر کلوویس معتقدند که دیدگاه درست درباره

خصی ی شها بر نسخهتوانیم دلیل نوشتن این یادداشتاند. گرچه هرگز نمیافکار و تأمالت مستقل
 Clewis)« اندی دوم نبودهسازی نسخهمنظور آمادهها بهآندست کانت را بفهمیم، اما قطعاً به مشاهدات

کند که نظرات هایی را مطرح میآثار روسو دیدگاه دوباره با مطالعه مالحظات. کانت در (2 ,43 :2009
یافتن به طبیعت  دستمالحظات  ؛ نماید. مثالًانگارانه میها سادهدر مقابل آن مشاهداتشده در  ارائه

. به نمود کاری ساده نیستمیمشاهدات قدر که در شناختی دیگر آنانسان از راه بررسی سالیق زیبایی
که نطبیعت باشد، نه آ «درتطابق با»در پی چیزی است که » مالحظاتبیان یکی از مفسران، کانت در 

مالحظات چه در . آن(Meld Shell & Velkley 2012: 2)« واقع شده باشد «در طبیعت»کامالً 
کند، تحول و بالندگی در نظریات اخالقی کانت است در نسبت توجه میبیشتر از هر موضوع دیگری جلب
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ن بار در ای از بیستاین تحول و بالندگی را کانت مدیون نظریات روسو است. او بیشمشاهدات. با 
در  معنای کلیت مالحظاتن آمده است که در پاتریک فرایرسو کند. در مقدمهها از روسو یاد مییادداشت

ذارد و گسر می را پشتمشاهدات کلیت مبهم »کند و کانت تری پیدا میاخالق و اصول آن شکل کامل
آن را شرح  ذاریبنیادگکند که مطلقاً پیشین است و در توجهی با فرمول قانون کلی پیدا می نزدیکی قابل

اصالً طرح نشده، آزادی مشاهدات اخالقی مهم دیگری که در . موضوع (Kant 2012: xxi)« دهدمی
آزادی در معنای » به این شرح آمده است:جایگاهی کلیدی دارد، مالحظات اما مفهوم آزادی در  ،است

 . (ibid: 87)داند می« صحیح آن را... اصل عالی تمام فضیلت و همچنین کل سعادت
 کند ویکسان عمل می مالحظاتو مشاهدات زیبا در  کانت در تفاوت گذاشتن میان امر واال و امر

آدمیان  که گویدآورد و میمیان میسخن به« احترام»و « عشق»دو احساس سودمند  ازمالحظات در آغاز 
 :Kant 2012)کنند به دیگری منتقل می« امر واال»و « امر زیبا»ترتیب از راه  این دو احساس را به

توان از کسی که برحق است متنفر بود، اما مجبوریم می»هم آورده است:  . در تفاوت عشق و احترام(65
 که آمده بود، کانت معتقد است مشاهدات. همانند آنچه در (ibid: 127)« عمیقاً به او احترام بگذاریم

گاه این احساس برخوردار از چیزی اگر عشق انسان به همنوعش به صورت احساسی کلی درآید، آن
( است، اما اگر این عشق تنها به انسانی خاص منحصر شود High and noble« )عالی و شریف»
اند توازحد به اشیا وابسته شود نمی. از نظر او انسانی که بیش(ibid: 83)( است Chimerical« )واهی»

ارزش را تمایالت واال چیزهای بی»که فرد دارای در سعادت همنوعان خود سهمی داشته باشد، درحالی
 . (ibid: 86)« بردمیها پیها به خوبیگیرد و از میان نقصنادیده می

نچه از قرار آ»گوید: کانت سپس در باب تفاوت نسبت واالیی و زیبایی با اخالق با صراحت تمام می
( است. آنچه ظاهراً شکوهمند است تأللؤ دارد. آنچه Decencyشریف و اصیل است شایستگی )معلوم 

 .(ibid: 91)« ظاهراً زیباست آراسته است. زیبا یا دلنشین است یا قشنگ
 شود، امامالحظه نمی مشاهداتبرشمردیم تفاوت چشمگیری با  مالحظاتجا از در مواردی که تا بدین

( سخن State of opulence( و وضع تجملی )State of natureطبیعی ) که کانت از وضع زمانی
شده از سوی شود. این دو اصطالح که یادآور مباحث طرحآورد، پای مباحث جدیدی باز میمیان می به

عیت ها است و در وضرسانند که وضعیت طبیعی وضعیت آزادی و برابری انسانروسواند، این معنا را می
تر هم طورکه پیشکند و آزادی از میان رفته است. مفهوم آزادی، همانفرمایی میی حکمتجملی نابرابر

های کانت دارد. از رهگذر مفهوم آزادی است که او اهمیت تذکر داده شد، نقش مهمی در یادداشت
قشی ن کند،کشد. آنچه کانت از مفهوم آزادی مراد میخیر را پیش می مفاهیم دیگری چون فضیلت و اراده

 تواند برای روشن کردن نسبت واالیی و اخالق هم سودمند باشد. محوری دارد و می
معنای خودبسنده گوید: اول، آزادی بهاز چهار معنای متفاوت آزادی سخن میمالحظات کانت در 

معنای سیاسی که همان نیاز بودن از تجمالت. دوم، آزادی بهبودن، زندگی کردن مطابق طبیعت و بی
 نامد و بیانی تفکر و بیان است. سوم، آزادی به معنی حقیقی کلمه که آن را آزادی اخالقی میآزاد
لت عالی تمامی فضی اصلآزادی درمعنای درست آن )معنای اخالقی و نه معنای مابعدالطبیعی( »کند: می
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ود انسان . آزادی اخالقی همان آزادی از تمایالت جزئی خ(ibid: 87)« و همچنین تمامی سعادت است
با قوانین آزادی باشد. این که در تطابق جایی اراده کامل است تا»سخن دیگر کمال اراده است:  یا به

. (ibid: 158)« ترین علت خیر کلی است. احساس کمال اراده همان احساس اخالقی استآزادی بزرگ
از برخی  ما»یف کرده و عقیده دارد: العلل بودن تعرمعنای مابعدالطبیعی که آن را به علت چهارم، آزادی به

ترین ها[ باشیم. و بیشنشود اگر خودمان علت ]آبریم، اما این لذت بیشتر میکماالت خودمان لذت می
که معنای اخالقی و از این . بعد(ibid: 163)« کندبریم اگر علتی باشیم که آزادانه عمل میلذت را می

اخالقی از  کند این است که استفادهای که توجه را به خود جلب میمابعدالطبیعی آزادی روشن شد، نکته
شود که اراده را معنای آزادی اخالقی است، زمانی متحقق می اراده، یعنی به کمال رساندن آن، که به

ی آزادی، توانیم بعد از پرداختن به معانکار برده باشیم. اکنون میالعلل ـ بهصورت مابعدالطبیعی ـ علتبه
 معانی فضیلت را که متناظر با برخی از معانی آزادی است بررسی کنیم.

عنای ترتیب متناظر با م آورد که بهمیان میاز دو معنای متقابل فضیلت سخن به مالحظاتکانت در 
چه شر را آسان و فضیلت را آن»اند. معنای اول فضیلت سادگی بنابر طبیعت است: آزادی اول و سوم
. کانت نسبت فضیلت با تمایالت را در وضع سادگی یا (ibid: 96)« ، در طبیعت نیستکنددشوار می

، فضیلت مستلزم کشمکش با تمایالت طبیعی نیست»همان وضع طبیعی  بررسی کرده و گفته است: 
اما کانت  ،(ibid: 118)« گونه است که گویی شخص هیچ تمایلی غیر از تمایالت طبیعی نداردبلکه این

دارد. در وضع سادگی فضیلت وجود ن»گوید و آن اینکه: توجهی درمورد معنای اول فضیلت می جالب نکته
برای مردان حفظ تمایالت نیرومند و راستگویی و برای زنان محبت وفادارانه و تعریف و تمجید ]کافی 

 چه درباببه آن، اما با توجه . اگرچه کانت مقصود خود را شفاف بیان نکرده است(ibid: 108)« است[
 توان گفت احتماالً این معنا دربردارندهآمده است، میمشاهدات معنای دوم فضیلت خواهد گفت و آنچه در 

 نظر او از فضیلت نیست. معنای حقیقی و مورد
مامی ت»کند: سپس کانت عقیده محوری خود در باب فضیلت راستین را در این عبارت بیان می

مند بودن از فضیلتقبل». او در این باره گفته: (ibid: 169)« فضیلت بر احساسی ایدئال بنا شده است
. فضیلت (ibid: 168, 9)« عدالتی را از میان برد... کل فضیلت بدون این تصمیم غیرممکن استباید بی

اگر  شوند؛ حتیدر معنای دوم وضعیتی اخالقی است که در آن احساسات جزئی و مادی کنار گذاشته می
ه ها گذر کرد و به احساسی ایدئال دست یافت کبا طبیعت باشند، باید از آناین دسته از احساسات مطابق

رهایی از تمایالت جزئی و متکی بر اصل کلی عدالت است. این همان معنای آزادی اخالقی است که 
 ای کلیجزئی خودش را مطابق اراده که انسان ارادهگیرد. زمانیی کلی را دربرمیکردن طبق ارادهعمل

( است و عمل Obligationی کلی ضروری باشد، تکلیف )شمول بداند، آنچه از طریق ارادهو جهان
  کردن به آن موجب تکامل اراده و تجسم آزادی اخالقی است.

ر واالست معنای دوم و همچنین با ام درمورد نسبت تکلیف و فضیلت باید بگوییم که با فضیلت به
کند. فضیلت در معنای اول با برآورده ساختن تمایالت طبیعی هیچ منافاتی ندارد. تمایل که ارتباط پیدا می

یلت است که نای دوم فضتکلیف نسبتی ندارد. بنابراین مع تهرقدر هم که طبیعی باشد با کلیت و ضرور
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است.  کلیمتضمن مفهوم تکلیف است، زیرا به معنی رهایی از تمایالت جزئی و عمل کردن طبق اراده
همراه  نیز آمده است، مشاهداتطورکه در در باب نسبت واالیی و تکلیف نیز باید بگوییم امر واال، همان

 اند که بر اصولاز آن دست صفاتیشود. این دو صفت اخالقی صفات درستکاری و صداقت درک می
ها یا افراد مختلف تغییر داد. بنابراین درستکاری و صداقت نفع زمان ها را بهتوان آنکلی اتکا دارند و نمی

مین دلیل آیند. به هشمار میبه با اراده کلیمطابق  مالحظاتکانت در  گفتهاند، یعنی بهتکلیف اخالقی
داند. در می (ibid: 170)« قت و درستی را بنیان تمامی فضیلت اجتماعیعشق به حقی»است که کانت 

از درستی بیش»ای نیست که با تکلیف ارتباط داشته باشد: کند که زیبایی آن مقولههمین اثر او بیان می
. در (ibid: 151)« تکلیف است. بنابراین برای زیبا بودن باید تکلیف را کتمان کرد زیبایی از مقوله

اعمال زیبا و باشکوه عمدتاً از آن دست نیستند که به انجام »قولی دیگر با همین مضمون آمده است: لنق
. درنتیجه اگر زیبایی با تکلیف (ibid: 152)« ایم. تکلیف نوعی نیاز اخالقی است...شان مکلف شدهدادن

نسبت  الحظاتمترتیب در د. بدینآینشمار می به اند که از یک مقولهمرتبط نباشد، این واالیی و تکلیف
 مشاهداتای چون آزادی اخالقی، کمال اراده و تکلیف، که در واالیی و اخالق از طریق مفاهیمی تازه

 شود. مطرح نبودند، مشخص می
با وجود این، کانت هنوز نتوانسته است در مبحث تمایز گذاشتن میان احساس لذت و درد و احساس  

و درد  لذت ا با قوهآزادی ر داشته باشد. او به صراحت قوهمشاهدات به  سبتاخالقی پیشرفت واضحی ن
 طور کل احساسی لذت و درد بهقوه»لذت و الم گفته است:  ف کرده است. ابتدا در تعریف قوهتعری

 و درد با آزادی اظهار کرده است:، سپس در باب نسبت احساس لذت (ibid: 144)« شودنامیده می
عال فاصل شود که نسبت بدان منفعلیم یا خودمان در مقام احساس لذت و درد یا به چیزی مربوط می»

ه قول باید بگوییم کقل. درنتیجه با ابتنا بر این ن(ibid: 164)« کنیمخیر و شر از طریق آزادی عمل می
صورت  مالحظاتدر  شناختی و احساس اخالقی پیشرفتیتمایز گذاشتن میان احساس زیبایی در زمینه

 اند.سوی عقلی شدن گام برداشته نگرفته است، هرچند بعضی از مباحث اخالقی، مثل کلیت به
یم و نقدی کانت را بررسی کنتفکر پیشا یم نسبت واالیی و اخالق در دورهدر این مقاله تالش کرد 

نقدی شاپی دو امر در دوره از هر چیز در بررسی نسبت اینچگونگی این نسبت را نشان دهیم. آنچه پیش
شناسی هدفی عملی است. کانت در مهم است، این است که بدانیم هدف کانت از پرداختن به زیبایی

روز درحال افزایش است، تنها آموزش و بهدر جوامع مدنی امروز که تجمل روز که معتقد استمالحظات 
د دنبال پدیدآوردن نظریات جدیمعه شود. او بهجا تواند موجب شکوفایی دوبارهپرورش از نوع روسویی می

نظرورزی ضرورت محض »شود: های عملی برآورده میدر این حیطه نیست، بلکه مقصودش از راه
رست های بسیار دی وجود جهانکند که عقیدهخود هیچ ارزشی ندارد، فرقی نمیخودینیست... حقیقت به

 .(ibid: 187)« یگر آمیخت.باشد یا غلط. صدق و صداقت را نباید با یکد
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 گیرینتیجه
نقدی کانت و در دو اثری که بررسی کردیم از طریق مفاهیمی مثل مهار واالیی و اخالق در تفکر پیشا

ـ و مفاهیمی جدیدی چون مشاهدات کلی ـ در  کردن تمایالت از راه اصول، فضیلت راستین و عاطفه
نقدی  یابند. این نسبت در دورهبا یکدیگر نسبت میمالحظات ـ کلی و تکلیف ـ در  آزادی اخالقی، اراده

شود، اما آنچه تفاوت میان این دو دوره را برجسته برده برقرار می وبیش با برخی از مفاهیم نامهم کم
شوند و شناسی و اخالق در ارتباط با یکدیگر تعریف مینقدی زیباییکند این است که در تفکر پیشامی

و و سوم جدایی این د که در تفکر متأخر کانت، با نوشته شدن نقدهای دومنیستند؛ درحالی جدا از هم
د و میل از هم متمایزن لذت و الم و قوه مقوله از یکدیگر محرز است. به عبارت دیگر در تفکر نقدی قوه

 ی، که مربوطشناسییاند. درنتیجه، زیباخاص خود ابتنا یافته عقل هرکدام بر اصل پیشین حکم و قوه قوه
ند. آیشمار می مجزا به بر عقل عملی است، دو رشتهبه احساس لذت و الم است، و اخالق، که مبتنی 

نقدی وجود ندارد، این است که اخالق در این دوره بر عقل عملی که چنین تمایزی در تفکر پیشاعلت آن
 شاهداتمقلب هر انسانی مخفی است و در بر نوعی احساس است که در محض مبتنی نیست، بلکه مبتنی

شمار ی بهشناختاحساس زیبایی و کرامت )واالیی( طبیعت انسان نامیده شده که هردو احساساتی زیبایی
کلی  که در نسبتی درست با تکلیف قرار بگیرد عاطفهترین حالت آن، زمانیآیند. این احساس در کلیمی

وخوی خواهد نسبت احساس امر زیبا و امر واال را با خلقکه کانت مینامیده شده است. از سوی دیگر زمانی
احساسات ناظر به امر واال و امر زیبا را، مخصوصاً تا آن »برد: کار می انسان بررسی کند، این عبارت را به

ق از سویی اخالمشاهدات . به بیان موجز، در (ibid: 27)« اند درنظر بگیریداندازه که احساساتی اخالقی
 شوند.ته میشناختی اخالقی در نظر گرفشود و از سویی دیگر احساسات زیباییشناسی تعریف میبا زیبایی
تر روسو بر کانت، در اخالق تحوالت و دلیل تأثیر واضحطورکه گفته شد، بههمان نیز،مالحظات در 
شود و مفهوم آزادی تر میشود، مثالً مفهوم کلیت مشخصای مشاهده میمالحظههای قابلپیشرفت

اخالقی  که کانت از احساسطورکه کمی پیش گفته شد زمانیحال، همانکند. بااینای پیدا میجایگاه ویژه
 تواند تمایز روشنی میان این احساس و احساس لذت و درد ایجاد کند.گوید نمیسخن می

شده و نسبت احساس ریزی ننقدی کانت چنین تمایزی هنوز طرحکه در تفکر پیشاآن باوجود
وان تالش کانت را تشناختی امر واال با امر اخالقی نسبتی استعالیی و سیستماتیک نیست، اما میزیبایی

استین فضیلت رمشاهدات که در حساب آورد. مثالً زمانیاش بهسوی تفکر نقدیدر جهت گام برداشتن به
د فراوان ها تأکیری نباشند( و بر کلیت آنکند )هرچند اصول قواعد نظرا براساس اصول کلی تعریف می

کند. یا وقتی به طبیعت زیبا و دارای کرامت عملی متأخر او را در ذهن زنده می های فلسفهورزد، بنیانمی
کند که شخص انسان را تداعی می 1ی اخالقبنیادگذاری مابعدالطبیعهکند آن مفهومی در انسان اشاره می

که از آزادی اخالقی نیز زمانیمالحظات ترتیب در همین آورد. بهحساب می را در نفس خویش غایت به
 شمارد، معنایی از واالیی را در نقد سومگوید و آن را معنای راستین آزادی و اصل فضیلت برمیسخن می

 داند.خود را برتر از هر نیرو و تمایل طبیعی می =کند که در آن انسان ارادهیادآوری می
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ــه  ــته از آثار دوره که مطالعهآنخالص ــا این دس نقدی که با هدف پرورش نیروهای اخالقی و پیش
ــناختی در انســانزیبایی  لســفهف برای مطالعهای زمینهتواند پیشاند، میههای عادی به نگارش درآمدش

 .باشد نقدی شناسی دورهعملی و زیبایی

 هانوشتپی

1. Critique of Judgment (1790) 
2. Observations on the feeling of the beautiful and sublime (1764) 
3. Remarks in the Observations of the Feeling of the Beautiful and Sublime (1765) 
4. Elements of Criticism  
5. Truth and Method (1960) 
6. Emile, or On Education 
7. The Social Contract, or Principles of Political Right 
8. Grounding of the Metaphysics of Morals (1785) 
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