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 کانت   خيتار فلسفۀ و يیاستعال یآزاد

 ی موسو معصومه دهیس

 چکیده

 هم و ینظر  عقل در  هم  که  اساات کانت فلساافة در میمفاه نیتریمحور  از یکی یآزاد مفهوم
  یاتگ یخودانگ  و  تیاعلف  مفساران،  یبرخ منظر از که مونا نیا  به. دارد کنندهنییتو ینقشا یعمل  عقل
 در گر،ید  یساو  از.  اسات یآزاد و  یگذارخودقانون از  گرید یریتوب  قتیحق در ،ینظر  شاناخت در  عقل
  امکاان  عنوان  باه  یعمل  عقال  کاه  موناا  نیا  باه.  دارد  یمحور  ینقشااا  یآزاد  مفهوم  ،یعمل  عقال
 مهم   یچااهشااا  اماا.  اسااات  یآزاد هماان  قاتیحق  در ،یویطب یعل نظاام از  فاارغ  ارادة  باه یباشااانیتو
 نیا که  اسات نیا  هگل  انیب  به  چاهش  نیا. دارد وجود کانت فلسافة در نیادیبن مفهوم نیا یروشیپ

 نیا  نتوانسات هرگز  کانت و  اسات تیواقو  از دهیبر  و  منتزع که مونا نیا  به  اسات   .ییاساتوالع یآزاد
 کردن برپا یبرا  یضاامفرو  عنوان  به  را آن صاارفا و کند اربات  را شیخو فلساافة مفهوم نیترنیادیبن

 چاهش، نیا  ریتقر  ضامن میکوشایم مقاهه نیا در.  گرفت فرض  ییاساتوال  نحو  به شیخو  شاةیاند نظام
 راساتا نیا  در.  میبگذار آزمون مح،  به کانت یایتار آرار  خوانش ریمسا  از را  آن  به ییگوپاساا  امکان
 میده نشاان میکوشایم بود گام رد. میپردازیم یآزاد مفهوم بودن ییاساتوال  نقد  ریتقر  به  مقدمه، در
 اسات  یتیواقو که  مفروض، یادهیا  نه یآزاد  دهد  نشاان دیکوشا خود ایتار فلسافة در کانت  چگونه که
 .میگذاریم  سنتش  به  را  خوانش  نیا  تیکفا  یریگتهینت  باش  در.  رسدیم ظهور  به  ایتار دل  در  که
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 مقدمه

.  آورد   دیپد  یفلسف  شةیاند  سوهر  در  یانقالب  ،ینقد  فلسفة   یتأس  با  کانت که  میدانیم
  گرید  ساوژه، شاناخت  قتیحق  در.  دیباشا  عمل  و شاناخت ساوژة  به فوال  ینقشا  که  یانقالب
  در  مفاابقات  ةیانظر  ،یکاانت  افاتیاره  نیا.  نبود  خاارج  عااهم  در یقتیحق  باا  انفباا   یموناا  باه

  در کانت.  کشاند افول  به  بود،  شناخت  حیتوض  در  هاهینظر  نیمهمتر  از  یکی که  را،  شناخت
  در را  انقال   نیا  از  حاصال  جینتا و  شاد  حاضار  مؤسا   یلساوفیف قامت  در زین  یعمل  عقل
  موجود  شیپ  از  ییهاقاعده  گرید  یاخالق نیقوان که  موناا  نیا به.  گرفت  یپ  زین  یعمل  عقال
 و ینظر  ساوژة  نیا.  بساوارد  هاآن به  عمل  به  تن تسایبایم  صارفا  یاخالق ساوژة که  نبودند
 که  یتیروا.  کندیم   .یتأسااع  را  یاخالق  عمل  و شااناخت  بر  حاکم نیقوان  خود  یاخالق
  مضاامون  نیا فهم  در  دهد،یم ارائه  یکانت  ییگراعقل ساانت  از  1کرسااگارد  نیسااتیکر

 سانت با  هم کانت  تا شاد  موجب  یکانت  انةیگراعقل  کردیرو که  مونا  نیا به.  راهگشااسات
 هاا،هیانظر نیا  یدو هر  او  بااور  باه رایز.  زدیبرخ  ماااهفات  باه  3ییگرانیع هم  و  ،2ییگرارهن
 در.  هساااتند  گراتتربه مونا  نیا به و  داننادیم  موجود  شیشااااپیپ یامر  در را  4ارزش منبع
  رهن  در را  موجود  شیشااپیپ  امر  نیا  ییگرارهن که اسات  نیا  در صارفاً  آنها  تفاوت  قتیحق
 در  5.ردیگیم  نظر  در  خارج  جهان  در  ییاِزامابه  آن  یبرا  ییگرانیع و  دیجویم  اساحساا و

  کردن  حکم  نحوة وصاف که  زها،یچ  وصاف نه  ،یاخالق  اعتبار و  قتیحق کانت، یبرا  مقابل
  عقل  در چه کانت  یبرا  حکم.ع  یمونا  بیترت  نیا  به.  اسات ساوژه  توساط  هاآن  مورد  در
  پرساااش  اماا.  ابادیایم  ونادیپ  یاتگیخودانگ  و یآزاد مفهوم باا یعمل  عقال در  چاه  و  ینظر
  یخوب  به  را  شیخو  یفلساااف  مفهوم  نیتریمحور  نیا  توانسااات کانت  ایآ که  نتاساااتیا

  کند  مستدل

 توانسااات نه که موناا  نیا به. افتیان  قیتوف کار  نیا  در  کانت  که  بود  باور  نیا بر  هگال
 فلساافة  عمل  در  و  اساات  قرار  چه از تیواقو  و  مقوالت اسااتنتاج نساابت که  دهد  نشااان
 اراده  تواندیم  عقل که  دهد  نشاان توانسات  نه و  شاد   منتر  سامیویساوبژکت  به او  ییاساتوال
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  هگل  ریتواب  در  نقصاان  نیا.  شاود  منتر  یاخالق  عمل به  و  کرده  نیمتو  مساتقل  نحو به  را
 یمونا.  کند.  زیمتما  عقل از  را  فاهمه  نتوانساات کانت: عکه  شااد  مدعا  نیا  تکرار به  بدل
. اسات  فاهمه.ع  سااحت  در  ماندن  گرفتار کانت  مشاکل که اسات  آن  هگل یبرا  اتهام  نیا
 ما،  متکثر  یهاافتیدر  شاوندیم موجب  که  هساتند  یشاروط  فاهمه،  مقوالت کانت  باور به

  اءیاشا تتربة  باشقوام  میمفاه  تیخاصا  نیا.  شاود جمع  واحد  یخودآگاه  ،ی  لیر  بتواند
  نی ا  باه  اءیااشااا تترباة یبرا ماا  کاه  بود وافقم  هگال. کنادیم  ممکن را  تترباه.ع  و اسااات
  تی حکا  مقوالت  نیا  میانداده  نشاااان  که  یمادام که  بود باور  نیا  بر  اما  میازمندین  مقوالت

  یِمنفق  و  یرهن  یهاصاورت  را  آنها کانت  چونهم  میریناگز  دارند،  جهان یواقو  سااختار  از
  آنها واسافة به  تنها که  ندهسات  آن  ونیمد  صارفا  را  خود  اعتبار که  میریبگ نظر  در  یایته
  6.میهست دارهایپد درک به قادر

  ،یازیمتااف  راثیم را  صاااورت  و محتوا ایا یرهن  و ینیع انیام  مفلق  زیتماا نیا هگال
 سافح  در را  زهایتما  نیا  هگل که  یدرحاه  قتیحق  در.  دانساتیم کانت  شاةیاند  در  یسانت
 یخفا.  کرد متهم  زین  یتریجد  یخفا به  را کانت  د،یکشا  چاهش به  ینظر  عقل  و  فاهمه
 موتبر  فاهمه سفح  در  بود  قرار که  را  یزاتیتما که اسات  نیا  از  عبارت  یعمل  عقل  در کانت
  باشوحدت  شروط  صرفاً  فاهمه  مقوالت  اگر  که  مونا  نیا  به.  داد  میتوم  زین  عقل  به  باشند،
 شاااده قاائال  را اعتباار نیهم زین عقال  یبرا  کاانات  آورناد،یم  فراهم  را  یخودآگااه   و تترباه
 شاااروط  تنها که  انگاشاااته  ییاساااتوال  صااارفاً  یمیمفاه  زین  را  یعقل  یهادهیا و اسااات
  یم ی مفاه  فاهمه  مقوالت  همچون  و  آورندیم  فراهم  را  یعمل  عقل  یبرا  الزم  باشوحدت
 .هستند یرهن و یانتزاع

 کانت،  یعمل  عقل  یهادهیا  تمام اسااتنتاج  نحوة  با   در اتهام  نیا  صااحت  یبررساا  
  مفهوم  گفتةشیپ  تیاهم  به  توجه  با  اما.  است  مقاهه  نیا  کار  دستور  از  خارج  و  مفصل  یبحث
  مفهوم  نیا  بودن  ییاستوال  حیتوض  به  ،ییاستوال  فلسفة  دةیا  نیتریمحور  عنوان  به  یآزاد
 . میپردازیم کانت یعمل و ینظر عقل در
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  عقل  یهاتوارض به  ،ییاساتوال  ،یاهکتید  در  7محض  عقل  نقد  در کانت که  میدان  یم
 : رسدیم نیاهفرفیجده احکام ای محض

 .دارد یآ از مکان و زمان هحاظ از جهان

 .ندارد یآ از مکان و زمان هحاظ از جهان

 .است طیبس اجزاء از مرکب جهان در زیچهمه

 .است مرکب زیچهمه بلکه ست،ین طیبس زیچچیه

 .دارد وجود اریاخت حسب بر ییهاعلت جهان در

 .است وتیطب هست چه هر بلکه ندارد، وجود یاریاخت

 .هست یاهوجودواجب جهان علل سلسلة در

 .است ممکن زیچهمه بلکه ست،ین واجب یامر چیه سلسله نیا در

 به  ییاساااتوال  یآزاد و  کنادیم  دایاپ  وندیپ  یآزاد  مقوهة با ساااوم  تواارض  ان،یام  نیا  از
 کانت   قتیحق  در.  شودیم  تیتثب  عقل  ،یاهکتید و  سوم  توارض  دل  از  ممکن  یامر  عنوان
  دی با که  هساتند  هاآن  نیا و اسات  یآزاد  مفهوم  مااهفان  دوش  بر  اربات  بار  که  اسات  موتقد
 یبرا  یانگاذاریابن و  یعمل  عقال  در.  کنناد  ارباات را  مفهوم  نیا امتنااع  ماااهفات،  صاااورت  در

 سااوم  باش  ز،ین  آنتا  در.  سااتین  بهتر  مفهوم  نیا  اربات  وضااع هم  اخال   یوهیمابوداهفب
 شاناخت  مرز مثابةبه  یآزاد  به  دنیرسا با  ،یعمل  عقل  نقد به  اخال   یوهیاهفبمابود از  گذار
  حی تشار  را  یآزاد  مفهوم  باشاد  توانساته  اگر  یحت کانت  بیترت  نیا به.  شاودیم  تمام  فاهمه و
  یفلساف   میمفاه  نتریمهم از  یکی  عنوان به  را  آن  نتوانساته  اما  کند،  آشاکار  را  آن  ضارورت و

 تیاتثب اول  نقاد  در  ابتادا را  یآزاد  امکاان  تااًینهاا  کاانات کاه  روسااات  نیهم  از.  کناد  ارباات  خود
 گرفته  مفروض  عقل  یبرا  ییاسااتوال و  یمیتنظ دةیا  ،ی  عنوان به را  آن  سااو  و  کرده
 را  یآزاد  ما،  یاخالق  واساافةیب  یآگاه به  ارجاع  با  کوشاادیم  یعمل  عقل  در کانت.  اساات



(سیده موصومه موسوی) کانت خ يتار فلسفۀ و يی استعال  یآزاد 181  

  یرو شیپ  را  خود که  میشااویم  آگاه  یآزاد به  هنگامآن  ما که  مونا  نیا به.  کند  مسااتدل
 از  یآگاه به  اساات.، توانسااتن  متضاامن  دیباع که  جاآن  از و  مینیبیم  یاخالق  دِیبا  ،ی

  گاذارد،یم  ماا  یروشیپ  اخال   کاه  یاهزام  بادون  کاه  یایآگااه.  میابیایم  دسااات  یآزاد
  8.میشو آگاه آن از میتوانستینم

 را کانت  توساط  یآزاد  مفهوم  نتاجاسات  نحوة به  خود  نقد  حق،  فلسافة  رئوس  در  هگل
 را  یایآزاد تهینت  در و  رودینم  فراتر  9نفسااهیف  وجود از  فاهمه: عدهدیم  شاارح  طور  نیا
  یا یآزاد  نیچن که  چرا. تیقابل  ،ی: اسات  ساازگار  نفساهیف  وجود  نیا  با که  دهدیم  دینو

   11.است. 10امکان ،ی صرفاً

 م،یهسااات  روبرو  آن  باا  کاانات  در  ماا  کاه  یایآزاد  هگال،  ریتوب  باه  و  بیاترت  نیا  باه  
 و  امکان  از  فراتر  یزیچ که  یایآزاد. اساات  نفسااهیف  وجود و  فاهمه  ساافح  در  یایآزاد
 را  آن  تحقق ساامیمکان و  لیتحل  نظر  مقام  در  را  یآزاد نتوانساات کانت و  سااتین تیقابل
 طونة و  نقد  مورد  زین  را  یعمل  عقل  در  یآزاد  مفهوم  اساتنتاج  نحوة  نیا  هگل.  دهد  حیتوضا
 یرو  شاناخت  ییِقدما وةیشا  به  باشاد بهتر  دیشاا  اراده،  یِآزاد  یبررسا  در:عدهدیم قرار  خود
 اراده  از  یفیتور میکن  تالش و  میریبگ  مفروض  را  اراده از  یادهیاا که  بود  نیا  روال.  میاوریاب
 وةیشااا باه اراده  یآزاد  12لِ.یادهع اصااافالح  باه  آن  گااهآن م یکن  اساااتاراج  دهیاا  آن از را

  تأسااف،  چونهم  یموموه  یهایآگاه  از و  ماتلف  احساااسااات از  ،یتترب  اسااانشاانروان
 با  فقط  هانیا که  حیتوضا  نیا  با.  شادیم  اساتاراج  لیقب  نیا  از  ییزهایچ  و  گناه  احسااس
  برانیم  نیا  با نقفه  نیهم به که اساات  نیا  ترراحت اما.  اندحیتوضاا  قابل  آزاد  ارادة  فرض
 یکاف  فقط و اساات  شااده  داده  یامر  .یآگاه تیواقوع  در  یآزاد میکن  فرض که  میبرساا
 کم،  با  را  یکانت  یآزاد  بودن  ییاستوال  منتقدانة  یمونا.  13!.میباش  داشته  باور  آن به  است
 کاه موناا نیا باه.  داد شااارح  طورنیا  توانیم  ترسااااده  زباان باه  نیبره  ایازایآ  انیاب از  گرفتن
 هیشاب  یآزاد  نیا که  باشاد  یانهگو به  و  صارف  تِیقابل ،ی  صارفاً  دینبا  یآزاد  بودنِ  امکان
 14!باشد داشته را هوک  اءیاش یداریخر حقِ قانوناً که باشد گدا یمَرد یآزاد
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 کانت در یآزاد از مختلف میمفاه

 و مهم  یمفهوم  کانت  در  یآزاد  چرا کهنیا  خصاااو   در  مفااهب  رئوس با که حال
  یماتلف   یموان هب  ینگاه  دیبا  م،یشااد  آشاانا  شااده  دانسااته  زیبرانگ  چاهش  حال  نیع  در

  یموان  با  را  ما که  یمتون  نیبهتر از  یکی.  افتی واژه  نیا  یبرا  توانیم که  میباشا  داشاته
   یی هو. اسات مهم  پژوهانکانت  از  یکی  از  یامقاهه  کند،یم  آشانا  مفهوم  نیا  از  ماتلف

  از  یمیمفااه  یواکااو  باه  16کاانات در یآزاد  از مفهوم  5 عنوان  باا یامقااهاه در  15با،  تیاوا
 از  ،یکدام که  دهد  نشاان  کوشادیم و  داشاته  توجه  هاآن به کانت که  پردازدیم  یآزاد
 با نسابت  در  میمفاه  نیا  یاتکا  و  ارتباط  و  ابدییم  یمحور  تیاهم کانت  فلسافة  در  هاآن
  ینقدها   ساو  و  میبورداز  میمفاه  نیا  به  اختصاار به  تا  میکوشایم  ما. اسات  چگونه  هم
 . میکن حیتشر را یموان نیا بر وارد

  یآزاد  از  ریتواب  و  میمفاه  نیا از  یبرخ به کانت  نکهیا  وجود  با که اسااات  موتقد ب،
 . کرد استاراج کانت آراء از یآزاد از مفهوم پنج توانیم نکرده، حیتصر

  هرگز یآزاد  از  مفهوم  نیا  کاه کنادیم  ادعاا  با،  یآزاد  از یتترب  مفهوم  ناسااات
  یتترب   طیشاارا واساافة به  یکار نتاما  در یکساا  کهنیا. اساات  نبوده کانت  توجه  مورد
 و  دیگوینم  ما به  یانسان  یآزاد  مفهوم  مورد  در  یزیچ  وجهچیه به  بوده،  متبور  ای  ماتار

 شااا   مبنا  نیا  بر  چون.  باشااد  شااناسااانهروان  یزنگمانه  موضااوع  و ینسااب  تواندیم
  نی هم  باه. بااشاااد  آزاد  کاار  هماان  انتاام در فردا  و متبور یکاار  انتاام در امروز توانادیم
  17.شودیم گذاشته کنار کانت توجه مورد میمفاه از مونا نیا لیده

  بندیصااورت  قابل  صااورت  نیا به  یآزاد از  مفهوم  نیا   یآزاد  یاخالق  مفهوم  دوم
 :است
 بند  در  بودن  دهد،یم  فرمان  نامشااروط  نحوبه که  باشااد  یقانون  اخال   قانون  اگر.  1
 .کندیم ممتنع را یفرمان نیچن یویطب علل
 .ستین ممتنع یفرمان نیچن. 2
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  دهاد،  فرماان ناامشاااروط نحوباه و نبااشاااد  یویطب  علال مولول کاه  یاخالق قاانون.  3
 . است ممکن
  یو یطب  علال چرخاة از  آمادن رونیب  امکاان  هماان  یاخالق  یآزاد  ییگو بیاترت نیا باه

 از  موناا نیا  قاتیحق  در. اسااات قاانون باه  عمال  جز یمحرک  چیه  بادون قاانون باه  عمال و
  آگاه  آن  از را  ما اساات.،  توانسااتن  متضاامن  دیباع  اصاال که اساات  یزیچ  همان  یآزاد
  فول  شدن  نیمتو از  اراده  راستنیپ از:  است  عبارت  یسلب  بدود  در  مفهوم  نیا  پ .  کندیم
 که  یایتابیا  یآزاد  اسات   یتابیا  یمونا به  یآزاد  شارط  شیپ  و  یویطب  علل  واسافة به

 کانت  در که  یزیچ  همان  یونی  قانون  به  لعم  جهتِ  از  قانون به  اراده  از اساات  عبارت
  19.شودیم ریتوب 18.یگذارخودقانونع به آن از

  ترعام  یمفهوم  ،یآزاد  از  مفهوم  نیا   20یاتگیخودانگ  عنوان به  یآزاد  مفهوم  ساوم
.  اسااات   توجاه  مورد عقال  عاام یژگیو  عنوان  باه  یاتگیخودانگ مفهوم،  نیا  در.  اسااات

 به واکنش  یبرا  یانهییآ  صارفاً و  باشاد  گذارونخودقان  عقل  شاودیم  سابب که  یایژگیو
  در عقال  یگاذارخودقاانون عنوان  باه  یاتگیخودانگ  بیاترت نیا  باه. نبااشاااد یویطب علال
  یبرا   یایژگیو  عنوان  به  واژه  نیا از  اساااتفاده  قتیحق  در. اسااات  21یاخالق-نا  ییمونا
  نی ا کانت.  دکنیم باز  عقل  یشاناخت تیقابل  به  یعمل  یثیح  دنیباشا  یبرا را  راه  عقل،

 عام  مشاااصااة  را  آن  و  ندیبیم  کار  در  اندازه  ،ی به  یعمل و  ینظر  عقل  در  را  یژگیو
  22.داندیم کنش قاهب در عمل و حکم قاهب در نظر ساحت در م.یتصمع

  دل  از میگفت  هم  شاااتریپ  کاه  طورآن  مفهوم نیا  یآزاد ییاساااتوال مفهوم  چهاارم
 قائل  توارض  حل یبرا کانت  راهکار ب،  رنظ  از.  آیدیم  رونیب اول  نقد  در ساوم  توارض
 .است صاد  هاگزاره نیا از یکی هاآن از کدام هر در که است جهان دو به شدن
 .دارد وجود اریاخت حسب بر ییهاعلت جهان در
 .است وتیطب هست چه هر بلکه ندارد، وجود یاریاخت
  صااااد  تواننادیم  دو  هر نیبناابرا و  دهنادینم  ارجااع یواحاد  جهاان  باه  هااگزاره نیا  
  یآزاد   نفساهیف  جهان  در که  طورهمان  اسات،  یضارور  یداریپد  جهان  در  جبر.  باشاند
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  دوش بر  را  یآوربرهان  بار  نومن،  جهان به  شادن  قائل  با کانت  قتیحق  در. اسات  مفلق
  نی ا به.  کرد  اربات  را  یآزاد  امتناع  توانینم که  شااودیم  یمدع و  گذاردیم  یآزاد  منکر
  یآزاد   امکان  نیهم  یمونا به  ییاسااتوال  یآزاد  و  شااودیم  تیتثب  یادآز  امکان  بیترت

  نی ا.  اسات  نکرده  اربات  را  آن 23تیواقو  مورد  در  یزیچ  کانت  اساتدالل که  یامکان.  اسات
  شادن  قائل  چون  اسات  ادیز  اریبسا. اسات 25کم اریبسا  و  24ادیز اریبسا ب،  ریتوب به  مفهوم

  هر و  میباشاا  قائل  نومن به  یزیچ  هر یبرا  ما که  شااود  یم  موجب  یجهان  دو  ةینظر به
 را  یآزاد  میخواسااتیم  ما که  یدرحاه.  باشااد  آزاد  لیده  نیا  به  نومن سااوهر  در  یدادیرو

.  درخت   از بیسا  افتادن  یحت یبرا  نه و میکن  اربات  آزاد و  اتهیخودانگ  کنش یبرا  صارفاً
  تاینها  تیعل  نیا که  لیده  نیا  به اساات کم  اریبساا  ییاسااتوال  یآزاد  نیا  حال  نیع  در
  یتفاوت  چه  جبر  با  آن  تةینت که  مییبگو  نیقی  با  میتوانینم  یحت  و است  شناخت  رقابلی 

  26.دارد
  در مفروض  از  موناا  دو  باا  ماا  کاه  اسااات  موتقاد  با،  27مفروض یآزاد  مفهوم  پنتم

 :میهست مواجه کانت
  گری د  و) یآزاد  فرض بادون  کاهنیا.  اول نقاد  در  رفتاه  کاار  باه  و گفتاهشیپ یموناا.  1

  در  چون و.  شاااودینم  انتاام  یاخالق فوال(  خادا و  جهاان و  نف   چونهم  عقال  یهاادهیاا
  اربات  قابل -اسات  وتیطب هسات  چه  هر و ساتین  یاریاخت -  مقابل وضاع اول  توارض

.  شاود یم  تیتثب  -دارد  وجود  اریاخت حساب  بر  ییهاعلت  جهان  در -  وضاع  امکان  سات،ین
 .شود گرفته فرض دیبا -نومنال/یداریپد- یجهان دو راهکار بیترت نیا به

 ثیح  دادن  یجا به  کهنیا.  رودیم  کار به  ساوم  نقد  در که  یتر یتاصاصا  یمونا.  2
  نی ا که  یمشاکالت  در  آمدن  گرفتار و  یجهان  دو  فرض  دنیکشا  شیپ و  28یوجودشاناخت

 باه 29یشااانااخت  روش  کردیرو عنوان  باه  بودن،  منظر دو  حال  راه  باه  دارد، یپ در حال  راه
  اساتفاده  کردیرو  رییتغ  نیا  از ساوم  نقد  در کانت ب،،  باور به.  میشاو  قائل  پاساا  عنوان
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 مِیتنظ  باه  نااظر  یشااانااختروش  و  یمیتنظ دةیاا  دو  عنوان  باه  را  منظر  دو  نیا  و  کنادیم
 . کندیم ریتفس جهان با کنش نسبتِ
  گفته که  طورآن ب،،  توسااط  یآزاد  از  برشاامرده  یموان که  مینیبیم  بیترت  نیا به
  ماتلف  یمواان. دارناد  یجاد یونادیپ  کاانات یعمل  عقال  هم  و  ینظر  عقال  باا  هم  شاااد
  دارند  قرار  یهگل  نقد  نیا  مورض  در  شاود،یم  تیروا ب،  توساط  کهچنان کانت  در  یآزاد
 و  اساتنتاج نحوة  که  رسادیم  نظر به که  یمون  نیا  به.  هساتند  .ییاساتوالع  یهمگ که
   ی نقا  ننداشاات  لیده به  مفروض  یآزاد ب،،  نظر به  اهبته. سااتین  روشاان  آن  تینیع

  ادِی ز  اریبساا وجه  رایز.  کندیم  یشااتریب  کم، ما  به  یعمل  عقل  در  ،ییاسااتوال  یآزاد
  در که  باشاد عیوسا  آنقدر  یآزاد  از  مونا  نیا که  شاودیم موجب  ،ییاساتوال  یآزاد  یمونا
 که میباشا  خفا  نیا  مورض  در ما واقع  در  و  دهد  پوشاش  را  هاتیموقو  و  موارد  تمام واقع
 نساابت را  آن زین سااتین  عمل  ای  فرد به  اسااناد  قابل  یاخالق  تیمساائوه که  یزمان  یحت
 یمنظر  از  را  افراد میبتوان که  شااودیم موجب  مفروض  یآزاد  مفهوم  که  یدرحاه.  میده

  در  را  مفهوم  دو  نیا  از  ،یاچیه  با،  تیانهاا  در  اماا.  میبادان  ماتاار  یمنظر  از  و  متبور
  یآزاد  اطال   با  ما که اساات  موتقد و  داندینم  گشاااراه  و  درساات  تماماً  یینها  لیتحل

 :مفروض یآزاد و ییاستوال
  فااعال  باه  را رآزادی   اعماال  یگااه  م،یکنیم  حکم  رمنصااافااناهی   مورد،  دو  هر  عدر
  لی بد  اما.  دارد  وجود واقوا که  میکنیم  سالب  ییجا را  تیمسائوه  یگاه  م،یدهیم  نسابت

  اساناد  در  یاتاشاتباه  نیچن  شاهیهم که اسات  نیا میکن  را  اشاتباهات  نیا  یگاه  کهنیا
  30.م.یکن

 به  شااهیهم  ،ییاسااتوال  یآزاد  گرفتن  نظر  در  با ما که  ردیپذیم ب،  بیترت  نیا به
  یگاه   صارفاً  یمنظر  دو  کردیرو  اتاار با که  یدرحاه  م،یدانیم  آزادانه  را افوال  همة   لط
 اشاتباه  شاهیهم  میتوانیم که  اسات  بیترت  نیا به و  م یریگیم قرار  خفا  نیا  مورض  در

 . میکن جاجابه کردن اشتباه یگاه با را کردن
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  خود  یلیتحل  نگاه  پ ِ از  اول نکتة.  کرد اشاااره  نکته  دو به  دیبا ب،  نقد  مقام  در  اما
 تیروا  مهم  پژوهانکانت از  یکی  قول  از که اسات  ینقد  دوم  نکتة و  شاودیم  آشاکار  ما
  ییتوال اسا  یآزاد بر  مفروض  یآزاد  مفهوم  یبرتر  ساتین  روشان  کهنیا ناسات:  شاودیم
  یاخالق   یهاقضااوت  در  ما  یساردرگم  موجب  قدرهمان  مفروض  یآزاد واقع  در. ساتیچ
  طرف زین  یجهان  دو  فرض و  ییاسااتوال  یآزاد  در  رایز.  ییاسااتوال  یآزاد  که  شااودیم
  ،یا عنوان  باه چناانهم ،یویطب تیاعل  چرخاة در  بودن  احااطاه  و یجبرانگاار  یونی گر ید

  جهاان  ،یا  در و  متبور  همواره  جهاان  ،یا  در  ما هم  اجاآن  در واقع  در.  دارد  وجود  امکاان
 یمنظر  از  و  آزاد  یمنظر  از  همواره  مفروض  یآزاد  در  که  طورهمان.  میهست  آزاد  همواره
  در  ما به  توانندینم  میمفاه  نیا  از ،ی  چیه که  31نتاسااتیا  مشااکل.  میهساات  متبور
 و  جهان کدام  با مفابق  دیبا را  فرد  عمل میبدان  که  کنند کم،  یاخالق  درسات  قضااوت
  مفهوم  بر  یایبرتر چیه مفروض جهاان مفهوم  بیاترت  نیا  باه.  میکن  یداور  منظر  کادام
 ما  کندیم  گمان ب،  چرا که  ساتین  روشان و  ندارد  یجهان  دو  منظر  از  ییاساتوال  یآزاد
 . میدار قرار یکمتر یخفا مورض در مفروض یآزاد مفهوم با

  طول  در  ب، کهن ی ا با که است  ن یا ندکی م  اشاره  آن  به  سون یاه ی هِنر  که ی دوم  نکتة
  امکان   شرط  و  ربنا یز  کانت  یبرا  ییاستوال  ی آزاد  که  کندی م  اشاره   نکته   نی ا  به  بارها   بحث
  ی برا  یمشکل   ییاستوال  یآزاد  از  او  نقد  چگونه  که  دهدی نم   نشان  است،  یای آزاد  نوع   هر
  ی درحاه  نی ا.  آورد ی نم   دیپد   ی آزاد  از   -یی مونا   هر  قتی حق  در   ای –  گرید  یموان  به  شدن  قائل
  شدن  قائل   یبرا  آن  تیاوهو  و   یکانت  ی عمل  عقل   در  ییاستوال  ی آزاد  نقش  موضوع   که  است
  مفسران   که  بوده   یمهم   مسائل   از   گر، دی، ی  با   ی موان  نیا  نسبت  و   ی آزاد  از   یی مونا   هر   به
 32. اندپرداخته  آن   رامونی پ مناقشه و  بحث به ل یتفص  به

 یآزاد مفهوم و خيتار فلسفۀ

 شاةیاند  در مهم  ینقصاان  و  نقد مثابةبه  چفور  یآزاد  مفهوم  بودن  ییاساتوال که  میدید
 به  پاسا  یبرا  مقاهه  نیا  یتابیا  حلراه  به  تا  میکوشیم  حال.  شودیم  انینما کانت  یفلسف
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 مثابةبه  تواندیم کانت  یِایتار  شاااةیاند  چفور که  میده  نشاااان و  میبورداز  اشاااکال  نیا
.  کند   عمل  مفهوم  نیا از  ییاساتوال  کساری  خوانشِ  لِیتود  و  همسائل  نیا  حل  یبرا  یاعرصاه

 به کانت که  میکنیم  روشان کانت  یایتار  شاةیاند  یهامؤهفه و  آرار به  پرداختن ریمسا  از
 کانت   یایتار  آرار  در  شده  مفرح  نیمضام  و  نورداخت  یعقل  یادهیا  عنوان  به  صرفاً  ،یآزاد
 الزم  منظور  نیا به.  کندیم  آشاکار  گفتهشیپ  نیمضاام  از  تریانضامام  یمفهوم  در  را  یآزاد
 . میکن یواکاو را کانت یایتار شةیاند در مهم یهاهیماجان یبرخ ناست است

 خيتار مفهوم چالش

  ای تار  از بحث  امکان  واقع  در. اسات  یفلساف  میمفاه  نیترهغزنده از  یکی  ایتار  مفهوم
  ییدادها یرو  متموعه تیروا  ایتار  ساو،ی از.  اسات  مناقشاه  محل  خود  یفلساف  یمونا به

  گره  ندهیآ  نیتو  عدم و  یگشاااودگ  دییتأ  و  بودن  حادث  بودن،  یتترب  با که اسااات  یمتواه
 و  نییتب که  اسات  یکل  وحدت  و  یوساتگیپ  ینوع  تیحکا  ا.یتارع  گرید  یساو از.  خوردیم

  توانساتهینم  هرگز اول  یمونا به  ایتار. اسات  ریپذامکان  آن  دل  در  یجزئ  یدادهایرو فهم
  توانندیم  یصااورت  در  تنها  یایتار  عیوقا  واقع  در.  شااود واقع  لسااوفانیف  یساابرر  محل

 حسب  به  دادهایرو فهم و  نییتب  امکان که  ندیآ  شمار به  یعقالن  پژوهش یبرا  یموضوعات
  نی ا ری   در.  بااشاااد  ممکن اسااات،  آن از  یجزئ زین نییتب  نیا  خود کاه  یتردهیاچیپ تیاکل

 واقع  در. بود  خواهاد محاال نادهیآ یبرا یعقالن انتظاار  ایا  گاذشاااتاه  فهم  هرگوناه صاااورت
  ییساو  از و  بودن  عیبد با  ساو،ی  از  ایتار که آنتاسات  از  مفهوم  نیا  در  موجود  پارادوک 

 .دارد وندیپ یمندقاعده و استمرار با

  ین ی ردی   ینگارایتار  موضاال  ،یایتار  اتیاهه  مبدعان  از  یکی  عنوان به  ،33برگ  پانن
  خود  در  همزمان را  یمندقاعده  و بداعت  عنصاار  دو  اندتوینم که دانساات  نیا  در را  مدرن
 که  شاود فهم  تردهیچیپ  یتیکل  در  ایتار  که  اسات  نیا  مساتلزم او  ریتفسا واقع  در.  دهد  یجا
 به  رجوع  یاری به  ندهیآ  ینیبشیپ  و  هاآن  مقدمات  حساااب  بر عیوقا  حیتوضااا  آن  متن  در

 و  حدوث  ،یشااگفت  ،یزگتا  یحاو  دیبا  ایتار  گر،ید  یسااو  از. اساات  ریپذامکان  گذشااته
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  جساورانه برگ  پانن  مونا،  نیا  به.  باشاد  ممکن  وتیطب  از  آن  زیتم  همواره  تا  باشاد  تیخالق
  مفهوم گرو در زین -را مورخ یبرا یحت  کاه لساااوف،یف یبرا  تنهاا ناه– ایتاار  توقال امکاان
  یها یژگیو  حفظ  متضاامن که  یاوهیشاا به  ایتار  وحدت  تصااور  که  آنتا  از:عداد  قرار  خدا

 واقع  به  دیبا  مفهوم  نیا  پ   گردد،یم  ممکن  خدا  یاری به  فقط اسااات  یایتار مرا  خا 
  .34.باشد واجب و الزم مورخ یبرا

 قامت  در  برگ  پانن  که  یپاسااا و  ایتار  یمفهوم  چاهش  نیا  با  ینیادیبن  نحو به کانت
  ای تار  ،ی  دةیا  رساااهة کانت.  بود  بانیگر به  دساات  نهاد،  شیپ  یایتار  اتیاهه   یتأساا
 واقع   در.  کندیم  آ از  ایتار  یمفهوم  چاهش  یبررسا  با  را  یوطن  جهان  منظر  از  ولشامجهان
.  شاود یم  گرفته نظر  در  انساان  آزاد  ارادة  عمل  عرصاة  منزهة به  -وتیطب با  تقابل  در–  ایتار
 اما  شااود،  پرورانده  یکیزیمتاف  نحو به  اراده  یآزاد  مفهوم  قدر  هر که  کندیم  ادعا کانت  اما
. اسات فهم  و  نیتو  قابل  ینیمو  نیقوان تحت  انساان  عمل که  اسات  آن  یایگو  ایتار  هم  باز
  یِاراد   آزادِ  اعماالِ  اگر بااشاااناد،  یماف  لیادال نیا  قادر  هر  کاه  دیاگویم  ماا باه  ایتاار  واقع  در

  دارهایپد  در  مندینظام  یتواه  میتوانیم  تاًینها  م،یریبگ نظر  در  کالن  ساافح  در  را  انسااان
  پانن که  -یمندقاعده  و  بداعت–  هسااتند  یاؤهفهم  دو  همان  عنصاار  دو  نیا.  میکن کشااف
 به  توجه  ضامن کانت.  دانساتیم  ایتار  مفهوم  زیبرانگچاهش  عناصار  نتریمهم  را  آنها  برگ

  ای تار فهم  و مفاهوه  در  مؤهفه  دو  نیا  گردآوردن  یبرا  خود  خا   یپاسااا  عنصاار،  دو  نیا
  متولق  هزوماً  کند،یم  آشکار  انانس  رفتار  در  ایتار که  یایتمندی ا کانت  باور  به.  آورد  دیپد
 به  هاانساان  همة  یحت و  یانساان  فرد  هر:ع دیگویم باره  نیا  در او.  ساتین انساانها  خود به
 و  خود  وةیشا  به کدام  هر  شاان،اهداف  یریگیپ  با  هاآن که  ندارند  یچندان  توجه  قتیحق  نیا
  ارتقاء  ریمسا  در  د،انشاده  تیهدا  ییگو  کهچنان  ناخواساته،  گر،دی،ی  با  تضااد  در  ا لب  یحت

  احتماالً  دانساتندیم  اگر  یحت و  ساتندین  آگاه  آن  از که  یهدف.  کنندیم  عمل وتیطب  هدف
  35.نداشت. یتیاهم شانیبرا

  یموجود  نه او که  اسات  آن  گرنشاان  انساان  رفتار که  شاودیم  یمدع  ادامه  در کانت
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  کودکانه اریبسا  انساان  رفتار واقع،  در 36.اسات  زهی ر  فرةیسا تحت  کامالً نه  و  موقول  کامالً
  نی ا باا و  نادارد  خود  آن از  یهادف  چیه کاه  فکر  نیا  دآوریاپاد و  رسااادیم نظر باه  یعنادمن و

  در.  37کرد کشاف  پوچ  رفتار  نیهم  خالل از  را  وتیطب از  یخاصا  طرح  توانیم  ییگو  وجود
 و  سارنا  گرفتن  دسات به  یپ  در  یایتار  یهارسااهه  گرید  در و  رسااهه  نیا  در کانت واقع
 . است قیطر نیهم از شمولجهان و یکل ایتار ،ی  یتأس

  تحقق  منزهة به  دیبا تیانساان  ایتار که اسات  نیا  رسااهه  نیا  در کانت  یکل  یریگتهینت
 باه  همآن شاااود   دهیاد یرونیب  و  یدرون کاامالِ نهاادِ ،یا  تاادیا یبرا  38واتیطب  پنهاان طرح
 و  نهاد  نیچن  تحقق  نهات نه  درواقع.  39یانسااان  یهاتیقابل  توسااوة  امکان  شاارط  تنها  منزهة
 به  ایتار  درک  بلکه اسات،  یانساان  یهاییتوانا  توساوة و  بقا  امکان  شارط  وتیطب  از  یطرح
  نی ا به.  اسات  یانساان  ایتار یبرا  وتیطب  طرح  تحقق  امکان  شارط از  یباشا  زین  وهیشا  نیا

 که وت،یطب  طرح  اسااس  بر  جهان  شامولجهان  ایتار  میترسا  یبرا  یفلساف  کوشاش که  مونا
  بَرندهشیپ  و  ممکن  باشااد،  وتیطب  هدف یراسااتا  در انسااان  نوع  یمدن  اتحاد  به  موفوف
  در  موجود  توارض شارح  به -نهم  گزارة–  گزاره  نیآخر  در  که اسات  لیده  نیهم  به. اسات
 که  برسااد نظربه  بیعت اساات  ممکن که  کندیم  ارعان  او.  پردازدیم  ایتار  گونةنیا فهم
  می ریبگ  نظر  در  دهد  رخ  دیبا  کهچنان  جهان  یادادهیرو  تیروا  رمان،  ،ی  چونهم  را  ایتار
  ین یشایپ  و  یعقل  یایتار  ساود به  یتترب  ایتار  سارکو   دینبا  او  قصاد که  دهدیم  هشادار و

 با  قضاا از  که)  یفلساف  رهن  ،ی که  شاود دانساته  متفاوت  یمنظر  دیبا  بلکه.  شاود دانساته
  یمنابو  و  روهاین  گرا  گرید  عبارت  به.  نهدیم  شیپ( سااتین  گانهیب  ایتار  از  گسااترده  دانش
 میتقسا  وت.یطبع  و  .یآزادع  یکل دساتة  دو به  را  ردیگیم سارچشامه  هاآن  از  ایتار که
  هااآن  از  برآماده  یهااانیاجر  تاأرر و  ریتاأر  یچگونگ  کاانات نظر از  کاه مییبگو  میتوانیم  م،یکن
  ید ن یفرآ  ایتار: عاولی  ریتوب  به.  زندیم رقم  را  آن  انیپا و  یانسااان  ایتار که  اساات  یزیچ

  40.وندد.یپیم وقوع به وتیطب و یآزاد سنتز آن در که است

  یعقل  و  یانساان  صارفاً نه و  یتترب و  یویطب  صارفاً  یامر نه کانت منظر  از  ایتار  پ   
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 فراهم  وتیطب  پنهان طرح  که اسات  یبساتر  در  روهاین  نیا  تضاار   حاصال  بلکه.  اسات
 .آوردیم

 یعمل عقل در خيتار و نيد یختگیآم

  آن که اسات  یمباحث از  مملو کانت  یایتار  یهارسااهه  کهآن  گرید  ملتأ قابل  نکتة
  در  کاانات  واقع در.  دهادیم  ونادیپ  تیاحیمسااا از برآماده  یاعتقااد  اصاااول  و  اتیااهه باا  را

  یها پرساش اصاوالً  و  عموماً که  افتهی کار  و سار  ییهاپرساش  با  اشیایتار  یهارسااهه
 :هستند یاتیاهه

  41(بشر ایتار یاحتماه یسرآ ازها کتا  در) د شویم داریپد جهان در چگونه شر
  باا   در  کتاا   در)  دارد یم روا  را  گنااهاانیب  رنج  ژهویباه و  یاخالق شااار  خاداوناد  چرا
  42(ممکن یفلسف سةیتئود هر شکست
  43(زهایچ همة انیپا کتا  در) ابد ییم انیپا چگونه ایتار
  صالح  کتا   در)  ر یخ  ای  دارد  وجود  یاخالق شارفتیپ  ای اسات  ممکن  شار بر   لبه  ایآ
  46(45هادانشکده نزاع دوم باش و 44داریپا

  ندة.یآع  و  حال.ع  گذشااته.،ع  تیروا  با  خود  یایتار  یهارساااهه  در کانت واقع  در
 که یاشاده  مودهیپ ریمسا او.  ابدییم  کار و  سار  مراحل  نیا  از  گذار  نحوة  و یانساان  ایتار

 دقت  به  را  شوند  منتر  گردی،ی  به  یایتار  نحوبه  مراحل  نیا  از  ،ی  هر  شودیم  موجب
  یا ی تار  یهارسااهه  در  یاصال  مؤهفة ساه منظر  نیا از.  کندیم  یبررسا  مرحله به  مرحله و
 :اندییشناسا قابل کانت یاسیس و

 را  ما وتیطب  چفور  نکهیا)  انسااان  یایتار  دشااوارِ  وضااع  یهاساارچشاامه  نییتب.  1
 .(کندیم فرهنگ و نزاع وضع به یویطب وضع از خروج به ریناگز
 وضااع  در  سااتنیز  یمونا به)  موناساات  چه به  بودن  امندیتار  موجود  نکهیا  انیب.  2
 و  یویطب  نیقوان  از  ینظام تحت  و  دوهت  ای  یمدن  جاموة  ،ی  توساط  شادن  یداور  نزاع،
 .(یاخالق
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 و  باشااد داشااته  ندهیآ  به  دیبا  فرد که  یکردیرو  خصااو   در  الزم  یهاساارخط.  3
 دیام  و  ملل  جاموة  سااختن یبرا  تالش. )باشاد  داشاته دیام  آن به  تواندیم که  یتیوضاو
  47(.کامل یاخالق جاموة ،ی یبرا
  شدت   به  مراحل،   نیا   ری تفس  و  فی توص  در   او  زبان   که  است  نی ا  توجه  قابل  ینکته  
 . است تیانسان ا یتار تیروا  در  ی نید  ن یمضام با اته یآم  و ین ید

   یآزاد برآمدن و عقل رشد خيتار تيروا

  م یگفت  ین ید  نیمضام  با  آن  یاتگ یآم  و  ایتار   میمفاه  ضاحیا   صو خ  در  چهآن   از
  یی استوال   ی امر  صرفاً  یآزاد  مقوهة  کانت  یبرا  کهن یا  ناست.  برد  یپ   مسئله   دو  به  توان یم

  و   ی و یطب  یروهاین  با  تضار   دل  از  یآزاد   چفور  دهد  نشان  دیکوش  کانت  قتیحق  در. نبود
  ر یمس  ن یا  کهن یا  دوم. وندد یپی م   وقوع  به  عقل   رشد  ریمس در  ی گام  مثابةبه  و   ای تار  دل  در
  از   آن  حی تشر  در   کانت  -م یگفت  شتریپ  چهچنان –  که  شودی م  ممکن   ی ندیفرآ   ق یطر  از

 . میپرداز ی م  هاآن  حی تشر  به ادامه  در  که یانکته  دو.  برد بهره ی ن ید  زبان و ن یمضام

 جهان در شر شيدایپ یچگونگ/گذشته

  سافر  داساتان  از  گرفتن  کم، با  بشار  ایتار  یاحتماه  یسارآ ازها  رسااهة  در کانت
  وتاًیطب  که  کندیم  آ از  یزوج  از  را  داستان  او.  کند  تیروا  را  ایتار  آ از  کوشدیم  شیدایپ
 او.  شاودیم  رهنمون  زهی ر  لةیوسا به  هاآن  عمل.  اسات  ازین  آن به  بشار  نسال ادامة  یبرا
 کاه  یماادام  کاه کنادیم  ادعاا  و  ناامادیم  the voice of God  خاداوناد ینادا  را  زهی ر

 به  زود  یلیخ  عقل اما.  رودیم  شیپ  یخوب  به  زیچ  همه  کندیم  یرویپ ندا  نیا  از  انسااان
  یازها ین ساافح  از او  یازهاین.  سااتین   ذا  دنبال به  صاارفاً  گرید  انسااان.  48افتدیم  کار
 از  ییآشانا  نیا.  شاودیم  آشانا  ماتلف  یهاطوم  دنیچشا  هذت با  و  رودیم  فراتر  یزی ر
  نی ا.  زندیم  دامن  شاهوت  و  تتمل به و  شاودیم  پرورانده  لیتا  کم، با  و  عقل  قیطر

  نی هم  حال  نیع  در اما.  کندیم  وارد  زهی ر  یندا بر  عقل که  اسات  یایمنف  ارر  نیناسات
  بردة و  محصاور  واناتیح  گرید  چونهم  را  خود  گرید او.  دیگشاایم  را  انساان  چشام  ارر،
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 یبسااطت  با که اسات  واناتیح  گرید  صاف  از انساان  خروج  نیاوه  نیا.  کندینم  ح   زهی ر
 واقع  در و عقال رشاااد مراحال  سااارآ ااز  عقال  از اساااتفااده نیا.  کننادیم عمال  یزی ر

 به  مرور به  را او  ندهیآ انتظار  و  ساک   زةی ر  ه،یتغذ  زةی ر.  شاودیم  فرهنگ  یریگشاکل
 او  یانساااان  یقیحق گااهیجاا  باه  را  او  و کنادیم  جادا وانااتیح گرید  صاااف  از کاامال  طور
  دنی رسا  یهاراه  انتاا  و  یگذارهدف  یبرا  عقل  از  تواندیم که  فهمدیم او.  رسااندیم
  تِی  ا او که  رساادیم  مبهم فهم  نیا به  عقل،  از  اسااتفاده  تةینت  در.  کند  اسااتفاده  آن به
  مراحل  در که  یفهم.  دهد  قرار  شااتنیخو  تی ا  را  خود  تواندیم و  اساات وتیطب  یواقو
  دی نبا که  برساد  تهینت  نیا به  تا  شاود  یم سابب و  دهیرسا شاتریب  حیتصار به  عقل  رشاد
  ری توب به  که است  مرحله  نیا  در.  ردیگ  نظر  در  گرید  یهدف  یبرا  یالهیوس  را  یکس  هرگز
  ةی ما که اندازه  همان  درساات که  یگذار.  شااود.یم  زاده  وتیطب  رحم  ازع  انسااان کانت

  فرهنگ  وضع به  یویطب وضع  از  انسان  خروج واقع  در.  است  زین  خفرناک  است،  مباهات
  جهان به  سااقوط و  عدن  باغ  در  یزندگ و  کودکانه تیامن  از او  خروج  یمونا به  تمدن، و

  یپاساادار   از  گذار با  بشاار  ایتار  آ ازگاه  ب،یترت  نیا به.  هاسااتمشااقت و  هایدشااوار
 . شودیم میترس یآزاد به وت،یطب

  ری درگ   دتشاا به  یایتار  آ ازگاه  نیا  بودن  شاار  ای  ریخ  مورد  در کانت  قضاااوت  اما
 و  یراحت از  خروج  و  49سااقوط.ع  ینید  زبان به  متیعز نقفة  نیا  یطرف از.  اساات ابهام
  دانسااتن باخت و  برد  یطرف از.  شااودیم  دانسااته  رنج و  نزاع  ورطة  در  افتادن  و تیامن
  ای تار  به  یشاص  کامالً  منظر  از  ما  که  داندیم  مفرح  یزمان  تنها  را  عقل  رشد  و  ،یتحر
  در  شارفتیپ-انساان  نوع  رسااهت  ما  اگر که اسات  باور  نیا  بر تکان واقع  در.  میکن نظر
  کناار بوده بااخات  ایا برد  دادیارو نیا کاه پرساااش نیا  م،یریبگ نظر در را  -کماال  ریمسااا

  برد  نوع  یبرا اما  باشاد باخت  یفرد  منظر  از  ریمسا  نیا  آ از اسات  ممکن واقع  در.  رودیم
 .50است
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  شمولجهان  ایتار  ،ی  دةیا  رساهة  در  شتریپ  را  یحکم  نیچن یبرا  الزم  یمبان کانت
 تاا اول گزارة  در  کاانات رسااااهاة  نیا در واقع، در.  بود کرده  یزیریپ  یوطنجهاان منظر از

  گزارة  در  او.  کندیم  حیتشار  را اسات الزم  یریگتهینت  نیا  یبرا که  یاصاوه  رئوس ساوم
  یو یطب یاساااتوادادهاا  تماام  کاه  داردیم  الزم  منادیتیا اا اصااال  کاه کنادیم  انیاب  اول

.  شااوند   پرورانده  شااده  گرفته نظر  در  هاآن  یبرا که  یهدف طبق  بر  تاًینها  دیبا  موجودات
 را  آن  اگر که  یایتئور اساات   وتیطب  از  یی ا  یتئور  خالف  یطرح  نیچن  ماندن ناکام
  اساتودادها  نیا که اسات  روشان اما.  میساتین  وت.یطبع  درک به  قادر  گرید  میبگذار  کنار
 را  ما  ا،یتار  یعقل  خوانش  نیبنابرا.  ساتندین  ییکوفاشا  قابل  فرد  یشااصا  اتیح  ظرف  در
  یاسااتودادها   نیا  شااودیم  گفته  آن  در که  میباشاا  قائل  یدوم  گزارة  به  تا  داردیم  آن  بر
 طرح  دیبا وتیطب  ساوم  گزارة طبق  اما.  فرد  در نه و  ابدییم  گساترش  نوع  در  تنها  یویطب
 اصال  طبق  اگر واقع  در.  باشاد  داشاته انساان  یبرا ریمسا  نیا  مودنیپ یبرا  زین  یگرید
 زمرة  از  عقال  اگر  و  برساااد ییشاااکوفاا  باه  کاه  داشااات یارگاان توانینم  منادیتیا اا

  یر کارگیبه  ریمسا  از  صارفاً  انساان  کمال راه  دینبا  گاهآن  باشاد،  انساان  یویطب  یاساتودادها
  ری سااا  به نساابت  دیبا  ر،یناگز  انسااان، به  عقل  دادن با  وتیطب  مونا  نیا به.  بگذرد  زهی ر

  استفاده  گرو  در  را  او  کمال  و  سوادت  و  دارد  روا  انسان  به  یشتریب  یریگسات  اتموجود
  نی چن  وتیطب: عکندیم  انیب  را  آن  ساوم  گزارة که  یاصال.  باشاد  داده  قرار  شیخو  عقل  از

  بساط  اشیوانیح  وجود  یکیمکان  سااختار  یفراساو به  را او  چهآن  هر  انساان که  خواساته
  چهآن  مگر  نباشد   مندبهره  یکماه  و  سوادت  چیه  و.  باشد  خودش  برعهدة  کامالً  دهد،یم

  .51.است آورده بدست شیخو عقل لةیوس به و زهی ر از رها
  حق   در   وتیطب  که  است   یای ریگسات  انیبن  و  گفتهش ی پ  اصول   الزمة   شرط،   نیا
  رابت،   و   ن یمتو  ش ی شاپیپ  ی امر  نه   عقل   و   انسان   ن یبنابرا.  است  نداشته  روا  وانات یح   گر ید
  محقق   وت یطب  از   ی جدا  یا یتار  ر یمس  در   را  خود  که   است  استکمال   به  رو   و   الی س  یامر  که
  ان ینما   روسو   با   کانت  کرد ی رو  ز یتما   از   ی گری د  پردة   جان ی ا  در  دپلن   ر یتفس  یمبنا  بر.  سازدیم
  سقوط. ع  کلمة   از   که  یای منف   بار   ر می عل   او،   مفسران   ا لب  و   روسو   چون هم   کانت .  شود یم
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  یامر  را  آن  تاًینها  شود،ی م   متبادر  رهن  به  عقل  رشد  و  یاتگ یگبران  شروع  فیتوص  یبرا
  مبهم   ی وضو  فرهنگ  وضع  که  است   درست.  دادی نم   رخ  بود  بهتر   که  کندی نم   ی ابیارز   ی منف
  وضع   به   نسبت  وجود   ن یا  با   اما   دهد، ی نم   شر   بر   ر یخ  ی روزی پ  ی برا  ی ن یتضم  ا ی  د ینو   که  است
  انسان   یعقالن  یقوا  و   استودادها  پرورش یبرا  ی سرآ از  را ی ز.  است  شی پ  به   یگام   ن یشیپ

 .52است

 نزاع و شر وض  در ستنيز /حال

  قی طر  از  فرهنگ به  نهادن  پا و  یویطب  وضاع  از  آمدن  رونیب کانت  نظر از که  میگفت
  یا ی تار  ریمساا  همزمان  و  تیازه از  انسااان  خروج  ا،یتار  آ از موجب  عقل،  یرکارگیبه
  خوردیم رقم  عقل کاربسات  با که  ینزاع  شاروع  حال،  نیع  در  اما.  شاد  شار  شادن  داریپد
  نزاع  نیا که  بود  نیا  شاد  گفته  شاتریپ  که  طورآن  آن  علت.  شاودینم  دانساته  یمنف  یامر

  یچگونگ  تا  کوشاادیم کانت  مرحله  نیا  در. اساات  یانسااان  یعقل  یقوا  پروراندن ساابب
  شااار بر  ه لب  و  مرحله  نیا  از  گذار یبرا  خود که  ییهاامکان  و  نزاع از  مرحله  نیا  تیتثب
 یبرا  وتیطب  طرح با  وندیپ  در  چگونه  نزاع که  دهد  نشاان  و  دهد  حیتوضا را  آوردیم  دیپد

 .ردیگ قرار ریخ ریمس در دوباره ایتار که شودیم سبب انسان
  دوره  نیا  شاروع  کندیم  تیروا بشار  ایتار  یاحتماه  یسارآ ازها  در  کانت که  طورآن

  در. اساات  بوده  یکشاااورز  یزندگ هب  یشاابان  یزندگ  از  یزندگ سااب،  رییتغ  با  مصااادف
  یگروه   هر.  کنندینم  احسااس افراد  گرید  با  یکینزد  یبرا  یاجبار  افراد،  یشابان  یزندگ
  دور  گرید  گروه از یکاف  قدر به  که  ابنادیا  اساااتقرار  یمکاان  در  تواننادیم  یراحت به افراد  از

  یبرقرار  و  مصااهحه  یبرا  یضارورت که  دهدیم  را  امکان  نیا  هاآن به  جاییجابه.  اسات
  یزندگ  به  یزندگ  سااب،  رییتغ  با اما.  باشااد  نداشااته  وجود  گرانید با  یدائم  یمناساابات
  گرانید  کنار  در  یزندگ  به اهزام  به را  هاآن  خا   یمحل  در  اساتقرار به  اجبار  ،یکشااورز

  طرف  ،ی  از  نیبنابرا.  دهدیم  سو   یانسان  یهاگروه  گرید  با  مناسبات میتنظ  طبع به  و
 که روبروسات  یاهیام و  شاهوات  با  گر،ید  یساو  از و  گران،ید با  مصااهحه به  اجبار  با  انساان
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  را.  53یزیساتهمع  وضاع  نیا کانت.  دهدیم  ساو   گرانید با  یدائم  نزاع  ریمسا  در  را او
 و  ایتاار  محرک  او  منظر  از  کاه  یزیچ.  ناامادیم.  54یراجتمااعی   یر یپاذیاجتمااعع ینوع
 . است فرهنگ و عقل رشد

 کانت  ،یوطن  جهان  منظر  از  شامولجهان  ایتار ،ی  دةیا  سااهةر از  چهارم  گزارة  در
 لةیوسااا  را  جاموه  در  .یزیساااتهمع وتیطب  چفور  که  پردازدیم  دهیا  نیا  حیتشااار به
 علت  به  تاًینها  یزیساتهم  نیا که  یطور  به.  دهدیم قرار  انساان  یاساتودادها  شارفتیپ

  نی ا  از  کاانات  ورمنظ.  شاااودیم  بادل  جاامواه  از  یامحوراناهقاانون  سااااختاار  اساااتقرار
 انسااان  ساارشاات  خصااو   در  نیادیبن  یژگیو  ،ی  انیب  .یراجتماعی   یریپذاجتماعع

 به  ورود به  لیم  خود از  محافظت به  لیتما  لیده به  که  آنقدرهم  انسااان  کهنیا.  اساات
  یوند یپ  شااکسااتن به  را او  دائماً که اساات  یالتیتما  ریدرگ  اندازه  همان به  دارد،  جاموه
 انساااان مقاام  در او  واقع،  در.  اسااات  آن  گرو در  جاامواه  ماانه قوام  کاه  دهادیم ساااو 

  نی ا در او  باا زین  گرانید  کاه جااآن از اماا کناد،  بااهفوال را خود  اهاداف و  قوا  تماام  خواهادیم
  نی ا.  شاودیم  بانیگر به  دسات زهیسات  و  مقاومت  ینوع  با  اندمشاترک خواسات  و  لیتما
  یتنبل   و  یکرخت  بر   لبه  عامل  ت،یماهک  و  قدرت  به  لیم با که  اسات  یزیچ  همان  زهیسات
  نی ا  نبودن  صاورت  در که  یزیچ.  شاودیم یانساان  یاساتودادها و  قوا  رسااندن تیفول  به و

  یهاا ییتواناا ماانادن مغفول  و آرام  و  یشاااباان  یزنادگ امتاداد  در ساااتنیز  بااعاث محرک،
  داده  قرار  انساان  نهاد  در را  آن که  یوتیطب  که  یزیچ.  شادیم  انساان  شارفتیپ و  یانساان

 و  انهیجورقابت  حسادبار  یِنیخودب  ،یافکنفتنه یبرا  وتیطب  از  دییایب  پ :عداندیم  ترشایپ
  همة  هانیا  بدون!  میباش  گذارسواس  قدرت و  تیماهک یبرا  رشیناپذیریس  شهوت  یبرا

.  ماند یم  خفته و افتهین  پرورش  ،یابد  یخواب  در  انسااان  درخشااان  یویطب  یاسااتودادها
  یپ   در اسات  بهتر  نوع  یبرا  زیچ چه  داندیم که  وتیطب اام  دارد  ساازیهم به  لیم  انساان
  .55.است زیست

.  56وتی طب  رنگینع  را  فرهنگ   و  انسان  شرفتیپ  یبرا   ز یست  نی ا  از  استفاده  کانت
  برد ش یپ  یبرا  انسان   از  استفاده   ی هگل .  57عقل   رنگ ینع  ادآوری   وضوح   به   که  یز یچ.  نامدیم
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  انسان   کردن   خارج   سفح   در   تواندی نم   صرفاً   کانت   منظر   از   نزاع   ن یا  کهآن   جاهب .  است  ا یتار
  ی برا  ی عامل  د یبا   و   بماند  متوقف   ی اجتماع   وضع   در  او   یاجبار   استقرار   و  ی و یطب  وضع   از
  در  انسان   ی قوا  شرفتیپ  و   ات ی ح  اگر   واقع  در .  شود   هم  یاخالق   ی وضو   استقرار  و   شرفتیپ

  متموعه   به  58ضفرار ا  سر  از   صرفاً   آن   در   که  یاجاموه   باشد،   جاموه   ،ی  دل  در   ستنیز  گرو
  کتا   در   کانت.  باشد  کننده  ن یتضم   تواندی نم   م،یاداده   تن  خود   از   محافظت  ی برا  ینیقوان
  گر ید   و  قدرت  و  شهوت  و  حسادت  که  دهدی م   حیتوض  صرف  عقل  چهارچو   در  نید
  ن ی ا  به.  هاستانسان   گر ید   انیم  در   انسان  که  کندی م   بروز  شتر یب  ی زمان  خصمانه  الت یتما
  است  ممکن   یاجاموه   بسط  و  استقرار  ق یطر  از  تنها  یخوب اصل    لبة  و  داریپا   صلح   بیترت
  ی کل   در  را  جاموه  یاعضا  باشد   توانسته  و  باشد  شده  داده  سامان  لتیفض  اساس  بر  که
  ب یترت  نی ا  به  فقط  واقع،  در .  آورد  گرد   اندشده   مهار  یدرون  یهازه ی انگ  با  که  مند-لتیفض
  ن یتضم  ی برا  واقع،  در .  داشت  شر   بر   ر یخ  اصل   یروزیپ   به   دی ام  توان ی م  که  است

  ی نیقوان  متموعه   اساس   بر   صرفاً   گر ید  جاموه   که   است  از ین  ی انسان  کامل   یی خودشکوفا
  تری دائم   یی بقا  که  کند  حرکت  یاخالق  یکل   سمت  به  کمکم  و   نباشد،   استوار   ی رونیب  و   یجبر
  ن یچن  توانی م   چفور  کهنی ا.  آورد ی م  فراهم  یفرد  یی خودشکوفا  یبرا  ترعیوس  یامکان  و

  منظر   از  شمولجهان   ای تار  ،ی  دة یا  رساهة   از   پنتم  گزارة  در  کرد،  مستقر  را  یاجاموه
 . شودی م  یبررس و طرح  انسان  نوع  ی دشوار  نی بزرگتر عنوان  به یوطنجهان 

 کامل یاخالق جامعۀ یبرا دیام اي یراعلیخ /ندهيآ

  نوع  یدشاااوار  نتریبزرگ  یاخالق  یاجاموه  اساااتقرار  یچگونگ  و  امکان  چرا  نکهیا
 به. اسات اساتنتاج  قابل  یانساان  سارشات  خصاو   در  گفتهشیپ  یهامؤهفه  از  اسات  انساان

 از.  اسات  شیخو  یشااصا  منفوت  دنبال به  خود  سارشات  به  توجه با  انساان که  مونا  نیا
  تندتر  را  جدال و  یزیساتهم  نیا  آتش  هاانساان  گرید  کنار  در و  جاموه  در  ساتنیز  یطرف
 به.  هساتند مشاترک  انهیجوزهیسات  التیتما  نیا  در  ما  با زین  هاانساان  گرید  رایز.  کندیم
  منتر  یاجاموه به  تاًینها  وتیطب طرح  که  اسااات  ممکن  کامالً کانت نظر  از  ب،یترت  نیا
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  نی ا  نیبنابرا. اساات نشااده  تریاخالق  هنوز اما  باشااد  ترمتمدنانه  و  ترشاارفتهیپ که  شااود
  چون  شاود   لیتشاک  چگونه  دیبا  یالقاخ جاموة  ،ی که  شاودیم مفرح  یاسااسا  مشاکل

  نی بنابرا و  دارد  اجیاحت  گرید  یسارور به  التیتما  نیا به  نشادن  میتسال  یبرا  یسارور  هر
  خواهان  ار،یاخت  با  هاانسااان  آن  در که  داشاات  یاجاموه  ییبرپا به  دیام  توانیم  چگونه
  چو   نیچن  از اسات  ممکن  چفور:عیکانت  ریتوب به  ای  باشاند   یاخالق  یاجاموه به  ورود
  خصاو   در  یپرساشا  پرساش  نیا واقع  در  شاود .  سااخته  درسات  یزیچ  یمووج  و کج

 که اسات  یاجاموه و  انساان  یانضامام  یهایژگیو  به  توجه با  اخال   شادن  محقق  امکان
  ای تار  که داشات  یموقوه  دیام  توانیم  ایآ کهنیا  از  پرساش.  کنندیم  یزندگ  آن  در  افراد
 که اسات  یپرساشا  پرساش،  نیا  شاود   ریخ به  ختم شار،  و  ریخ  مبارزة  عرصاة مثابةبه
 وضاع  حیتشار  در  اگر  واقع  در.  زندیم  وندیپ او  ینید  شاةیاند به  را کانت  یایتار  شاةیاند

 و  ندهیآ مبحث  کرد،یم  اساتفاده  فیتوصا یبرا  ینید  زبان  از صارفاً  کانت حال  و  گذشاته
  نی چن  تحقق  که  امون  نیا به.  خوردیم  وندیپ  یاتیاهه  نیمضااام  با  یراعلیخ  تحقق  امکان
 .است یاخالق مانیا به توسل و یاهه یاری گرو در یاجاموه
 نشااان کانت  یایتار  آرار  دل  از که اساات  نیا اساات مهم  ما یبرا  جانیا  در  چهآن
 از  شاود،یم  آ از  زهی ر  از  و وتیطب  طرح  قیطر  از که  عقل  رشاد ریمسا  که میباشا  داده
  دپلن.  شودیم  یمنته  یاخالق  قانون  تحت  یآزاد  ساختن  مندقاعده به  ریناگز  نزاع،  ریمس

 به وتیطب  از  گذار  نیا  نوزدهم  قرن  لساوفانیف  از یاریبسا  چونهم کانت  که  اسات  موتقد
 اساات  وتیطب  خود  نیا کانت  باور به واقع  در.  داندینم  وت.یطبع  طرح  صاارفاً  را  یآزاد
  دادهایرو  از  یدیجد  چرخة  خلق به  متبور  و  ریناگز وتیطب  از  یساازآزاد به  را  انساان که
 از  انسان  یخودآموز  با  تنها اما  شودیم  آ از  وتیطب با است  درسات که  یاچرخه.  کندیم
 وتیطب  ییگو که است  یاگونه  به  دادهایرو  ریمس: عدپلن  ریتوب به.  ابدییم  انیپا  وتیطب

 طرح.  اسات کانت  ایتار  فلسافة  یمرکز  دةیا  نیا.  کندیم  بودن  آزاد به  متبور  را  انساان
  .59.کند گذارخودقانون یموجود به بدل را انسان که است نآ وتیطب
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  وجود  یپارادوکسا  ییگو وتیطب  طرح  از  یآزاد  برآمدن  یچگونگ از  ریتفسا  نیا  در  اما
  پاارادوک . کنادیم  نقال  60میفکنهاا قول از را  آن پااساااا و ییشااانااساااا  دپلن  کاه  دارد
  چرخة از  مساتقل  یزادآ  ای  رایز.  موناساتیب  وتیطب  جبرِ از  برآمده  یآزاد که  نتاساتیا

  نی ا به و  ندارد  وجود  دو  نیا  انیم  ینسابت و  اسات  یکیمکان  ای  یشاناختتی ا  ضارورت
  ای . میبزن  حرف  شااودیم  منتر  یآزاد به که  وتیطب  از  یطرح  از که  موناسااتیب  بیترت
  می فکنها که  یپاساا که  ییتنگنا.  ساتین  یآزاد  گرید و اسات  افتهی  ضارورت  یامر  یآزاد
  ممکن  مونا  نیا به  یآزاد  از  کردن  صاااحبت که اسااات  نیا  نهدیم  شیپ  آن  حل  یبرا

 که ساتین  وتیطب  نیا  شاود   حل  مشاکل که  کندیم  ایمه  را  یفیشارا  وتیطب:عرایز اسات
 او.  آورد بدسات  را  حل  راه  دیبا  هم و  تواندیم  هم که اسات  انساان.  کندیم  حل  را  مشاکل

  شی بقا   چون  و  دهدینم  امانت  شیبرا  یکار  نیچن  وتیطب  رایز  آورد  بدسات  را  پاساا  دیبا
  .61.است مسئله حل گرو در
  و   شودی م   حل  قابل  ی آزاد  و  وتیطب  دوگانة  و   شکاف  دپلن  ریتفس   در  بیترت   نیا  به
  را  ایتار  یو یطب و یعقل  یروها ین تضار  دل  از سوژه یآزاد ندیفرآ کانت، یایتار  شةیاند

  و   طی شرا  دل  از  انسان  یبقا   یبرا  ممکن   لی بد  گانهی  عنوان  به  را  اخال   و  دهدی م  شرح
  ی موان   در   کهچنان -  ی آزاد  که   مونا  ن یا  به .  کشدی م   ش یپ  -ی نیش یپ  نه   و–  ی انضمام  اهزامات 
  علل   رةیزنت  با   تقابلِ  در  و  جدا  علل  از  یاره یزنت  و   منتزع  کامال  گری د  -میگفت  آن  یی استوال
  را   خود   قق تح   ر یمس  ا یتار  دل   در  و   وتیطب  ر یمس  از   اتفاقاً   بلکه   شود، ی نم  فی تور  ی ویطب
  ست، ین یدائم   نزاع وضع در  ستن یز  به قادر  سو، ی از  که ی انسان که  مونا نی ا به. دی مایپیم
  یاخالق   با  وندی پ  در   تنها  را   -داری پا  صلح  یکانت  ریتوب  به  ا ی -  ی واقو  صلح  گرید   یسو  از  و

  یآزاد   تحقق  ریمس  در   ریناگز  یگام   مثابةبه   را  شدن   یاخالق  ابد، یی م  ی عموم  عرصة   در   شدن
 . کندی م  محقق و یی شناسا خود 
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 گیرینتیجه

  یآزاد   مفهوم  بودن  ییاسااتوال  اتهام  میده  نشااان  میکرد کوشااش  نوشااتار  نیا  در
  انیب  قتیحق  در. سااتین  منصاافانه  چندان  کانت،  یایتار  آرار  خوانش  پرتو  در کمدساات
  یا یتار  آرار.  نبود  یآزاد  مفهوم  ضاحیا  یبرا کانت  کوشش  نحوة  تنها  ،ینیشایپ و  ییاساتوال
  رشاد  ریمسا  توانیم  ایتار یواکاو  با که  بود  باور  نیا بر  کانت که اسات  آن  گرنشاان کانت
  در که  ستین  یبدعت  خوانش  نیا.  داد  نشان  را  اخال   برآمدن  و  یآزاد  ظهور و  بروز  و  عقل
  بودن یفرع  لیاده  باه  کاه  یآراار. بااشاااد  آماده  دیاپاد  کاانات  یایتاار آراار بر  جاانااباه تمرکز ارر

 گرفته  یجد  کمتر که  هساتند  آن  مساتود  نیبره  ماهنامة  در  چاپ  و  ینقد  ةپروژ به نسابت
  گفت  سان  یآزاد  از  ینوع  به  یفقرات  در  زین  حکم  قوة  نقد  در  یحت کانت  قتیحق  در.  شوند
  زی متماا  یعمل عقال  گرید دةیاا دو  از  لیاده نیهم  باه و  اسااات ارباات قاابال  یآزاد  ییگو  کاه
  ،یی راینام  و  یآزاد  خدا،  محض،  عقل  دةیا  سه  انیم  ازع  :دیگویم  حکم  قوة  نقد  در او.  است

  مضامر  آن  در  که  یتیعل  واسافة به)  تواندیم که اسات  یایویفراطب  مفهوم  تنها  یآزاد  دةیا
  اربات  گذارد،یم  یجا  بر  که  یممکن  ارر  واسفة به  و  وتیطب  در  را  خود  ینیع تیواقو(  است
 یبرا  دهیا ساه  هر نسابت  و وت،یطب  با  گرید  دةیا  دو  انیم  وندیپ  یآزاد لهیوسا  نیا به.  کند

  .62.کندیم ممکن را نید یبندصورت

  نی ا  پرتو  در  تواندیم  زین  کانت  ینقاد  آرار  در  یآزاد  مفهوم  از ما  خوانش ب،یاترت  نیا به
 نشااان  خوانش  نیا.  کند  رییتغ  محض  ییاسااتوال  صااورت  از و  شااود  دگرگون  یایتار  آرار
 داشته  وجود کانت  یایتار  شةیاند  دل  در  شتریپ  یهگل  نیمضام از  یاریبس  بذر که  دهدیم

 به  توجه  ضارورت و  ایتار  محرک  منزهة به  نزاع  عقل،  رشاد و  ایتار  چون  ینیمضاام. اسات
 کانت   یایتار  شةیاند  به  پرداختن  بیترت  نیا  به.  اخال   یریگشکل  در  یواقو  عوامل  نقش
 اخال   و  یآزاد که  محض،  یاساوژه  عنوان  به  یاخالق ساوژة  تصاور  از که  شاودیم  موجب
 درست  واقع،  در.  میرو  فراتر  کند،یم  ییشناسا  یعقل  یفکت  یعنوان  به  صرفاً  را  آن  از  برآمده
 اما  دهد،یم شارح  ییاساتوال  یقیطر به  را  اخال   تحقق یبرا  الزم  طیشارا کانت که اسات
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 به  موفوف و  سااتین  ییاسااتوال  گرید  خود  ،ییاسااتوال  وةیشاا  نیا  یبرا کانت  اسااتدالل
  عنوان به  را  آن یو  ریتفسا  و اسات  خورده  گره  انساان  یبقا با که  ساتا  یایواقو  امکانات

  ادیز  دیام  کانت که  برسد  بنظر  طورنیا  دیشا  وود  آهن  ریتوب  به.  نهدیم  شیپ  ریناگز  یریمس
 ساتین علت  نیا به  وجهچیه به  نیا  اما. اسات  بساته  آزاد  و  یعقالن  جاموة ،ی  به  یاهودهیب

 دیام  نیا  که روسات  آن  از  بلکه. اسات  داده  او به  را  یدساتاورد  نیچن  دینو  انساان  ایتار که
  .63است شر بر  لبه یبرا ممکن دیام تنها

  یها دهیا  به  توسال با که  ساتین  نیا  یرو  چیه  به  مسائله  یبررسا از  ما  یبندجمع  اما
 از  میباواه  اگر.  زد  دسات کانت  شاةیاند  از  یهگل  ادهیز  یخوانشا به  توان  یم کانت  یایتار
  نکات  نیا م،یکن  اشاااره  یچند به  آن  از  یناشاا ماندة  یبرجا  مشااکالت و  هاتفاوت  انیم

 :از عبارتند

  یا ی تار  یدادهایرو  گذار  ریمس ستین  قادر  یکیاهکتید  منفق  نداشتن  لیده به  کانت.  1
  عقل  شاارفتیپ یبرا  یاواساافه  عنوان به را  زمان  نبود  قادر  رایز  دهد،  شاارح  یخوب به  را

  شااةیاند  هرچند  شااود یم  هیتوج  ینیشاایپ  امور با  هم  هنوز کانت  در  عقل.  کند  ییشااناسااا
  یضاارورت   یط  هامؤهفه  آن که  یاپروسااه  رشیپذ  تا او که  دهدیم  نشااان کانت  یایتار

  هنوز که  ،یایتار  نه  تاًینها کانت  ،یاهکتید  پ   .64اسات رفته  شیپ  اند،آمده  دیپد  یفرهنگ
 از نه  شارفت،یپ  دةیا  حیتوضا یبرا  چنانهم کانت که روسات  نیهم  از. سات  یعقالن  هم
 وتیطب  پنهان  طرح  چون  یمبهم  اصاافالحات  از  هم  هنوز  که  م،یمفاه  یایتار  ،یاهکتید
  عقل  رشاد  روند  حیتوضا  سافح  در و  بردیم بهره  ینید  یهامؤهفه و  تیروا  از  گرفتن  مدد و
 . ماندیم یباق آن یفرهنگ ضرورت ریمس در

  خصاو   در که  ینیادیبن  یانگاردوگانه  و  یکیاهکتید  منفق نداشاتن  لیده  به کانت.  2
  مشکل  دچار  یتترب و  یعقل  ایتار  انیم  ارتباط  یبرقرار  در است،  قائل  یعقل  و  یتترب  امر

 به  توانیم  میریبگ نظر  در را کانت  فلسافة  تیکل  اگر که اسات  موتقد  اولی  واقع  در. اسات
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  تولل کانت  یایتار شاةیاند  به  دنیباشا  تیاهم  و  گرفتن  یجد  خصاو   در که  یمتفکران
 میکن ادا  خصاو   نیا  در  را  مفلب  حق  میباواه  اگر اسات  موتقد او  اما.  داد  حق  اند،کرده
  برخالف-  هگل  یبرا واقع  در.  میبشاناسا  تیرسام به  را کانت  شاةیاند  در  موجود  تنش  دیبا

 علت  نیهم به  و  شااودیم  داریپد  یتترب  ایتار وساااطت  با  ضاارورتاً  عقل  ایتار  -کانت
  رایز.  دیآینم  شامار  به  یدشاوار ،ی  وجهچیه به  یلعق  ایتار و  یتترب  ایتار نسابت  مسائلة

 و  یآزاد که اسات  یعقل  ایتار  ربوتِ و  وقوع واسافة و  بساتر  یتترب  ایتار  هگل منظر  از
  همواره نسابت  نیا  حیتوضا  یچگونگ کانت  یبرا  اما. اسات  انیجر  در  آن  در  یباشاییرها

 قرار  یتترب  ایتار ،کانت  یایتار  تیروا  در که  مونا  نیا به  .65اسات  چاهش و  ابهام  موضاوع
 الزم  یامر  نیچن  بودن  ممکن  یبرا.  باشااد  آن  یعقل  ایتار  ظهور یبرا  یالهیوساا  اساات
 به.  باشاد  بوده  یعقل  و  یتترب  ایتار  از  یمرکب  محصاول  شیشااپیپ  یتترب  ایتار که اسات

  امور،  کامل  شادن  یعقل و  دارد  وجود  یعقل و  یتترب  امر  انیم  یاتگیآم  ینوع  بیترت  نیا
  مونا،  نیا به.  اساات  ایتار  در  هاآن  اسااتکمال  ای  یتترب  عوامل  یتیتدر  نراسااتیپ  تةینت

. اسات  67درجه  در  یاختالف  بلکه ساتین  66ینوع  یاختالف  گرید  یعقل  و  یتترب  امر  اختالف
  هگل  فلساافة  در  مقوالت  اختالف  دانسااتن  یکیتشااک  با  آنقدرهم  اولی  نظر از  که  ییادعا

 شاةیاند نظام  در  یعقل و  یتترب امر  انیم یقفو  یِنوع  یِانگاردوگانه  با که  اسات  ساازگار
  عناصر  کهآن  با که  است  نیا  یدشوار  نیا از  اولی  ریتفس  .68رسدیم  نظر به  ناسازگار  یکانت

 به او  ییاسااتوال  کردیرو  کردن  حل  کار به  اساات  ممکن کانت  یایتار  شااةیاند  در  موجود
  آشاکار را کانت  شاةیاند  در  ترقیعم  یتنشا  خود اما  دیایب  اخال   یریگشاکل  روند و  یآزاد
  یهگل   شااةیاند  ینیبشیپ به  چه  هر کانت که اساات  آن  اولی  ریتوب به  چاهش  نیا.  کندیم
 .69شودیم یشتریب تناقض و تنش دچار خود موضع در شود،یم کترینزد
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