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 مسئوليت اجتماعي، سياسي و كانت

  1قره گوزلو علي ذكاوتي
  

  چكيده

ها باز    نومي   آنتي   در باب   او   م مه   نظريه   به   وي   نقادي ،  در فلسفه    كانت  ورزي   انديشه   آغازين  نقطه
  نـومي    آنتـي   نظريـه . يابـد    خرد مـي     به ،   ها را در گذر از فهم       نومي   آنتي   سرچشمه  كانت. گردد  مي

 آراء و  بـا مطالعـه  . گيـرد    قرار مي    مورد توجه    وي  هاي   در انديشه    بنيادي   محوري   مثابه   به  همواره
 حـد     تا چه    كه   دريافت  توان   مي   روشني   و به    خوبي   به  ي اجتماع   حيات   در حوزه    وي  هاي  انديشه

 نقد خرد     يعني   وي   دو اثر گرانبهاي    در   كه   و اخالق   ورزيد   خرد و خر     در باب    وي  آراء فلسفي 
  كانـت . انـد    شده   مؤثر واقع    وي   اجتماعي  هاي  اند در انديشه     و نقد خرد عملي سامان يافته       نظري
نـوع   «  تـاريخي    از حيـات     خود بر آن بود تـا تفـسيري          تربيتي و سياسي    هاي  شه اندي   تبيين  براي
،   جـويي    شـمرد و صـلح       جهـاني    مهـم    از مـسائل      را يكي    به اين ترتيب صلح   .  دهد  ارائه»  انسان

   اصــولي  ورزي و جامعــه مــدني را از اهــداف خودبيــداري، عقــل نظــري، خــردورزي، انديــشه
  . انست د روشنگري و نيز تربيت

 خودبيداري، خـردورزي، جامعـه مـدني، عقـل نظـري، عقـل               صلح، تربيت،  :هاواژهكليد

  . عملي

  

                                                            
  دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهران  .1
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  مقدمه

   نـشان    تـوجهي    قابـل   انديشي  ، ژرف    و تربيت    صلح   دربارة   قرون معاصر، كانت     متفكران  در ميان 
و از نظريـات     بنـابراين نظريـات ا     .گراست  چنين اخالق   كانت فيلسوفي خردگرا و هم    .   است  داده

   از نگـاه     كانـت   ايمانوئـل . گـرا، اتوپيـست و نيهليـستي متمـايز اسـت            عارفانه، رمانتيك، نسبيت  
  . كند  مي  را بررسي  و مربي، صلح  روشنگر يفيلسوف

   و بـه   سياسـت   مـسئله  چنين به  هم  و دقيق سنج   نكته  انديش  ژرف  فيلسوف  يك   چون  كانت
 در آراء   بـسياري   فيلـسوفانه  هـاي   و ظرفيـت   اسـت   پرداخته  صلح و  جنگ  مسئله  به طور خاص 

   از انحـالل     و در آن    پرداخت»  پايدار  صلح« طنزآميز    نام   با    اي   رساله  كانت.  او وجود دارد    سياسي
اين نام از آن رو طنزآميز است كه عبـارت  ). Reiss, 1970: 46( گفت ها سخن  ارتش  همه نهايي

  .ره به سكوت و آرامش بين مردگان گورستان داشتصلح ابدي او اشا
هـاي    در بررسي ادراك آدمي نقش تعيين كننده و اصلي بر عهده ذهن شناسنده و صـورت               

اين سوبجكتيويسم، انقالب كوپرنيكي در فلسفه ناميـده   . ، زمان و مكان است    1ذهني مانند عليت  
كوشـد بنيادهـاي      كانت مي . ستشده يعني محور معرفت عينيت بيروني نيست، بلكه شناسنده ا         

  .يقين اخالقي، تربيتي، اجتماعي و سياسي را در فلسفه غرب اِحياء كند

  شناسي فلسفي كانت  انسان

كانت راه حركت فلسفي، تربيتي، اجتماعي و اخالقي مرتبط با روشنگري و نيز راه كساني               
بايد از تعريف انـسان،     از نظر كانت، تربيت و اخالق       . چون هگل، شلينگ و شوپنهاور را گشود      

ايـن مـسئوليت تكليـف      . انسان مختار و مسئول تكامل ذات خود اسـت        . درك و استخراج شود   
آگاهي انسان بـه تـسليم اختيـاري بـه قـانون            . اوست و به معناي اطاعت از قانون اخالقي است        

ون كند همـان احتـرام بـه قـان          همراه با محدوديت ناگزيري كه فقط عقل بر تمايالت تحميل مي          
سـاليوان، ترجمـه فوالدونـد،      (طرفانـه اسـت      عنصر ناب اخالقي همگاني، كلّي و بي       .اخالقي است 

1370:  51(.  

                                                            
1. causality 
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   همـه    و آن را سرچـشمه      دانست   مي   بشري   جوامع   شر آزاردهنده    را بزرگترين    جنگ  كانت
.  باشد   داشته  درنگ  ي و ب    كامل   درماني   نبود كه    شري  نزد او جنگ    اما  . دينام   مي   اخالقي  هاي  تباهي
   كنـد گرچـه      از كشور خود دفاع      بايد در برابر تجاوز خارجي       داشت هر شهروندي     عقيده  كانت

  كانـت .   اسـت   عقـل   خواسـته   به  توهين جنگ. كند  نمي  عدالت  برقراري  به  كمكي  هيچ   دفاع  اين
. دانـد    مـي    طلـب    و قـانون    عقالنـي  ديگر     و از سوي     و ذاتاً خودپرست     حيوان   را از سويي    انسان

  .بيند  او را نامحدود مي  نوعي داند اما توانايي  محدود مي  را گرچه  انسان  عقلي توانايي
  هـا بـه      خطرها و بحـران      در ورطه    انسان  نوع:   نوشت   صلح   اجرايي   در مورد ضمانت    كانت
   انـسانند، فـرا خوانـده       اي عقالنيـت   معيارهـ    جملگي  ، كه   خواهي   و عدالت    و خالقيت   ابراز نبوغ 

 و گـالي،    304: 1365تومـاس،   (. اسـت    صـلح    تحقـق    ضامن   بزرگترين   عقالنيت  شوند و همين    مي

 و   انـسان اسـت   )   عملـي   عقـل (  و اخالقـي     عقلـي    در گرو پـرورش      فقط   سعادت )16-54: 1372
 چند    تجارب   شدن   با جمع   فقط   كه   است   هنري   و تربيت،    اختيار اوست    او به    و شقاوت   سعادت

به عالوه سعادت كه امـري جزئـي    .)56 و  52 و   126  :1373شـكوهي،   (  خواهد يافت    تكامل  نسل
تـوان بـه درك سـعادت      تواند از راه فضيلت هم حاصل شود يعني از راه فـضيلت مـي               است مي 

. ين طبيعـت  فضيلت تابع قانون كلي اخالق است و سعادت تـابع قـوان           . نزديك شد نه به عكس    
اي نيـست در عـين        مالزمـه  واي ضروري     كند كه ميان فضيلت و سعادت رابطه        تجربه ثابت مي  

كند كه فضيلت و سعادت رابطه پيشيني و ضروري دارنـد پـس بايـد                 حال عقل عملي حكم مي    
وجودي برتر كه خود داراي كمال مطلق است بتواند تطابق نهايي بين فضيلت و سعادت را كـه                  

بـه ايـن ترتيـب كانـت بـرخالف          . )164-5: 1378 ،ماهروزاده( سان نيست محقق سازد   در توان ان  
 وجود خداوند و جاودانگي نفس      ،حكماي پيشين ديدبنيادي انسان، تكليف و ايمان و خير اعال         

  ). در فلسفهي رنيكپجلوه ديگري از انقالب كو( 1گيرد را نتيجه مي
 خـود     هم   اخالق   و بحث    نيست  اخالقها و مراحل صلح فقط موضوع مورد بحث           اما اليه 

   بـر ارادة     مبتني  ، اخالق    انسان  خودبنيادي.  بوده است    تازه  اي   مناقشه  از قرن هجدهم به بعد محل     
   بـشر، مـسائل      و حقـوق    ، فرديـت     و دموكراسي   ، توسعه    دولت  ، گسترة    و ترقي   ، پيشرفت   مستقل

                                                            
1. an idea of reason  
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  .اند ها بوده ها و تعارض  نزاع  محل اند كه  بوده جديدي
 و در     شناسـي   ، در روش     در فلسفه    بسيار مهمي    قرن   ميالدي كه    هفدهم  صلح از اوايل قرن   

يكي از اين سه نـوع شناسـي        .  دارد  اي  گانه   سه   شناسي   به نظر نگارنده نوع     ، تا كنون     است  اخالق
  هـم (   آن  مختلف  هاي   در شاخه    خواهي   صلح  ، جنبش    هجدهم  در قرن . 1خرد و روشنگري است   

 از بـاال      و تربيت    اخالقي   تحول   لزوم   به   از آنان    مهمي   بخش   كه   روشنگري و خردورزي     شيوه  به
 دولت كه اخالق و تربيت را         منتقدان   بودند و هم     قايل   نخبگان و دولت     وسيله   يعني به    پايين  به

 در اواخر عمـر پربـار        كانت.   يافت  ادامه)  دانستند  بخشي از جنبش همگاني و از پايين به باال مي         
   انقالبـي    با دولت   ويژه  ب ديگر،    هاي   با دولت    پروس  كامه خود   دولت  هاي   تأثير جنگ   خود تحت 

 ديگـر    هـاي    چند با نوشته     از جهاتي    رساند كه    چاپ  به»  پايدار  صلح «  عنوان   تحت   كتابي  فرانسه
  .  دارد  تفاوت وي

     و تربيت صلح   به  تازه نگاه

دو مـورد   (  و ايماني   عقالنيارادي، غيرارادي، سنّتي،       كُنش   بر صور گوناگون     انسان  آگاهي
   تبـديل    را بـه     صـلح    و تفكر دربارة    مطالعاتتواند    مي   كه  است)   عملي  عقل:  تعبير كانت   بهاخير  
رصه روشنگري به هم پيوند     بحث صلح و تربيت در ع     . كند   نزديك   علمي   رشته   يك   به   آن  شدن

  .   است  پيوند خورده  صلح  و تحقيقات  آموزش  عملي  با كنش  علمي رشته خورد مي
 او    مشخـصه   ه وجه   كه   است   انديشمندي   فيلسوفانة  ورزي   انديشه  ، حاصل    خردگُزيده  صلح
 را    صـلح   ، ضـرورت    خـرد عملـي   .   است   ماوراء طبيعت    فهم   براي  خرد عملي .   است  خردورزي

  . دارد  مي  را بيان هايي  تفصيل  نظري  عقل البته. كند  مي وجدان
 را بـاز      آن   نظـري    تاريـك    و نيـز زوايـاي      صـلح )   عملي  عقل(  اخالقي  مبانيكوشيد    كانت

  بـر اتونـومي      مبنـي   ، زيرا اخالق     محرز است    صلح   ارزش   به   احترام "  وجدان  نداي"نزد  . نماياند
   و فعـل     درسـت    داوري  امكـان ممكن است      جنگ  . ترس   و نه    پاداش   نه  است) بريره -خود  (

                                                            
، خرد )  و عشق محبت( مهر  مضمون  با سه  ترتيب را بهبر اساس پيشنهاد نگارنده    گانه  نمونه شناسي سه    اين. 1

هـا و    نامحـدود انـسان    و همكـاري  الني عق  كنش"  الهي افاضه" با   ترتيب  به  باز شناخت كه توان و داد مي 

 . دارد ، تناسب اقوام
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. ممكـن اسـت    تربيتبا     آدمي   شدن   و انسان    درست   داوري   كه  در حالي . بردب    را از ميان    اخالقي
اراده تابع قوانين اخالقـي اسـت كـه خـود       . است   و انتخاب    استوار بر اختيار، اراده      اخالقي  فعل

 حتي بـه    . پس مختار و آزاد و خودبنياد است       ،  كند   تبعيت مي  نياد نهاده است و بنابراين از خود      ب
 پـس   .توانيم بپرسيم كه چرا بايد مطابق حكم خدا عمل كـرد            هنگام تبعيت از حكم خداوند مي     

در . ناگزير قبول حاكميت اراده خدا هم به معني حاكميت اراده اصل اعالي اخالق انسان اسـت      
 باشـند، اراده      نداشـته    قطعـي    حـل   هـا راه     تعـارض    هر چند كه    توان گفت    صلح هم مي   موضوع

 و    شـدن    انـسان   ، زيـرا بـر امكـان       ي ممكن است  ها   حل   راه  جويندة   در مقام   شده شخص تربيت 
 يا    خردكوش   را، صلح    مورد نظر كانت     صلح ،نگارنده اين مقاله  .   است   متكي   اخالقي   فعل  امكان
   دو قـرن     در طـي     كـه    است   در فلسفه    و ماندگاري    آثار بزرگ    خالق  كانت   .نياد ناميده است  خردب

 يـاد     و به    اثر بزرگ   سه.   است   تأثير خود قرار داده      را تحت    فلسفه   عرصه  اخير بيشتر انديشمندان  
  ز نفـوذ فلـسفي     تنها ا  » حكم  نقد قوة «و  »  نقد خرد عملي  «و  »  نقد خرد محض   «  يعني   وي  ماندني
»  صـلح  «  در مبحـث    اند كـه     نيز بار آورده     پايدار غيرمستقيم    تبعات   برخوردار هستند بلكه    عميقي

   بـه    و آثـار آن      بنيادهـا بـا تبعـات        اتـصال    و حلقه    ارتباط  كشف.  قرار گيرد   تواند مورد توجه    مي
  ها به    در آن    كه   جز چند اثر موجز      به  كانت.  نياز دارد    عميق   حال   و در عين     گسترده  هاي  پژوهش
   ايـن    بـه    طـور مـستقيم      خود به   ، در آثار اصلي      پرداخت   صلح   مبحث   و ازجمله    اجتماعي  مسايل
  .   است  نداشته  توجهي مبحث

     و صلح  نظري عقل

 در    ظهـور دكـارت     تـا زمـان   .   اسـت    عصر روشنگري    فيلسوفان   وارث   معني   يك   به  كانت
   حقيقـت  تـر     و مطلوب   ، مطمئن تر   وثيقمهمتر،       منبع   وحي   بود كه   غالب تصور     اين   زمين  مغرب

   اسـت  اي  تنها وسـيله  كشد؟ عقل  مي  دوش   را به   اي   وظيفه   چه   عقل   ميان  اما در اين  .  1واحد است 

                                                            
   يعنـي    مطلـق    حقيقـت    بـه    آن   اتـصال    مرهـون    آن   اصـالت    كـه    اسـت   ناپذير از حقيقـت      پايان   منبعي   وحي .1

 و    اسـت    نهـاده    خود در اختيار آدميان      ويژه   بندگان   را از طريق    خداوند حقايق .   است  تعالي   باري  حضرت

 .  است  داده  او نشان  را به  سعادت  راه  طريق ز اينا
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 ديگـر     عبـارت   بـه .  نمايـد    را استخراج    در وحي    مندرج   قرار دارد تا حقايق      در اختيار آدميان    كه
تا زمان دكارت كوششهايي    . است   وحي  از حقايق    برداشتن   پرده   آن   وظيفه   كه   است  اي   بنده  عقل

  گرايـي    عقـل    بنيـادين    فـرض   پيشاما   .براي برقراري وفاق بين عقل و وحي صورت گرفته بود         
 قـادر    در كنار وحي  مطلوب   و بلكه    و مطمئن    موثق   منبعي   خود چون   ، عقل   كه   است   اين  دكارت

 در    آراء دكـارت     كـه    مـيالدي    و هجدهم    هفدهم  در قرن  .  و واحد است     مطلق   حقيقت   كشف  به
   حقـايق    همه   كه  اي   قوه   منزله   به  ، عقل   يافت   مي   توسعه   تدريج   به   وي   فطري   تصورات   نظريه  باب
   مـيالدي    هجـدهم   در قرن . شد      شناخته  ه رسميت  دهد ب   تواند به دست     مي    را به طور بالقوه     عالم

   فكري   نيروي   آن  عقل، .  مسلم   ميراث   نه   است   اكتسابي  ، امري    عقل   تأكيد كردند كه     چنين  فالسفه
   بـه    كـه    اسـت    استعدادي  عقل. كند   مي  راهبري ،  حقيقت   و تعيين    كشف   ما را به     كه   است  اصيلي
.   اسـت   و گشودن    از بستن   عبارتعقل   كاركرد    ترين   مهم .  است   شناخت   قابل   كاركرد آن   واسطه

   ما بر اسـاس      را كه    چيزهايي   و همه    تجربي  هاي   داده  همه. كند   مي   را تجربه    صرف   واقعيت  عقل
 از   عقـل .شـود  رو مـي   روبه  عقل  با پرسش  باشيم ها اعتقاد داشته  آن   به   و مرجعيت    و سنت   وحي

.  كنـد    مـا تجزيـه      فهـم    مبادي   آخرين  بهو    شان   عناصر سازنده   ترين   ساده   را به   نشيند تا آن    پا نمي 
   كه  ساختماني. كند   مي   ايجاد ساختمان    به   و شروع    نشده   قانع   پراكنده  هاي   پاره   اين   به   عقل  سپس
  . )53: 1372 ،1اسيررك(  هستند  شده شناخته»  طبيعي « بداهت   او با  براي  اجزاء آن تمامي

 و    شناخت   براي   موثق   منبع  انديشيد سه    مي   در آن    كانت   كه   شد در فضايي     گفته  چه  بنابر آن 
  تعـارض .   تجربه   و سومي    عقل  ، ديگري    وحي  يكي:  قرار داشت    آدميان  روي   پيش   حقيقت  كشف

   را در برابـر پرسـشي        كانت  ،  هر يك    درون  هاي  پردازي   نظريه   ميان   تعارض   و حتي    سه   اين  ميان
   در آن    كرد كه    را مشاهده     دنيايي ،  و فلسفه    انديشه   تاريخ   به   با رجوع   كانت.  بود   قرار داده   بنيادي

. كردنـد    مـي   شدند و يكديگر را ابطـال        ايجاد مي    از ديگري    پس   يكي   گوناگون   فلسفي  هاي  نظام
 و    رياضيات  چون  گاه هم   ، ظاهراً هيچ     و پردامنه    طوالني   تعارضات  ين ا   بود كه    آن   توجه   قابل  نكته

   مـشاهده   تعـارض   ايـن   از پايـان    نشاني   بودند و حتي     نشده   مقصود نزديك    سر منزل    به  مكانيك
   ممكـن    آيـا اصـوالً مابعدالطبيعـه        كـه    پرسش   اين   با طرح    كانت   پرتالطم   درياي  در اين . شد  نمي

                                                            
1. Cassirer 
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   بـود، همـت      فلـسفي   هـاي    نظـام    نقـد تمـامي      در حقيقـت    ، كـه     نقـادي    فلـسفه    خلـق   است؟ به 
    ).229-36 ، 5ج  :1357،  1كاپلستون(گماشت

  هاي  بنياد انديشه    كرد كه    را ارائه    از احكام    جديدي  بندي  تقسيم»  نقد خرد محض  « در    كانت
  در كليـه  «:   هـستند يـا تركيبـي        يا تحليلي    احكام   طرف   از يك   از نظر كانت  . داد   مي  او را تشكيل  

يـا  .   است   ممكن   دو طريق    به   نسبت  اين... شود   مي  ، تعقل    محمول   به   موضوع   نسبت   كه  احكامي
»  الف«در تصور   )  به طور ضمني  (   كه   چيزي   عنوان   دارد به   تعلق»  الف «  موضوع  به»  ب « محمول
.  دارد   پيوستگي   با آن    هرچند در واقع    است»  الف« از تصور     ن بيرو  يكسره»  ب« است و يا      مندرج

  به )142: 1376،  2كورنر( ». دهم   مي   نام   تركيبي   دوم   و در حالت     را تحليلي    حكم   نخست  در حالت 
   در موضوع    مرطوب   محمول   چرا كه    است   تحليلي   حكم  يك»   است   مرطوب  باران «  نمونه  عنوان
  باران « اما حكم .   است   تناقض   مستلزم   نيست   مرطوب   باران   اين كه    به   و حكم    است   مندرج  باران

   عبـارت   بـه .   نيـست    تنـاقض    مـستلزم    باران   سرد بودن   نفي.   است   تركيبي   حكم  يك»  سرد است 
  .  نيست مندرج»  باران « در موضوع» سرد « ديگر محمول
  هر حكمي.  )142-4همان،  (  يا پسين    يا پيشين است     از نظر كانت     ديگر هر حكمي    از طرف 

حكـم     باشـد، در زمـرة       حـسي    و ادراكات    ارتسامات   كليه   و حتي    از هر تجربه     منطقاً مستقل   كه
   خارج   نقطه  از يك « حكمِ     نمونه   عنوان  به.   است   نباشد پسين    پيشين   كه  هر حكمي .   است  پيشين
   پيـشين   ، احكـامي  » نمـود    رسـم   تـوان    مـي    خط   آن   موازات   به   خط   يك   و فقط    يك   خط،  از يك 
  .  است  پسين  حكم يك» رود  مي  دو پا راه  بر روي هر انساني « اما حكم. هستند

خـدا وجـود     «  از قبيـل    هـايي    و گـزاره     زيباشناختي  هاي   داوري   ارزشي   احكام  از نظر كانت  
 خـرد    از نظـر كانـت،    . يابنـد   ها را درمي     خرد آن   داً از طريق   شهو   آدميان   هستند كه   احكامي» دارد

 از    وجود خدا، معاد و امـوري        و يا اثبات     زيباشناختي  هاي  ، داوري    ارزشي   احكام   از اثبات   نظري
 مـورد    چـه   آن.  دارد  آدميـان »  درون «  در وجدان    امور ريشه    اين   و دريافت    است   ناتوان   دست  اين

  .  نيست  صرف  منفعل  يك  ذهن،  كه  است  آن ت اس اصرار كانت

                                                            
1. kapleston 
2. Corner 
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   1)ها ناسازه(  نومي آنتي
   وي   مهـم    نظريـه    به   وي   نقادي   در فلسفه    كانت  ورزي   انديشه   آغازين  رسد نقطه    نظر مي   به
 در    بنيـادي    محـوري    مثابـه    بـه    همـواره   نـومي    آنتـي   نظريـه . گـردد   ها باز مـي     نومي   آنتي  در باب 
   سرچـشمه    ادعـا كـرد كـه       تـوان    مـي    كـه   گيرد، به طـوري      قرار مي    توجه   طرف   وي  ايه  انديشه
   بـوده    حـل    ظاهراً غيرقابـل    است كه  ها  نومي   آنتي  ائلس، م    كانت   نقادي   فلسفه   اساسي  هاي  پرسش

  . )116: 1372، 2 ياسپرسكارل( است
   از آن    معـين    يا تعريفـي     توصيف  ، سپس   پردازيم   مي  نومي   چند آنتي    و بيان    طرح  در ابتدا به  

   كانت   زمان   فالسفه   كه   است  هايي  نومي   از آنتي   ها، بخشي   نومي   آنتي   اين  در حقيقت .  كنيم   مي  بيان
همان (  قرار زير است  به  معروف نومي  آنتي سه . بود  مهم  بود و نزد كانت  كرده خود مشغول را به

    )229-33 ، 5ج  :1357 ،، و كاپلستون117-120منبع، 
   جهان   اين كه   يعني.  دارد   حدي   مكاني   لحاظ   به   و هم    زماني   لحاظ   به   هم   جهان : نهاده - 1

 : وانهـاده .   اسـت    نموده   را احاطه    آن   اطراف   مكاني   حدود و مرزهايي     دارد و هم     آغاز زماني   هم
   محـدود بـه      دارد و نه     آغازي  نه.  نامحدود است    مكاني   لحاظ   به   و هم    زماني   لحاظ   به   هم  جهان

  .  حدود مكاني
   هـستند كـه    شـود تنهـا عناصـر سـاده          مي   يافت   واقع   به  چه   آن   خلقت   در جهان  : نهاده - 2

  اي   از عناصـر سـاده       تنهـا برگرفتـه      عناصر پيچيده   هويت. آورند  تر را به وجود مي      عناصر پيچيده 
  در جهـان  . شود   نمي   يافت  اي   عنصر ساده    در جهان  : وانهاده.   است   شده  ها تشكيل    از آن    كه  است
 و    مـستقل   هر چيـز هويـت    .  باشد   به وجود آمده     از عناصر ساده     كه   يافت  توان   چيز را نمي    هيچ

  . خود دارد منحصر به
  ر طبيعت  د   كه   است   از عليت    خاص   نوع   تنها يك    موجود در طبيعت     علّي   اصل : نهاده - 3

  ، عليـت     طبيعـي    عليـت    بر اصـل    اند و عالوه     برنيامده   طبيعي  ها از عليت     پديده  همه. وجود دارد 
    علّـي   تنهـا اصـل   :   وانهـاده  .  است   شده   ساخته  و آزادي  اختيار بر بنياد      كه   يافت  توان   مي  ديگري

                                                            
1. antinomy 
2. Jaspers, Karl 
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   طبيعـي    عليـت    اصـل    تابع  ادها همه رويد.  و اختيار وجود ندارد     آزادي.   است   طبيعي   عليت  اصل
هـا     قـرن    دارد كـه     اشـاره    و اختيارگرايـان     جبرگرايـان    معـروف    جدل   به  نومي   آنتي  اين( هستند،
  ).  است  كرده خود مشغول  را به  بزرگ فالسفه

  هـومي  گويا از مف     حال   و در عين     ساده   تعريفي  توان   مي  نومي   آنتي   سه   اين   بعد از بيان    اكنون
   نـاقض    دارد كـه     اشـاره    در متافيزيـك     بنيـادي   هاي   گزاره   زوج   به  نومي  آنتي« داد،     ارائه  نومي  آنتي

  ».يكديگر هستند
   در تنـاقض     متافيزيك   بنيادي  هاي   از گزاره    بسياري   بودند كه    دريافته  ، فالسفه    كانت  تا زمان 
   تنـاقض   اين  كرد تا ريشه    تالش   زد و    دست  ر جديدي  كا   به   زمينه   در اين   اما كانت . با يكديگرند 

   و انديـشه     در سـاختار ذهـن       كه   در بيرون،    را نه    تناقضات   اين   ريشه   داد كه    نشان  وي. را دريابد 
   يـا در جهـت       عليـه    كـه   هـايي    و برهان    داليل   تشريح   در ابتدا به    كانت.  بايد جستجو كرد    بشري
   شـده    اقامـه    داليـل    همـه    داد كـه     و نشان   گرديد پرداخت    مي  ها ارائه    گزاره  ن از اي    هر يك   اثبات

 رد    آن  هـا نقـيض      از گـزاره     هر يك    اثبات   براي   كه   معني   بدين  نامستقيم.  هستند   نامستقيم  داليلي
   تنـاوب   د، به  كر   نفي  توان   مي   آن   را با نقيض     هر گزاره    آن كه    به   با توجه    صورت  در اين . شود  مي
  )1367، 1 و هارتناك1367كورنر، ( . ها پرداخت  گزاره  از زوج  هر يك  اثبات  به توان مي

 بـاور    بـدين  وي. هـا را دريابـد      نومي   آنتي   بود تا ريشه     آن   در پي    كانت   شد،   اشاره  چنان كه 
 بايد جـستجو      و خردورزي   در جوهر خرد    ها كه    در اشتباه   ها را نه    نومي   آنتي   اين   ريشه  رسيد كه 

  اي   را نتيجـه     معرفتي  يابد و هر گزاره      مي   انديشيدن  ها را در شيوه     نومي   آنتي   سرچشمه  كانت. كرد
 بـاز    كـردن   و فرايند حـس   آدمي  حواس  به  اول مرحله .كند   مي   تلقي  اي   مرحله   فرايند سه   از يك 

   فهـم   ، مرحله    دوم  مرحله. شود   مي   نائل  از ابزار حسي     با استفاده    جهان   دريافت   به  آدمي. گردد  مي
  شـوند كـه      مي   تبديل   مفاهيمي   به   و زمان    مكان  ، يعني    صور فاهمه    در قالب   امور محسوس .  است

   امور محسوس    كه   است   شكلي   به   آدمي   ساختار ذهني   بنابراين.  را دارند    تجربي   شناسايي  قابليت
  در مرحلـه  . رسـد    مي   تجربي   شناسايي   مرحله   و به    درآمده   تجربي   با محتوي    مفاهيمي   صورت  به

خـرد در   .  كنـد    حركـت    تجربه   فراسوي   گذر كند و به      فهم  كند تا از مرحله      مي   خرد تالش   سوم

                                                            
1. Hartnak 
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   را تا حد نامشروط      فهم   از قوه    برآمده   جزيي  كند تا مفاهيم     مي   تالش   و تماميت    كليت  جستجوي
   كـه   ذهنـي   مقـوالت   بـر اسـاس    فرايند ذهن در اين. ها بار كند     بر آن    كلّي   دهد و حكمي    عهتوس

  .   )120 : 1372ياسپرس،( گردد  مي  بخشيدن  و تماميت  كليت  به  هستند، موفق پيشين
ــومي  آنتــي  سرچــشمه كانــت ــه هــا را در گــذر از فهــم ن ــد  خــرد مــي  ب   همــان منبــع،( ياب

  شـود يـك      مي   ساخته   خرد از مفاهيم     توسط   كه  مفهوم كلّي . )970-971: 1365 و راسل،    126-120
   موضـوع    عنـوان    دريابد و به     عيني   امري   منزله   را به    كلّ   خرد بخواهد اين     كه  هنگامي.   است  ايده
   از راه   ، نـه     است  ها شده    آن   خلق   به   خرد موفق    كه   امور كلّي   تجربه. شود   كند دچار خطا مي     تلقي
 از خـرد را    برآمـده   درصدد برآيـد تـا ايـدة     اگر آدمي بنابراين.   خيال  از راه   نه   است   ممكن  حس

  . آيد ها به وجود مي نومي  موجود در آنتي  ببخشد تناقض  را مفهوم  ببخشد و آن عينيت

     اجتماعي  حيات  در حوزه نومي آنتي

   توجـه    را طـرف     آدميـان    اجتماعي   حيات   حوزه  ت و مشكال   ، مسائل    بر فلسفه   كانت عالوه 
  ، بـا مطالعـه      البته.   گذاشت   از خود به جاي      زمينه   چند در اين     نوشتارهايي   كه  قرار داد، به طوري   

 تـا     كـه    دريافت  توان   مي   روشني   و به    خوبي   به   اجتماعي   حيات   در حوزه    وي  هاي  آراء و انديشه  
 نقد    يعني   وي   دو اثر گرانبهاي    ، كه    و اخالق    خرد و خردورزي     در باب   وي   حد آراء فلسفي    چه

. انـد    شـده    مؤثر واقـع     وي   اجتماعي  هاي  اند در انديشه     يافته  ، سامان    و نقد خرد عملي     خردنظري
  يـن  در ا    وي   اجتماعي   حيات   در زمينه    آراء وي    تمامي   و بنياد اصلي     شالوده   ادعا كرد كه    توان  مي

،    قرار گرفـت    جا مورد توجه     در اين    تفصيل   به   كه  نومي   آنتي  مفهوم. دو اثر ارزشمند حضور دارد    
   از مسائل    گشايي   و اَحياناً گره     و تحليل    تجزيه   در جهت    از آن    كانت   كه   است   مفاهيمي  از جمله 

   دوران  هـاي    و رنـج     مـشكالت   ،   مـسائل    بـه    كانت   و توجه   عالقه.   است   گرفته   بهره   آدمي  حيات
 قـرار بگيـرد و مـورد          وي   تيـز و هوشـمندانه       امور زير نگاه     شد تا اين     سبب 1 نوگرايي   به  انتقال
   ناگـشوده   نـومي    از آنتـي     گشايي   و گره    يافتن   به   رهگذر كانت   از اين .  شود   واقع   و تحليل   تجزيه
   آدميان   و فردي    اجتماعي   قلمرو حيات   هاي  نومي   آنتي  ينتر   از مهم   اي  پاره. آيد   برمي   آدميان  حيات

                                                            
1. modernity 
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در ضمن سه اصل پيشين كه بنيادهاي نظـري          (248-258همان،  ( گيرد   قرار مي    كانت  مورد توجه 
هـاي    حـل   هـا و راه     نومي  دولت مدني است  و شرح آن در صفحات بعد خواهد آمد به اين آنتي              

هاي قلمرو حيات اجتماعي و فردي بـه شـرح زيـر              مينو   اما آنتي  .)پيشنهادي كانت مرتبط است   
  :است

    كـه    وي   طبيعـي    حيـات    برشـمرد، يكـي     تـوان    مـي    اصلي   دو چهره    آدمي   حيات   براي - 1

 و اختيـار      بـا آزادي     آميخته   او كه    فرهنگي   حيات  كند و ديگري     مي   پيروي   طبيعي   عليت  از اصل 
   زمـاني   ساز درست   انسان فرهنگ .  در ستيز با يكديگر هستند       آدمي   از حيات    دو چهره   اين.  است

  ، از اتمـام      مرگ   يا در نتيجه     ناتواني   يا از فرط     است   امر نويني    يا اختراع    اندركار كشف    دست  كه
ست اما خرد از پذيرش همگـاني و        ا  نازدودنيانسانها     در ميان    برابري  عدم. ماند  كار خود باز مي   
   ايـن  .شـمارد   هـا مـي     راه دارد و گويي انسانها را مـساوي و حتـي فاقـد تفـاوت              هميشگي آن اك  

  امـا از سـوي  .  هاسـت   آن  بشر ناچـار از تحمـل    كه  است  بسياري هاي  بدي ها سرچشمه  نابرابري
پذير   ها امكان    آن   بشر بدون    اجتماعي   حيات   كه  هاست   خوبي  ها خود خاستگاه     نابرابري  ديگر اين 

  . نيست
 رو  از ايـن .   اسـت   وجود مربـي   مستلزم  و تربيت  و تعليم  فرهنگي   دستاوردهاي   انتقال - 2
 خـود نيازمنـد       نوبـه    انـسانند و بـه       استادان   خود آن   از طرفي .   و استاد است     نيازمند مربي   انسان

   ايـن  بـا .  هـستند    بـدي    خود در معرض     طبيعي  هاي   وجود نقص    دليل   ديگر هستند و به     استادي
   كند؟  بايد پيروي  كسي  از چه  آدمي وصف
 بايد از فرد صادر  شود و خوبي  مي  از او ساخته  اجتماع  كه  فرد است  اين   طرف   از يك  - 3

   رو بـه     و اگر جامعه     است   ديگر فرد متأثر از جمع      از طرف .   باشيم   همگاني  شود تا شاهد خوبي   
  . خواهد برد  همگان  راه به و سازد أثر ميمتاز خود از فرد را  نهد   بدي سوي

  انـسان .   خـود اسـت     خـودي    بـه    و فرجـامي     اصـيل    غايتي   كه   باور است    بر اين    انسان - 4
 تنها با   ذاتي  و فرجام  غايت  يك  منزله   به   انسان  اما تحقق .   نيست   در اختيار ديگر آدميان     اي  وسيله

   شايد نام   دهد كه    مي   رخ   تاريخي   فرايند خود در طول      اين  بتهال.   ميسر است    نوع انساني   خواست
  . باشد" پيشرفت"  ديگر آن
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     كانت  تاريخي-   سياسي  بر انديشه اي مقدمه

   تـاريخي   از حيـات  آيد تا تفسيري  خود درصدد برمي  سياسي هاي  انديشه  تبيين   براي  كانت
   و تعمـق     و طبيعـت     آزادي   ميان   رابطه  تبيين. )250-251 :1372ياسپرس،  (  دهد  ارائه»  نژاد انسان «

   رونـد تـاريخي      بررسـي    براي   وي  هاي   از تالش    بخشي   آدميان   گوناگون  هاي   جنبه   ميان  در رابطه 
   آدمي   و آزادي    طبيعي   عليت   بر اساس    آدمي   حيات   تاريخ  تبيين.   است   بوده   نژاد انساني   پيشرفت

 خـود     نوبـه    بـه    را هـم    آنتوان    مي   بود كه    تاريخ   فلسفه   عرضه   براي   كانت  هاي  يت از فعال   بخشي
   اساسـي    چنـد پرسـش      خـود را رو در روي        مسير كانت   در اين .   دانست   وي   آراء سياسي   مقدمه

   طي در  آيا آدميان  دهد كه  پاسخ  پرسش  اين  تا به  ابتدا درصدد است كانت). Virgil: 60(بيند مي
 تنهـا     پيـشرفت    اين كه    با استناد به     پرسش   اين   به   در پاسخ   اند؟ كانت    بوده   پيشرفت   رو به   تاريخ

  گويد كـه    گيرد مي    قرار مي    مورد مالحظه    آدميان   تجربي   دور از دسترس     كه   است   عقالني  اي  ايده
 بـشر در     چـه   آن.   انگاشـت   سلم را مـ     انـسان    تاريخي   پيشرفت   يا عدم    تاريخي   پيشرفت  توان  نمي

  .  اخالقي  و قانون  در اخالق  پيشرفت  نه  است  مدني هاي زمانا نهادها و س بيند پيشرفت ظاهر مي
انـسان  . شود  به نظر كانت تربيت بدون كوشش و آگاهي از غايت هستي انسان محقق نمي             

تقل، نقــاد و انــسان اخالقــي انــساني اســت تربيــت شــده، مــس. خــود غايــت اســت نــه ابــزار
  فرود تأديبانضباط و   اخالق چنان پرارج است كه نبايد به سطح         ). رها از وابستگي  (خودمختار

اول فرهنـگ، دوم    : تربيـت چهـار مرحلـه دارد      ). زيرا تخطي از انضباط مستلزم كيفر اسـت       (آيد
منظور از تهذيب اين است كه فرد فقط به مقاصـد           . يب، سوم مدنيت، چهارم تهذيب اخالق     دتأ
مقاصد نيك آنهايي هستند كه مورد تأييد همگان، در عين حال جزو اهـداف هـر      . يك بينديشد ن

  )1362كانت، ( فرد باشد
اي است براي آراسـته       هنر وسيله . سازد   تربيت اخالقي است كه تربيت را تمام و كامل مي         

  .)364: 1374، نقيب زاده( اي است براي همدلي و پيوند اجتماعي شدن انسان به فرهنگ و وسيله
  كانت.  پذير  نيست     امكان   بشر امري    و موقعيت    ازجايگاه   پيشرفت   درباره ايده    كردن  داوري

اندركار    دست   آدميان   فراتر از قلمرو آزادي     كند كه    مي   تلقي  اي   و برنامه    را واجد طرح     طبيعت  كل
  تواننـد آشـتي      مـي    آدميـان    كه  ست او   و از نگاه     خداوندي  تنها از جايگاه  .   بشر است    نوع  هدايت

   . )258-62 : 1372ياسپرس،(  را دريابند  انساني  و آزادي  طبيعت  غايت  دو مقوله ميان
   اجـرا اسـت      در حـال     فراتر از اختيار و مقاصد محـدود آدميـان           كه   طبيعت   و برنامه   طرح
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از نظـر   .  يـاد كـرد     تـوان    مي  ا فرهنگ  ي   سعادت   عنوان   به   از آن    كه   است   نهايي   هدفي   به  معطوف
  پيـشرفت .   اسـت    فـرد    بـه    معطـوف   مقصد نهايي .   يافت  توان   را مي    مقصد نهايي    در جهان   كانت
 از نظـر     مقصود غايي .  نوع بشر    يا فرهنگ    مقصد نهايي    تدريجي   جز تحقق    نيست   چيزي  آدميان
  .   )263همان، (  است ان آدمي  خرد عملي  اصل  كه  است  نيك  برترين كانت

   آن   تحقـق    و لوازم    مدني   همانند جامعه   هايي   را در ايده     و پيشرفت    مقصد نهايي    ايده  كانت
  وي.  كنـد    آراء خود را تبيـين       كاربردي  هاي  كند تا جنبه     مي   تالش   طريق  كند و بدين    جستجو مي 

   مفـاهيمي    سـوي    بـه    و خرد عملي    د نظري  خر   آراء خود در زمينه      را بر اساس     مدني   جامعه  ايده
   سوق   آدمي   نهفته  هاي   توانايي   با يكديگر و شكوفايي     آميز آدميان    مسالمت   و مناسبات    صلح  چون

  .   )17-27: 1376، 1بار( دهد مي
  ايـن . شـمارد    برمـي    مـدني    دولـت    يـك    نظري   بنيادهاي   عنوان   پيشين را به     اصل   سه  كانت

  ):   Reiss, 1956:74( زير است  شرح آيد به  برمي از خرد آدمي   كه اصول
  . برخوردار است  2 آزادي  از حق  انسان  نوع  عنوان  به  از اعضاء اجتماع  هر يك- 1
  .  است4 برابر  با ديگر افراد اجتماع 3 تابع  يك  عنوان  به  از افراد اجتماع  هر يك- 2
  .  است 7 از افراد ديگر مستقل6 شهروند  يك  چون 5لمنافعا  ازافراد كشور مشترك  هريك- 3

   كـسي    كـه  كنـد مـي    بيان   نخست  اصل.  كرد  تر بيان    روشن   با بياني   توان   را مي    نخست  اصل
  ايـن .  ببـرد    سعادت   سوي   اجبار به    دارد به    ديگران   از سعادت    كه   تعبيري  تواند مرا بر اساس     نمي
   ضـروري    فرد در برابـر قـدرت        از حقوق    دفاع   براي   كه   است   حقوقي  نتري   از اساسي    يكي  اصل
 مـورد     سـعادت    سـوي    افراد بـه     هدايت   براي  اند كه    بوده   قدرتمندي   بسيار صالحان   چه. باشد  مي

 در مـورد    مهم  نكته يك. اند  رسيده  خودكامگي  مسير به اند و در اين  شده   زور متوسل    به  نظرشان

                                                            
1. Bar 
2. freedom  
3. subject  
4. equal  
5. commonwealth 
6. citizen 
7. independent 
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   كـه   توانـد هماننـد پـدري        مي   خيرانديش   حكومت  آيا يك .  قرار گيرد    بايد مورد توجه    صل ا  اين
   مـردم    عامـه    اين كـه    دهد با استناد به      قرار مي    و تربيت    اجبار مورد تعليم     خود را به    فرزند نابالغ 

   ايـن   بـه   منفي سخي پا  كند؟ كانت  هدايت  معين  و سويي  سمت  اجبار به ها را به    هستند آن   نابالغ
  . كند  مي  تصور، نفي  استبداد قابل  پدرساالر را بزرگترين دهد و حكومت  مي پرسش

   بــر اســاس  و افــراد اجتمــاع  دولــت  ميــان  رابطــه  شــرايط  پدرســاالر در بهتــرين در نظــام
 را   صـالح   مـردان    دولـت    خيرانـديش    مـردم    اگر عامـه     شرايط  در اين . گيرد   مي   شكل  خيرانديشي

   شـرايط   در ايـن  . گيرنـد    مـي    سـتيز را در پـيش        ندهند، ناگزير راه     تشخيص   سعادت   به  معطوف
 بـا    كانت. دهد   مي   جنگ   خود را به     جاي  ناپذير خواهد شد و صلح       اجتناب   و ستيز امري    شورش

   رسـميت  د را بـه  افـرا    افـراد،آزادي    متقابـل    بر حـق     مبتني   نگرش   به   خيرانديشانه  گذر از نگرش  
   راه  شـمارد و از ايـن        را مردود مـي      سعادت   به   نيل   بهانه   زور به    اعمال   آن  شناسد و بر اساس     مي

  .دهد  مي  متقابل  حقوق  رعايت  خود را به  جاي  سعادت  به ستيز معطوف
 در   كـه  اسـت    از رويكردهـايي   يكي  تنها حاصل  حق  منزله  به  آزادي  كه  است   آن   مهم  نكته

 قـرار     مـورد توجـه      آن   بـه    در رويكرد راهبردي     از آزادي    ديگري  جنبة.  وجود دارد   مورد آزادي 
 از افـراد در       هر يـك     حقوق   حفظ   مفيد براي   اي   وسيله   منزله   به   رويكرد، آزادي   در اين . گيرد  مي
 نيـز بايـد       ديگري  رهگذر، مفهوم   از اين . گيرد   قرار مي    مورد ارزيابي    جويانه   مسالمت   كنش  يك

   مفهوم  خرد جمعي .   برخوردار است    زيادي   خود از اهميت     در جايگاه    شود كه    واقع   توجه  طرف
  حاكميـت .  كـرد    را حـل     كانت   وارد در بحث     اشكال  توان   مي   آن  كارگيري   با به    كه   است  ديگري

،    آزادي   بـه   بـزار در رويكـرد ابـزار گرايانـه         ا  كـارگيري    و به    قلمرو حقوق    در تعيين   خرد جمعي 
  .   است  قرار گرفته  مورد توجه  بعد از كانت  كه  است  بوده  مهمي استراتژي

 از نظـر    در كنار يكديگر اسـت  آميز آدميان  مسالمت  حيات   الزمه   كه   مدني   دولت   دوم  اصل
 بـه    تـاريخي  بررسـي ) Ibid, p.75(اسـت   كـشور   يـك   اتباع  عنوان  به  افراد اجتماع  برابري كانت
  ها در مقام     آن   و نابرابري    و ذهني    فيزيكي  هاي   در توانايي    آدميان   نابرابري  دهد كه    مي   نشان  خوبي

.   اسـت    بـوده    حقـوقي   هـاي    تبعيض   توجيه   براي  اي   منشأ و سرچشمه     همواره   اجتماعي  و منزلت 
   آنان   و ذهني    فيزيكي  هاي   و توانايي    اجتماعي   از منزلت   تابعي  ، اجتماع   افراد يك    اجتماعي  حقوق

 احـراز     بـراي    افـراد اجتمـاع      بـين   قـانون    و بـي    پايـان    ستيز بي    يك   امر همواره    همين  . است  بوده
   منزلـه  هـا بـه    انـسان  برابري.   است  داشته  دنبال  را به  برتري  و تغيير معيارهاي  اجتماعي  هاي  مقام
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 از افراد كـشور       هر يك    خود دارد كه     دنبال   را به    نتيجه   اين  المنافع   كشور مشترك    يك  روندانشه
  هـاي  هـا و منزلـت     مقام   خود به  1"  دانستن  جرأت" و     استعداد، اخالقي    بر اساس    هستند كه   محق

   منظـور اعـاده   بـه    جايگـاهي   منظر هيچ  در اين  و اشرافي  موروثي  امتيازات.  يابد   دست  اجتماعي
  .  داشتخواهدنافراد    براي  خاص حقوق

   يك ز نظر كانتا) اIbid, p.77( است  كانت  شهروند از نگاه  تعريف  مستلزم  سوم  اصل فهم
   مـشاركت    براي  از نظر كانت  . گذاران دارد    قانون   انتخاب   براي   رأي   حق   كه   است  شهروند، فردي 
 اختيار خـود     فرد صاحب    آن كه   نخست.  وجود دارد    الزم   دو شرط   يريگ   و رأي   در امر انتخابات  

.  برخوردار باشد    خاصي   يا هنر يا دانش      يا مهارت    از دارايي    آن كه   ، دوم ) نباشد   و برده   بنده(باشد
   بـه    از ساير اعضاء كشور در فرايند دمكراتيك         هر شهروند مستقل   ،    مدني   دولت   سوم  بنابر اصل 

   او در فراينـدي      كـه    اسـت    قـانوني    رعايت  هر شهروند تنها مجبور به    . كند   مي  اقدام  قانون  وضع
   سـلطه    تحت   كه   افرادي   براي   رأي   حق  نفي. ستا   كرده   وضع   شهروندان   كل   همراه   به  دمكراتيك

   رأي   حـق   اسـي  اس   فـرد شـرط      استقالل   از نظر كانت    گردد كه    بازمي   نكته   اين   هستند به   ديگران
  . دارد  راهبردي  بيشتر جنبه  نظر كانت  دقت رسد اين  نظر مي  به البته.  است

 خواهـد    دنبـال   چنـد را بـه   شـمارد نتـايجي   ها را بر مي  آن  كانت  كه  مدني  جامعه   اصل  سه
   و بـه    ته داشـ    راهبـردي    جنبـه    كـه    است   نتايجي   به   معطوف   اصل   سه  رسد اين    نظر مي   به.  داشت
 افـراد     دادن   منظور سوق    به   قدرت   زور و اعمال    ، نفي   نخست. انجامند   مي   خصومت   و نفي   صلح

  ، نفـي    دوم.  باشـد    سـعادت    هـدف    اگـر ايـن      حتـي    شده   تعيين   از پيش    هدف   يك   سوي  بشر به 
 در برابـر     برابـري ،    سـوم . ناپذير خواهد شـد      اجتناب   ستيز و جنگ     آن   بر سر كسب     كه  امتيازاتي

 خواهد    منتفي   و اجتماعي    طبيعي  هاي   برابري   عدم   افراد بر اساس    جويي   سلطه   بر اساس    كه  قانون
   ضـروري    قوانين   به   دادن  شود مشروعيت   اصل چهارمي كه به دنبال اين سه اصل مطرح مي         . شد

 التـزام     بـه    تنها موظف   وندانشهر.   است    شهروندان   همگاني   رأي   وسيله حق    به   اجتماعي  حيات
 اجرا گردد،    مردم   مصوب   قوانين   كه   تا زماني    راه  از اين . كنند   مي   خود وضع    هستند كه   به قوانيني 

  . خواهد بود  منتفي  امري  و انقالب شورش

                                                            
1. dare to know 
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 سـر     را پـشت     علمـي    و سياسـي معاصـر كانـت، دوران پيـشا            تفكر اجتماعي   از آن جا كه   
   مـدني    و دولت    صلح   حصول   براي   فاقد تناقض   رب عملي برآمده از عقل سليم     گذاشت، تجا   مي

   سـه   حـال  با اين.  واگذاشت  مداوم  بشر و تربيت  گرو تكامل دائمي طي تجارب      در مورد نظر را  
   و حيـات     صـلح    نخـستين    شـرايط    تـدوين    بـراي    مناسـبي    شـروع   توانـد نقطـه      مذكور مي   اصل

  .آميز باشد مسالمت

     صلح مواد مقدماتي

،  جنگ   حالت   كه  اي   اندازه  زيند به    در كنار يكديگر مي      كه  هايي   انسان   در ميان    صلح  حالت«
رود    مي   آن   بيم   وجود ندارد، همواره    1 صلح   شبه   كه   در شرايطي   ، حتي    نيست   طبيعي   است  طبيعي

 شـود، زيـرا       نهادينه   صلح   حالت  ور قانوني  نمود تا به ط      بايد تالش   بنابراين.  آغاز شود    جنگ  كه
رسـد    نظـر مـي   به). (Reiss, 1971:98»  نيست  بقاء صلح  خود ضامن  خودي ها به  درگيري تعليق

 و    پيوسـته   تـالش «آيـد، در نظـر دارد          مي   از صلح    پس   پايدار كه    از واژه صفت     كانت   كه  معنايي
   حالـت   كه   از جنگ    گزيدن   دوري   مؤثر براي   دبيرهاي ت  جستجوي. باشد»   بقاء صلح   مستمر براي 

  بـه . رود   شـمار مـي      به   جنگ   تعليق   بشر براي    از تالش    بخشي   است   بشري   جامعه   حيات  طبيعي
 استمرار    به   اساسنامه   يك   در قالب    عملي   راهبردهاي   تا با ارائه     است   در تالش    كانت   دليل  همين
   اساسنامه   مواد قطعي    و تشريح   بيان.  رساند   ياري   جنگ   بيشتر حالت    هرچه   و تعليق    صلح  حالت
  . خواهد داد  را نشان  صلح  تحقق  براي  كانت هاي ، آراء و انديشه  كانت صلح

       نخست ماده

  2.خواهد بود»  جمهوري«ها   دولت  مدني نظام
 اعـضاء     تمـامي    بـراي   ، آزادي  نخـست : شـود    مـي    اداره   اصـل    سه   بر اساس    جمهوري  نظام

   يك   تابعين   عنوان   به   مشترك   قانون   يك   از افراد به     هر يك    تعلق  دوم،. ها   انسان   عنوان   به  اجتماع
  .  شهروندان  عنوان  افراد با يكديگر به  قانوني كشور؛ و سوم، برابري

منظـور  .  كند  تواند محقق   را مي  پايدار     صلح  داند كه    مي   را تنها نظامي     جمهوري   نظام  كانت

                                                            
1. quasi peace 
2. The civil constitution of every state shall be republican (Ibid, p.99).  
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. اي است كه دو مشكل نظم اجتمـاعي و فرديـت را حـل كـرده باشـد                   از نظام جمهوري جامعه   
حكومـت  « اصـل     يعنـي    اولين مشكل نظم اجتماعي است كه تحقق دو دسـتاورد مهـم بـشري             

   در بـاب    اي  نكتـه    بيـان    مستلزم   موضوع   اين  تبيين. كند  آن را حل مي   » تفكيك قوا «و  » نمايندگي
  واضـعان . شـود    كه حل مشكل دوم به تبع آن ممكن مـي            است   جمهوري و واضعان قانون     نظام

آگاهي انسان به   .  التزام به قوانين هستند      مجبور به    كسان يا كشورهايي باشند كه       بايد همان   قانون
 قـانون اخالقـي     لزوم تسليم اختياري به قانون و اعمال محدوديت عقل بر تمايالت و احترام به             

به معناي تكليف مسؤالنه انسان مختاري است كه مسئول تكامل ذات خود است و امر اخالقـي                 
نگرد؛ حتي محبت به ديگران نگرشي عملي اسـت مبتنـي بـر               غرضانه، همگاني و كلّي مي      را بي 

  . ها احترام به آن
    دوم ماده

    1.» اهد يافت خو  آزاد رسميت هاي  دولت  بر مبناي  ملي  حاكميت حق«
 را بـه وجـود        ملّـي    دولـت   كنند و يك     مي   افراد در كنار يكديگر اجتماع       كه   دليلي   همان  به

 از   متـشكل   نهـادي   تشكيل  خود به  امنيت توانند به خاطر  تأمين  مي  مستقل هاي آورند، دولت   مي
   بـه    كانت  كه مهمي  نكته.  است 2 مستقل  هاي   ازملت   نهاد فدراسيوني   اين.  ورزند  ها مبادرت   دولت

يابد    بقاء مي   شود و نه     برپامي   نه  صلح. است   صلح   برقراري   براي   ملل   خواست   ،كند   مي   اشاره  آن
   نيـست    امري   ديگر صلح    عبارت  به.  برسند   توافق   به   صلح   تحقق   براي   گوناگون   ملل  مگر آن كه  

.   اسـت    ملـل    و سياسـي     فرهنگـي    توسـعه    به   مسبوق  يند صلح  فرا   شود، بلكه    تزريق   از بيرون   كه
  . خود را دريابد  مناسب  ساخت  و سياسي  فرهنگي  توسعه  مباني  بر اساس  كه  پايدار است صلح

   سوم  ماده
   3. خواهد بود  جهاني نوازي  بيگانه  شرايط  به  مشروط  وطني  جهان حقوق

                                                            
1. The right of nations shall be based on a federation of free states(Ibid, p.102) 
2. federation of people  
3.Cosmopolitan right shall be limited to conditions of universal hospitality(Ibid, 

p.105) 
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   با رويكـردي     ماده   در اين    كانت   را ايجاد كند كه      توهم   اين   است   ممكن  نوازي   بيگانه   واژه
  جـا ذكـر شـده        ايـن    كه   صلح   در مواد اساسنامه    چنان كه .   است   روبرو شده    با مسئله   بشردوستانه

  . 1  بشردوستي  نه  است  بر حق  صرفاً مبتني  صلح  به  رويكرد كانت  كه يابيم  درمي  كنيم  تأمل است
 برخوردارنـد     از حقوقي    خارجي   اتباع   دارد كه    معنا داللت   جا بر اين     در اين  2» نوازي  بيگانه«

   انديـشه   ايـن .  قرار گيرند    مورد تعرض    دشمن   عنوان   نبايد به    خارجي  اتباع.  شود   بايد رعايت   كه
ـ    حقوق   وي  . بشر است    حقوق   در عرصه    وي   وطني   جهان   نگرش   به   مسبوق  كانت  را در    ان آدمي

  .بيند  محدود نمي  و غيره ، مذهبي ، نژادي  جغرافيايي  مرزهاي چهارچوب

     و صلح خرد عملي

   و راه    شـده    دگرگـون    بـا آراء و عقايـد ديگـران          در مواجهـه     كه  اند انديشمنداني    نبوده  كم
   بـود، كانـت     ديگـران    عقول   خود بر آشوباننده     افراد، كه    از اين   يكي. اند   گرفته   در پيش   جديدي

 كاپلـستون، (  بيـدار شـد    " جزميت"   از خواب    هيوم  هاي   انديشه   مطالعه   واسطه   به   كه  كانت. است

 بـا آراء      بار ديگر در مواجهـه      پرداخت»  نقد خرد محض   «  اثر بزرگ    خلق   و به  )235،  6ج  : 1375
   روسو بار ديگر موجد بيـداري        ژاك   آثار ژان   مطالعه.  شد   دگرگوني   دستخوش  انديشمند ديگري 

 آثـار     از مطالعـه    تا پـيش  . بود»  نقد خرد عملي  « اثر     آفرينش   شد و شايد انگيزه      در كانت   ديگري
   عبـارت    يا بـه     خرد انسان   ساخت   مي   و اهميت    را واجد ارزش     انسان  چه   آن  روسو از نظر كانت   

  هـاي    جنبـه    بـه    او را از توجـه       آدمي   شناسايي  وه ق   به   زياد وي   توجه.   او است    شناسايي  بهتر قوه 
كوشد حوزه احساس را از حوزه عقـل نظـري            مي كانت.  بود   ساخته   محروم   آدميان  ديگر حيات 

   او را دگرگـون      آثـار روسـو نگـرش       مطالعـه . متمايز كند و حتي دين را از دست عقل آزاد كند          
  نـداي « بـا      تطبيق   مورد نظر روسو شايد قابل       و بصيرت    روسوست   از ستايشگران   كانت.  ساخت
  . باشد كانت»  وجدان

 را    هـستند، خـرد عملـي        تجربـي   ، قـضايايي     اخالقـي    اصـول    كـه    حكـم    اين   با نفي   كانت
گيرد،    مي   تعلق   بدان   كه   يا به عيني     است   ممكن   دو راه   ، به   عقل«. كند   مي   معرفي   اخالق  سرچشمه

                                                            
1. philanthropy 
2. hospitality 
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  در مـورد اول   .... دهـد   )  يـا فعليـت   (  واقعيت   آن  يا به )... كند      را فهم   ا صرفاً آن  ي( پيدا كند   بستگي
  .)5-274: كورنر( » عملي  عقل  و در مورد دوم  است  نظري عقل

 ندارنـد،    اخالقي  جنبه  كه هايي  و فرمان  اخالقي هاي  فرمان  تمايز ميان  منظور تبيين    به  كانت
  هـاي   فرمـان .  1 قطعـي   هـاي    و فرمـان     مـشروط   هاي  فرمان: كند   مي   تقسيم   دو دسته   ها را به    فرمان

 بـه     معـين    هـدفي    به   و رسيدن    نتيجه   حصول   فرد براي    هستند كه   اي   زيركانه  هاي   فرمان  مشروط
 دارنـد و      مطلـق    از حقيقـت     حكايـت    هـستند كـه     هايي   فرمان   قطعي  هاي  اما فرمان . بندد  كار مي 
  از ايـن  .   اسـت    آدمـي    از اراده    برخاسـته    قطعـي   هـاي   فرمان.  نيستند   امر ديگري   هيچ   به  مشروط
   قـانون    يك   بتواند چون    نيست   رو ممكن    و از اين     است 2  مشروط   فرمان   فقط   هر فرماني   ديدگاه
هـاي مطلـق      ن و فرما    اخالقي  هاي   ارزش   مبناي   عنوان   را به    آدمي   اراده  كانت.  به كار آيد    اخالقي
  . كند  مي  تعريف  بر عمل  مترتب  و اهداف  از نتايج  را مستقل  اخالقي كند و عمل  مي عنوان

     مدني ، جامعه  پايدار؛ جمهوري صلح

نقـد  «و  »  نقد خـرد نظـري    « در     كانت  هاي   شد، آراء و انديشه      پرداخته  جا بدان    تا اين   چه  آن
   از اهميـت     نخـست    در درجـه     كـه   چه   نوشتار آن    اين  بر مقتضاي  بنا  البته.   است  بوده»  خرد عملي 

 افـراد،    ميـان   جنگ  فقدان  يعني  آن  عام   در معناي   صلح(  جويانه   صلح  هاي  برخوردار بود، استنباط  
   خود بـه     آخر زندگاني   هاي   درسال   كانت  اما ازآنجا كه  .  بوده است )  ها و ملل    ، فرقه   ها، اقوام   گروه
ها به طور      انديشه   اين   است   الزم   گماشت   همت   و صلح    سياست   درباب   صريح  هايي   انديشه  ارائه

   و صلح    سياست   او در باب     آراء صريح    كه   داشت   بايد اذعان   البته.  قرارگيرد   مورد مطالعه   مستقل
»  نقد خرد عملي  «و  »  نقد خرد نظري  «  يعني   او در دواثر ممتاز وي      هاي   با انديشه    تنگاتنگي  ارتباط

   غني  هاي  از سرچشمه »  پايدار  صلح «  بويژه   و صلح    سياست   ديگر آثار او در باب       عبارت  به. دارد
 مورد    و صلح    سياست   در باب    آراء وي    دارد كه    مناسبت   مقدمه  با اين . اند   شده   دو اثر سيراب    آن

  . شود  تبيين  وي  با آثار بنيادينها  آن  قرار بگيرد و ارتباط، سنجي  نكته  ومطالعه
كنـد تـا       مـي   پردازد و سـعي     ها مي    بدان   كانت   كه   است   اموري  ها از جمله    نومي   آنتي  كشف

                                                            
1. categorical imperatives 
2. hypothetical imperative 
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   نوعي  به ها در واقع   نومي  آنتي.  دهد   بشر قرار دارد نشان      رودرروي  ها را كه     از آن    ناشي  مشكالت
 در سـتيز بـا يكـديگر قـرار           هـا آدميـان      در آن   د كـه  شـو    مي   مربوط   آدميان   گوناگون   مناسبات  به

 و   از تعارضـات   بـسياري   ديگر از نظر كانـت   عبارت به. گذرانند   مي   زندگي   صلح  گيرند يا به    مي
  .  دارند  ناگشودني هاي نومي  آنتي  در وجود اين ها ريشه كشمكش

     و جمهوري  مدني جامعه

   بـود بـه      وي   اقامت   و محل    وطن  ، كه    پروس  ويژهباروپا     و احوال    در اوضاع   تأمل با    كانت
 ديگر كشورها     به   آن   تجاوزكارانه   و مشي    داخلي   خودكامه   حكومت   ميان   بود كه    رسيده   مهم  اين

 بود    حكومت   چگونگي   درباب   نظراتي  ارائه  رهگذر او درپي    ازاين.  وجود دارد    تنگاتنگ  اي  رابطه
  . شود ها تعديل  حكومت  بين هاي  و جنگ  تجاوزات  و هم  داخلي  تعارضات هم   طريق تا بدين

 نـوع بـشر       از وظـايف     آن   تكامـل    بـه    و مددرساني    مدني   از جامعه    پاسداري  از نظر كانت  
. گردد   افراد محدود مي     ستيز ميان    افراد، زمينه    براي   حدود آزادي    با تعيين    مدني  در جامعه .  است
   آزادي   مخـل   يابـد كـه      مـي    از افراد تا آنجا گـسترش        هر يك    براي   مدني   در جامعه    آزادي  دايره

.   اسـت    بر آن    حاكم   هنجارهاي   مناسبات   و چگونگي    آزادي  دار تعيين    عهده  قانون.  نباشد  ديگري
   رسـميت   بـه    مـدني    حكومـت    يك   عنوان  تواند به    مي   كه   است   جمهوري   تنها نظام   از نظر كانت  

   در كنـار يكـديگر اسـتحكام         و قـدرت    ، آزادي    قانون   مؤلفه   سه   جمهوري  در نظام .  شود  شناخته
   حكومـت    جاودانة   اصل  قانون. كنند   مي   را فراهم    عدالت   تحقق  سازند و زمينه     را ميسر مي    جامعه
  . ت اس  و قدرت  نيازمند آزادي  از آن  و پاسداري  تحقق  كه  است مدني

  رابطـه .   اسـت    مـدني    جامعـه    يك  اند از شروط     كرده   را وضع    آن   كه   از قانون   التزام همگان 
از نظر  .   است   مدني   جامعه   در باب    كانت  هاي   انديشه   مهم   از نكات    و قانون    سعادت   ميان  ظريف
 كه جامعه بايـد      است  ق ح   اصل   بنياد پذيرد بلكه     سعادت،  تواند بر اساس     نمي   مدني   جامعه  كانت

 خـود غـايتي بالـذّات       ،از نظر او انسان باشندة خردمندي اسـت       .  باشد   آن   تابع   به طور نامشروط  

فرمـانروا   «  است   خودكامگي   مقدمه   حق   جاي   به  تأكيد بر سعادت  .  نيست 1گرا   كانت نتيجه  .است

                                                            
1. consequentialist 
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  مـردم . شـود    مي   بدل   خودكامه  يك   برساند به    خوشبختي   خود به    روش   را به   خواهد مردم    مي  كه
   شـورش    باشـند، سـر بـه        سعادتـشان   كننـده    خود تعيـين     كه  هاست   آن   انساني   برآنند حق   نيز كه 
     )269همان، ( ».دارند برمي

   از يـك    كانـت .  بـود    انقـالب   نـومي    بود آنتي    مواجه   با آن    كانت   كه  هايي  نومي   از آنتي   يكي
   نهادهـاي   آورد، زيـرا بنيادهـاي       مـي    حـساب    بـه    جنايات   را از بدترين     و شورش    انقالب  طرف
   حـاكم   طرفـه   يـك    حقـوق    ديگر كانت   اما از طرف  . رود   مي   از بين    داوري   و امكان   گذاري  قانون
 بـه     و متبـادل     دو سـويه     حقـوق    را بر اساس     و حاكم    مردم  كرد و رابطه     را رد مي     مردم   به  نسبت

 دارند گو آن      ناشدني   نقض   نيز همانند فرمانروا و در برابر او حقوقي         مردم«:  شناخت  ي م  رسميت
  )270همان،( ». باشند ها را نداشته  آن  استوار كردن  قدرت  است  ممكن كه

   كـه   اسـت » هـا   ناسـازه «و  » تمايز فهم از خـرد     «  از قبيل    توليد مفاهيمي    آراء كانت   از نتايج 
   آراء كانت شارحان.  باشد  داشته  و ايجاد صلح    تعارض  اي   ريشه   در شناخت   مي مه  تواند نقش   مي

و انـواع   » تمايز فهم از خرد   «توانند بگويند با درك        مي   پيشين   تركيبي   قضاياي   مبحث  با استناد به  
ها و امكان تربيت آدمي و شباهت رابطه فرد با جمع از طرفي و كشورهاي جهـان بـا                     نومي  آنتي
 دعوا با تأمل،     هاي   طرف  آيد كه    به وجود مي     امكان   اين  ،   شرايط   اين  تحت... ز طرفي ديگر    هم ا 

  . پايان زندگي بپردازند تحمل و امكان حل دائمي و نو به نو مسائل بي
   از جهـات     در خرد عملي     آراء كانت    صلح،   آموزش   مبحث   بويژه   صلح   با مبحث   در ارتباط 

     يا عقل عملي بر بنياد قضايايي        اخالق   كانت   در نگاه    آن كه   نخست.   است  ت حائز اهمي   گوناگون
   كـه    آنـست    نكتـه    ايـن    منطقـي    نتيجه  احتماالً كمترين .   كه پيشيني و ضروري است       گرفته  شكل

 بر   و جدال   جنگ. ماند   مي   گفتگو متوقف    در سطح    اخالقي  هاي   ارزش  ها در باب     انديشه  تعارض

   كـاهش  1 و مـدارا     تـساهل    بـه    عمـل    گفتگو و در عـالم       نظر به    در عالم    اخالقي  هاي  انديشهسر  
اي است كه به      اراده نيك اراده  . گردد   خرد فرد باز مي      نيك به    اراده   كه   است   آن   دوم  نكته. يابد  مي

 خـود     اخالقي  هاي   ارزش   كه   فرد است   اين. گيرد  قصد احترام به قانون به طور مطلق صورت مي        
   كه   آن   سوم  نكته.  دارد   آدمي   در وجدان    ريشه   كه  آفريند، قانوني    مي   قانون   به   تكليف  را بر اساس  

                                                            
1. tolerance 
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   ابزار مورد اسـتفاده      منزلة   نبايد به    عنوان   هيچ   به  شود كه    مي   شناخته   بالذات   غايتي   مثابه   به  انسان
 در برابـر      را حتـي     خـود يـا ديگـري        كـه   مختـار نيـست      انساني   هيچ   نگرش  در اين . قرار گيرد 

 خـود     انسان   قرار دهد چرا كه      ابزار مورد استفاده     عنوان   به   باورها و اهداف   ،ها   آرمان  ترين  متعالي
   ارزش   واسـطه    بـه    ذاتاً يعنـي     هميشه   كه   است   آخر بسيار حائز اهميت     نكته.   است   بالذات  غايتي
: 1375،  6 ج   ،1375 كاپلـستون، ( »آورد   بـه وجـود مـي        كه   غايتي   از لحاظ    نه  ، خود خير است    ذاتي

 امـر باشـد،      تـرين    اگـر متعـالي     ها حتـي     بر ارزش    مترتب   نتايج   را در بر دارد كه       نتيجه   اين )323
  ديگر  اما از طرف  .  خود حائز اهميتند     خودي  ها به   ارزش. ها باشد    ارزش   ارزيابي  تواند مبناي   نمي

   تحقـق    وسـيله    عنوان   نبايد به    است   اخالقي  هاي   او خود منشاء ارزش      اراده   كه   خردمندي  باشندة
ـ     هـا نمـي      بـر ارزش     مترتـب    سـعادت    قرار گيـرد، حتـي      ها مورد توجه    ارزش    ايـن   ياتوانـد مبن
  . قرار بگيرد  مورد استفاده  وسيله  منزله  به  انسان  باشد كه گيري نتيجه

 ،   آدميـان    طبيعـي   خودپرستي.  دارد   آدميان   طبيعي   در سرشت    ريشه   شر جنگ  ،كانتاز نظر   
 معتقـد     كـه    روسـت   از ايـن  .  )34: 1372گـالي،   (  اسـت    جنگ   آن   نتيجه   بارزترين   كه   است  شري

بـه طـور    . )276: 1372ياسپرس،  ( گردد   ميسر مي    آدميان   با تغيير تنش     جنگ   رفتن  شود از ميان    مي
   و از همـين      اسـت    و مربيانـه     فيلـسوفانه   ،   و جنـگ     از نـزاع     كانت   تحليل   كه   گفت  توان   مي  يكلّ

  .داند  مي  آدمي  كارآمدترين روش را تربيت  كه روست
 ايجـاد     حـل    راه   هـم    رو وي   از اين . پذيرد   نمي   جنگ   مسئله  را براي   قهرآميز   حل   راه  كانت
 مقتدر   هاي   از دولت    متشكل  هاي   ايجاد فدراسيون   حل   راه  كند وهم   دمي پهناور را ر    هاي  امپراتوري
   رهنمـودي    شده   ارائه  هاي   حل   راه   به   نسبت   سلبي   نگرش   اين   دنبال  او به . پذيرد   را نمي   و مستقل 

   بـه رسـميت      ايجـاد صـلح      حـل    راه   عنـوان   را به »  كنفدراسيون« ايجاد    وي. دهد   مي   ارائه  ايجابي
در .   قدرتمند اسـت     تجاوز هر دولت     دفع   دنبال   محدود، به    با هدفي    كنفدراسيون  اين. شناسد  مي

رود و در      فراتر مـي     كشورش   افراد از مرزهاي     حقوق   آرماني  ها در حالت     كنفدراسيون   اين  درون
  .گيرد ر مي قرا  مورد احترام  اعضاء كنفدراسيون  تمامي  مرزهاي  در درون  قانون چهارچوب

  امـا ايـن   .  دارد   در خـرد عملـي       ريـشه    كه   است   انتزاعي   آگاهي   صلح   انديشه  از نظر كانت  
   دائمـي    پايـان   پذيرد كه    مي   با آن كه     كانت   برخوردار نيست    جنگ   نفي   براي   كافي   از توان   آگاهي
   بايـد همـواره      كه   است  آرماني پايدار     ايجاد صلح    كه   باور است    بر اين  ،   پذير نيست    امكان  جنگ
، كامالً كامياب      در ايجاد صلح     عملي   عقل   دارد كه    سو اذعان    از يك   كانت.  كرد   سو حركت   بدان
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وجـود  .  كننـد    سـو حركـت      بايد بدان    دائم   با تالش   ورزد آدميان   نيست و از ديگر سو اصرار مي      
   ديگر به    دارد و از طرف      مبحث   اين  هاي  ي در پيچيدگ    ريشه   طرف   از يك    در آراء كانت    تعارض

   كانـت   رسد توجه    نظر مي   به. گردد   مي   مربوط   موضوع   فردگرايانه در اين    هاي  تأكيد او بر نگرش   
 نيست و او به همين دليـل بـا            ممكن   دائم   صلح   كه   است   بوده   انديشه  ها، منشاء اين    نومي   آنتي  به

 مـستمر و پيگيـر    بايـد بـا تالشـي   . كار برد  عنوان صلح پايدار به سكوت قبرستان را به،  استعاره
 و    تعلـيم    را بـه     كانـت    فيلسوفانه و مربيانه، توجـه      هاي  وجود نگرش .  ديد   را تدارك    صلح  زمينه

  .كند  برآورد مي  ايجاد صلح  اساسي  را شرط  اخالقي دهد و تعالي  مي  سوق تربيت
. شـود    مـي    را سبب    و صلح    جنگ  هاي  نومي   آنتي  د دارد كه   وجو   آدمي   در باب    مهمي  نكات

. دهد فقط امر خارجي نيست كه دروني نيز هـست           چه نوع بشر را رو در رو با صلح قرار مي            آن
   باعـث    خصوصيات  اين.   بقاء اوست    الزمه   كه   است   ذات   صيانت   خصوصيات  اي  پارهبشر واجد   

آن كـه   ديگـر   .  بـا يكـديگر رو در رو شـوند           و شخصي    فردي   منافع   بر اساس   شود تا آدميان    مي
 برخوردار باشند    ها و اهدافي     از خواست    است   هستند محتمل    جمعي   ناگزير از حيات     كه  آدميان

 هـر فـرد     حيات  گوناگون هاي  بخش ارتباط.  باشد  ديگران ها و اهداف  با خواست  در تعارض  كه
 ديگـر     از  نتوانـد مـستقل      فـردي    هـيچ    كـه    اسـت    داشته   دنبال   را به    نتيجه  با ديگر افراد بشر اين    

   چنـان    با يكديگر آن     آدميان   بسا اهداف    كند و چه     خود را عملي    هاي   و خواست   ها اهداف   انسان
. المللي نيز اسـتدالل مـشابهي دارد        در روابط بين  .  سازد   را دچار مخاطره     صلح   افتد كه   متعارض

  . شود  مي  مربوط  نظري  عقل  بيشتر دارد به  توضيح  نياز به ه كآخر  نكته
   بـر احكـام      سياسـي    فراتر از هر اصـل       كه   در كنار سياست     نه   اخالق   كه   است   بر آن   كانت

  ضـرر بـودن      بـر بـي     كند و اخـالق      مي   بودن   زيرك   سياستمدار امر به    يك. راند   مي   حكم  سياسي
   تعبير و تفـسير شـود تعارضـي          اخالقي   اصول   در ذيل    بودن   زيرك   كه  در صورتي . كند  تأكيد مي 

 بـر     را كـه    چـه    آن  توانـد تمـامي      نمي 1 خرد   كه   است   بر آن   كانت.  دو ظاهر نخواهد شد      اين  ميان
.  كنـد    كـشف    اسـت    ضروري  3 سعادت   يا عدم  2 سعادت   به   رسيدن   براي   سازوكار طبيعت   اساس

                                                            
1. reason 
2. happy 
3. unhappy 
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   سـعادت   كنـد بـه      مـي    خـرد حكـم     چـه    آن   بـر اسـاس      بتـوانيم    كـه   اميدوار باشيم   توانيم  تنها مي 
  ).  است" وظيفه"   همان  و اين  است  مورد توجه  آن  كانتي  معاني جا به خرد در اين(برسيم

كنـد،     مـي    تلقـي    و غيركاربردي    محض  اي   را نظريه    دارد و اخالق    1 عمل   به   چشم   كه  كسي
. كنـد    مي   ارزيابي   خياالنه   خوش   خواهد انجاميد، اميدهاي     سعادت   خرد به    اينكه  به را    اميد كانت 

 را   چـه    آن   سو ندارد كه     رو بدان    وجه   هيچ   به   انساني   طبيعت   كه   معنا است    واجد اين    نگرش  اين
كنـد    كيد مـي   تأ   كانت   جهت  در همين .  دهد   انجام   است   پايدار ضروري    صلح   به   رسيدن   براي  كه
كننـد،    مـي    زندگي   ساختار قانوني    در يك    آزادي   اصل   بر اساس    كه   افراد اجتماع    يكايك   اراده  كه

   است   از هر چيز ضروري     ، قبل    هدف   اين   به   رسيدن  براي. كند   نمي   كفايت   صلح   به   رسيدن  براي
   شرايط  اين تنها تحت.  باشند   هدف   اين  ه ب   رسيدن   طالب   كل،   يك   عنوان   به   افراد اجتماع    همه  كه

  .  باشد تواند وجود داشته  تنها مي  كل،  يك  عنوان  به  مدني  جامعه  كه است
 بـاور    به   مسبوق   زمينه   او در اين    هاي   و بنياد استدالل     پايه   كه كند  مي   بيان   صراحت   به  كانت

   قـانون    و    اگـر آزادي   « گويد كـه     مي  وي.   است  زادي آ   به   متكي   اخالقي   و قانون    وجود آزادي   به
 دهـد تنهـا    توانـد رخ  دهد يا مي   مي   رخ   باشند، هر چيز كه      وجود نداشته    آزادي   به   متكي  اخالقي
   بـراي    از طبيعـت     جـز هنـر اسـتفاده        چيـزي   ، سياسـت  است   طبيعت   مكانيكي   قوانين   به  وابسته

   صـورت   ؛ در ايـن      را در بر خواهـد گرفـت         خرد عملي   ود و همه   نخواهد ب    آدميان  هاي  حكومت
 يـا     و سياسـت     حـق    دو مفهوم    همراهي  اما ضرورت » . خواهد بود    توخالي   انديشه   تنها يك   حق
 دو    ايـن   دهـد كـه      مـي   ، نـشان     اسـت    سياست   محدودكننده   شرط   حق   كه   مهم   اين   به   توجه  حتي

  . سازگار هستند
 طـرز     بـه    و سياسـت     حـق    سازگاري   را در چهارچوب     و سياست    اخالق   ميان   رابطه  كانت

 را    سياسي   مصلحت   كه  كسي(2گرا   سياستمدار اخالق    تصور يك   گويد كه    مي  وي. بيند   مي  خاصي
  گـراي    اخـالق    اما تصور يـك     پذير است    او امكان   براي) يابد   درمي   با اخالق    هماهنگي  در جهت 

 او ميـسر     بـراي ) كنـد    مي   خود تنظيم    سياسي   منافع   خود را بر اساس      اخالقيات  ه ك  كسي(سياسي

                                                            
1. practice 
2. moral politician 
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ناپـذير را    اجتنـاب   هر نقص  كه گرا آنست  سياستمدار اخالق   يك   مورد قبول    بنيادي  اصل.  نيست
  هـا وظيفـه      دولـت    ميـان    در رابطـه   . كنـد    تـالش    آن   اصـالح    و بـراي     كشف  در ساختار سياسي  

گـرا     سياستمدار اخـالق    يك. ها بپردازند    نقص   اصالح   زودتر به    هر چه    كه   است   آن  دانمر  دولت
   بـه   كـه ( طبيعـي    حقـوق    تثبيت   در جهت    سياسي  هاي   موقعيت   كند كه    را كسب    اطمينان  بايد اين 

  ، حتـي    ت اسـ    يافته  سامان)   است   شده   پذيرفته   نزد كانت    خرد عملي    بنيادي   الگو و اصول    عنوان
   اصالح كانت). Hans, Reiss, 1956( خود باشد  خودخواهانه  تمايالت  كردن  قرباني اگر ناچار به

ها بايـد بـه فرهنـگ         داند كه با گذر از جزميت        در جهت تركيب وظيفه با سعادت مي        را حركتي 
هايي چون    نش، انگيزه  دروني، زيبايي، حق، نهادها و ك        تأثري  همدلي و هم  ، ذوق اصيل،    1انساني

تـرين     تعقل انتقادي يا عالي    .الملل با درك و تعقلي انتقادي بنگرد        حكومت، انقالب و روابط بين    
  .عمل خرد، در نهايت عملي زيبايي شناختي هم هست

.  ضـرورت دارد   ،  آموزشِ درست فرهنگ انساني كه پرورش دهنده نيروهاي معنوي است         
تأثري با ديگـران، يكـي هـم توانـايي بيـان               هم فرهنگ انساني به دو معني است يكي همدلي و        

يابد كه حساسيت با حـس اخالقـي          ذوق اصيل هنگامي بنياد استوار مي     . ترين احساسات   دروني
دلبستگي خودجوش به زيبايي طبيعت، نشاني اسـت از          .)378: 1374نقيب زاده،   ( هماهنگ گردد 

هـاي معنـوي       حسي به سوي جنبـه     هاي  نظاره زيبايي انسان را از چگونگي     . ... يك روان شريف  
حقيقـت  . سازد  هاي شناسايي ما را هماهنگ مي       دهد و توانايي    كند و روان را اوج مي       هدايت مي 

  .بخشد ايده زيبايي همه چيز را بركت مي. قطارند و نيكي فقط از حيث زيبايي هم
 در  توانـد   توان خوشبخت بود؟ اخالق خردگراي كانتي نمي        بدون اخالقي بودن چگونه مي    

ايـن اخالقـي بـودن او را صـاحب          . گرايي جاي بگيـرد     عرصه پرفتنه و پر از اغتشاش مصلحت      
گرايي خود را مـصون       ها از انفعال يا به اصطالح مصلحت        كند تا در غوغاي ناسازه      صالحيت مي 

 اخالقـي   - حتـي ديـن    -نياز از عوامل بيرونـي      كوشد آدمي با انگيزه دروني و بي        كانت مي . دارد
را التـزام بـه   » بنيان مـنش « توان خوشبخت بود؟ بنابراين او    اخالقي بودن چگونه مي    بدون. شود

  .)29: 1378ماهروزاده، ( داند قانون، صداقت و سلوك اجتماعي مي

                                                            
1. humaniora 
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   نتيجه

 انديشمندان پس از روشـنگري        مورد توجه    كه   است   از موضوعاتي    جديد، صلح   در دوران 
تربيت بايد آدمي را    . پردازد  دت انسان در جهان ممكن مي     انديشه كانت به سعا   .  قرار گرفته است  

انـسان  )   عملـي   عقـل (  و اخالقـي     عقلي   در گرو پرورش     فقط  سعادت. به سعادت رهنمون شود   
.  را بـاز نمايانـد       آن   نظـري    تاريـك    و نيز زواياي    صلح)   عملي  عقل( اخالقي   مباني   و كانت   است

   توجـه    مورد   وي  هاي   در انديشه    بنيادي   محوري   مثابه   به  )نومي  تي آن  نظريه(ها    يا تناقض ها    ناسازه
و از جملـه مـسايلي چـون           كانـت    نقـادي    فلـسفه    اساسي  هاي   پرسش  قرار گرفت كه سرچشمه   

ها را در جـوهر       نومي   آنتي   بود تا ريشه     آن   در پي   كانت .سعادت، تربيت، صلح، جامعه مدني بود     
 هماننـد    هـايي    را در ايـده      و پيـشرفت     مقصد نهـايي     ايده  كانت. كند جستجو    خرد و خردورزي  

 آراء خـود را       كـاربردي   هـاي   كند تا جنبـه      مي   تالش   طريق  كند و بدين     جستجو مي    مدني  جامعه
   با جمع    فقط   كه   است   هنري   و تربيت،    اختيار انسان است     انسان به    و شقاوت   سعادت.  كند  تبيين
 و    جنـسي    غريـزه    غرايز از قبيل    ترين  ، قوي   تربيت.  خواهد يافت    تكامل  چند نسل    تجارب  شدن
   وجـود نـدارد كـه        و دليلـي     اسـت    اختيار درآورده    تحت  اي   مالحظه  طور قابل    را به   جويي  جنگ

   صـالحيت   ، فـرد صـاحب       بـا تربيـت    . كرد   اصالح   را نتوان    تسلط   كسب   غريزه   از قبيل   غرايزي
هاي مربوط به آزادي و استقالل انسان را نقد كنـد و حتـي       كوشد همه ديدگاه     كانت مي  .شود  مي

پس از طي مرحله مهم متمدن شدن از آن هم عبور كرده و به تربيت اخالقي توفيق يابـد و بـه                      
 و خرد     خرد نظري    آراء خود در زمينه      را بر اساس     مدني   جامعه   ايده  وي. عصر اخالقي گام نهد   

   بـا يكـديگر و شـكوفايي    آميـز آدميـان    مسالمت  و مناسبات    صلح   چون   مفاهيمي   سوي  ه ب  عملي
  ، قـضايايي     اخالقـي    اصـول    كـه    حكـم    ايـن    با نفي    كانت .دهد   مي   سوق   آدمي   نهفته  هاي  توانايي
  ه از جامعـ     پاسداري  از نظر كانت   .كند   مي   معرفي   اخالق   را سرچشمه    هستند، خرد عملي    تجربي
 حـدود     بـا تعيـين      مـدني   در جامعـه  .   نوع بشر است     از وظايف    آن   تكامل   به   و مددرساني   مدني
  دارد كـه   مي  بيان  صراحت  به كانت. گردد  نوع بشر محدود مي  ستيز ميان  افراد، زمينه   براي  آزادي

ـ      بـه    جامعه مدني مـسبوق      زمينه   او در   هاي   و بنياد استدالل    پايه    و قـانون     وجـود آزادي    ه بـاور ب
كانت كوشيد تا نظريه صلح او جامع و فراگير در سـطح خـرد و                .  است   آزادي   به   متكي  اخالقي

  .ها و جنبه نظري و عملي باشد كالن و فرد و جمع، نهادها و تمدن
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