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موسوی

چکیده
مفهوم آزادی یکی از محوریترین مفاهیم در فلساافة کانت اساات که هم در عقل نظری و هم
عقل عملی نقشای تویینکننده دارد .به این مونا که از منظر برخی مفساران ،فاعلیت و خودانگیاتگی
عقل در شاناخت نظری ،در حقیقت توبیری دیگر از خودقانونگذاری و آزادی اسات .از ساوی دیگر ،در
عقال عملی ،مفهوم آزادی نقشا ای محوری دارد .باه این موناا کاه عقال عملی باه عنوان امکاان
توینباشا ای باه ارادة فاارغ از نظاام علی طبیوی ،در حقیقات هماان آزادی اسااات .اماا چااهشا ای مهم
پیشروی این مفهوم بنیادین در فلسافة کانت وجود دارد .این چاهش به بیان هگل این اسات که این
آزادی عاساتوالیی .اسات به این مونا که منتزع و بریده از واقویت اسات و کانت هرگز نتوانسات این
بنیادینترین مفهوم فلساافة خویش را اربات کند و صاارفا آن را به عنوان مفروض ای برای برپا کردن
نظام اندیشاة خویش به نحو اساتوالیی فرض گرفت .در این مقاهه میکوشایم ضامن تقریر این چاهش،
امکان پاسااگویی به آن را از مسایر خوانش آرار تاریای کانت به مح ،آزمون بگذاریم .در این راساتا
در مقدمه ،به تقریر نقد اساتوالیی بودن مفهوم آزادی میپردازیم .در گام بود میکوشایم نشاان دهیم
که چگونه کانت در فلسافة تاریا خود کوشاید نشاان دهد آزادی نه ایدهای مفروض ،که واقویتی اسات
که در دل تاریا به ظهور میرسد .در باش نتیتهگیری کفایت این خوانش را به سنتش میگذاریم.
واژگان کلیدی :آزادی استوالیی ،عقل نظری ،عقل عملی ،تاریا.

 دانشتوی دکتری فلسفه دین ،پژوهشگاه علوم انسانی و مفاهوات فرهنگی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
میدانیم که کانت با تأسی فلسفة نقدی ،انقالبی در سوهر اندیشة فلسفی پدید آورد.
انقالبی که نقشای فوال به ساوژة شاناخت و عمل باشاید .در حقیقت شاناخت ساوژه ،دیگر
باه موناای انفباا باا حقیقتی در عااهم خاارج نبود .این رهیاافات کاانتی ،نظریاة مفاابقات در
شناخت را ،که یکی از مهمترین نظریهها در توضیح شناخت بود ،به افول کشاند .کانت در
عقل عملی نیز در قامت فیلساوفی مؤسا حاضار شاد و نتایج حاصال از این انقال را در
عقال عملی نیز پی گرفت .به این موناا که قوانین اخالقی دیگر قاعدههایی از پیش موجود
نبودند که ساوژة اخالقی صارفا میبایسات تن به عمل به آنها بساوارد .این ساوژة نظری و
اخالقی خود قوانین حاکم بر شااناخت و عمل اخالقی را عتأساای  .میکند .روایتی که
کریسااتین کرسااگارد 1از ساانت عقلگرایی کانتی ارائه میدهد ،در فهم این مضاامون
راهگشااسات .به این مونا که رویکرد عقلگرایانة کانتی موجب شاد تا کانت هم با سانت
رهنگرایی ،2و هم عینگرایی 3باه ماااهفات برخیزد .زیرا باه بااور او هر دوی این نظریاههاا،
منبع ارزش 4را در امری پیشااااپیش موجود میدانناد و به این مونا تتربهگرا هساااتند .در
حقیقت تفاوت آنها صارفاً در این اسات که رهنگرایی این امر پیشااپیش موجود را در رهن
و احساااس میجوید و عینگرایی برای آن مابهاِزایی در جهان خارج در نظر میگیرد 5.در
مقابل برای کانت ،حقیقت و اعتبار اخالقی ،نه وصاف چیزها ،که وصاف نحوة حکم کردن
در مورد آنها توساط ساوژه اسات .به این ترتیب مونای عحکم .برای کانت چه در عقل
نظری و چاه در عقال عملی باا مفهوم آزادی و خودانگیاتگی پیوناد مییااباد .اماا پرساااش
اینتاسااات که آیا کانت توانسااات این محوریترین مفهوم فلسااافی خویش را به خوبی
مستدل کند
هگال بر این باور بود که کانت در این کار توفیق نیاافت .به این موناا که نه توانسااات
نشااان دهد که نساابت اسااتنتاج مقوالت و واقویت از چه قرار اساات و در عمل فلساافة
اساتوالیی او به ساوبژکتیویسام منتر شاد و نه توانسات نشاان دهد که عقل میتواند اراده
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را به نحو مساتقل متوین کرده و به عمل اخالقی منتر شاود .این نقصاان در توابیر هگل
بدل به تکرار این مدعا شااد که :عکانت نتوانساات فاهمه را از عقل متمایز کند ..مونای
این اتهام برای هگل آن اسات که مشاکل کانت گرفتار ماندن در سااحت عفاهمه .اسات.
به باور کانت مقوالت فاهمه ،شاروطی هساتند که موجب میشاوند دریافتهای متکثر ما،
بتواند ریل ی ،خودآگاهی واحد جمع شاود .این خاصایت مفاهیم قوامباش تتربة اشایاء
اسااات و عتترباه .را ممکن میکناد .هگال موافق بود کاه ماا برای تترباة اشا ایااء باه این
مقوالت نیازمندیم اما بر این باور بود که مادامی که نشاااان ندادهایم این مقوالت حکایت
از سااختار واقوی جهان دارند ،ناگزیریم همچون کانت آنها را صاورتهای رهنی و منفقیِ
تهیای در نظر بگیریم که اعتبار خود را صارفا مدیون آن هساتند که تنها به واسافة آنها
6
قادر به درک پدیدارها هستیم.
هگال این تماایز مفلق میاان عینی و رهنی یاا محتوا و صاااورت را میراث متاافیزیا،
سانتی در اندیشاة کانت میدانسات .در حقیقت درحاهی که هگل این تمایزها را در سافح
فاهمه و عقل نظری به چاهش کشاید ،کانت را به خفای جدیتری نیز متهم کرد .خفای
کانت در عقل عملی عبارت از این اسات که تمایزاتی را که قرار بود در سفح فاهمه موتبر
باشند ،به عقل نیز تومیم داد .به این مونا که اگر مقوالت فاهمه صرفاً شروط وحدتباش
تترباه و خودآگااهی را فراهم میآورناد ،کاانات برای عقال نیز همین اعتباار را قاائال شاااده
اسااات و ایدههای عقلی را نیز مفاهیمی صااارفاً اساااتوالیی انگاشاااته که تنها شاااروط
وحدتباش الزم برای عقل عملی را فراهم میآورند و همچون مقوالت فاهمه مفاهیمی
انتزاعی و رهنی هستند.
بررساای صااحت این اتهام در با نحوة اسااتنتاج تمام ایدههای عقل عملی کانت،
بحثی مفصل و خارج از دستور کار این مقاهه است .اما با توجه به اهمیت پیشگفتة مفهوم
آزادی به عنوان محوریترین ایدة فلسفة استوالیی ،به توضیح استوالیی بودن این مفهوم
در عقل نظری و عملی کانت میپردازیم.
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می دانیم که کانت در نقد عقل محض 7در دیاهکتی ،اساتوالیی ،به توارضهای عقل
محض یا احکام جدهیاهفرفین میرسد:
جهان از هحاظ زمان و مکان آ ازی دارد.
جهان از هحاظ زمان و مکان آ ازی ندارد.
همهچیز در جهان مرکب از اجزاء بسیط است.
هیچچیز بسیط نیست ،بلکه همهچیز مرکب است.
در جهان علتهایی بر حسب اختیار وجود دارد.
اختیاری وجود ندارد ،بلکه هر چه هست طبیوت است.
در سلسلة علل جهان واجباهوجودی هست.
در این سلسله هیچ امری واجب نیست ،بلکه همهچیز ممکن است.
از این میاان ،تواارض ساااوم با مقوهة آزادی پیوند پیادا میکناد و آزادی اساااتوالیی به
عنوان امری ممکن از دل توارض سوم و دیاهکتی ،عقل تثبیت میشود .در حقیقت کانت
موتقد اسات که بار اربات بر دوش مااهفان مفهوم آزادی اسات و این آنها هساتند که باید
در صاااورت ماااهفات ،امتنااع این مفهوم را ارباات کنناد .در عقال عملی و بنیاانگاذاری برای
مابوداهفبیوهی اخال هم وضااع اربات این مفهوم بهتر نیساات .در آنتا نیز ،باش سااوم
گذار از مابوداهفبیوهی اخال به نقد عقل عملی ،با رسایدن به آزادی بهمثابة مرز شاناخت
و فاهمه تمام میشاود .به این ترتیب کانت حتی اگر توانساته باشاد مفهوم آزادی را تشاریح
و ضارورت آن را آشاکار کند ،اما نتوانساته آن را به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم فلسافی
خود ارباات کناد .از همین روسااات کاه کاانات نهاایتااً امکاان آزادی را ابتادا در نقاد اول تثبیات
کرده و سااو آن را به عنوان ی ،ایدة تنظیمی و اسااتوالیی برای عقل مفروض گرفته
اساات .کانت در عقل عملی میکوشااد با ارجاع به آگاهی بیواساافة اخالقی ما ،آزادی را
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مسااتدل کند .به این مونا که ما آنهنگام به آزادی آگاه میشااویم که خود را پیشروی
ی ،بایدِ اخالقی میبینیم و از آنجا که عباید متضاامن توانسااتن اساات ،.به آگاهی از
آزادی دسااات مییاابیم .آگااهیای کاه بادون اهزامی کاه اخال پیشروی ماا میگاذارد،
8
نمیتوانستیم از آن آگاه شویم.
هگل در رئوس فلسافة حق ،نقد خود به نحوة اساتنتاج مفهوم آزادی توساط کانت را
این طور شاارح میدهد :عفاهمه از وجود فینفسااه 9فراتر نمیرود و در نتیته آزادیای را
نوید میدهد که با این وجود فینفساه ساازگار اسات :ی ،قابلیت .چرا که چنین آزادیای
11
صرفاً ی ،امکان 10است..
باه این ترتیاب و باه توبیر هگال ،آزادیای کاه ماا در کاانات باا آن روبرو هساااتیم،
آزادیای در ساافح فاهمه و وجود فینفسااه اساات .آزادیای که چیزی فراتر از امکان و
قابلیت نیساات و کانت نتوانساات آزادی را در مقام نظر تحلیل و مکانیساام تحقق آن را
توضایح دهد .هگل این نحوة اساتنتاج مفهوم آزادی در عقل عملی را نیز مورد نقد و طونة
خود قرار میدهد:عدر بررسای آزادیِ اراده ،شااید بهتر باشاد به شایوة قدماییِ شاناخت روی
بیااوریم .روال این بود که ایادهای از اراده را مفروض بگیریم و تالش کنیم توریفی از اراده
را از آن ایاده اساااتاراج کنیم آنگااه آن باه اصااافالح عدهیالِ 12.آزادی اراده باه شا ایوة
روانشااناسااان تتربی ،از احساااسااات ماتلف و از آگاهیهای موموهی همچون تأسااف،
احسااس گناه و چیزهایی از این قبیل اساتاراج میشاد .با این توضایح که اینها فقط با
فرض ارادة آزاد قابل توضاایحاند .اما راحتتر این اساات که به همین نقفه با این میانبر
برساایم که فرض کنیم آزادی در عواقویت آگاهی .امری داده شااده اساات و فقط کافی
است به آن باور داشته باشیم! .13.مونای منتقدانة استوالیی بودن آزادی کانتی را با کم،
گرفتن از بیاان آیزایاا برهین باه زباان ساااادهتر میتوان اینطور شااارح داد .باه این موناا کاه
امکان بودنِ آزادی نباید صارفاً ی ،قابلیتِ صارف و به گونهای باشاد که این آزادی شابیه
14
آزادی مَردی گدا باشد که قانوناً حقِ خریداری اشیاء هوک را داشته باشد!
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مفاهیم مختلف از آزادی در کانت
حال که با رئوس مفااهب در خصاااو اینکه چرا آزادی در کانت مفهومی مهم و
در عین حال چاهش برانگیز دانسااته شااده آشاانا شاادیم ،باید نگاهی به موانی ماتلفی
داشاته باشایم که میتوان برای این واژه یافت .یکی از بهترین متونی که ما را با موانی
ماتلف از این مفهوم آشانا میکند ،مقاههای از یکی از کانتپژوهان مهم اسات .هویی
وایات با 15،در مقااهاهای باا عنوان  5مفهوم از آزادی در کاانات 16باه واکااوی مفااهیمی از
آزادی میپردازد که کانت به آنها توجه داشاته و میکوشاد نشاان دهد که کدامی ،از
آنها در فلسافة کانت اهمیت محوری مییابد و ارتباط و اتکای این مفاهیم در نسابت با
هم چگونه اسات .ما میکوشایم تا به اختصاار به این مفاهیم بوردازیم و ساو نقدهای
وارد بر این موانی را تشریح کنیم.
ب ،موتقد اسااات که با وجود اینکه کانت به برخی از این مفاهیم و توابیر از آزادی
تصریح نکرده ،میتوان پنج مفهوم از آزادی از آراء کانت استاراج کرد.
ناسااات مفهوم تتربی از آزادی با ،ادعاا میکناد کاه این مفهوم از آزادی هرگز
مورد توجه کانت نبوده اساات .اینکه کسای در انتام کاری به واساافة شاارایط تتربی
ماتار یا متبور بوده ،به هیچوجه چیزی در مورد مفهوم آزادی انسانی به ما نمیگوید و
میتواند نساابی و موضااوع گمانهزنی روانشااناسااانه باشااد .چون بر این مبنا شااا
میتواناد امروز در انتاام کااری متبور و فردا در انتاام هماان کاار آزاد بااشاااد .باه همین
17
دهیل این مونا از مفاهیم مورد توجه کانت کنار گذاشته میشود.
دوم مفهوم اخالقی آزادی این مفهوم از آزادی به این صااورت قابل صااورتبندی
است:
 .1اگر قانون اخال قانونی باشااد که بهنحو نامشااروط فرمان میدهد ،بودن در بند
علل طبیوی چنین فرمانی را ممتنع میکند.
 .2چنین فرمانی ممتنع نیست.
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 .3قاانون اخالقی کاه مولول علال طبیوی نبااشاااد و باهنحو ناامشاااروط فرماان دهاد،
ممکن است.
باه این ترتیاب گویی آزادی اخالقی هماان امکاان بیرون آمادن از چرخاة علال طبیوی
و عمال باه قاانون بادون هیچ محرکی جز عمال باه قاانون اسااات .در حقیقات این موناا از
آزادی همان چیزی اساات که اصاال عباید متضاامن توانسااتن اساات ،.ما را از آن آگاه
میکند .پ این مفهوم در بدود سلبی عبارت است :از پیراستن اراده از متوین شدن فول
به واسافة علل طبیوی و پیش شارط آزادی به مونای ایتابی اسات آزادی ایتابیای که
عبارت اساات از اراده به قانون از جهتِ عمل به قانون یونی همان چیزی که در کانت
19
از آن به عخودقانونگذاری 18.توبیر میشود.
ساوم مفهوم آزادی به عنوان خودانگیاتگی 20این مفهوم از آزادی ،مفهومی عامتر
اسااات .در این مفهوم ،خودانگیاتگی باه عنوان ویژگی عاام عقال مورد توجاه اسااات.
ویژگیای که سابب میشاود عقل خودقانونگذار باشاد و صارفاً آیینهای برای واکنش به
علال طبیوی نبااشاااد .باه این ترتیاب خودانگیاتگی باه عنوان خودقاانونگاذاری عقال در
مونایی نا-اخالقی 21اسااات .در حقیقت اساااتفاده از این واژه به عنوان ویژگیای برای
عقل ،راه را برای باشایدن حیثی عملی به قابلیت شاناختی عقل باز میکند .کانت این
ویژگی را در عقل نظری و عملی به ی ،اندازه در کار میبیند و آن را مشاااصااة عام
22
عتصمیم .در ساحت نظر در قاهب حکم و عمل در قاهب کنش میداند.
چهاارم مفهوم اساااتوالیی آزادی این مفهوم آنطور کاه پیشاااتر هم گفتیم از دل
توارض ساوم در نقد اول بیرون میآید .از نظر ب ،راهکار کانت برای حل توارض قائل
شدن به دو جهان است که در هر کدام از آنها یکی از این گزارهها صاد است.
در جهان علتهایی بر حسب اختیار وجود دارد.
اختیاری وجود ندارد ،بلکه هر چه هست طبیوت است.
این گزارههاا باه جهاان واحادی ارجااع نمیدهناد و بناابراین هر دو میتوانناد صااااد
باشاند .جبر در جهان پدیداری ضاروری اسات ،همانطور که در جهان فینفساه آزادی
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مفلق اسات .در حقیقت کانت با قائل شادن به جهان نومن ،بار برهانآوری را بر دوش
منکر آزادی میگذارد و مدعی میشااود که نمیتوان امتناع آزادی را اربات کرد .به این
ترتیب امکان آزادی تثبیت میشااود و آزادی اسااتوالیی به مونای همین امکان آزادی
اسات .امکانی که اساتدالل کانت چیزی در مورد واقویت 23آن را اربات نکرده اسات .این
مفهوم به توبیر ب ،بسایار زیاد 24و بسایار کم 25اسات .بسایار زیاد اسات چون قائل شادن
به نظریة دو جهانی موجب می شااود که ما برای هر چیزی به نومن قائل باش ایم و هر
رویدادی در سااوهر نومن به این دهیل آزاد باشااد .درحاهی که ما میخواسااتیم آزادی را
صارفاً برای کنش خودانگیاته و آزاد اربات کنیم و نه برای حتی افتادن سایب از درخت.
در عین حال این آزادی اسااتوالیی بساایار کم اساات به این دهیل که این علیت نهایتا
یرقابل شناخت است و حتی نمیتوانیم با یقین بگوییم که نتیتة آن با جبر چه تفاوتی
26
دارد.
پنتم مفهوم آزادی مفروض 27با ،موتقاد اسااات کاه ماا باا دو موناا از مفروض در
کانت مواجه هستیم:
 .1موناای پیشگفتاه و باه کاار رفتاه در نقاد اول .اینکاه بادون فرض آزادی (و دیگر
ایادههاای عقال همچون نف و جهاان و خادا) فوال اخالقی انتاام نمیشاااود .و چون در
توارض اول وضاع مقابل  -اختیاری نیسات و هر چه هسات طبیوت اسات -قابل اربات
نیسات ،امکان وضاع  -در جهان علتهایی بر حساب اختیار وجود دارد -تثبیت میشاود.
به این ترتیب راهکار دو جهانی -پدیداری/نومنال -باید فرض گرفته شود.
 .2مونای تاصاصایتری که در نقد ساوم به کار میرود .اینکه به جای دادن حیث
وجودشاناختی 28و پیش کشایدن فرض دو جهانی و گرفتار آمدن در مشاکالتی که این
راه حال در پی دارد ،باه راه حال دو منظر بودن ،باه عنوان رویکرد روش شا انااختی 29باه
عنوان پاساا قائل شاویم .به باور ب ،،کانت در نقد ساوم از این تغییر رویکرد اساتفاده
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میکناد و این دو منظر را باه عنوان دو ایادة تنظیمی و روششا انااختی نااظر باه تنظیمِ
نسبتِ کنش با جهان تفسیر میکند.
به این ترتیب میبینیم که موانی برشاامرده از آزادی توسااط ب ،،آنطور که گفته
شاااد هم باا عقال نظری و هم عقال عملی کاانات پیونادی جادی دارناد .مواانی ماتلف
آزادی در کانت چنانکه توساط ب ،روایت میشاود ،در مورض این نقد هگلی قرار دارند
که همگی عاساتوالیی .هساتند .به این مونی که به نظر میرساد که نحوة اساتنتاج و
عینیت آن روشاان نیساات .اهبته به نظر ب ،،آزادی مفروض به دهیل نداشااتن نقای
آزادی اسااتوالیی ،در عقل عملی به ما کم ،بیشااتری میکند .زیرا وجه بساایار زیادِ
مونای آزادی اساتوالیی ،موجب میشاود که این مونا از آزادی آنقدر وسایع باشاد که در
واقع تمام موارد و موقویتها را پوشاش دهد و در واقع ما در مورض این خفا باشایم که
حتی زمانی که مساائوهیت اخالقی قابل اسااناد به فرد یا عمل نیساات نیز آن را نساابت
دهیم .درحاهی که مفهوم آزادی مفروض موجب میشااود که بتوانیم افراد را از منظری
متبور و از منظری ماتاار بادانیم .اماا در نهاایات با ،هیچیا ،از این دو مفهوم را در
تحلیل نهایی تماماً درساات و راهگشااا نمیداند و موتقد اساات که ما با اطال آزادی
استوالیی و آزادی مفروض:
عدر هر دو مورد ،یرمنصا افااناه حکم میکنیم ،گااهی اعماال یرآزاد را باه فااعال
نسابت میدهیم ،گاهی مسائوهیت را جایی سالب میکنیم که واقوا وجود دارد .اما بدیل
اینکه گاهی این اشاتباهات را کنیم این اسات که همیشاه چنین اشاتباهاتی در اساناد
30
کنیم..
به این ترتیب ب ،میپذیرد که ما با در نظر گرفتن آزادی اسااتوالیی ،همیشااه به
لط همة افوال را آزادانه میدانیم ،درحاهی که با اتاار رویکرد دو منظری صارفاً گاهی
در مورض این خفا قرار میگیریم و به این ترتیب اسات که میتوانیم همیشاه اشاتباه
کردن را با گاهی اشتباه کردن جابهجا کنیم.
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اما در مقام نقد ب ،باید به دو نکته اشاااره کرد .نکتة اول از پ ِ نگاه تحلیلی خود
ما آشاکار میشاود و نکتة دوم نقدی اسات که از قول یکی از کانتپژوهان مهم روایت
میشاود :ناسات اینکه روشان نیسات برتری مفهوم آزادی مفروض بر آزادی اساتوالیی
چیسات .در واقع آزادی مفروض همانقدر موجب ساردرگمی ما در قضااوتهای اخالقی
میشااود که آزادی اسااتوالیی .زیرا در آزادی اسااتوالیی و فرض دو جهانی نیز طرف
دیگر یونی جبرانگااری و احااطاه بودن در چرخاة علیات طبیوی ،همچناان باه عنوان یا،
امکاان وجود دارد .در واقع در آنجاا هم ما در یا ،جهاان همواره متبور و در یا ،جهاان
همواره آزاد هستیم .همانطور که در آزادی مفروض همواره از منظری آزاد و از منظری
متبور هسااتیم .مشااکل اینتاساات 31که هیچ ی ،از این مفاهیم نمیتوانند به ما در
قضااوت درسات اخالقی کم ،کنند که بدانیم عمل فرد را باید مفابق با کدام جهان و
کادام منظر داوری کنیم .باه این ترتیاب مفهوم جهاان مفروض هیچ برتریای بر مفهوم
آزادی اساتوالیی از منظر دو جهانی ندارد و روشان نیسات که چرا ب ،گمان میکند ما
با مفهوم آزادی مفروض در مورض خفای کمتری قرار داریم.
نکتة دومی که هِنری اهیسون به آن اشاره میکند این است که با اینکه ب ،در طول
بحث بارها به این نکته اشاره میکند که آزادی استوالیی برای کانت زیربنا و شرط امکان
هر نوع آزادیای است ،نشان نمیدهد که چگونه نقد او از آزادی استوالیی مشکلی برای
قائل شدن به موانی دیگر –یا در حقیقت هر مونایی -از آزادی پدید نمیآورد .این درحاهی
است که موضوع نقش آزادی استوالیی در عقل عملی کانتی و اوهویت آن برای قائل شدن
به هر مونایی از آزادی و نسبت این موانی با ی،دیگر ،از مسائل مهمی بوده که مفسران
32
به تفصیل به بحث و مناقشه پیرامون آن پرداختهاند.
فلسفۀ تاريخ و مفهوم آزادی
دیدیم که اساتوالیی بودن مفهوم آزادی چفور بهمثابة نقد و نقصاانی مهم در اندیشاة
فلسفی کانت نمایان میشود .حال میکوشیم تا به راهحل ایتابی این مقاهه برای پاسا به
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این اشاااکال بوردازیم و نشاااان دهیم که چفور اندیشاااة تاریایِ کانت میتواند بهمثابة
عرصاهای برای حل این مسائله و تودیلِ خوانشِ یکسار اساتوالیی از این مفهوم عمل کند.
از مسایر پرداختن به آرار و مؤهفههای اندیشاة تاریای کانت روشان میکنیم که کانت به
آزادی ،صرفاً به عنوان ایدهای عقلی نورداخت و مضامین مفرح شده در آرار تاریای کانت
آزادی را در مفهومی انضامامیتر از مضاامین پیشگفته آشاکار میکند .به این منظور الزم
است ناست برخی جانمایههای مهم در اندیشة تاریای کانت را واکاوی کنیم.
چالش مفهوم تاريخ
مفهوم تاریا یکی از هغزندهترین مفاهیم فلسافی اسات .در واقع امکان بحث از تاریا
به مونای فلسافی خود محل مناقشاه اسات .از ی،ساو تاریا روایت متموعه رویدادهایی
متواهی اسااات که با تتربی بودن ،حادث بودن و تأیید گشاااودگی و عدم توین آینده گره
میخورد .از ساوی دیگر عتاریا .حکایت نوعی پیوساتگی و وحدت کلی اسات که تبیین و
فهم رویدادهای جزئی در دل آن امکانپذیر اسات .تاریا به مونای اول هرگز نمیتوانساته
محل بررساای فیلسااوفان واقع شااود .در واقع وقایع تاریای تنها در صااورتی میتوانند
موضوعاتی برای پژوهش عقالنی به شمار آیند که امکان تبیین و فهم رویدادها به حسب
کلیات پیچیادهتری کاه خود این تبیین نیز جزئی از آن اسااات ،ممکن بااشاااد .در یر این
صاااورت هرگوناه فهم گاذشا اتاه یاا انتظاار عقالنی برای آیناده محاال خواهاد بود .در واقع
پارادوک موجود در این مفهوم از آنتاسات که تاریا از ی،ساو با بدیع بودن و از ساویی
با استمرار و قاعدهمندی پیوند دارد.
پانن برگ ،33به عنوان یکی از مبدعان اههیات تاریای ،موضاال تاریانگاری یردینی
مدرن را در این دانساات که نمیتواند دو عنصاار بداعت و قاعدهمندی را همزمان در خود
جای دهد .در واقع تفسایر او مساتلزم این اسات که تاریا در کلیتی پیچیدهتر فهم شاود که
در متن آن توضا ایح وقایع بر حساااب مقدمات آنها و پیشبینی آینده به یاری رجوع به
گذشااته امکانپذیر اساات .از سااوی دیگر ،تاریا باید حاوی تازگی ،شااگفتی ،حدوث و
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خالقیت باشاد تا همواره تمیز آن از طبیوت ممکن باشاد .به این مونا ،پانن برگ جساورانه
امکاان توقال تااریا –ناه تنهاا برای فیلساااوف ،کاه حتی برای مورخ را -نیز در گرو مفهوم
خدا قرار داد:عاز آنتا که تصااور وحدت تاریا به ش ایوهای که متضاامن حفظ ویژگیهای
خا امر تاریای اسااات فقط به یاری خدا ممکن میگردد ،پ این مفهوم باید به واقع
برای مورخ الزم و واجب باشد.34.
کانت به نحو بنیادینی با این چاهش مفهومی تاریا و پاسااای که پانن برگ در قامت
تأساای اههیات تاریای پیش نهاد ،دساات به گریبان بود .کانت رساااهة ایدة ی ،تاریا
جهانشامول از منظر جهان وطنی را با بررسای چاهش مفهومی تاریا آ از میکند .در واقع
تاریا –در تقابل با طبیوت -به منزهة عرصاة عمل ارادة آزاد انساان در نظر گرفته میشاود.
اما کانت ادعا میکند که هر قدر مفهوم آزادی اراده به نحو متافیزیکی پرورانده شااود ،اما
باز هم تاریا گویای آن اسات که عمل انساان تحت قوانین موینی قابل توین و فهم اسات.
در واقع تااریا باه ماا میگویاد کاه هر قادر این دالیال مافی بااشا اناد ،اگر اعماالِ آزادِ ارادیِ
انسااان را در ساافح کالن در نظر بگیریم ،نهایتاً میتوانیم تواهی نظاممندی در پدیدارها
کشااف کنیم .این دو عنصاار همان دو مؤهفهای هسااتند –بداعت و قاعدهمندی -که پانن
برگ آنها را مهمترین عناصار چاهشبرانگیز مفهوم تاریا میدانسات .کانت ضامن توجه به
این دو عنصاار ،پاسااای خا خود برای گردآوردن این دو مؤهفه در مفاهوه و فهم تاریا
پدید آورد .به باور کانت ایتمندیای که تاریا در رفتار انسان آشکار میکند ،هزوماً متولق
به خود انساانها نیسات .او در این باره میگوید:عهر فرد انساانی و حتی همة انساانها به
این حقیقت توجه چندانی ندارند که آنها با پیگیری اهدافشاان ،هر کدام به شایوة خود و
حتی ا لب در تضااد با ی،دیگر ،ناخواساته ،چنانکه گویی هدایت شادهاند ،در مسایر ارتقاء
هدف طبیوت عمل میکنند .هدفی که از آن آگاه نیساتند و حتی اگر میدانساتند احتماالً
35
برایشان اهمیتی نداشت..
کانت در ادامه مدعی میشاود که رفتار انساان نشاانگر آن اسات که او نه موجودی
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کامالً موقول و نه کامالً تحت سایفرة ریزه اسات 36.در واقع ،رفتار انساان بسایار کودکانه
و منعنادی باه نظر میرساااد و پادیادآور این فکر کاه هیچ هادفی از آن خود نادارد و باا این
وجود گویی میتوان طرح خاصای از طبیوت را از خالل همین رفتار پوچ کشاف کرد .37در
واقع کانت در این رسااهه و در دیگر رسااهههای تاریای در پی به دسات گرفتن سارنا و
تأسی ی ،تاریا کلی و جهانشمول از همین طریق است.
نتیتهگیری کلی کانت در این رسااهه این اسات که تاریا انساانیت باید به منزهة تحقق
طرح پنهاان طبیوات 38برای ایتااد یا ،نهاادِ کاامالِ درونی و بیرونی دیاده شاااود آنهم باه
منزهة تنها شاارط امکان توسااوة قابلیتهای انسااانی .39درواقع نه تنها تحقق چنین نهاد و
طرحی از طبیوت شارط امکان بقا و توساوة تواناییهای انساانی اسات ،بلکه درک تاریا به
این شایوه نیز باشای از شارط امکان تحقق طرح طبیوت برای تاریا انساانی اسات .به این
مونا که کوشاش فلسافی برای ترسایم تاریا جهانشامول جهان بر اسااس طرح طبیوت ،که
موفوف به اتحاد مدنی نوع انسااان در راسااتای هدف طبیوت باشااد ،ممکن و پیشبَرنده
اسات .به همین دهیل اسات که در آخرین گزاره –گزارة نهم -به شارح توارض موجود در
فهم اینگونة تاریا میپردازد .او ارعان میکند که ممکن اساات عتیب بهنظر برسااد که
تاریا را همچون ی ،رمان ،روایت رویدادهای جهان چنانکه باید رخ دهد در نظر بگیریم
و هشادار میدهد که قصاد او نباید سارکو تاریا تتربی به ساود تاریای عقلی و پیشاینی
دانساته شاود .بلکه باید منظری متفاوت دانساته شاود که ی ،رهن فلسافی (که از قضاا با
دانش گسااترده از تاریا بیگانه نیساات) پیش مینهد .به عبارت دیگر اگر نیروها و منابوی
که تاریا از آنها سارچشامه میگیرد را به دو دساتة کلی عآزادی .و عطبیوت .تقسایم
کنیم ،میتوانیم بگوییم کاه از نظر کاانات چگونگی تاأریر و تاأرر جریاانهاای برآماده از آنهاا
چیزی اساات که تاریا انسااانی و پایان آن را رقم میزند .به توبیر یاول :عتاریا فرآیندی
40
است که در آن سنتز آزادی و طبیوت به وقوع میپیوندد..
پ
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اسات .بلکه حاصال تضاار این نیروها در بساتری اسات که طرح پنهان طبیوت فراهم
میآورد.
آمیختگی دين و تاريخ در عقل عملی
نکتة قابل تأمل دیگر آنکه رسااهههای تاریای کانت مملو از مباحثی اسات که آن
را باا اههیاات و اصاااول اعتقاادی برآماده از مسا ایحیات پیوناد میدهاد .در واقع کاانات در
رسااهههای تاریایاش با پرساشهایی سار و کار یافته که عموماً و اصاوالً پرساشهای
اههیاتی هستند:
41
شر چگونه در جهان پدیدار میشود (در کتا سرآ ازهای احتماهی تاریا بشر)
چرا خاداوناد شااار اخالقی و باهویژه رنج بیگنااهاان را روا میدارد (در کتاا در باا
42
شکست هر تئودیسة فلسفی ممکن)
43
تاریا چگونه پایان مییابد (در کتا پایان همة چیزها)
آیا لبه بر شار ممکن اسات یا پیشارفت اخالقی وجود دارد یا خیر (در کتا صالح
46 45
پایدار 44و باش دوم نزاع دانشکدهها )
در واقع کانت در رساااهههای تاریای خود با روایت عگذشااته ،.عحال .و عآیندة.
تاریا انساانی و نحوة گذار از این مراحل سار و کار مییابد .او مسایر پیموده شادهای که
موجب میشود هر ی ،از این مراحل بهنحو تاریای به ی،دیگر منتر شوند را به دقت
و مرحله به مرحله بررسای میکند .از این منظر ساه مؤهفة اصالی در رسااهههای تاریای
و سیاسی کانت قابل شناساییاند:
 .1تبیین ساارچشاامههای وضااع دشااوارِ تاریای انسااان (اینکه چفور طبیوت ما را
ناگزیر به خروج از وضع طبیوی به وضع نزاع و فرهنگ میکند).
 .2بیان اینکه موجود تاریامند بودن به چه موناساات (به مونای زیسااتن در وضااع
نزاع ،داوری شادن توساط ی ،جاموة مدنی یا دوهت و تحت نظامی از قوانین طبیوی و
اخالقی).
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 .3ساارخطهای الزم در خصااو رویکردی که فرد باید به آینده داشااته باشااد و
وضاویتی که میتواند به آن امید داشاته باشاد( .تالش برای سااختن جاموة ملل و امید
47
برای ی ،جاموة اخالقی کامل).
نکتهی قابل توجه این است که زبان او در توصیف و تفسیر این مراحل ،به شدت
دینی و آمیاته با مضامین دینی در روایت تاریا انسانیت است.
روايت تاريخ رشد عقل و برآمدن آزادی
از آنچه در خصو ایضاح مفاهیم تاریا و آمیاتگی آن با مضامین دینی گفتیم
میتوان به دو مسئله پی برد .ناست اینکه برای کانت مقوهة آزادی صرفاً امری استوالیی
نبود .در حقیقت کانت کوشید نشان دهد چفور آزادی از دل تضار با نیروهای طبیوی و
در دل تاریا و بهمثابة گامی در مسیر رشد عقل به وقوع میپیوندد .دوم اینکه این مسیر
از طریق فرآیندی ممکن میشود که –چنانچه پیشتر گفتیم -کانت در تشریح آن از
مضامین و زبان دینی بهره برد .دو نکتهای که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.
گذشته/چگونگی پیدايش شر در جهان
کانت در رسااهة سارآ ازهای احتماهی تاریا بشار با کم ،گرفتن از داساتان سافر
پیدایش میکوشد آ از تاریا را روایت کند .او داستان را از زوجی آ از میکند که طبیوتاً
برای ادامة نسال بشار به آن نیاز اسات .عمل آنها به وسایلة ریزه رهنمون میشاود .او
ریزه را نادای خاداوناد  the voice of Godمینااماد و ادعاا میکناد کاه ماادامی کاه
انسااان از این ندا پیروی میکند همه چیز به خوبی پیش میرود .اما عقل خیلی زود به
کار میافتد .48انسااان دیگر صاارفاً به دنبال ذا نیساات .نیازهای او از ساافح نیازهای
ریزی فراتر میرود و با هذت چشایدن طومهای ماتلف آشانا میشاود .این آشانایی از
طریق عقل و با کم ،تایل پرورانده میشاود و به تتمل و شاهوت دامن میزند .این
ناساتین ارر منفیای اسات که عقل بر ندای ریزه وارد میکند .اما در عین حال همین
ارر ،چشام انساان را میگشااید .او دیگر خود را همچون دیگر حیوانات محصاور و بردة
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ریزه ح نمیکند .این اوهین خروج انساان از صاف دیگر حیوانات اسات که با بسااطتی
ریزی عمال میکنناد .این اساااتفااده از عقال سااارآ ااز مراحال رشاااد عقال و در واقع
شاکلگیری فرهنگ میشاود .ریزة تغذیه ،ریزة ساک و انتظار آینده او را به مرور به
طور کاامال از صاااف دیگر حیواناات جادا میکناد و او را باه جاایگااه حقیقی انساااانی او
میرسااند .او میفهمد که میتواند از عقل برای هدفگذاری و انتاا راههای رسایدن
به آن اسااتفاده کند .در نتیتة اسااتفاده از عقل ،به این فهم مبهم میرسااد که او ایتِ
واقوی طبیوت اساات و میتواند خود را ایت خویشااتن قرار دهد .فهمی که در مراحل
رشاد عقل به تصاریح بیشاتر رسایده و سابب می شاود تا به این نتیته برساد که نباید
هرگز کسی را وسیلهای برای هدفی دیگر در نظر گیرد .در این مرحله است که به توبیر
کانت انسااان عاز رحم طبیوت زاده میشااود ..گذاری که درساات همان اندازه که مایة
مباهات است ،خفرناک نیز است .در واقع خروج انسان از وضع طبیوی به وضع فرهنگ
و تمدن ،به مونای خروج او از امنیت کودکانه و زندگی در باغ عدن و سااقوط به جهان
دشااواریها و مشااقتهاساات .به این ترتیب ،آ ازگاه تاریا بشاار با گذار از پاسااداری
طبیوت ،به آزادی ترسیم میشود.
اما قضاااوت کانت در مورد خیر یا شاار بودن این آ ازگاه تاریای به شاادت درگیر
ابهام اساات .از طرفی این نقفة عزیمت به زبان دینی عسااقوط 49.و خروج از راحتی و
امنیت و افتادن در ورطة نزاع و رنج دانسااته میشااود .از طرفی برد و باخت دانسااتن
تحری ،و رشد عقل را تنها زمانی مفرح میداند که ما از منظر کامالً شاصی به تاریا
نظر کنیم .در واقع کانت بر این باور اسات که اگر ما رسااهت نوع انساان-پیشارفت در
مسا ایر کماال -را در نظر بگیریم ،این پرساااش کاه این رویاداد برد یاا بااخات بوده کناار
میرود .در واقع ممکن اسات آ از این مسایر از منظر فردی باخت باشاد اما برای نوع برد
است.50
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کانت مبانی الزم برای چنین حکمی را پیشتر در رساهة ایدة ی ،تاریا جهانشمول
از منظر جهاانوطنی پیریزی کرده بود .در واقع ،در این رسااااهاة کاانات در گزارة اول تاا
ساوم رئوس اصاوهی که برای این نتیتهگیری الزم اسات را تشاریح میکند .او در گزارة
اول بیاان میکناد کاه اصااال اایاتمنادی الزم میدارد کاه تماام اساااتوادادهاای طبیوی
موجودات باید نهایتاً بر طبق هدفی که برای آنها در نظر گرفته شااده پرورانده شااوند.
ناکام ماندن چنین طرحی خالف تئوری ایی از طبیوت اساات تئوریای که اگر آن را
کنار بگذاریم دیگر قادر به درک عطبیوت .نیساتیم .اما روشان اسات که این اساتودادها
در ظرف حیات شااصای فرد قابل شاکوفایی نیساتند .بنابراین خوانش عقلی تاریا ،ما را
بر آن میدارد تا به گزارة دومی قائل باشایم که در آن گفته میشااود این اسااتودادهای
طبیوی تنها در نوع گساترش مییابد و نه در فرد .اما طبق گزارة ساوم طبیوت باید طرح
دیگری نیز برای پیمودن این مسایر برای انساان داشاته باشاد .در واقع اگر طبق اصال
اایاتمنادی نمیتوان ارگاانی داشااات کاه باه شاااکوفاایی برساااد و اگر عقال از زمرة
اساتودادهای طبیوی انساان باشاد ،آنگاه نباید راه کمال انساان صارفاً از مسایر بهکارگیری
ریزه بگذرد .به این مونا طبیوت با دادن عقل به انسااان ،ناگزیر ،باید نساابت به سااایر
موجودات ساتگیری بیشتری به انسان روا دارد و سوادت و کمال او را در گرو استفاده
از عقل خویش قرار داده باشاد .اصالی که گزارة ساوم آن را بیان میکند :عطبیوت چنین
خواساته که انساان هر آنچه او را به فراساوی سااختار مکانیکی وجود حیوانیاش بساط
میدهد ،کامالً برعهدة خودش باشد .و هیچ سوادت و کماهی بهرهمند نباشد مگر آنچه
رها از ریزه و به وسیلة عقل خویش بدست آورده است.51.
این شرط ،الزمة اصول پیشگفته و بنیان ساتگیریای است که طبیوت در حق
دیگر حیوانات روا نداشته است .بنابراین انسان و عقل نه امری پیشاپیش متوین و رابت،
که امری سیال و رو به استکمال است که خود را در مسیر تاریای جدای از طبیوت محقق
میسازد .بر مبنای تفسیر دپلن در اینجا پردة دیگری از تمایز رویکرد کانت با روسو نمایان
میشود .کانت همچون روسو و ا لب مفسران او ،علیر م بار منفیای که از کلمة عسقوط.
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برای توصیف شروع برانگیاتگی و رشد عقل به رهن متبادر میشود ،نهایتاً آن را امری
منفی ارزیابی نمیکند که بهتر بود رخ نمیداد .درست است که وضع فرهنگ وضوی مبهم
است که نوید یا تضمینی برای پیروزی خیر بر شر نمیدهد ،اما با این وجود نسبت به وضع
پیشین گامی به پیش است .زیرا سرآ ازی برای پرورش استودادها و قوای عقالنی انسان
است.52
حال /زيستن در وض شر و نزاع
گفتیم که از نظر کانت بیرون آمدن از وضاع طبیوی و پا نهادن به فرهنگ از طریق
بهکارگیری عقل ،موجب آ از تاریا ،خروج انسااان از ازهیت و همزمان مساایر تاریای
پدیدار شادن شار شاد .اما در عین حال ،شاروع نزاعی که با کاربسات عقل رقم میخورد
امری منفی دانساته نمیشاود .علت آن آنطور که پیشاتر گفته شاد این بود که این نزاع
ساابب پروراندن قوای عقلی انسااانی اساات .در این مرحله کانت میکوشااد تا چگونگی
تثبیت این مرحله از نزاع و امکانهایی که خود برای گذار از این مرحله و لبه بر شااار
پدید میآورد را توضایح دهد و نشاان دهد که نزاع چگونه در پیوند با طرح طبیوت برای
انسان سبب میشود که تاریا دوباره در مسیر خیر قرار گیرد.
آنطور که کانت در سارآ ازهای احتماهی تاریا بشار روایت میکند شاروع این دوره
مصااادف با تغییر سااب ،زندگی از زندگی شاابانی به زندگی کشاااورزی بوده اساات .در
زندگی شابانی افراد ،اجباری برای نزدیکی با دیگر افراد احسااس نمیکنند .هر گروهی
از افراد به راحتی میتوانناد در مکاانی اساااتقرار یاابناد که به قدر کافی از گروه دیگر دور
اسات .جابهجایی به آنها این امکان را میدهد که ضارورتی برای مصااهحه و برقراری
مناسااباتی دائمی با دیگران وجود نداشااته باشااد .اما با تغییر سااب ،زندگی به زندگی
کشااورزی ،اجبار به اساتقرار در محلی خا آنها را به اهزام به زندگی در کنار دیگران
و به طبع تنظیم مناسبات با دیگر گروههای انسانی سو میدهد .بنابراین از ی ،طرف
انساان با اجبار به مصااهحه با دیگران ،و از ساوی دیگر ،با شاهوات و امیاهی روبروسات که
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او را در مسایر نزاع دائمی با دیگران ساو میدهد .کانت این وضاع عهمساتیزی .53را
نوعی عاجتمااعیپاذیری یراجتمااعی .54مینااماد .چیزی کاه از منظر او محرک تااریا و
رشد عقل و فرهنگ است.
در گزارة چهارم از رسااهة ایدة ی ،تاریا جهانشامول از منظر جهان وطنی ،کانت
به تشاااریح این ایده میپردازد که چفور طبیوت عهمساااتیزی .در جاموه را وسا ایلة
پیشارفت اساتودادهای انساان قرار میدهد .به طوری که این همساتیزی نهایتاً به علت
اساااتقرار سااااختاار قاانونمحوراناهای از جاامواه بادل میشاااود .منظور کاانات از این
عاجتماعپذیری یراجتماعی .بیان ی ،ویژگی بنیادین در خصااو ساارشاات انسااان
اساات .اینکه انسااان همآنقدر که به دهیل تمایل به محافظت از خود میل به ورود به
جاموه دارد ،به همان اندازه درگیر تمایالتی اساات که دائماً او را به شااکسااتن پیوندی
ساااو میدهاد کاه قوام هماان جاامواه در گرو آن اسااات .در واقع ،او در مقاام انساااان
میخواهاد تماام قوا و اهاداف خود را بااهفوال کناد ،اماا از آنجاا کاه دیگران نیز باا او در این
تمایل و خواسات مشاترکاند با نوعی مقاومت و ساتیزه دسات به گریبان میشاود .این
ساتیزه همان چیزی اسات که با میل به قدرت و ماهکیت ،عامل لبه بر کرختی و تنبلی
و به فولیت رسااندن قوا و اساتودادهای انساانی میشاود .چیزی که در صاورت نبودن این
محرک ،بااعاث زیساااتن در امتاداد زنادگی شا اباانی و آرام و مغفول ماانادن توانااییهاای
انساانی و پیشارفت انساان میشاد .چیزی که طبیوتی که آن را در نهاد انساان قرار داده
پیشاتر میداند:عپ بیایید از طبیوت برای فتنهافکنی ،خودبینیِ حسادبار رقابتجویانه و
برای شهوت سیریناپذیرش برای ماهکیت و قدرت سواسگذار باشیم! بدون اینها همة
اسااتودادهای طبیوی درخشااان انسااان در خوابی ابدی ،پرورش نیافته و خفته میماند.
انساان میل به همساازی دارد اما طبیوت که میداند چه چیز برای نوع بهتر اسات در پی
ستیز است.55.
کانت استفاده از این ستیز برای پیشرفت انسان و فرهنگ را عنیرنگ طبیوت.56
مینامد .چیزی که به وضوح یادآور عنیرنگ عقل .57هگلی استفاده از انسان برای پیشبرد
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تاریا است .جاهب آنکه این نزاع از منظر کانت صرفاً نمیتواند در سفح خارج کردن انسان
از وضع طبیوی و استقرار اجباری او در وضع اجتماعی متوقف بماند و باید عاملی برای
پیشرفت و استقرار وضوی اخالقی هم شود .در واقع اگر حیات و پیشرفت قوای انسان در
گرو زیستن در دل ی ،جاموه باشد ،جاموهای که در آن صرفاً از سر اضفرار 58به متموعه
قوانینی برای محافظت از خود تن دادهایم ،نمیتواند تضمین کننده باشد .کانت در کتا
دین در چهارچو عقل صرف توضیح میدهد که حسادت و شهوت و قدرت و دیگر
تمایالت خصمانه زمانی بیشتر بروز میکند که انسان در میان دیگر انسانهاست .به این
ترتیب صلح پایدار و لبة اصل خوبی تنها از طریق استقرار و بسط جاموهای ممکن است
که بر اساس فضیلت سامان داده شده باشد و توانسته باشد اعضای جاموه را در کلی
فضیلت-مند که با انگیزههای درونی مهار شدهاند گرد آورد .در واقع ،فقط به این ترتیب
است که میتوان امید به پیروزی اصل خیر بر شر داشت .در واقع ،برای تضمین
خودشکوفایی کامل انسانی نیاز است که جاموه دیگر صرفاً بر اساس متموعه قوانینی
جبری و بیرونی استوار نباشد ،و کمکم به سمت کلی اخالقی حرکت کند که بقایی دائمیتر
و امکانی وسیعتر برای خودشکوفایی فردی فراهم میآورد .اینکه چفور میتوان چنین
جاموهای را مستقر کرد ،در گزارة پنتم از رساهة ایدة ی ،تاریا جهانشمول از منظر
جهانوطنی به عنوان بزرگترین دشواری نوع انسان طرح و بررسی میشود.
آينده /خیراعلی يا امید برای جامعۀ اخالقی کامل
اینکه چرا امکان و چگونگی اساااتقرار جاموهای اخالقی بزرگترین دشاااواری نوع
انساان اسات از مؤهفههای پیشگفته در خصاو سارشات انساانی قابل اساتنتاج اسات .به
این مونا که انساان با توجه به سارشات خود به دنبال منفوت شااصای خویش اسات .از
طرفی زیساتن در جاموه و در کنار دیگر انساانها آتش این همساتیزی و جدال را تندتر
میکند .زیرا دیگر انساانها نیز با ما در این تمایالت ساتیزهجویانه مشاترک هساتند .به
این ترتیب ،از نظر کانت کامالً ممکن اسااات که طرح طبیوت نهایتاً به جاموهای منتر
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شااود که پیشاارفتهتر و متمدنانهتر باشااد اما هنوز اخالقیتر نشااده اساات .بنابراین این
مشاکل اسااسای مفرح میشاود که ی ،جاموة اخالقی باید چگونه تشاکیل شاود چون
هر ساروری برای تسالیم نشادن به این تمایالت به ساروری دیگر احتیاج دارد و بنابراین
چگونه میتوان امید به برپایی جاموهای داشاات که در آن انسااانها با اختیار ،خواهان
ورود به جاموهای اخالقی باشاند یا به توبیر کانتی:عچفور ممکن اسات از چنین چو
کج و مووجی چیزی درسات سااخته شاود  .در واقع این پرساش پرساشای در خصاو
امکان محقق شادن اخال با توجه به ویژگیهای انضامامی انساان و جاموهای اسات که
افراد در آن زندگی میکنند .پرساش از اینکه آیا میتوان امید موقوهی داشات که تاریا
بهمثابة عرصاة مبارزة خیر و شار ،ختم به خیر شاود این پرساش ،پرساشای اسات که
اندیشاة تاریای کانت را به اندیشاة دینی او پیوند میزند .در واقع اگر در تشاریح وضاع
گذشاته و حال کانت صارفاً از زبان دینی برای توصایف اساتفاده میکرد ،مبحث آینده و
امکان تحقق خیراعلی با مضااامین اههیاتی پیوند میخورد .به این مونا که تحقق چنین
جاموهای در گرو یاری اههی و توسل به ایمان اخالقی است.
آنچه در اینجا برای ما مهم اساات این اساات که از دل آرار تاریای کانت نشااان
داده باشایم که مسایر رشاد عقل که از طریق طرح طبیوت و از ریزه آ از میشاود ،از
مسیر نزاع ،ناگزیر به قاعدهمند ساختن آزادی تحت قانون اخالقی منتهی میشود .دپلن
موتقد اسات که کانت همچون بسایاری از فیلساوفان قرن نوزدهم این گذار از طبیوت به
آزادی را صاارفاً طرح عطبیوت .نمیداند .در واقع به باور کانت این خود طبیوت اساات
که انساان را به آزادساازی از طبیوت ناگزیر و متبور به خلق چرخة جدیدی از رویدادها
میکند .چرخهای که درسات است با طبیوت آ از میشود اما تنها با خودآموزی انسان از
طبیوت پایان مییابد .به توبیر دپلن :عمسیر رویدادها به گونهای است که گویی طبیوت
انساان را متبور به آزاد بودن میکند .این ایدة مرکزی فلسافة تاریا کانت اسات .طرح
طبیوت آن است که انسان را بدل به موجودی خودقانونگذار کند.59.
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اما در این تفسایر از چگونگی برآمدن آزادی از طرح طبیوت گویی پارادوکسای وجود
دارد کاه دپلن شا انااساااایی و پااساااا آن را از قول فکنهاایم 60نقال میکناد .پاارادوک
اینتاسات که آزادی برآمده از جبرِ طبیوت بیموناسات .زیرا یا آزادی مساتقل از چرخة
ضارورت ایتشاناختی یا مکانیکی اسات و نسابتی میان این دو وجود ندارد و به این
ترتیب بیموناساات که از طرحی از طبیوت که به آزادی منتر میشااود حرف بزنیم .یا
آزادی امری ضارورت یافته اسات و دیگر آزادی نیسات .تنگنایی که پاساای که فکنهایم
برای حل آن پیش مینهد این اسااات که صاااحبت کردن از آزادی به این مونا ممکن
اسات زیرا:عطبیوت شارایفی را مهیا میکند که مشاکل حل شاود این طبیوت نیسات که
مشاکل را حل میکند .انساان اسات که هم میتواند و هم باید راه حل را بدسات آورد .او
باید پاساا را بدسات آورد زیرا طبیوت چنین کاری برایش انتام نمیدهد و چون بقایش
در گرو حل مسئله است.61.
به این ترتیب در تفسیر دپلن شکاف و دوگانة طبیوت و آزادی قابل حل میشود و
اندیشة تاریای کانت ،فرآیند آزادی سوژه از دل تضار نیروهای عقلی و طبیوی تاریا را
شرح میدهد و اخال را به عنوان یگانه بدیل ممکن برای بقای انسان از دل شرایط و
اهزامات انضمامی –و نه پیشینی -پیش میکشد .به این مونا که آزادی -چنانکه در موانی
استوالیی آن گفتیم -دیگر کامال منتزع و زنتیرهای از علل جدا و در تقابلِ با زنتیرة علل
طبیوی توریف نمیشود ،بلکه اتفاقاً از مسیر طبیوت و در دل تاریا مسیر تحقق خود را
میپیماید .به این مونا که انسانی که از ی،سو قادر به زیستن در وضع نزاع دائمی نیست،
و از سوی دیگر صلح واقوی -یا به توبیر کانتی صلح پایدار -را تنها در پیوند با اخالقی
شدن در عرصة عمومی مییابد ،اخالقی شدن را بهمثابة گامی ناگزیر در مسیر تحقق آزادی
خود شناسایی و محقق میکند.
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نتیجهگیری
در این نوشااتار کوشااش کردیم نشااان دهیم اتهام اسااتوالیی بودن مفهوم آزادی
دسااتکم در پرتو خوانش آرار تاریای کانت ،چندان منصاافانه نیساات .در حقیقت بیان
اساتوالیی و پیشاینی ،تنها نحوة کوشش کانت برای ایضاح مفهوم آزادی نبود .آرار تاریای
کانت نشاانگر آن اسات که کانت بر این باور بود که با واکاوی تاریا میتوان مسایر رشاد
عقل و بروز و ظهور آزادی و برآمدن اخال را نشان داد .این خوانش بدعتی نیست که در
ارر تمرکز نااباهجاا بر آراار تااریای کاانات پادیاد آماده بااشاااد .آرااری کاه باه دهیال فرعی بودن
نسابت به پروژة نقدی و چاپ در ماهنامة برهین مساتود آن هساتند که کمتر جدی گرفته
شوند .در حقیقت کانت حتی در نقد قوة حکم نیز در فقراتی به نوعی از آزادی سان گفت
کاه گویی آزادی قاابال ارباات اسااات و باه همین دهیال از دو ایادة دیگر عقال عملی متماایز
است .او در نقد قوة حکم میگوید :عاز میان سه ایدة عقل محض ،خدا ،آزادی و نامیرایی،
ایدة آزادی تنها مفهوم فراطبیویای اسات که میتواند (به واسافة علیتی که در آن مضامر
است) واقویت عینی خود را در طبیوت و به واسفة ارر ممکنی که بر جای میگذارد ،اربات
کند .به این وسایله آزادی پیوند میان دو ایدة دیگر با طبیوت ،و نسابت هر ساه ایده برای
صورتبندی دین را ممکن میکند.62.
به این ترتیاب ،خوانش ما از مفهوم آزادی در آرار نقادی کانت نیز میتواند در پرتو این
آرار تاریای دگرگون شااود و از صااورت اسااتوالیی محض تغییر کند .این خوانش نشااان
میدهد که بذر بسیاری از مضامین هگلی پیشتر در دل اندیشة تاریای کانت وجود داشته
اسات .مضاامینی چون تاریا و رشاد عقل ،نزاع به منزهة محرک تاریا و ضارورت توجه به
نقش عوامل واقوی در شکلگیری اخال  .به این ترتیب پرداختن به اندیشة تاریای کانت
موجب میشاود که از تصاور ساوژة اخالقی به عنوان ساوژهای محض ،که آزادی و اخال
برآمده از آن را صرفاً به عنوانی فکتی عقلی شناسایی میکند ،فراتر رویم .در واقع ،درست
اسات که کانت شارایط الزم برای تحقق اخال را به طریقی اساتوالیی شارح میدهد ،اما
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اسااتدالل کانت برای این شاایوة اسااتوالیی ،خود دیگر اسااتوالیی نیساات و موفوف به
امکانات واقویای اسات که با بقای انساان گره خورده اسات و تفسایر وی آن را به عنوان
مسیری ناگزیر پیش مینهد .به توبیر آهن وود شاید اینطور بنظر برسد که کانت امید زیاد
بیهودهای به ی ،جاموة عقالنی و آزاد بساته اسات .اما این به هیچوجه به این علت نیسات
که تاریا انساان نوید چنین دساتاوردی را به او داده اسات .بلکه از آن روسات که این امید
تنها امید ممکن برای لبه بر شر است.63
اما جمعبندی ما از بررسای مسائله به هیچ روی این نیسات که با توسال به ایدههای
تاریای کانت می توان به خوانشای زیاده هگلی از اندیشاة کانت دسات زد .اگر باواهیم از
میان تفاوتها و مشااکالت برجای ماندة ناشاای از آن به چندی اشاااره کنیم ،این نکات
عبارتند از:
 .1کانت به دهیل نداشتن منفق دیاهکتیکی قادر نیست مسیر گذار رویدادهای تاریای
را به خوبی شاارح دهد ،زیرا قادر نبود زمان را به عنوان واساافهای برای پیشاارفت عقل
شااناسااایی کند .عقل در کانت هنوز هم با امور پیشاینی توجیه میشااود هرچند اندیشااة
تاریای کانت نشااان میدهد که او تا پذیرش پروسااهای که آن مؤهفهها طی ضاارورتی
فرهنگی پدید آمدهاند ،پیش رفته اسات .64پ دیاهکتی ،کانت نهایتاً نه تاریای ،که هنوز
هم عقالنی سات .از همین روسات که کانت همچنان برای توضایح ایدة پیشارفت ،نه از
دیاهکتی ،تاریای مفاهیم ،که هنوز هم از اصاافالحات مبهمی چون طرح پنهان طبیوت
و مدد گرفتن از روایت و مؤهفههای دینی بهره میبرد و در سافح توضایح روند رشاد عقل
در مسیر ضرورت فرهنگی آن باقی میماند.
 .2کانت به دهیل نداشاتن منفق دیاهکتیکی و دوگانهانگاری بنیادینی که در خصاو
امر تتربی و عقلی قائل است ،در برقراری ارتباط میان تاریا عقلی و تتربی دچار مشکل
اسات .در واقع یاول موتقد اسات که اگر کلیت فلسافة کانت را در نظر بگیریم میتوان به
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متفکرانی که در خصاو جدی گرفتن و اهمیت باشایدن به اندیشاة تاریای کانت تولل
کردهاند ،حق داد .اما او موتقد اسات اگر باواهیم حق مفلب را در این خصاو ادا کنیم
باید تنش موجود در اندیشاة کانت را به رسامیت بشاناسایم .در واقع برای هگل -برخالف
کانت -تاریا عقل ضاارورتاً با وساااطت تاریا تتربی پدیدار میشااود و به همین علت
مسائلة نسابت تاریا تتربی و تاریا عقلی به هیچوجه ی ،دشاواری به شامار نمیآید .زیرا
از منظر هگل تاریا تتربی بساتر و واسافة وقوع و ربوتِ تاریا عقلی اسات که آزادی و
رهاییباشای در آن در جریان اسات .اما برای کانت چگونگی توضایح این نسابت همواره
موضاوع ابهام و چاهش اسات .65به این مونا که در روایت تاریای کانت ،تاریا تتربی قرار
اساات وساایلهای برای ظهور تاریا عقلی آن باشااد .برای ممکن بودن چنین امری الزم
اسات که تاریا تتربی پیشااپیش محصاول مرکبی از تاریا تتربی و عقلی بوده باشاد .به
این ترتیب نوعی آمیاتگی میان امر تتربی و عقلی وجود دارد و عقلی شادن کامل امور،
نتیتة پیراسااتن تدریتی عوامل تتربی یا اسااتکمال آنها در تاریا اساات .به این مونا،
اختالف امر تتربی و عقلی دیگر اختالفی نوعی 66نیسات بلکه اختالفی در درجه 67اسات.
ادعایی که از نظر یاول همآنقدر با تشااکیکی دانسااتن اختالف مقوالت در فلساافة هگل
ساازگار اسات که با دوگانهانگاریِ نوعیِ قفوی میان امر تتربی و عقلی در نظام اندیشاة
کانتی ناسازگار به نظر میرسد .68تفسیر یاول از این دشواری این است که با آنکه عناصر
موجود در اندیشااة تاریای کانت ممکن اساات به کار حل کردن رویکرد اسااتوالیی او به
آزادی و روند شاکلگیری اخال بیاید اما خود تنشای عمیقتر در اندیشاة کانت را آشاکار
میکند .این چاهش به توبیر یاول آن اساات که کانت هر چه به پیشبینی اندیشااة هگلی
نزدیکتر میشود ،در موضع خود دچار تنش و تناقض بیشتری میشود.69
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