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 چكيده

 ۀنهشهت  عملی کانت از نقد بهه ممههز    ۀفلسفرو، که متکفل نقد و بررسی کتاب  پیشجستار 
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 مقدمه. 1

طرحبحثوتعریفمسئله8.8
 و عملهی  (theoretical) نظهری  ۀکنههن، م هار او همههار  بهه دو دسهت      از روزگار کانت تا

(practical)  نقد عقل محه  تردید  نظری بی ۀترین ا ر کانت در فلسف اند. مهم شد تقسیم 
(Critique of Pure Reason)  نقد عقل عملهی است، و (Critique of Practical Reason)   را نیها

شهارحانی  کننهد. عمههم مفسهران و     عملی کانت دلمداد می ۀفلسف ۀترین ا ر در حهز مهم معمه ً
سهه   ین تهجه خههد را بهه  تر بیشاند  عملی او پرداخته ۀکنهن به فلسفکه از زمان حیات کانت تا 

و  ،(Groundwork of the Metaphysic of Morals) اخوق ۀبنیاد مابعدابابیع، نقد عقل عملیا ر 
؛ انهد  د کهر معاهف  (Religion within the Limits of Reason Alone) عقل تنها ۀدین در محدود

ماننههد  ،از کانههت در ایههن حهههز  برجههای مانههد  اسههت   م ههار دیگههری نیهها  کههه درحههابی
 ... . و ،صلح پایدار، 2شناسی ازمنظر پراگماتیکی انسانهای کتاب

دههد، امها    ای از فلسهفه ارائهه نمهی    گا  تعریهف روشهن و برجسهته    هیچتقریباً کانت 
طبیعهت   ۀی تقسیم ارساهیی فلسفه به نظری و عملی را به تقسیم فلسفه به فلسهف نحه به

اخههوق(  ۀت و مابعدابابیعه طبیعه  ۀ، مابعدابابیعه دیگهر  عبههارت بهه اخهوق ایها    ۀو فلسهف 
دهد. مبنای این تقسیم تهجه کانت به دو مهضهع مهم فلسفه، یعنهی طبیعهت و    می تغییر

کانت فلسهفه را   که هنگامی. بنابراین، (Holzhey and Mudroch 1665: 162) مزادی، است
ترین مهضهعات فلسفه، یعنی طبیعهت و   وضه ، مهم بهکند،  میبه عملی و نظری تقسیم 

مهضههعات   برمبنهای نظر کانهت،   دردهد. نظام حقیقی فلسفه  نظر درار می مهردمزادی، را 
شههد کهه اوبهی نهاهر بهه       عملی تقسیم مهی  ۀنظری و فلسف ۀنظری و عملی من، به فلسف

هها انظهام طبیعهت، اعهم از طبیعهت خهارجی و        امکان اشیا و تعینات من ۀدضایایی دربار
. (Caygill 1666: 923) مزادی اسهت  ۀذهنی( و دومی ناهر به دضایای مربهه  بهه حههز   

 «پذیر اسهت  امکانیمن مزادی  بهچیای است که  منهرامر عملی »، بنابر نظر کانت، دروادع
 ۀکانت که به حههز  ۀهایی از فلسف شو بر همین اسا ، بخ (12: 2936سعادتی خمسه ا

مزادی انسهان   ۀهایی که با حهز نظری و بخش ۀطبیعت تغییرناپذیر تعلق دارند ذیل فلسف
ههای   شهند. بنابراین مباحث مربه  به حههز   بندی می عملی طبقه ۀتحت فلسف اند مرتبط

و  تعلهیم  ۀفلسهف »، «حقههق  ۀفلسهف »، «سیاسهی  ۀفلسهف »، «دیهن  ۀفلسهف »، «اخوق ۀفلسف»
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مزادی بشهر تلقهی شههند،     ۀتهاننهد عرصه   ی مهی نحه به، که و ... ،«شناسی انسان»، «تربیت
 عملی کانت تعلق دارند. ۀفلسف ۀهمگی به حهز

 ۀفلسهف از عنهانش پیداسهت، نقهد و بررسهی کتهاب      که چناناصلی جستار حاضر،  ۀمسئل
نقهد و تفسهیری بهر م هار      دروادعگری بنهم است. این ا ر  ۀنهشت عملی کانت از نقد به ممهز 

شههد.   ای جدید نیا نائل مهی  است که ماابق انتظار به نتیجه اخودی کانت اازمنظری متفاوت(
، تاحهد امکهان اعتبهار    مهردبحهث توش برای تبیین محتهای کتهاب   بر عوو  ،رو پیشجستار 
من، تبیهین   . بنابراین معرفی ا ر و محتهایکردخهاهد بررسی نیا را شد  در من  مار نظریات 

خههد، و نیها نقهادی ا هر و      ۀرد سهایر م هار ههم   در مقایسهه بها   نقا  دهت و وجه  امتیهاز من  
 روند. شمار می بهرو  پیش ۀترین مسائل مقاب ها و نقا  ضعفش مهم کاستی کردن روشن
 
ادبیاتومفاهیماساسی1.8
عملهی کانهت،    ۀرود، مفاهیم اساسی کتاب بنهم همان مفاهیم بنیادین فلسهف  انتظار می که چنان

 ، امههر مالههق (education) ، تعلههیم و تربیههت (religion) ، دیههن(morality) اخههوق ازدبیههل
(categorical imperative)حقهق ، (right) دانهن اخودی ،(moral law) ،... بهه  باتهجهه . اسهت  و 

اندازد و نظامی جدیهد   نظری( طرحی نه درمی ۀعملی هم امانند فلسف ۀلسفکانت در ف که این
کند، روشن اسهت کهه دریافهت     ریای می ( پیکرد  استچه در نقد اوا تبیین  من براسا را ا

کانهت ااعهم از    ۀصحیح محتهای کتاب مستلام مشنایی دبلی خهانند  با مفاهیم اصهلی فلسهف  
اهد بهد. اما ادبیات نگارش این ا ر با ادبیهات کانهت   عملی( خه ۀنظری و فلسف ۀمفاهیم فلسف

متفهاوت اسهت    ،ای دار  ۀفلسف ۀدر حهز ویژ  به ،عملی او ۀفلسف درمهردو سایر م ار تفسیری 
ممریکایی یها ادبیهات خهای فیلسههفان     ه  از ادبیات رایج در سنت انگلیسی وضه  بهو بنهم 

 برد. تحلیلی بهر  می
 

ووجهنوآوری،بیاناهداف،روش9.8
ماابه  کتهاب    ۀو نقد هم کردن نه دلد خوصه وجه هیچ رو به پیشِکه نقد کنیم تلریح  باید
بلکهه تنهها   ، را دارد و نه صوحیت و تهانایی ایهن کهار را   عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسف

و ایهن کتهاب   کهرد  خهاههد  را شهر  و بررسهی   رئه  مااب  و خاه  کلی فکر نهیسند  
اعهم از  ، و برداشت خهد، و نیا با استفاد  از سایر م هار فلسهفی   ها دیدگا  برمبنایرا  دمن ارزش
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. کنهد  مینقد و بررسی  ،است ها نگاشته شد  ها و تفسیرهایی که بر من م ار خهد کانت و شر 
کنهد   مینگارند  فرض  ،نخست: بنابراین روش جستار حاضر متشکل از سه گام اساسی است

ههای   فلسهفه( بها اندیشهه    ۀدر ساح مقاع کارشناسی رشهت مثوً تاحدودی ا که خهانند   ادل
مجاا اندک برای تهضهیح   به باتهجه، رو همین ازعملی او( مشنایی دارد و  ۀویژ  فلسف کانت ابه

تبیهین   رو پهیشِ جستار  ،دوم؛ کند کانت پرهیا می ۀو تبیین مفاهیم بنیادین، از شر  کلی اندیش
ای اسهت کهه بهنهم در     محهری و نظریه ۀمهجا روش کار و اندیش و ،و تهضیح ددیق، روشن

محهری بنهم در ایهن   ۀگام سهم نیا متکفل نقد و بررسی نظری؛ من را دارد ۀا ر خهد دلد ارائ
عملهی کانهت و    ۀفلسهف  ۀان حههز گر پژوهشمبانی خهد او و نیا تفاسیر سایر  براسا کتاب 

بها   را  ههم تحلیلی ه  این جستار از نهع تهصیفی روش بنابراینبحث از میاان اعتبار من است؛ 
 اینترنتی خهاهد بهد. و ای خانه کتابذکر شهاهد و ارجاع به منابع معتبر 

 عملی کانت از نقهد بهه ممههز     ۀفلسفنخست معرفی کتاب  ۀهدف جستار حاضر در وهل
ههای   بعهد نقهد و بررسهی اندیشهه     ۀعلمهی کانهت و در مرحله    ۀفلسف ۀان حهزگر پژوهشبه 

ایهن   چنهین  ههم نقا  ضعف و دهت من است.  دربابداوری منلفانه  ۀمحهری این ا ر و ارائ
 براسها   کهه  چهرا مدیهن نهموری بنهم اسهت؛   پژوهش وجه نهموری و اهمیت خهد را تماماً

د و حلهها خهانشهی جدیه   ن امفسراین ا ر مدعای نگارند  اتخاذ رویکردی متفاوت با سایر 
 .شدخهاهد بررسی عملی کانت ازمنظری متفاوت است که این مال  در ادامه  ۀاز فلسف
 
زمینهوپیشینه1.8
از عنههانش   طهرکهه  همهان ، عملهی کانهت از نقهد بهه ممههز       ۀفلسفکتاب  مؤبفبحث  ۀزمین

ایهن   کهه  ایهن  بهه  باتهجهه عملی است.  ۀفلسف ۀتفسیر م ار کانت در حهز ۀپیداست، همان زمین
گها    ههیچ تقریبهاً  تههان گفهت کهه     شههد، مهی   ( محسهب مهی 1669جدید ا ا ری نسبتاًکتاب 

ایهن جسهتار ههیچ مالبهی را      ۀاساتید و دانشجهیان ایرانی درار نگرفتهه و نگارنهد   مهردتهجه
باشهد. در جههان    مهردبحهث کهه حهاوی معرفهی یها نقهد کتهاب       نیافته است زبان فارسی  به

های اینترنتی وجهد دارد که ههردو   خانه کتابزبان نیا تنها دو معرفی از این کتاب در  انگلیسی
ابیهر سنسن و جهین  دلم  به. این دو معرفی کتاب، که اند انتقادی بسیار محدودی ۀحاوی وجه
بررسی زوایهای مختلهف کتهاب     و طبیعتاً اند صفحه 2و  9 ترتی  به، اند نهشته شد سینگلتهن 
 هان از نهشتارهایی با این حجم اندک انتظار داشت.ت بنهم را نمی
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یمحتوایمقالهدهسامانفیاجمالیمعر1.8
 ۀمقها ت نقهد نشهری    ۀی تهیه نمها  را از اصها رو  پیشِ، ساختار جستار رود میانتظار  که چنان
کند و بهر همهین    می پیروی یعلهم انسان برنامۀ و هنمت یانتقاد نامۀ پژوهشپژوهشی  ه علمی
 و ،گیهری  عنهان، چکید ، مقدمه، متن اصلی، نتیجه چهن همهای اصلی  بخش بر مشتملاسا  

... است. محتهای این مقابه درادامهه بهه دو بخهش نقهد شهکلی و نقهد محتههایی اختلهای         
نقهد   چههن  ههم تهرین بخهش ایهن جسهتار، مههاردی       مههم  مثابهۀ  یابد. نقد محتهایی نیا، به می

ارزیابی وضعیت تحلیل ا ر، میاان نهموری ا ر، نقهد همهاهنگی    ساختاری، بررسی منابع، درون
ا هر از   ۀمحتهای ا ر با اصها و مبانی من، ارزیابی میاان انابهاق و جامعیهت ا هر، نقهد اسهتفاد     

...  و ،ممهزشهی  ۀاصاوحات تخللی، نقد رویکرد کلی ا ر، تحلیل میاان کاربرد ا ر در برنام
این مقابهه نیها پهز از     ۀو فهرست منابع مهرداستفاد ،نهشت گیری، پی گیرد. نتیجه را در بر می

 متن اصلی خهاهند ممد.
 

 . معرفی کلی اثر2

ایوشکلیمعرفیشناسنامه8.1
از: بهگهههی انتشههارات   انههد عبههارتهههایی وجهههد دارد کههه    روی جلههد کتههاب نهشههته  

Palgrave Macmillan  در با  سمت راست، عنهان کتابKant’s Practical Philosophy: From 

Critique to Doctrine   در وسط و نام نهیسندGray Banham     در زیر من. جلهد کتهاب از نههع
چشهم   بهه رنگ است. روی عاف کتاب نیا عنههان کتهاب و نهام نهیسهند       ای سرمهمیا و هش
و عهرض( اسهت   متهر   سانتی 22متر طها و  سانتی 11خهرد. داع کتاب نیا از نهع ردعی ا می

 192صهفحه ا  116رسد. این کتاب دارای  مینظر  بهدبها  دابلکیفیت کاغذ، چاپ، و صحافی 
گذاری بهه حهروف  تینهی مشهخ       ابتدایی با شمار  ۀصفح 3صفحه متن اصلی( است که 

حاوی عنهان دو ا ر مهم دیگر گهری   II ۀ، صفحاست تنها عنهان کتاب ممد  Iصفحۀ شد . در 
عنهان اصلی کتاب، نام نهیسند ، سازمان متبهع او، و نیها بهگههی    III ۀصفح بنهم است، و در

 ،ساا چاپ، محل چاپ، حقهق ناشر ازدبیلاطوعاتی  IV ۀخهرد. صفح می چشم انتشارات به
اش  جایی است که بنهم ا ر خههد را بهه دوسهتان بهسهتانی     V ۀگیرد و صفح بر می را در و ...

اسهت.   1فهرسهت محتهیهات کتهاب    ۀدربردارند VII ۀصفح سفید و VI ۀکند. صفح تقدیم می
 شهد. مغاز می 2 ۀحاوی ددردانی است. مقدمه نیا از صفح IX ۀسفید و صفح VIII ۀصفح
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وفصولاثر،محورهایاصلی،عناوینتوصیف1.1

فلل مجااسهت کهه ههر     هشتکلی حاوی  طهر به عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسفکتاب 
مادبهل   ۀدار بحهث از م هار دور   . فلل نخست عههد  ستافلل حاوی مهضهعاتی فرعی نیا 

( اسهت. فلهل دوم   2122ههای او ادبهل از سهاا     گفتهار  عملی و در  ۀنقدی کانت در فلسف
و بهر من اسهت کهه    د کنه  بررسی میرا کانت،  ۀ، نخستین ا ر نقاداننقد عقل مح عباراتی از 

متکفهل   ترتیه   بهه سش اخودی در این ا ر را روشن کند. فلها سهم و چهارم طر  پر ۀزمین
، نقد عقل عملهی و  اخوق ۀبنیاد مابعدابابیععملی، یعنی  ۀبحث از دو ا ر مهم کانت در فلسف

ورود عقل محه  بهه    ۀهستند که محهر ا ر نخست مفههم امر مالق و محهر دومین ا ر نحه
صهرفاً  را نهه   عقهل تنهها   ۀدیهن در محهدود  فلل کتاب شهد. پنجمین  عمل معرفی می ۀعرص
مناقهی   ۀانتیج نقد عقل عملیو  بنیادا ری در امتداد  مثابۀ بهدین، بلکه  ۀا ری در فلسف مثابۀ به

عملهی، یعنهی    ۀکانهت در فلسهف   9. فلها ششم و هفتم به ا ر تعلیمهی کند بررسی میمن دو( 
درنهایت، فلل هشتم نیا حهاوی   2.پردازند می، (Metaphysics of Morals) اخوق ۀمابعدابابیع

 دادن نشهان عملهی و   ۀترین مدعای نهیسند ، یعنی بحث از وحدت نظام کانت در فلسهف  مهم
 .(Sensen 1662: 111) من، است ۀگرایان های غایت ویژگی

 متهبهد شهد.   )(Rochdale چدیلودر ر 2305 در گری بنهم:مؤلفنامهوآثارزیست
 فهههرد شههیر دانشههگا  هههرت، )(Hatfield Polytechnic هاتفیلههددانشههگا  صههنعتی در او 
ِHertfordshire) of University( از ته دانشهجهی مم  عنهان و به دانشجهی فلسفه بهد ،فعلی

ودهت   پهار   صههرت  به 2331به کابج هتفهردِ مکسفهرد رفت. در ساا تحلیل  ۀبرای ادام
تفیلهد،  اپهژوهش در ه  اوکهرد.   تدریز می (MMU) دانشگا  شهر منچستری با کار همدر 

 پژوهشهی  ۀدر پهرو   یکهار  هم ۀو سابق، )(Bolton University تدریز در دانشگا  بهبتن
 شهناختی  کانهت و غایهات زیبهایی   را دارد.  منچسهتر دانشهگا    ۀسیاسهت و فلسهف   دپارتمان

(Kant and the Ends of Aesthetics)  سرنهشهت مدرنیتهه   انگهاری و  اروا  شیاانی: ههیچ و نیا 
(EVIL SPIRITS: Nihilism and the Fate of Modernity) هها   منانتشهار  بها   بنهمکه  اند از م اری

 او انهد.  این جستار نیا در ارتبها   مهردبحثجهات مختلف با ا ر  ازم اری که  ،شهرت رسید به
گ ناگههانی  مهر ی با چندین نشریه را نیا داشته اسهت.  کار همنگارش مقا ت متعدد و  ۀسابق

 گهرو  کلهی   طهر بهان م ار کانت و گر پژوهشای بارگ برای  ضایعه 1629در ساا  گری بنهم
 (.Hollyman 1629ا بهد دانشگا  منچستر ۀفلسف
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 . تحليل خاستگاه اثر3

گیریاثرحیطعلمیواجتماعیشکلم8.9
کلهی در دوران معاصهر و    طههر  بهه  عملی کانت از نقهد بهه ممههز     ۀفلسفمحهری کتاب  ۀاید

 ۀشکل گرفته و حاصهل تجربه   (Manchester Metropolitan University) دانشگا  شهر منچستر
هاست. روشن است کهه   شد  بر من نگاشتههای  نهیسند  از مهاجهه با م ار عملی کانت و شر 

دعا بها  است. این مه  (analytical philosophy) تحلیلی ۀشدت پیرو روش فلسف بهچنین فضایی 
 ۀشهد  منتشهر که در بررسهی م هار    ینحه به ،شهد می تأییدازپیش  بیشعاف نظر به ناشر کتاب 

سههم بها حجهم     ۀدر ههاار  (Palgrave Macmillan) مهیون  ابمللهی پهابگریه مهک    انتشارات بین
 شد. تحلیلی مهاجه خهاهیم ۀفلسف ۀگیری از م ار مربه  به حهز چشم
 

سایرآثارمرتبطدرمیانگاهاثرجای1.9
رویکرد خهای او بهه    ۀدهند نشانشهد،  که از مخرین م ار گری بنهم محسهب می ،این کتاب

واضهح   طههر  بهه مید، تهجهه او   م ار این نهیسند  برمی ۀاز موحظ که چنانعملی است.  ۀفلسف
عملی است و پز از انتشار دو ا هر بها عنهاوین     ۀکانت و فلسف ۀمعاهف به دو مهضهع فلسف

در سهاا   کانت و غایهات زیبهایی شناسهی   و  انگاری و سرنهشت مدرنیته اروا  شیاانی: هیچ
و دومهی   5انگاری در اخوق و فرهنگ مهدرن  هیچ تأ یر درباب، که اوبی حاوی مااببی 1666

نقهادی کانهت بهر محههر مفهههم زیبهایی        ۀفلسهف  ۀدرصدد بازخهانی نقد سهم و شر  دوبهار 
تحریهر درمورد.   ۀرشهت  بهه انسجام م ار اخودی کانت  دربابی شناسی است، بر من شد که ا ر

زیهرا   دارد،نسهبتی ناگسهتتنی   شههد   مهی این ا ر اخیر با کتابی که در این جستار نقد و بررسی 
نهد کهه او را   ا عملی کانهت ایهن دو ا هر بهرمن     ۀگرایانه از فلسف های صهرت برخوف خهانش

 .(Banham 1669: 1) «اخوق معرفی کنندمتفکر غایات و مدافع رویکرد متافیایکی به »
 
آثارمشابهدرمقایسهباهایبرتراثرویژگی9.9

م هار کانهت در    ۀنخسهت، تهجهه بهه همه     :موحظه است دابلاین ا ر دو ویژگی مهم  درمهرد
عملی کانت و انسهجام م هار او کهه     ۀسیر تکاملی اندیش دادن نشانعملی و توش برای  ۀفلسف
؛ دوم، رد تلقهی  (Sensen 1662: 111ا م هار کانهت در ایهن حههز  اسهت      پهارچگی  یکمبین 

رد  منظههر  بهه من  ۀگرایانه  خههانش غایهت   یگاین جایعملی کانت و  ۀگرایانه از فلسف صهرت



 0318 فروردین، شمارة اول، نوزدهمسال  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   071

تهجهه ددیهق بهه مهتن م هار       چهن همخلایلی  درکنار. این دو ویژگی 0اشکاا مشههر هگل
تهر از همهه    عملی کانت، و مهم ۀبر فلسف های سنتی و تفاسیر معاصر کانت، پرداختن به شر 

ان ایهن حههز  اباامهی    گهر  پهژوهش عملی کانت اکه برای  ۀمتفاوتی از تفسیر فلسف ۀنحه ۀارائ
وجه اهمیت و دبیل برگایدن این کتاب برای نقد و بررسهی در فضهای    دهندۀ نشاننماید(  می

 ایران است. ۀکنهنی جامع

عملیکانتازنقدبهآموزهفلسفۀنقدهایدیگرکتاب1.9
این مقابهه تنهها دو معرفهی و نقهد      ۀدر بخش پایانی مقدمه نیا اشار  شد، نگارند که گهنه همان

 1662ههای   در سهاا  ترتی  بهابیهر سنسن و جین سینگلتهن،  دلم به مهردبحثکتاب  درمهرد
رو بها دو معرفهی مهذکهر     پهیش  ۀ. ذکر دو نکته در تبیهین اخهتوف مقابه   یافته است، 1660و 
وجه نقد( غاب  است و ایهن   بردر این دو نهشتار وجه معرفی ا ،نخست :گشا خهاهد بهد را 

حهابی   درتا نقد و بررسی. این اند   کردمعرفی را ا ر بنهم  تر بیشازحد  بیشم ار باوجهد ایجاز 
مرای و بیهین مقاصهد   جا مهارد ضروری( بنای معرفی محتهها و ت  هابرو  پیشِاست که جستار 

تهانند بها مراجعهه بهه اصهل کتهاب در       مندان می عوده که چرا ،ندارد را مهردبحثبنهم در ا ر 
این ا ر همهت   ۀتهانند به ترجم جریان کم و کیف مااببش درار بگیرند و یا حتی مترجمان می

عملهی کانهت از نقهد بهه      ۀفلسفو نقد کتاب  ،تحلیل، ارزیابی تر بیشگمارند. هدف این مقابه 
نهشهتارهای   ،دوم ؛کند تها نقها  ضهعف و دههت من را نشهان دههد       است و توش می ممهز 

تنهها بهه نقهد محتههایی      ،اند  کردنقد را سنسن و سینگلتهن، حتی در مهاضعی که کتاب بهنم 
و مجاا کافی برای پهرداختن بهه مههاردی ماننهد نقهد شهکلی، نقهد جامعیهت          اند کرد  بسند 
 و ... ،تفههیم محتهها   منظههر  بهری های جامعیت صه همؤبفا ر از  ۀاستفاد ۀ، ارزیابی نحهصهری

نقهد، خههد را مهههف بهه نقهد و       ۀاصهها نگهارش مقابه    براسا اند. اما این مقابه،  نداشته را
 داند. بررسی زوایای مختلف این ا ر ااعم از صهری و محتهایی( می

 

 یشكل نقد. 4

گانۀجامعیتصوریچهاردههایهمؤلفنقد8.1
 (و ...، ن، مشخلات، تقدیم، دهدردانی جلد، عنها ازجملههای ابتدایی کتاب ا بخش که درحابی

، فهرسهت  اسهت  گرفتهه  فلسفی جهان معاصر شکلم ار  بیفأتکامو معقها و ماابق با عرف 
 ۀدربهار رسد و خهانند  با مراجعه به من ماله  چنهدانی    مینظر  بهحد مختلر  از بیشمااب  
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محتهای فلها نخهاهد فهمید. دبیل این ماله  من اسهت کهه عنهاوین فرعهی در فهرسهت       
صفحات اکتفا کهرد  اسهت.    ۀها و شمار گنجاند  نشد  و نهیسند  تنها به موردن عناوین فلل

گنجانهد، یها    رسد بهتر این بهد که نهیسند  عناوین فرعی را هم در این فهرست مهی  مینظر  به
، یا م هار جدیهدتر   1پروفسهر پیتهن ۀنهشت کانت ۀمتافیایک تجرب چهن همسیکی مانند م ار کو

ی بهتهری  نمها  را  ،3نقد عقل مح ، و یا حتی م ار خهد کانت مانند 2کانتمانند ا ر مهم گایر 
 گرفت. مینظر  درکتاب  ۀبرای خهانند  در ماابع

رسهد و حهاوی رئهه  ماابه       مهی نظر  بهنق   که جامع و بی حاا عین در ،کتاب ۀمقدم
سهیر  »از:  انهد  عبهارت که ست احاوی چند عنهان فرعی نیا  26،نظر بنهم در این ا ر است مهرد

عملهی   ۀفلسهف  دربهاب م ار جدیهد  »و  ،«عملی از نقد به ممهز  ۀفلسف»، «تکاملی اخوق کانت
کتهاب   خهبی مقلهد خههد از نگهارش ا هر اههدف از     بهنهیسند  ذیل این سه عنهان «. کانت
تهجه فراوان به م ار کانهت   باوجهد ،دارد که کند و اههار می ( را به مخاط  معرفی میرو پیشِ

ههای   با فقدان شرحی منظم و استهار، که تمامی حدود پهژوهش »در دوران معاصر، هنهز هم 
 .(Banham 1669: 1ا «گیرد، مهاجهیم بر عملی را در ۀکانت در فلسف
پهاراگراف اوا از ههر فلهل     معمهه ً عرف نگارش متهن فنی در زبان انگلیسی،  براسا 

 چنهین  ههم از نگهارش من فلهل اسهت.     مههردنظر ماابه  و اههداف    ۀحاوی نهعی چکیهد 
 درمههرد نتایج حاصل از بحث من فلل است.  ۀدربردارند معمه ًپاراگراف مخر هر فلل نیا 

، اسهت  شهد   رعایهت  خههبی  بهشر  اوا  ضه و به عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسفکتاب 
ی شایسهته، خوصهه و   نحهه  به ،شر  دوم در اکثر فلها مغفها ماند  است. بنهم که درحابی

دهد. او هدف از اوبهین فلهل را    هدف از نگارش هفت فلل ابتدایی کتاب خهد را شر  می
عملهی   ۀفلسهف  ۀاو بهه حههز   ۀتسهری رویکهر نقادانه    ۀنحه دادن نشانکانت و  ۀتبیین م ار اوبی
اش در فلهل دوم را نشهان    سیر کلی اندیشه خهبی به 92 ۀ؛ در صفح(ibid.: 2ا کند معرفی می

ههدف از   39 ۀ؛ در صهفح دکنه  ترسیم میرا خهد در فلل سهم  ۀپرو  02 ۀدهد؛ در صفح می
کند؛ رئه  ماابه  فلهل    فلل چهارم را، درپرته تهجه به کتاب نقد عقل عملی، معرفی می

حهق و   ۀمورد؛ هدف از فلل ششم را بیان کلیهاتی دربهاب ممههز    می 222 ۀصفح پنجم را در
(؛ و در نهایت دو ههدف مههم   ibid.: 251ا کند ارتبا  من با تلقی انتقادی از اخوق معرفی می

و تبیهین   اخهوق  ۀمابعدابابیعکتاب  پارچگی یک دادن نشاناز نگارش هفتمین فلل کتاب را 
اسهت   . ایهن درحهابی  (ibid.: 121ا کند عملی کانت معرفی می ۀتفاوت نقد و ممهز  در اندیش
مخهرین عنههان فرعهی در من     ۀدر ادامه عمهمهاً   مهردبحهث های  که مخرین پاراگراف از فلل



 0318 فروردین، شمارة اول، نوزدهمسال  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   078

 گهنهه  ههیچ در مخهرین پهاراگراف از فلهل چههارم     مثوً بندی فلل است.  فلل و فادد جمع
 22 .شهد شد  در من فلل یافت نمی مار بندی از مهضهعات  جمع

تهرین ویژگهی من    تهان مهم رسد و می مینظر  بهدبها  دابلشناسی ا ر بسیار کامل و  کتاب
 ۀکه، فهار  از موحظه   یطهر به، عملی کانت عنهان کرد ۀم ار جدید درباب فلسفموحظۀ را 

منتشر شد  است، باز هم تاریخ انتشار دوازد  منبع  1669کتاب در ساا  که بااینم ار کانت، 
بههدن و پهیهایی    روز بهه و این امهر حهاکی از    استسهم  ۀبنهم مربه  به هاار ۀاستفاد مهرد
 ۀنمایه کهه   بهاوجهداین (. ibid.: 106-102ا استفاد  از منابع جدید اسهت  درنهیسند   ۀاندیش

اههداف نگارنهد  تنظهیم شهد       جهتنماید، بسیار ههشمندانه و در کتاب ددری مختلر می
 ۀاسهامی خهای ااعهوم( از نمایه     ۀرسد که بهتر من بهد که نمای مینظر  به، حاا باایناست؛ 

تهضیح این  چنین هم(. ibid.: 105-116ا شد می کتاب تفکیک ۀت فنی مهرداستفاداصاوحا
ویراست دانشگا  پرو  در بربین به ساا  کانت م ار مجمهعهاز است که در این کتاب  زم 
 است.استفاد  شد   2361
 

کیفیتچاپیوفنیاثرقدوتحلیلن1.1
مهیون و   انتشارات پابگریه مک ۀشد منتشرطر  جلد، ماابق انتظار، مشابه با سایر مجلدات 

نگهاری ا هر از کیفیهت بسهیار خههبی       درعین سادگی بسیار خهب و شکیل است. حهروف 
نگهاری   حهروف  ۀدر این ا ر اشتبا  تایپی و مربهه  بهه حههز    که ای گهنه ، بهبرخهردار است

ههای   کتهاب مرایی ا ر نیها ماهابق بها اسهتانداردهای جههانی چهاپ        شهد. صفحه یافت نمی
 صهرت بهتخللی دانشگاهی انجام شد  و از کیفیتی عابی برخهردار است. صحافی کتاب 

خههبی برخههردار اسهت؛     نسهبتاً و از کیفیهت  شهد   افست است که در داخل کشهر انجام 
. اسهت مراته  بها تر از ایهن     بهه اصهلی   ۀت صحافی کتاب در نسخ، احتما  کیفیحاا بااین
خههرد و بهر همهین اسها ، ا هر       چشهم نمهی   بهغلط چاپی فاحشی در این کتاب  چنین هم

ددهت نظهر    دهنهدۀ  نشهان نامه نیها نهدارد. ایهن ماله       غلطاصوحی یا  ۀضمیم مهردبحث
 ویراستاران ادبی کتاب است.

 

بودناثررساتحلیلمیزانروانونقدو9.1
و فهم من بهرای مخاطه     است  قیل وضه  به عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسفمتن کتاب 
جموت بلند، استفاد  از وا گان در معهانی غیرمعمهها    21.زبان دشهار است است غیرانگلیسی
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اسهت.   ترین د یهل دشههاری فههم کتهاب بهنهم      مهم ازمتن نادرست گذاری  ها، و عومت من
معنای ملهالح   درین ا ر شر  و نقدی تحلیلی است، کاربرد وا گان غیرتخللی ا جاکه من از

تهر   ( راحهت تهر  بهیش وضه   دبیل برای کابران زبان انگلیسی ابه که اینها، ضمن  و متداوا من
دارد؛ چراکه ایشهان   نیا ضرورت دیگر یها  ویژ  برای مخاطبان زبان طهر بهکند،   معنا می ۀافاد

گیرند و درصههرت د بهت     می نظر م وا   را درمعنای رایج و مرسهعمهماً در برخهرد با متن 
شههد کهه چنهین      کاربرد و غری  وا  ، فهم خهانندگان دچهار تعهیهق مهی     مؤبف بر معانی کم

 کند. فهم را دچار مشکل می تعهیقی عموً
 ۀدو وا تههان بهه    کاربرد وا گهان در ایهن کتهاب مهی      های کم  های پرتکرار د بت از نمهنه

treatment  وaccount  .را « رویکهرد »رسد در اغل  مهارد، مؤبهف معنهای     مینظر  بهاشار  کرد
مقلههد از  مهثوً  اسهت.   را برای دومی در نظهر داشهته  « تهضیح یا تفسیر»برای اوبی و معنای 

تلقههی از ایههن »یهها « مهضهههع در بیههان ایههن» within the treatment of this subject عبههارت
تری  مأنه های  از وا   treatment ۀجای وا  به( و بهتر این بهد که ibid.: 255ا است «مهضهع

 treatment of private right استفاد  شهد. یا در جهایی کهه تعبیهر    explainیا  approach چهن هم
 گهاین  جهای تهانست  می exposition/explanation of private right ، تعبیراست کار رفته به

جایی که تعبیهر  ، تهان از نخستین سار مقدمه شاهد مورد می چنین هم(. ibid.: 252ا شهد
Kant’s account of ethics تهانسهت   سهادگی مهی   بهه خهرد و در این مهرد نهیسند   چشم می به

نظهر   بهه اسها ،   . بهر همهین  کند گاین جایرا  Kant’s reading/ interpretation of ethicsتعبیر 
تنهها معنهای رایهج وا   نیسهت،      نهمؤبف  مهردنظرمعنای  treatment ۀوا  درمهردرسد که  می

 ۀمؤبهف از وا   مههردنظر . معنای ردهای بهتری برای من وجهد دا  گاین جاینظر علمی  ازبلکه 
account  هفتمهین و   ترتیه   بهه  وبسهتر و  مکسهفهرد  بغهت  فرهنگاتلقی، خهانش( نیا در دو

 29!و در هر دو فرهنگ، معنای مخراند  هشتمین معنای این وا  
 

عایتقواعدعمومینگارشوویرایشرنقدوتحلیلنحوة1.1
عملهی کانهت از نقهد بهه      ۀفلسهف ی که مهجه  دشههاری فههم مهتن کتهاب      دیگر از مسائل

گهذاری، اسهت. خهاننهد  در     عومت ۀزمین درویژ   بهمتن، نادرست ویرایش  است شد  ممهز 
مهاجهه   this it is ۀپیاپی از سه کلمه  ۀبخشی از یکی از جموت ابتدایی فلل چهارم با استفاد

(. ibid.: 32ا شههد  چنین کلماتی ناتهانی در تشخی  مرجع ضمایر را مهج  مهی  شهد که می
تهانسهت بهه درک بهتهر     مهی  ،thisرسد استفاد  از مرجع ضمیر، پز از  مینظر  بهدر این مهرد 
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و باز ههم   it is thisشکل  بهبعد با همین کلمات  ۀصفحچند  چنین هممعنا کمک شایانی کند. 
رسهد ناشهی از ضهعف     مهی نظهر   بهه ( که ibid.: 262ا شهیم بدون عومت جداکنند  مهاجه می

مههارد ذکرشهد    بهه  ویرایش متن است. این ضعف در مهاضع متعددی از متن وجههد دارد و  
کلهی در   طههر  بهه تهان گفت که دهاعد عمهمی نگارش  . میشد  استنمهنه اشار   برایصرفاً 
بدون غلط بهدن کتهاب، نهیسهند     باوجهداند؛ اما  درار گرفته و رعایت شد  مهردتهجهاین ا ر 

 ۀخهاننهد  ویهژ   بهه من را بهرای خهاننهد  ا   ۀماابعه  تهر  بیشتهانست با صرف زمان و ددت  می
 تر کند. ( مسانزبان غیرانگلیسی

 . نقد محتوایی5

نقددرونساختاری8.1
اسهت   ، ابتدا ضهروری عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسفتبیین انسجام مناقی کتاب  منظهر به

تهافهق   مههرد . مدعای اصلی بنهم در این ا ر رد دیهدگا   مکنیمحهری کتاب را روشن  ۀکه اید
 ۀ( در فلسهف deontologismا گرایی و وهیفه (formalismا گرایی صهرت بر مبنی، نامفسرعمهم 

( perfectionismا گرایهی  و کمهاا  (teleologismا انگهاری  غایهت  گاینهی  جهای و  ،عملی کانت
دنبهاا   بهه دسهمی از اخهوق کهه     منابۀ است که در اخوق هنجاری، به زم تهضیح این است. 

اابعهه و بحهث دهرار    گها  فضهیلت محههر م   »یافتن معیاری برای رفتار اخودی انسان اسهت،  
گر اخودی باشد، ایهن حههز  از    ما رفتار و کردار کنش ۀگیرد و گا  رفتار. اگر مبنای ماابع می

گرایانهه و   های غایت مهم دیگر خهاهد شد که از من به دیدگا  ۀاخوق خهد وارد دو زیرشاخ
 شهد. گرایانه تعبیر می های وهیفه دیدگا 

بهدن فعهل   بدبهدن یا  خهبگرایانه اپیامدگرا( بر این باور است که  های غایت دیدگا 
به این معنهی کهه اگهر رفتهاری     ، مورد بار می بهپیامدها و نتایجی است که  دبیل بهاخودی 

خهب است وگرنه بد خهاهد بههد. من نتهایج کهه خههد از      شهدای خهب  منجر به نتیجه
 دنو یا حتی سهعادت فهرد یها جامعهه باشه      ،د بذت، سهدنانته اند می اخوق خارج ۀحهز

 .(26: 2932ان کار هماا در و 

اجمهاعی عهام بهر تلقهی      شهدن  حاصهل کهه مهجه    دههد   را شر  مهی بنهم ابتدا د یلی 
گاارش او، نخسهتین دبیلهی کهه     رب بنااند.  گرایانه از اخوق کانت شد  گرایانه و وهیفه صهرت

کانهت بهه احسها      یتههجه  بهی ، اسهت  ایی متمایهل کهرد   گر شارحان را به ترجیح صهرت
 ۀخوصه عبهارت اسهت از انگیها    طهر به(. احسا  اخودی Banham 1669: 2ا است اخودی
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اسهت و نهه    دی نه برای ارزیابی افعاا مناسه  تبدیل دانهن به دستهر و بنابراین احسا  اخو
این، بنابر ادعهای   بر عوو . (212: 2925اکانت  کند نهادن خهد دانهن اخودی کمک می بنیانبه 

کانت و تحقق دیدگا  اجمهاعی   ۀگرایان به خهانش صهرتن امفسرترین دبیل تمایل  بنهم، مهم
 ۀدارانش تهجه ایشان به تنها دو ا ر مهم کانهت در اخهوق او نهه همه     طرف ۀسهی و نگا  یک
 (.ibid.: 1ا عملی( است ۀفلسف ۀم ار حهز

عملی و ارتبا  و سیر تکهاملی   ۀم ار کانت در فلسف پارچگی یک دادن نشانتوش برای 
ههای من دانسهت    و محهر تمامی فلهل  مهردبحثتهان رو  حاکم بر ا ر  میتقریباً ها را  من
 گرایانهه  تلقهی وهیفهه   کهه  چهرا ، تی بسیار منسجم تا مخر کتاب دنباا شهد  اسه  نحه بهکه 
 خهانشی سنتی، ناشی از تمرکا جائهی  ۀمثاب عملی کانت، به ۀگرایانه( از اندیش صهرت او

(. برخی از د یل مهم بهنهم بهر   Sensen 1662: 111ا تنها بر دو ا ر بنیاد و نقد دوم است
اسهتد ا او بهر    :از انهد  عبهارت عملی  ۀم ار کانت در فلسف پارچگی یکا بات وحدت و 
(، Banham 1669: 02-10ا بنیهاد در  22های مختلف دانهن عام یا امر مالهق  تابیق صهرت

 نهدارد  دوم وجههد  نقدو  بنیادتعارض مهمی بین مهاضع کانت در که اینبر ا بات او استد ا 
 ۀتههان بخشهی از فلسهف    حقهق را هم می ۀمیا ممهز که اینو بحث در ا بات  ،(ibid.: 29-262ا

(. بر همین اسا  ما حق داریم کهه انسهجام   ibid.: 211-226اخوق کانت به شمار مورد یا نها
ههدف   جههت نق  و در و نظم مناقی مااب  کل ا ر و ارتبا  میان فلها مختلف من را بی

 محهری نهیسند  بدانیم.
 

نقدمنابعاثر1.1
نظیهری برخههردار اسهت     رود، بنهم در تحلیل متهن کانت از ددرت بی انتظار می که گهنه همان

کنهد.   ههم اسهتفاد  مهی    انمفسرو هرجا که  زم بداند برای تقهیت مهضع خهد از مرای سایر 
اسهت   رسهد ایهن   مینظر  بهضروری بنهم از تفاسیر مختلف  ۀاستفادطر  من برای  ای که نکته

دههد   مهی  م هار کانهت نهدارد و تهرجیح     ۀشد هشناختسنتی و  مفسرانکه او ابتفات چندانی به 
معاصهر،   زبهان در دوران  انگلیسیهای  خهدش، یعنی اساتید دانشگا  ۀرد هم مفسراناز  تر بیش

 ، گهایر (Henry Allison) ابیسههن  چههن  همی مفسرانارجاعات کتاب، م ار  درمیاناستفاد  کند. 
(Paul Gayer) پیتههن ، (H. J. Paton)،    و دیهیهد را(David Ross)  شههد؛   دیهد  مهی   تهر  کهم

ههای ایشهان    رد دیهدگا   عمهمهاً درجههت  شناسان مشههر هم  ارجاع به این کانت که این ضمن
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دهد که در صفحات بعهدی دلهد    در فلل سهم، بنهم زمانی به ابیسهن ارجاع می ،مثوًاست. 
 (.ibid.: 31-262ا رد دیدگا  او را دارد

ترین ویژگی این بخهش   تهان مهم دبها است و می دابلشناسی این ا ر بسیار کامل و  کتاب
نهیسهند    ۀ. اسهتفاد عملی کانت دانست ۀفلسف ۀم ار جدید و معتبر درزمین ۀاز کتاب را موحظ

رسهد، اگرچهه در مههاردی بهه تفاسهیر سهنتی و        مینظر  بهنق   از منابع جدید نیا کافی و بی
اصهها   براسها  اعتناست. ارجاعات و اسهتنادات   عملی کانت تاحدی بی ۀتر بر فلسف ددیمی

و  زدنهی  مثهاا بها ددتهی    ،اند و نهیسند  استفاد  درار گرفته مهردجهانی نگارش و بدون اشکاا 
کنهد   گیهری مهی   تلمیمهای مستقیم و غیرمستقیم  دها نقلاز   استفاد  درمهردفراخهر بحث،  به
ارجاعهات نهیسهند  بهه    اگرچهه   چنین همانجامد.  نیا می به اخذ تلمیمات درستعمهماً که 

از  کانهت  م هار  مجمهعهه اسهت ا  رجاعات معمها به این م هار متفهاوت  ا ۀم ار کانت با نحه
(، امها ایهن امهر نقلهی بهرای اسهتنادات کتهاب        2361 ،در بربین ،پرو  انتشارات دانشگا 

از  کهه  چنان، عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسفشهد. رعایت امانت در کتاب  محسهب نمی
کهه   ینحهه  به، رود، در ساح عابی است میون انتظار می انتشارات معتبری مانند پابگریه مک

نهیسهند  بها    چنهین  ههم حتی یک مهرد نقل مال  بدون ارجاع در این کتاب وجهد ندارد. 
ی متمایا از متن اصهلی  نحه بهدها مستقیم ا نقلاز  است، ددت فراوان، هرکجا که  زم بهد 
متنهی   درونههای غیرمسهتقیم و    دها نقلتر هم از  اهمیت کتاب( استفاد  کرد  و در مهارد کم

 برد  است. بهر 
 

نقدوضعیتتحلیلوبررسیاثر9.1
تفسهیر   ۀخهد، یعنهی ارائه   مهردبحثمحهری  ۀمسئل عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسفکتاب 
را  ،بههدن من  گرایانهه  صهرت درباباجماعی عملی کانت و رد دیدگا   ۀانگارانه از فلسف غایت

 ،تهجه و ددیق اسهت  است. کیفیت تحلیل این مسئله بسیار جاب کرد  احسن بررسی  نحه به
که نهیسند  هرکجا  زم باشد سخن خهد را بها نقهل ماله  از م هار کانهت و سهایر        یطهر به

گرایهی در   که بر صهرتد کن نقد میرا کسانی  یکند. بنهم در این ا ر مرا منابع معتبر مستند می
سهفی و  ا بات مهضهع فل  جهتعملی کانت تهافق دارند. مدعای اصلی او در این ا ر در ۀفلسف

گرایانهه بهه    علمی است و شهکل جهام   درامتداد سنت فکری اوست، وبی این سهگیری کاموً
 ۀدکهه مهضهع فکهری و ایه     کنهد کند بهه مسهتنداتی اشهار      گیرد. نهیسند  سعی می خهد نمی
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شههد و را  را   کنند، وبی این کار با رعایت انلاف علمی انجهام مهی   تأییدمحهری خهدش را 
 گذارد. های دیگر مفسران باز می تحلیل ۀو ارائ مخابف مرایبرای طر  

 
حلیلمیزاننوآوریوروزآمدیاثرنقدوت1.1

از  این جسهتار دهیهاً   ۀ، نگارندعملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسفدرباب وجه  نهموری کتاب 
تههان مورد کهه بهدین     کند. بر این مدعا د یهل گهنهاگهنی مهی    ا ر بنهم دفاع می ۀوجه مبتکران

اخهوق   ۀو فلسهف  یعمله  ۀچندانی میهان فلسهف  تفاوت  مفسرانکه عمهم  مناند: نخست  شر 
 کهه  یدرحهاب (، ibid.: 121ا اند گرفته نظر در هم معادا را دو نیا عمهماًاند و  کانت دائل نشد 

و مههارد   اخهوق اسهت   ۀعملی کانهت بسهیار فراتهر از صهرف فلسهف      ۀمقلهد بنهم از فلسف
شههد. دومهین دبیهل بهر      را نیها شهامل مهی    و ... ،حقههق  ۀدین، فلسف ۀفلسف ازجملهمتعددی 
مربهه  اسهت؛    عقل تنهها  ۀدین در محدودخهانش کتاب مهم  ۀنحه  به بهدن ا ر بنهم مبتکرانه
 نقهد  ابه ارتبها    بیعملی کانت،  ۀفلسف ۀحهزعمهم مفسران این ا ر را خارج از  که اینتهضیح 

شناسهی   ا ری مههم در روان  مثابۀ بهمن را بنهم دانند، اما  می دین ۀم، و متعلق به دلمرو فلسفدو
 ۀخهانش م هار کانهت در فلسهف    ۀ(؛ بدون تردید این نحهibid.: 9ا کند اخودی کانت تفسیر می

عملهی   ۀانگارانهه از فلسهف   تا بات مدعای اصهلی بهنهم، یعنهی خههانش غایه      جهتدین، در
تههجهی تفاسهیر    بهی  بهر  مبتنهی سهمین دبیل ما بر ا بات وجه ابتکاری این ا هر   25.است ،کانت

غفلهت از   ویهژ   بهه عملی کانت او  ۀمهجهد به تمایا میان م ار انتقادی و م ار تعلیمی در فلسف
است که بنهم با تهصیف ددیهق تفهاوت میهان ایهن دو نههع       م ار تعلیمی( است؛ این درحابی

 ۀترین ا هر تعلیمهی کانهت در فلسهف     مهم منابۀ به 21اخوق ۀمابعدابابیع، بر اهمیت کتاب 20ا ر
 (.ibid.: 222ا کند میکید أتعملی 
 

بااصـول،هایمحتوایعلمیوپژوهشیاثرنقدوتحلیلمیزانهماهنگی1.1
هایآنفرضوپیش،مبانی

بهنهم   ۀکند تهجه ویژ عنهان کتاب خهدنمایی می ۀای که در موحظ ترین نکته بدون تردید مهم
از ایهن   عملی کانت از نقد به ممههز   ۀفلسفعملی است. کتاب  ۀکانت در فلسف ۀبه سیر اندیش

که خهط فکهری    یطهر به ،جهت بسیار استهار و واجد جامعیت و اناباق محتها با عنهان است
فراخههر مباحهث، نسهبت     بهه شهد و در فلها مختلهف،   اسر کتاب پی گرفته میبنهم در سرت
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شهد. بنهم در اوایل کتهاب ابتهدا تنهاهر سهه      عملی تبیین می ۀمیان م ار مختلف کانت در فلسف
(؛ ibid.: 16اکنهد   را تبیهین مهی   سان شناسی کانت با سه نقد مههم او گفتار ان بخش از در 

« استنتاج استعویی»شد  در بخش سهم بنیاد را با بحث  مار سپز در فلل سهم استد ا 
دوم و  نقهد و  بنیادممدن  پدید ۀ(؛ در فلل چهارم زمینibid.: 11ا کند اوا مقایسه می نقددر 

ابیسههن، وجههد   رأی در مخابفت بها   ( و سپز،ibid.: 32-30اکند  می را مقایسه این دو ا ر
 را ایهن دو ا هر   کنهد و نهایتهاً   ا ر را رد مهی  نهعی دگرگهنی و اختوف بنیادین میان این دو

(. در ابتدای فلل پنجم نیها بهه دو   ibid.: 262-262اکند  می مقایسهشناختی  ازجهت روش
دارد  مهی  پردازد و اههار می عقل تنها ۀدین در محدودو  (Conflict of Faculties) دها ۀراباا ر 

شهد  در نقهدهای دوم و سههم موحظهه      مار بسط مهضهعات  مثابۀ بهکه این دو ا ر را باید 
مشهاهد    دابهل  وضهه   بهه های مختلف کتهاب   که در فلل ،(. همین رویکردibid.: 222اکنیم 

تهرین نقها  دههت من محسههب      کنهد و یکهی از مههم    است، از انسجام ا ر بنهم حکایت می
 شهد. می

زیابیمیزانانطباقوجامعیتاثرار6.1
از نقهد بهه   »ماهابق بها بخهش دوم عنههان اصهلی، یعنهی        سیر محتهای مباحث کتهاب کهاموً  

( بررسهی  اخهوق  ۀبنیهاد مابعدابابیعه  کانت اماننهد   ۀابتدا م ار نقادان که طهری به، است ،«ممهز 
( فضهیلت  ۀفلسهف در فلها پایانی، نهیسند  م ار تعلیمی کانت اماننهد کتهاب    ،و سپزشهند  می

ههای   فلل شد  برای انتخاب. فهرست کتاب و عناوین کند  را بررسی و تحلیل میدر این حهز  
 کهه  طههری  بهه ، کند می تهجهکانت  ۀسیر تاریخی اندیشبه این هدف،  بر عوو  ،مختلف من نیا

تفکهر مادبهل نقهدی او اختلهای دارد و      ۀنخستین فلل کتاب به اخوق کانت در دورمثوً 
 پردازند. عملی می ۀت نهایی فلسفبه غایات فضیلت و غایا ترتی  بهفلها هفتم و هشتم نیا 

انابهادی بها    عملی کانت از نقهد بهه ممههز     ۀفلسفشد  در کتاب  مار ، مااب  حاا بااین
تهانهد   نمی دروادعناوری ندارد و این کتاب و ف ،های ملهب وزارت علهم، تحقیقات سرفلل
پژوهشهی در بخهش    ۀممهزشی کشهر ایفا کند؛ اما این کتاب در برنامه  ۀدر برنام ری ؤمنقش 

تهانهد محهل    فلسفه مهی  ۀهای مختلف رشت های تحلیوت تکمیلی گرایش نامه مربه  به پایان
 .باشدبخشی در تدوین مقا ت  ابهامها و منبع  نامه ارجاع پایان

 
عیتصوریبرایتفهیمهایجامهمؤلفگیریاثرازبهرهنقدوتحلیلنحوة5.1

موضوعپژوهش
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ههای   همانند بسیاری دیگر از کت  مربه  به حههز   نت از نقد به ممهز عملی کا ۀفلسفکتاب 
تمهرین، جهدوا،    ازجملهه های جامعیت صهری ا همؤبفمختلف علهم انسانی فادد بسیاری از 

، یعنهی طهر    مهردبحهث مهجههد در ا هر    ۀمؤبفاز دو  حاا بااین( است؛ و ... ،تلهیر، نمهدار
دههت و ضهعف    ۀدو نقاه  منابهۀ  تهان به نهایی، میبندی  گیری و جمع بحث مقدماتی و نتیجه
گشها   حهاا را   عهین  درکتاب حهاوی بحثهی مختلهر و     ۀمقدم که ایناین ا ر یاد کرد؛ تهضیح 

دبههبی   دابهل است و تلهیر  مؤبفرئه  مااب  و روش کلی پژوهش محتهای ا ر و  درباب
 ،گیری جامع، روشهن  هبندی و نتیج این کتاب واجد جمع که درحابی ،دهد دست می بهاز کتاب 

 رسد. نمینظر  بهو مختلری اچه در کل ا ر و چه در پایان هر فلل( 
 
هااربرداصطالحاتتخصصیومعادلبررسیمیزاندقتدرک1.1

فهرض   باید تهجه داشت که پهیش  مهردبحثکاربرد اصاوحات فنی در ا ر  ۀدر بحث از نحه
عملهی کانهت    ۀبها اصهاوحات فلسهف    کهاموً بنهم در نگارش این ا ر من است کهه خهاننهد    

، بهنهم در  منظههر همهین   بهه اسهت.  د  کرمشناست و احتما  تعدادی از من م ار را نیا ماابعه 
کنهد. ایهن    مهارد فراوانی از تهضیح و تبیهین معنهای اصهاوحات تخللهی خههدداری مهی      

 تبیهین  را فنهی از اصاوحات  مهردنظرمعنای  معمه ًحابی است که خهد کانت در م ارش  در
و  moral lawمعنهای دوعبهارت    تمیها  درمههرد خهانند  ممکن اسهت   جاکه ازمنمثوً ؛ دکن می

ethical law  2901اکانهت   نقد عقل محه  دچار سردرگمی شهد، در :A260 B292)  و
. یها تفهاوت دو عبهارت    کنهد  را تبیهین مهی   این دو معنا (52: 2926اکانت  حقهق ۀفلسف

categorical imperative  وmoral imperative  95: 2925اکانهت   نقد عقل عملیدر  ترتی  بهرا) 
. بنهم نیها در مههاردی اصهاوحات    کند تبیین می (99: 2912اکانت  اخوق ۀهای فلسف در و 

را  (pre-critical) در ابتدای فلل اوا مراد خهد از اصاو  مادبهل نقهدی  مثوً و کند  را تبیین می
معنهای دو اصهاو  مههم     خههبی  بهه ( و یا در فلهل ششهم   Banham 1669: 2ا کند روشن می

-ibid.: 252ا کنهد  را تبیین مهی  (public right)و حقهق عمهمی  (private right)حقهق خلهصی 

 د.کن نمی تهجهایضا  معانی اصاوحات فنی را  به ، اما در مهارد بسیاری هم(253
 

یلانتقادیرویکرکلیاثرتحل3.1
ههای مثبهت کتهاب     ترین ویژگی های مختلف این نقد نشان دادیم، مهم در بخش که گهنه همان
نخسهت بایهد بهه تهوش      :زیر شر  داد نحه بهتهان  را می عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسف
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پهذیرش   مهردعملی کانت اشار  کرد که با تفسیر  ۀتفسیر جدیدی از فلسف ۀنهیسند  برای ارائ
دومین وجه مههم   ؛عملی کانت( در تضاد است ۀگرایانه از فلسف اتلقی صهرتعمهم مفسران 

جای تمرکا بر یک یا دو ا ر مههم کانهت    به ،که است کتاب این است که نهیسند  سعی داشته
بسهط و   ۀدرار دههد و نیها نحهه    مهردنظرعملی، تمامی م ار کانت در این حهز  را  ۀدر فلسف

های مهجهد میان م ار مختلهف او   نسبت دربابتفاسیری  ۀرائعملی کانت را با ا ۀتکامل اندیش
نهیسهند    کهه  طهری به ،این ا ر رویکرد تحلیلی و زبانی من است ۀسهمین خلیل ؛روشن کند

ههای   عملی و نیا تهجه بهه زمینهه   ۀهای کانت در فلسف جای تهجه کلی به مفاهیم و اندیشه به
رو  ر دنقهادی   ۀدوران مادبهل نقهدی و دور   تهأ یر  ازجملهفکری و تاریخی م ار مختلف او ا

 درصدد تفسیر مرای کانت بر محهر متن است. تر بیشحاکم در م ار( 
ترین نقد وارد بر این کتاب را بتهان عملکرد گاینشی نهیسهند  دانسهت. در    اما شاید مهم

دبیل زیادبهدن تعداد م هار کانهت    بهتهضیح این ایراد باید گفت که بنابر تلریح خهد نهیسند ، 
 درمههرد  ویهژ   بهه ا عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسفاش، کتاب  های مختلف فکری در دور 
حجم مااب  بسیار با سهت و   که چرا(؛ ibid.: 2اکند  گاینشی عمل میمادبل نقدی( ۀم ار دور
جهاا مهجههد   عملهی کانهت در م   ۀبحث و بررسی ددیق مباحث متعدد و جدی فلسهف  طبیعتاً

هایش مااب   تهانست با بسط اندیشه نقد حاضر بر من است که بنهم می ۀمیسر نیست. نگارند
جلدی منتشر کند که ههر جلهد    چندداب  یک ا ر  در تر بیشی بسیار بهتر و با مجابی نحه بهرا 

کانت د گاینشی به متهن به یک یا چند ا ر کانت بپردازد و بدین طریق خهد را از اتهام رویکر
برخهی از مهدعیات   است کهه  همین امر مهج  شد  متأسفانه . این درحابی است که کند مبرا

اعتقاد یکی از نقادان این کتاب، بسهیاری از ماهاببی    به؛ نرسندنظر  بهکنند   دانعنهیسند  چندان 
و عملکهرد گاینشهی    انهد  یتهر  بیشکند مستلام بحث  ها بحث می که بنهم در این کتاب از من

عملی کانت چنهدان   ۀفلسف ۀانگاران خهانش غایت بر مبنیکه ادعای او  است مهج  شد بنهم 
مهمهی کهه   سؤا ت که برخی از  است عوو ، فشردگی این ا ر باعث شد  هب کنند  نباشد. دانع

 :Sensen 1662ا پاسهخ بمانهد   بهی گیرد تا پایهان کتهاب    طی بحث در ذهن مخاط  شکل می

112.) 
 
آموزشیۀکاربرداثردربرنامیارزیاب1..8

عملی کانت است کهه   ۀروشن است که این کتاب تفسیری تخللی، و نه مقدماتی، بر فلسف
تهانهد بهرای    مهی  تهر  بهیش  و کار دانشهجهیان جدیهد ابههرود فلسهفه نخهاههد ممهد       بهچندان 
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 وجهه  ههیچ  بهعملی کانت مفید وادع شهد. این کتاب  ۀفلسف ۀان متخل  در حهزگر پژوهش
فلسفه نیسهت و تنهها از ایهن     ۀری عمهمی و مناس  برای دانشجهیان مقاع کارشناسی رشتا 

دانشجهیان تحلیوت تکمیلی باشد که هر فلل از من به یکهی از   مهردتهجهتهاند  جهت می
تهانهد   مهی  کتاب بنابراین(. Singleton 1660: 260ا عملی اختلای دارد ۀم ار کانت در فلسف
انهد.   داد  هد را بهه یکهی از ایهن م هار اختلهای     خ ۀنام که پایانمفید باشد برای دانشجهیانی 

عملهی کانهت اسهت کهه      ۀای در فلسف م ار پیشرفته و حرفه ءجا ا ر گری بنهم داعاً چنین هم
ان این حهز  با تفسیری جدید، که بهر وحهدت م هار کانهت     گر پژوهشتهاند برای مشنایی  می
 (.Sensen 1662: 113ا دارد، مفید وادع شهدکید أت

 

 گيری . نتيجه6

گری بنهم ا ری بدیع و بسیار پیشهرفته در   ۀنهشت عملی کانت از نقد به ممهز  ۀفلسف. کتاب 2
جای یک یا چند ا ر خهای درصهدد بررسهی و تحلیهل      بهعملی کانت است که  ۀتبیین فلسف

 ؛جدید استمنظری تمامی م ار کانت در این حهز  از 
گرایانهه   گرایانهه و وهیفهه   دنباا رد اجماع عام درباب تفسیر صهرت به وضه  به. این ا ر 1

 ؛گرایانه از من است انگارانه و کماا تفسیر غایت یگاین جایعملی کانت و  ۀاز فلسف
از: تهجه به ارتبها  میهان م هار مختلهف      اند عبارت مهردبحثترین نقا  دهت ا ر  . مهم9

ای فکهری او، مخابفهت بها دیهدگا  اجمهاعی و      ه م ار کانت در تمام دور  ۀکانت، بررسی هم
 ؛و ... ،عملی کانت، مراجعه به تفاسیر جدید ۀتفسیری جدید از فلسف ۀارائ

از: استفاد  از وا گان در معنای غیرمعمهها   اند عبارتترین نقا  ضعف این ا ر نیا  . مهم2
مفهاهیم فنهی و    نکردن روشندبیل مجاا کم بحث،  به شد  بهدن مااب  بررسی گاینشیها،  من

 . و ... ،عملی کانت ۀاصاوحات تخللی فلسف
 

ها نوشت پی
 

 .2936سعادتی خمسه بنگرید بهکانت،  ۀشناسی در اندیش درمهرد انسان تر بیش برای ماابعۀ. 2

هها   (، یادداشهت 1تا 2، مقدمه اصفحات (IX)ددردانی  ۀصفح ۀعوو فلل، به هشتاین فهرست در . 1
( 116تها   105و نمایه اصهفحات   ،(102تا  153(، فهرست منابع اصفحات 152تا  193اصفحات 

 تنظیم شد  است.
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عملی کانت من دسهته از م هاری اسهت کهه کانهت در       ۀدر فلسف (doctrinal) مقلهد از م ار تعلیمی. 9
 .(23: 2936سعادتی خمسه ابنگرید بهاو نه نقد(  کند می اطوق و اعماارا  ها اصها من

را « فضهیلت  ۀممهز»و فلل هفتم « حقهق ۀممهز»تفاوت این دو فلل در من است که فلل ششم . 2
 .(Singleton 1660: 265) دهند بحث درار می مهرد اخوق ۀمابعدابابیعدر 

های کانهت   باید تهجه داشت که دروادع بنهم در این کتاب درصدد دفاع کهرکهرانه از تمام اندیشه. 5
عملهی در   ۀمعاههف بهه تبیهین میهران کانهت و تها یرش در فلسهف        تر بیشنیست، بلکه تهجهش 
 .(Banham 3002: 7) فرهنگ معاصر است

ماد  بهدن را بهر امهر مالهق     دداداند و اشکاا ف گرایی تهی می هگل اخوق کانت را نهعی صهرت. 0
اخودی کانت درصهدد رفهع    ۀکند. اببته برخی مفسران معاصر با تفسیر ابهیاتی اندیش کانت وارد می
 .(Sensen 3002: 737) اند این اشکاا بهد 

 .Paton 2390: 12-90بنگرید به . 1

 .Gayer 1660: V-VIIبنگرید به . 2

 .Kant 2311: IX-XIIIبنگرید به . 3

و بخهش مجاایهی بها عنههان      دارد (introduction)کتاب تنها یک بخش تمهیدی با عنهان مقدمهه  . 26
 .است برای من در نظر گرفته نشد  (preface)گفتار  پیش

 .Banham 1669: 221بنگرید به . 22

 سادگی از پز فهم متن این ا ر برنیاید. زبان هم به انگلیسی ۀبسا خهانند چه. 21

 بنگرید بهها در این دو فرهنگ بغت   معانی ذکرشد  برای این کلمهبرای اطوع از . 29

Merriam's Webster 1669: 2, 2999; Hornby 1666: 2, 2920. 

های مختلف امهر مالهق    بندی صهرت ۀاعتقاد بنهم مشکل تفاسیر مهجهد که درصدد حل مسئل به. 22
و  اخهوق  ۀمابعهد ابابیعه  شد  در دو کتهاب   های مار  اند این است که به ارتبا  میان اندیشه بهد 

 .(Banham 1669: 10ا تهجهی ندارند نقد عقل عملی
م هار کانهت دربهاب     ۀانگاری اخودی: زمین غایت»نخستین عنهان فرعی از فلل پنجم:  بنگرید به. 25

 .(Banham 1669: 222-211ا «دین

ق در م هار انتقهادی بنیهان    اخهو  ۀاگهر اصهها فلسهف   »کنهد کهه    بنهم در ابتدای کتاب تلریح مهی . 20
 (.Banham 1669: 0ا «اند شهند، م ار تعلیمی متکفل تهصیف روش کاربرد من اصها نهاد 

 چاپ رسید  است. در ایران به فضیلت ۀفلسففارسی این ا ر با عنهان  ۀترجم. 21

 
 نامه کتاب
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 .29، ش 2   ،متافیایک، «تحلیلی بر نقد امر مالق کانت» ،(2932او دیگران  ا در، علیرضا
ههای   پهژوهش ، «شناسهی پراگمهاتیکی کانهت    انسانارزیابی انتقادی از » ،(2936سعادتی خمسه، اسماعیل ا

 .2، ش 5   ،فلسفی
 ابدین ادی  سلاانی، تهران: امیرکبیر. ، ترجمۀ میرشمزسنجش خرد ناب(، 2901کانت، ایمانهئل ا
 تهران: نقش و نگار. ،بیدی در منهچهر صانعی  ۀترجم ،اخوق ۀفلسفهای  در ، (2912کانت، ایمانهئل ا
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