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 .1مقدمه

8.8طرحبحثوتعریفمسئله 
از روزگار کانت تا کنههن ،م هار او همههار بهه دو دسهتۀ نظهری ) (theoreticalو عملهی
) (practicalتقسیم شد اند .مهمترین ا ر کانت در فلسفۀ نظری بیتردید نقد عقل محه
) (Critique of Pure Reasonاست ،و نقد عقل عملهی ) (Critique of Practical Reasonرا نیها
معمه ً مهمترین ا ر در حهزۀ فلسفۀ عملی کانت دلمداد میکننهد .عمههم مفسهران و شهارحانی
که از زمان حیات کانت تا کنهن به فلسفۀ عملی او پرداختهاند بیشترین تهجه خههد را بهه سهه
ا ر نقد عقل عملی ،بنیاد مابعدابابیعۀ اخوق ) ،(Groundwork of the Metaphysic of Moralsو
دین در محدودۀ عقل تنها ) (Religion within the Limits of Reason Aloneمعاهف کهرد انهد؛
درحههابیکههه م ههار دیگههری نیهها از کانههت در ایههن حهههز برجههای مانههد اسههت ،ماننههد
کتابهایانسانشناسی ازمنظر پراگماتیکی ،2صلح پایدار ،و . ...
کانت تقریباً هیچگا تعریهف روشهن و برجسهتهای از فلسهفه ارائهه نمهیدههد ،امها
بهنحهی تقسیم ارساهیی فلسفه به نظری و عملی را به تقسیم فلسفه به فلسهفۀ طبیعهت
و فلسهفۀ اخهوق ایها بههعبههارتدیگهر ،مابعدابابیعهۀ طبیعهت و مابعدابابیعهۀ اخههوق)
تغییر می دهد .مبنای این تقسیم تهجه کانت به دو مهضهع مهم فلسفه ،یعنهی طبیعهت و
مزادی ،است ) .(Holzhey and Mudroch 1665: 162بنابراین ،هنگامیکه کانت فلسهفه را
به عملی و نظری تقسیم میکند ،بهوضه  ،مهمترین مهضهعات فلسفه ،یعنی طبیعهت و
مزادی ،را مهردنظر درار میدهد .نظام حقیقی فلسفه درنظر کانهت ،برمبنهای مهضههعات
نظری و عملی من ،به فلسفۀ نظری و فلسفۀ عملی تقسیم مهیشههد کهه اوبهی نهاهر بهه
دضایایی دربارۀ امکان اشیا و تعینات منهها انظهام طبیعهت ،اعهم از طبیعهت خهارجی و
ذهنی) و دومی ناهر به دضایای مربهه بهه حههزۀ مزادی اسهت ).(Caygill 1666: 923
دروادع ،بنابر نظر کانت« ،امر عملی هرمنچیای است که بهیمن مزادی امکانپذیر اسهت»
اسعادتی خمسه  )12 :2936و بر همین اسا  ،بخشهایی از فلسفۀ کانت که به حههزۀ
طبیعت تغییرناپذیر تعلق دارند ذیل فلسفۀ نظری و بخشهایی که با حهزۀ مزادی انسهان
مرتبطاند تحت فلسفۀ عملی طبقهبندی میشهند .بنابراین مباحث مربه به حههز ههای
«فلسفۀ اخوق»« ،فلسهفۀ دیهن»« ،فلسهفۀ سیاسهی»« ،فلسهفۀ حقههق»« ،فلسهفۀ تعلهیم و
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تربیت»« ،انسانشناسی» ،و  ،...که بهنحهی مهیتهاننهد عرصهۀ مزادی بشهر تلقهی شههند،
همگی به حهزۀ فلسفۀ عملی کانت تعلق دارند.

مسئلۀ اصلی جستار حاضر ،چنانکه از عنهانش پیداسهت ،نقهد و بررسهی کتهاب فلسهفۀ
عملی کانت از نقد به ممهز نهشتۀ گری بنهم است .این ا ر دروادع نقهد و تفسهیری بهر م هار
اخودی کانت اازمنظری متفاوت) است که ماابق انتظار به نتیجهای جدید نیا نائل مهیشههد.
جستار پیشرو ،عوو بر توش برای تبیین محتهای کتهاب مهردبحهث ،تاحهد امکهان اعتبهار
نظریات مار شد در من را نیا بررسی خهاهد کرد .بنابراین معرفی ا ر و محتهای من ،تبیهین
نقا دهت و وجه امتیهاز من در مقایسهه بها سهایر م هار ههمردۀ خههد ،و نیها نقهادی ا هر و
روشنکردن کاستیها و نقا ضعفش مهمترین مسائل مقابۀ پیشرو بهشمار میروند.

1.8ادبیاتومفاهیماساسی 
چنانکه انتظار میرود ،مفاهیم اساسی کتاب بنهم همان مفاهیم بنیادین فلسهفۀ عملهی کانهت،
ازدبیههل اخههوق ) ،(moralityدیههن ) ،(religionتعلههیم و تربیههت ) ،(educationامههر مالههق
) ،(categorical imperativeحقهق ) ،(rightدانهن اخودی ) ،(moral lawو  ...اسهت .باتهجههبهه
اینکه کانت در فلسفۀ عملی هم امانند فلسفۀ نظری) طرحی نه درمیاندازد و نظامی جدیهد
را ابراسا منچه در نقد اوا تبیین کرد است) پیریای میکند ،روشن اسهت کهه دریافهت
صحیح محتهای کتاب مستلام مشنایی دبلی خهانند با مفاهیم اصهلی فلسهفۀ کانهت ااعهم از
مفاهیم فلسفۀ نظری و فلسفۀ عملی) خهاهد بهد .اما ادبیات نگارش این ا ر با ادبیهات کانهت
و سایر م ار تفسیری درمهرد فلسفۀ عملی او ،بهویژ در حهزۀ فلسفۀ دار ای ،متفهاوت اسهت
و بنهم بهوضه از ادبیات رایج در سنت انگلیسی ه ممریکایی یها ادبیهات خهای فیلسههفان
تحلیلی بهر میبرد.

9.8بیاناهداف،روش،ووجهنوآوری 
باید تلریح کنیم که نقد پیشِرو بههیچوجه نه دلد خوصهکردن و نقد همۀ ماابه کتهاب
فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز را دارد و نه صوحیت و تهانایی ایهن کهار را ،بلکهه تنهها
رئه مااب و خاه کلی فکر نهیسند را شهر و بررسهی خهاههد کهرد و ایهن کتهاب
ارزشمند را برمبنای دیدگا ها و برداشت خهد ،و نیا با استفاد از سایر م هار فلسهفی ،اعهم از
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م ار خهد کانت و شر ها و تفسیرهایی که بر منها نگاشته شد است ،نقد و بررسی میکنهد.
بنابراین روش جستار حاضر متشکل از سه گام اساسی است :نخست ،نگارند فرض میکنهد
که خهانند ادل تاحدودی امثوً در ساح مقاع کارشناسی رشهتۀ فلسهفه) بها اندیشههههای
کانت ابهویژ فلسفۀ عملی او) مشنایی دارد و ازهمینرو ،باتهجهبه مجاا اندک برای تهضهیح
و تبیین مفاهیم بنیادین ،از شر کلی اندیشۀ کانت پرهیا میکند؛ دوم ،جستار پهیشِرو تبیهین
و تهضیح ددیق ،روشن ،و مهجا روش کار و اندیشۀ محهری و نظریهای اسهت کهه بهنهم در
ا ر خهد دلد ارائۀ من را دارد؛ گام سهم نیا متکفل نقد و بررسی نظریۀ محهری بنهم در ایهن
کتاب براسا مبانی خهد او و نیا تفاسیر سایر پژوهشگران حههزۀ فلسهفۀ عملهی کانهت و
بحث از میاان اعتبار من است؛ بنابراین روش این جستار از نهع تهصیفی ه تحلیلی ههمرا بها
ذکر شهاهد و ارجاع به منابع معتبر کتابخانهای و اینترنتی خهاهد بهد.

هدف جستار حاضر در وهلۀ نخست معرفی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقهد بهه ممههز
به پژوهشگران حهزۀ فلسفۀ علمهی کانهت و در مرحلهۀ بعهد نقهد و بررسهی اندیشههههای
محهری این ا ر و ارائۀ داوری منلفانه درباب نقا ضعف و دهت من است .ههمچنهین ایهن
پژوهش وجه نهموری و اهمیت خهد را تماماً مدیهن نهموری بنهم اسهت؛ چهراکهه براسها
این ا ر مدعای نگارند اتخاذ رویکردی متفاوت با سایر مفسران و حلهها خهانشهی جدیهد
از فلسفۀ عملی کانت ازمنظری متفاوت است که این مال در ادامه بررسی خهاهد شد.

1.8زمینهوپیشینه 
زمینۀ بحث مؤبف کتاب فلسفۀ عملهی کانهت از نقهد بهه ممههز  ،همهانطهرکهه از عنههانش
پیداست ،همان زمینۀ تفسیر م ار کانت در حهزۀ فلسفۀ عملی است .باتهجههبهه ایهنکهه ایهن
کتاب ا ری نسبتاً جدید ا )1669محسهب مهیشههد ،مهیتههان گفهت کهه تقریبهاً ههیچگها
مهردتهجه اساتید و دانشجهیان ایرانی درار نگرفتهه و نگارنهدۀ ایهن جسهتار ههیچ مالبهی را
بهزبان فارسی نیافته است کهه حهاوی معرفهی یها نقهد کتهاب مهردبحهث باشهد .در جههان
انگلیسیزبان نیا تنها دو معرفی از این کتاب در کتابخانههای اینترنتی وجهد دارد که ههردو
حاوی وجهۀ انتقادی بسیار محدودیاند .این دو معرفی کتاب ،که بهدلم ابیهر سنسن و جهین
سینگلتهن نهشته شد اند ،بهترتی  9و  2صفحهاند و طبیعتاً بررسی زوایهای مختلهف کتهاب
بنهم را نمیتهان از نهشتارهایی با این حجم اندک انتظار داشت.
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ساماندهیمحتوایمقاله 

1.8معرفیاجمالی
چنانکه انتظار میرود ،ساختار جستار پیشِرو از اصها را نمهای تهیهۀ مقها ت نقهد نشهریۀ
علمی ه پژوهشی پژوهشنامۀ انتقادی متهن و برنامۀ علهم انسانی پیروی میکند و بهر همهین
اسا مشتملبر بخشهای اصلی همچهن عنهان ،چکید  ،مقدمه ،متن اصلی ،نتیجهگیهری ،و
 ...است .محتهای این مقابه درادامهه بهه دو بخهش نقهد شهکلی و نقهد محتههایی اختلهای
مییابد .نقد محتهایی نیا ،بهمثابهۀ مههمتهرین بخهش ایهن جسهتار ،مههاردی ههمچههن نقهد
درونساختاری ،بررسی منابع ،ارزیابی وضعیت تحلیل ا ر ،میاان نهموری ا ر ،نقهد همهاهنگی
محتهای ا ر با اصها و مبانی من ،ارزیابی میاان انابهاق و جامعیهت ا هر ،نقهد اسهتفادۀ ا هر از
اصاوحات تخللی ،نقد رویکرد کلی ا ر ،تحلیل میاان کاربرد ا ر در برنامۀ ممهزشهی ،و ...
را در بر میگیرد .نتیجهگیری ،پینهشت ،و فهرست منابع مهرداستفادۀ این مقابهه نیها پهز از
متن اصلی خهاهند ممد.

 .2معرفی کلی اثر

معرفیشناسنامهایوشکلی 

8.1
روی جلههد کتههاب نهشههتههههایی وجهههد دارد کههه عبههارتانههد از :بهگهههی انتشههارات
 Palgrave Macmillanدر با سمت راست ،عنهان کتاب Kant’s Practical Philosophy: From
 Critique to Doctrineدر وسط و نام نهیسند  Gray Banhamدر زیر من .جلهد کتهاب از نههع
شهمیا و سرمهایرنگ است .روی عاف کتاب نیا عنههان کتهاب و نهام نهیسهند بههچشهم
میخهرد .داع کتاب نیا از نهع ردعی ا 11سانتیمتر طها و  22سانتیمتهر عهرض) اسهت و
کیفیت کاغذ ،چاپ ،و صحافی دابلدبها بهنظر میرسد .این کتاب دارای  116صهفحه ا192
صفحه متن اصلی) است که  3صفحۀ ابتدایی با شمار گذاری بهه حهروف تینهی مشهخ
شد  .در صفحۀ  Iتنها عنهان کتاب ممد است ،صفحۀ  IIحاوی عنهان دو ا ر مهم دیگر گهری
بنهم است ،و در صفحۀ  IIIعنهان اصلی کتاب ،نام نهیسند  ،سازمان متبهع او ،و نیها بهگههی
انتشارات بهچشم میخهرد .صفحۀ  IVاطوعاتی ازدبیل ساا چاپ ،محل چاپ ،حقهق ناشر،
و  ...را در بر میگیرد و صفحۀ  Vجایی است که بنهم ا ر خههد را بهه دوسهتان بهسهتانیاش
تقدیم میکند .صفحۀ  VIسفید و صفحۀ  VIIدربردارندۀ فهرسهت محتهیهات کتهاب 1اسهت.
صفحۀ  VIIIسفید و صفحۀ  IXحاوی ددردانی است .مقدمه نیا از صفحۀ  2مغاز میشهد.
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1.1توصیفمحورهایاصلی،عناوین،وفصولاثر 
کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز بهطهر کلی حاوی هشت فلل مجااسهت کهه ههر
فلل حاوی مهضهعاتی فرعی نیا است .فلل نخست عههد دار بحهث از م هار دورۀ مادبهل
نقدی کانت در فلسفۀ عملی و در گفتهارههای او ادبهل از سهاا  )2122اسهت .فلهل دوم
عباراتی از نقد عقل مح  ،نخستین ا ر نقادانۀ کانت ،را بررسی میکنهد و بهر من اسهت کهه
زمینۀ طر پرسش اخودی در این ا ر را روشن کند .فلها سهم و چهارم بههترتیه متکفهل
بحث از دو ا ر مهم کانت در فلسفۀ عملی ،یعنی بنیاد مابعدابابیعۀ اخوق و نقد عقل عملهی،
هستند که محهر ا ر نخست مفههم امر مالق و محهر دومین ا ر نحهۀ ورود عقل محه بهه
عرصۀ عمل معرفی میشهد .پنجمین فلل کتاب دیهن در محهدودۀ عقهل تنهها را نهه صهرفاً
بهمثابۀ ا ری در فلسفۀ دین ،بلکه بهمثابۀ ا ری در امتداد بنیاد و نقد عقل عملی انتیجۀ مناقهی
من دو) بررسی میکند .فلها ششم و هفتم به ا ر تعلیمهی 9کانهت در فلسهفۀ عملهی ،یعنهی
مابعدابابیعۀ اخوق ) ،(Metaphysics of Moralsمیپردازند 2.درنهایت ،فلل هشتم نیا حهاوی
مهمترین مدعای نهیسند  ،یعنی بحث از وحدت نظام کانت در فلسهفۀ عملهی و نشهاندادن
ویژگیهای غایتگرایانۀ من ،است ).(Sensen 1662: 111
زیستنامهوآثارمؤلف:گری بنهم در  2305در روچدیل ) (Rochdaleمتهبهد شهد.
او در دانشههگا صههنعتی هاتفیلههد ) ،(Hatfield Polytechnicدانشههگا هههرتفهههرد شههیر
ِ) (University of Hertfordshireفعلی ،دانشجهی فلسفه بهد و بهعنهان دانشهجهی ممتهاز
برای ادامۀ تحلیل به کابج هتفهردِ مکسفهرد رفت .در ساا  2331بهصههرت پهار ودهت
در همکاری با دانشگا شهر منچستر ) (MMUتدریز میکهرد .او پهژوهش در هاتفیلهد،
تدریز در دانشگا بهبتن ) ،(Bolton Universityو سابقۀ همکهاری در پهرو ۀ پژوهشهی
دپارتمان سیاسهت و فلسهفۀ دانشهگا منچسهتر را دارد .کانهت و غایهات زیبهاییشهناختی
) (Kant and the Ends of Aestheticsو نیا اروا شیاانی :ههیچانگهاری و سرنهشهت مدرنیتهه
) (EVIL SPIRITS: Nihilism and the Fate of Modernityاز م اریاند که بنهم بها انتشهار منهها
بهشهرت رسید ،م اری که ازجهات مختلف با ا ر مهردبحث این جستار نیا در ارتبها انهد .او
سابقۀ نگارش مقا ت متعدد و همکاری با چندین نشریه را نیا داشته اسهت .مهرگ ناگههانی
گری بنهم در ساا  1629ضایعهای بارگ برای پژوهشگران م ار کانت و بهطهر کلهی گهرو
فلسفۀ دانشگا منچستر بهد ا.)Hollyman 1629
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 .3تحليل خاستگاه اثر

حیطعلمیواجتماعیشکلگیریاثر 

8.9م
ایدۀ محهری کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقهد بهه ممههز بههطههر کلهی در دوران معاصهر و
دانشگا شهر منچستر ) (Manchester Metropolitan Universityشکل گرفته و حاصهل تجربهۀ
نهیسند از مهاجهه با م ار عملی کانت و شر های نگاشتهشد بر منهاست .روشن است کهه
چنین فضایی بهشدت پیرو روش فلسفۀ تحلیلی ) (analytical philosophyاست .این مهدعا بها
عاف نظر به ناشر کتاب بیشازپیش تأیید میشهد ،بهنحهیکه در بررسهی م هار منتشهرشهدۀ
انتشارات بینابمللهی پهابگریه مهکمهیون ) (Palgrave Macmillanدر ههاارۀ سههم بها حجهم
چشمگیری از م ار مربه به حهزۀ فلسفۀ تحلیلی مهاجه خهاهیم شد.

1.9جایگاهاثردرمیانسایرآثارمرتبط 
این کتاب ،که از مخرین م ار گری بنهم محسهب میشهد ،نشاندهندۀ رویکرد خهای او بهه
فلسفۀ عملی است .چنانکه از موحظۀ م ار این نهیسند برمیمید ،تهجهه او بههطههر واضهح
معاهف به دو مهضهع فلسفۀ کانت و فلسفۀ عملی است و پز از انتشار دو ا هر بها عنهاوین
اروا شیاانی :هیچانگاری و سرنهشت مدرنیته و کانت و غایهات زیبهایی شناسهی در سهاا
 ،1666که اوبی حاوی مااببی درباب تأ یر هیچانگاری در اخوق و فرهنگ مهدرن 5و دومهی
درصدد بازخهانی نقد سهم و شر دوبهارۀ فلسهفۀ نقهادی کانهت بهر محههر مفهههم زیبهایی
شناسی است ،بر من شد که ا ری درباب انسجام م ار اخودی کانت بههرشهتۀ تحریهر درمورد.
این ا ر اخیر با کتابی که در این جستار نقد و بررسی مهیشههد نسهبتی ناگسهتتنی دارد ،زیهرا
برخوف خهانشهای صهرتگرایانه از فلسفۀ عملی کانهت ایهن دو ا هر بهرمنانهد کهه او را
«متفکر غایات و مدافع رویکرد متافیایکی به اخوق معرفی کنند» ).(Banham 1669: 1

ویژگیهایبرتراثردرمقایسهباآثارمشابه 

9.9
درمهرد این ا ر دو ویژگی مهم دابلموحظه است :نخسهت ،تهجهه بهه همهۀ م هار کانهت در
فلسفۀ عملی و توش برای نشاندادن سیر تکاملی اندیشۀ عملی کانت و انسهجام م هار او کهه
مبین یکپهارچگی م هار کانهت در ایهن حههز اسهت ا)Sensen 1662: 111؛ دوم ،رد تلقهی
صهرتگرایانه از فلسفۀ عملی کانت و جایگاینی خههانش غایهتگرایانهۀ من بههمنظههر رد
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اشکاا مشههر هگل .0این دو ویژگی درکنار خلایلی همچهن تهجهه ددیهق بهه مهتن م هار
کانت ،پرداختن به شر های سنتی و تفاسیر معاصر بر فلسفۀ عملی کانت ،و مهمتهر از همهه
ارائۀ نحهۀ متفاوتی از تفسیر فلسفۀ عملی کانت اکه برای پهژوهشگهران ایهن حههز اباامهی
مینماید) نشاندهندۀ وجه اهمیت و دبیل برگایدن این کتاب برای نقد و بررسهی در فضهای
کنهنی جامعۀ ایران است.

1.9نقدهایدیگرکتابفلسفۀعملیکانتازنقدبهآموزه 
همانگهنهکه در بخش پایانی مقدمه نیا اشار شد ،نگارندۀ این مقابهه تنهها دو معرفهی و نقهد
درمهرد کتاب مهردبحث بهدلم ابیهر سنسن و جین سینگلتهن ،بهترتی در سهااههای 1662
و  ،1660یافته است .ذکر دو نکته در تبیهین اخهتوف مقابهۀ پهیشرو بها دو معرفهی مهذکهر
را گشا خهاهد بهد :نخست ،در این دو نهشتار وجه معرفی ابر وجه نقد) غاب است و ایهن
م ار باوجهد ایجاز بیشازحد بیشتر ا ر بنهم را معرفی کرد اند تا نقد و بررسی .این درحهابی
است که جستار پیشِرو ابهجا مهارد ضروری) بنای معرفی محتهها و تبیهین مقاصهد و مرای
بنهم در ا ر مهردبحث را ندارد ،چراکه عودهمندان میتهانند بها مراجعهه بهه اصهل کتهاب در
جریان کم و کیف مااببش درار بگیرند و یا حتی مترجمان میتهانند به ترجمۀ این ا ر همهت
گمارند .هدف این مقابه بیشتر تحلیل ،ارزیابی ،و نقد کتاب فلسفۀ عملهی کانهت از نقهد بهه
ممهز است و توش میکند تها نقها ضهعف و دههت من را نشهان دههد؛ دوم ،نهشهتارهای
سنسن و سینگلتهن ،حتی در مهاضعی که کتاب بهنم را نقد کرد اند ،تنهها بهه نقهد محتههایی
بسند کرد اند و مجاا کافی برای پهرداختن بهه مههاردی ماننهد نقهد شهکلی ،نقهد جامعیهت
صهری ،ارزیابی نحهۀ استفادۀ ا ر از مؤبفههای جامعیت صهری بهمنظههر تفههیم محتهها ،و ...
را نداشتهاند .اما این مقابه ،براسا اصهها نگهارش مقابهۀ نقهد ،خههد را مهههف بهه نقهد و
بررسی زوایای مختلف این ا ر ااعم از صهری و محتهایی) میداند.

 .4نقد شكلی

چهاردهگانۀجامعیتصوری 

8.1نقدمؤلفههای
درحابیکه بخشهای ابتدایی کتاب اازجمله جلد ،عنهان ،مشخلات ،تقدیم ،دهدردانی ،و )...
کامو معقها و ماابق با عرف تأبیف م ار فلسفی جهان معاصر شکل گرفتهه اسهت ،فهرسهت
مااب بیشازحد مختلر بهنظر میرسد و خهانند با مراجعه به من ماله چنهدانی دربهارۀ
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محتهای فلها نخهاهد فهمید .دبیل این ماله من اسهت کهه عنهاوین فرعهی در فهرسهت
گنجاند نشد و نهیسند تنها به موردن عناوین فللها و شمارۀ صفحات اکتفا کهرد اسهت.
بهنظر میرسد بهتر این بهد که نهیسند عناوین فرعی را هم در این فهرست مهیگنجانهد ،یها
مانند م ار کوسیکی همچهن متافیایک تجربۀ کانت نهشتۀ پروفسهر پیتهن ،1یا م هار جدیهدتر
مانند ا ر مهم گایر کانت ،2و یا حتی م ار خهد کانت مانند نقد عقل مح  ،3را نمهای بهتهری
برای خهانند در ماابعۀ کتاب در نظر میگرفت.
مقدمۀ کتاب ،درعینحااکه جامع و بینق بهنظر مهیرسهد و حهاوی رئهه ماابه
مهردنظر بنهم در این ا ر است 26،حاوی چند عنهان فرعی نیا است که عبهارتانهد از« :سهیر
تکاملی اخوق کانت»« ،فلسفۀ عملی از نقد به ممهز » ،و «م ار جدیهد دربهاب فلسهفۀ عملهی
کانت» .نهیسند ذیل این سه عنهان بهخهبی مقلهد خههد از نگهارش ا هر اههدف از کتهاب
پیشِرو) را به مخاط معرفی میکند و اههار میدارد که ،باوجهد تهجه فراوان به م ار کانهت
در دوران معاصر ،هنهز هم «با فقدان شرحی منظم و استهار ،که تمامی حدود پهژوهشههای
کانت در فلسفۀ عملی را در بر گیرد ،مهاجهیم» ا.)Banham 1669: 1
براسا عرف نگارش متهن فنی در زبان انگلیسی ،معمهه ً پهاراگراف اوا از ههر فلهل
حاوی نهعی چکیهدۀ ماابه و اههداف مههردنظر از نگهارش من فلهل اسهت .ههمچنهین
پاراگراف مخر هر فلل نیا معمه ً دربردارندۀ نتایج حاصل از بحث من فلل است .درمههرد
کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز بهوضه شر اوا بهخههبی رعایهت شهد اسهت،
درحابیکه شر دوم در اکثر فلها مغفها ماند است .بنهم ،بهنحههی شایسهته ،خوصهه و
هدف از نگارش هفت فلل ابتدایی کتاب خهد را شر میدهد .او هدف از اوبهین فلهل را
تبیین م ار اوبیۀ کانت و نشاندادن نحهۀ تسهری رویکهر نقادانهۀ او بهه حههزۀ فلسهفۀ عملهی
معرفی میکند ا)ibid.: 2؛ در صفحۀ  92بهخهبی سیر کلی اندیشهاش در فلهل دوم را نشهان
میدهد؛ در صفحۀ  02پرو ۀ خهد در فلل سهم را ترسیم میکنهد؛ در صهفحۀ  39ههدف از
فلل چهارم را ،درپرته تهجه به کتاب نقد عقل عملی ،معرفی میکند؛ رئه ماابه فلهل
پنجم را در صفحۀ  222میمورد؛ هدف از فلل ششم را بیان کلیهاتی دربهاب ممههزۀ حهق و
ارتبا من با تلقی انتقادی از اخوق معرفی میکند ا)ibid.: 251؛ و در نهایت دو ههدف مههم
از نگارش هفتمین فلل کتاب را نشاندادن یکپارچگی کتاب مابعدابابیعۀ اخهوق و تبیهین
تفاوت نقد و ممهز در اندیشۀ عملی کانت معرفی میکند ا .)ibid.: 121ایهن درحهابی اسهت
که مخرین پاراگراف از فللهای مهردبحهث عمهمهاً در ادامهۀ مخهرین عنههان فرعهی در من
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فلل و فادد جمعبندی فلل است .مثوً در مخهرین پهاراگراف از فلهل چههارم ههیچگهنهه
22
جمعبندی از مهضهعات مار شد در من فلل یافت نمیشهد.
کتابشناسی ا ر بسیار کامل و دابلدبها بهنظر میرسد و میتهان مهمتهرین ویژگهی من
را موحظۀ م ار جدید درباب فلسفۀ عملی کانت عنهان کرد ،بهطهریکه ،فهار از موحظهۀ
م ار کانت ،بااینکه کتاب در ساا  1669منتشر شد است ،باز هم تاریخ انتشار دوازد منبع
مهرداستفادۀ بنهم مربه به هاارۀ سهم است و این امهر حهاکی از بههروزبههدن و پهیهایی
اندیشۀ نهیسند در استفاد از منابع جدید اسهت ا .)ibid.: 106-102بهاوجهداینکهه نمایهۀ
کتاب ددری مختلر مینماید ،بسیار ههشمندانه و درجهت اههداف نگارنهد تنظهیم شهد
است؛ بااینحاا ،بهنظر میرسد که بهتر من بهد که نمایۀ اسهامی خهای ااعهوم) از نمایهۀ
اصاوحات فنی مهرداستفادۀ کتاب تفکیک میشد ا .)ibid.: 105-116همچنین این تهضیح
زم است که در این کتاب از مجمهعهم ار کانت ویراست دانشگا پرو در بربین به ساا
 2361استفاد شد است.

1.1نقدوتحلیلکیفیتچاپیوفنیاثر 
طر جلد ،ماابق انتظار ،مشابه با سایر مجلدات منتشرشدۀ انتشارات پابگریه مکمهیون و
درعین سادگی بسیار خهب و شکیل است .حهروفنگهاری ا هر از کیفیهت بسهیار خههبی
برخهردار است ،بهگهنهایکه در این ا ر اشتبا تایپی و مربهه بهه حههزۀ حهروفنگهاری
یافت نمیشهد .صفحهمرایی ا ر نیها ماهابق بها اسهتانداردهای جههانی چهاپ کتهابههای
تخللی دانشگاهی انجام شد و از کیفیتی عابی برخهردار است .صحافی کتاب بهصهرت
افست است که در داخل کشهر انجام شهد و از کیفیهت نسهبتاً خههبی برخههردار اسهت؛
بااینحاا ،احتما کیفیت صحافی کتاب در نسخۀ اصهلی بههمراته بها تر از ایهن اسهت.
همچنین غلط چاپی فاحشی در این کتاب بهچشهم نمهیخههرد و بهر همهین اسها  ،ا هر
مهردبحث ضمیمۀ اصوحی یا غلطنامه نیها نهدارد .ایهن ماله نشهاندهنهدۀ ددهت نظهر
ویراستاران ادبی کتاب است.

رسابودناثر 
9.1نقدوتحلیلمیزانروانو 
متن کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز بهوضه قیل است و فهم من بهرای مخاطه
غیرانگلیسیزبان دشهار است است 21.جموت بلند ،استفاد از وا گان در معهانی غیرمعمهها
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منها ،و عومتگذاری نادرست متن از مهمترین د یهل دشههاری فههم کتهاب بهنهم اسهت.
ازمنجاکه این ا ر شر و نقدی تحلیلی است ،کاربرد وا گان غیرتخللی درمعنای ملهالح
و متداوا منها ،ضمن اینکه برای کابران زبان انگلیسی ابهدبیل وضه بهیشتهر) راحهتتهر
افادۀ معنا میکند ،بهطهر ویژ برای مخاطبان زبانهای دیگر نیا ضرورت دارد؛ چراکه ایشهان
در برخهرد با متن عمهماً معنای رایج و مرسهم وا را در نظر میگیرند و درصههرت د بهت
مؤبف بر معانی کمکاربرد و غری وا  ،فهم خهانندگان دچهار تعهیهق مهیشههد کهه چنهین
تعهیقی عموً فهم را دچار مشکل میکند.
از نمهنههای پرتکرار د بتهای کمکاربرد وا گهان در ایهن کتهاب مهیتههان بهه دو وا ۀ
 treatmentو  accountاشار کرد .بهنظر میرسد در اغل مهارد ،مؤبهف معنهای «رویکهرد» را
برای اوبی و معنای «تهضیح یا تفسیر» را برای دومی در نظهر داشهته اسهت .مهثوً مقلههد از
عبههارت « within the treatment of this subjectدر بیههان ایههن مهضهههع» یهها «تلقههی از ایههن
مهضهع» است ا )ibid.: 255و بهتر این بهد که بهجای وا ۀ  treatmentاز وا های مأنه تری
همچهن  approachیا  explainاستفاد شهد .یا در جهایی کهه تعبیهر treatment of private right
بهکار رفته است ،تعبیر  exposition/explanation of private rightمیتهانست جهایگهاین
شهد ا .)ibid.: 252همچنین میتهان از نخستین سار مقدمه شاهد مورد ،جایی که تعبیهر
 Kant’s account of ethicsبهچشم میخهرد و در این مهرد نهیسند بههسهادگی مهیتهانسهت
تعبیر  Kant’s reading/ interpretation of ethicsرا جایگاین کند .بهر همهین اسها  ،بههنظهر
میرسد که درمهرد وا ۀ  treatmentمعنای مهردنظر مؤبف نهتنهها معنهای رایهج وا نیسهت،
بلکه ازنظر علمی جایگاینهای بهتری برای من وجهد دارد .معنای مههردنظر مؤبهف از وا ۀ
 accountاتلقی ،خهانش) نیا در دو فرهنگ بغهت مکسهفهرد و وبسهتر بههترتیه هفتمهین و
29
هشتمین معنای این وا اند و در هر دو فرهنگ ،معنای مخر!

1.1نقدوتحلیلنحوةرعایتقواعدعمومینگارشوویرایش 
از مسائل دیگری که مهجه دشههاری فههم مهتن کتهاب فلسهفۀ عملهی کانهت از نقهد بهه
ممهز شد است ویرایش نادرست متن ،بهویژ درزمینۀ عومتگهذاری ،اسهت .خهاننهد در
بخشی از یکی از جموت ابتدایی فلل چهارم با استفادۀ پیاپی از سه کلمهۀ  this it isمهاجهه
میشهد که چنین کلماتی ناتهانی در تشخی مرجع ضمایر را مهج مهیشههد ا.)ibid.: 32
در این مهرد بهنظر میرسد استفاد از مرجع ضمیر ،پز از  ،thisمهیتهانسهت بهه درک بهتهر
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معنا کمک شایانی کند .همچنین چند صفحۀ بعد با همین کلمات بهشکل  it is thisو باز ههم
بدون عومت جداکنند مهاجه میشهیم ا )ibid.: 262که بههنظهر مهیرسهد ناشهی از ضهعف
ویرایش متن است .این ضعف در مهاضع متعددی از متن وجههد دارد و بهه مههارد ذکرشهد
صرفاً برای نمهنه اشار شد است .میتهان گفت که دهاعد عمهمی نگارش بههطههر کلهی در
این ا ر مهردتهجه درار گرفته و رعایت شد اند؛ اما باوجهد بدون غلط بهدن کتهاب ،نهیسهند
میتهانست با صرف زمان و ددت بیشتهر ماابعهۀ من را بهرای خهاننهد ابههویهژ خهاننهدۀ
غیرانگلیسیزبان) مسانتر کند.

 .5نقد محتوایی

8.1نقددرونساختاری 
بهمنظهر تبیین انسجام مناقی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز  ،ابتدا ضهروری اسهت
که ایدۀ محهری کتاب را روشن کنیم .مدعای اصلی بنهم در این ا ر رد دیهدگا مههردتهافهق
عمهم مفسران ،مبنیبر صهرتگرایی ا )formalismو وهیفهگرایی ا )deontologismدر فلسهفۀ
عملی کانت ،و جهایگاینهی غایهتانگهاری ا )teleologismو کمهااگرایهی ا)perfectionism
است .این تهضیح زم است که در اخوق هنجاری ،بهمنابۀ دسهمی از اخهوق کهه بههدنبهاا
یافتن معیاری برای رفتار اخودی انسان اسهت« ،گها فضهیلت محههر ماابعهه و بحهث دهرار
میگیرد و گا رفتار .اگر مبنای ماابعۀ ما رفتار و کردار کنشگر اخودی باشد ،ایهن حههز از
اخوق خهد وارد دو زیرشاخۀ مهم دیگر خهاهد شد که از من به دیدگا های غایتگرایانهه و
دیدگا های وهیفهگرایانه تعبیر میشهد.
دیدگا های غایت گرایانه اپیامدگرا) بر این باور است که خهببهدن یا بدبهدن فعهل
اخودی بهدبیل پیامدها و نتایجی است که بهبار میمورد ،به این معنهی کهه اگهر رفتهاری
منجر به نتیجهای خهب شهد خهب است وگرنه بد خهاهد بههد .من نتهایج کهه خههد از
حهزۀ اخوق خارجاند میتهانند بذت ،سهد ،و یا حتی سهعادت فهرد یها جامعهه باشهند
اا در و همکاران .)26 :2932
بنهم ابتدا د یلی را شر مهیدههد کهه مهجه حاصهلشهدن اجمهاعی عهام بهر تلقهی
صهرتگرایانه و وهیفهگرایانه از اخوق کانت شد اند .بنابر گاارش او ،نخسهتین دبیلهی کهه
شارحان را به ترجیح صهرتگرایی متمایهل کهرد اسهت ،بهیتههجهی کانهت بهه احسها
اخودی است ا .)Banham 1669: 2احسا اخودی بهطهر خوصه عبهارت اسهت از انگیهاۀ
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تبدیل دانهن به دستهر و بنابراین احسا اخودی نه برای ارزیابی افعاا مناسه اسهت و نهه
به بنیاننهادن خهد دانهن اخودی کمک میکند اکانت  .)212 :2925عوو براین ،بنابر ادعهای
بنهم ،مهمترین دبیل تمایل مفسران به خهانش صهرتگرایانۀ کانت و تحقق دیدگا اجمهاعی
و نگا یکسهیۀ طرفدارانش تهجه ایشان به تنها دو ا ر مهم کانهت در اخهوق او نهه همهۀ
م ار حهزۀ فلسفۀ عملی) است ا.)ibid.: 1
توش برای نشاندادن یکپارچگی م ار کانت در فلسفۀ عملی و ارتبا و سیر تکهاملی
منها را تقریباً میتهان رو حاکم بر ا ر مهردبحث و محهر تمامی فلهلههای من دانسهت
که بهنحهی بسیار منسجم تا مخر کتاب دنباا شهد اسهت ،چهراکهه تلقهی وهیفههگرایانهه
او صهرتگرایانه) از اندیشۀ عملی کانت ،بهمثابۀ خهانشی سنتی ،ناشی از تمرکا جائهی
تنها بر دو ا ر بنیاد و نقد دوم است ا .)Sensen 1662: 111برخی از د یل مهم بهنهم بهر
ا بات وحدت و یکپارچگی م ار کانت در فلسفۀ عملی عبهارتانهد از :اسهتد ا او بهر
تابیق صهرتهای مختلف دانهن عام یا امر مالهق 22در بنیهاد ا،)Banham 1669: 02-10
استد ا او بر ا بات اینکه تعارض مهمی بین مهاضع کانت دربنیاد و نقد دوم وجههد نهدارد
ا ،)ibid.: 29-262و بحث در ا بات اینکه میا ممهزۀ حقهق را هم میتههان بخشهی از فلسهفۀ
اخوق کانت به شمار مورد یا نها .)ibid.: 211-226بر همین اسا ما حق داریم کهه انسهجام
و نظم مناقی مااب کل ا ر و ارتبا میان فلها مختلف من را بینق و درجههت ههدف
محهری نهیسند بدانیم.

1.1نقدمنابعاثر 
همانگهنهکه انتظار میرود ،بنهم در تحلیل متهن کانت از ددرت بینظیهری برخههردار اسهت
و هرجا که زم بداند برای تقهیت مهضع خهد از مرای سایر مفسران ههم اسهتفاد مهیکنهد.
نکتهای که طر من برای استفادۀ بنهم از تفاسیر مختلف ضروری بهنظر میرسهد ایهن اسهت
که او ابتفات چندانی به مفسران سنتی و شناختهشدۀ م هار کانهت نهدارد و تهرجیح مهیدههد
بیشتر از مفسران همردۀ خهدش ،یعنی اساتید دانشگا های انگلیسیزبهان در دوران معاصهر،
استفاد کند .درمیان ارجاعات کتاب ،م ار مفسرانی همچههن ابیسههن ) ،(Henry Allisonگهایر
) ،(Paul Gayerپیتههن ) ،(H. J. Patonو دیهیهد را ) (David Rossکهمتهر دیهد مهیشههد؛
ضمناینکه ارجاع به این کانتشناسان مشههر هم عمهمهاً درجههت رد دیهدگا ههای ایشهان
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است .مثوً ،در فلل سهم ،بنهم زمانی به ابیسهن ارجاع میدهد که در صفحات بعهدی دلهد
رد دیدگا او را دارد ا.)ibid.: 31-262
کتابشناسی این ا ر بسیار کامل و دابلدبها است و میتهان مهمترین ویژگی این بخهش
از کتاب را موحظۀ م ار جدید و معتبر درزمینۀ فلسفۀ عملی کانت دانست .اسهتفادۀ نهیسهند
از منابع جدید نیا کافی و بینق بهنظر میرسهد ،اگرچهه در مههاردی بهه تفاسهیر سهنتی و
ددیمیتر بر فلسفۀ عملی کانت تاحدی بیاعتناست .ارجاعات و اسهتنادات براسها اصهها
جهانی نگارش و بدون اشکاا مهرداستفاد درار گرفتهاند و نهیسند  ،بها ددتهی مثهاازدنهی و
بهفراخهر بحث ،درمهرد استفاد از نقلدهاهای مستقیم و غیرمستقیم تلمیمگیهری مهیکنهد
که عمهماً به اخذ تلمیمات درست نیا میانجامد .همچنین اگرچهه ارجاعهات نهیسهند بهه
م ار کانت با نحهۀ ارجاعات معمها به این م هار متفهاوت اسهت امجمهعههم هار کانهت از
انتشارات دانشگا پرو  ،در بربین ،) 2361 ،امها ایهن امهر نقلهی بهرای اسهتنادات کتهاب
محسهب نمیشهد .رعایت امانت در کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز  ،چنانکهه از
انتشارات معتبری مانند پابگریه مکمیون انتظار میرود ،در ساح عابی است ،بهنحههیکهه
حتی یک مهرد نقل مال بدون ارجاع در این کتاب وجهد ندارد .ههمچنهین نهیسهند بها
ددت فراوان ،هرکجا که زم بهد است ،از نقلدها مستقیم ابهنحهی متمایا از متن اصهلی
کتاب) استفاد کرد و در مهارد کماهمیتتر هم از نقلدهاههای غیرمسهتقیم و درونمتنهی
بهر برد است.

9.1نقدوضعیتتحلیلوبررسیاثر 
کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز مسئلۀ محهری مهردبحث خهد ،یعنهی ارائهۀ تفسهیر
غایتانگارانه از فلسفۀ عملی کانت و رد دیدگا اجماعی درباب صهرتگرایانههبههدن من ،را
بهنحه احسن بررسی کرد است .کیفیت تحلیل این مسئله بسیار جاب تهجه و ددیق اسهت،
بهطهریکه نهیسند هرکجا زم باشد سخن خهد را بها نقهل ماله از م هار کانهت و سهایر
منابع معتبر مستند میکند .بنهم در این ا ر مرای کسانی را نقد میکند که بر صهرتگرایهی در
فلسفۀ عملی کانت تهافق دارند .مدعای اصلی او در این ا ر درجهت ا بات مهضهع فلسهفی و
درامتداد سنت فکری اوست ،وبی این سهگیری کاموً علمی است و شهکل جهامگرایانهه بهه
خهد نمیگیرد .نهیسند سعی میکند بهه مسهتنداتی اشهار کنهد کهه مهضهع فکهری و ایهدۀ
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محهری خهدش را تأیید کنند ،وبی این کار با رعایت انلاف علمی انجهام مهیشههد و را را
برای طر مرای مخابف و ارائۀ تحلیلهای دیگر مفسران باز میگذارد.

1.1نقدوتحلیلمیزاننوآوریوروزآمدیاثر 
درباب وجه نهموری کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز  ،نگارندۀ این جسهتار دهیهاً از
وجه مبتکرانۀ ا ر بنهم دفاع میکند .بر این مدعا د یهل گهنهاگهنی مهیتههان مورد کهه بهدین
شر اند :نخست منکه عمهم مفسران تفاوت چندانی میهان فلسهفۀ عملهی و فلسهفۀ اخهوق
کانت دائل نشد اند و عمهماً این دو را معادا هم در نظر گرفتهاند ا ،)ibid.: 121درحهابیکهه
مقلهد بنهم از فلسفۀ عملی کانهت بسهیار فراتهر از صهرف فلسهفۀ اخهوق اسهت و مههارد
متعددی ازجمله فلسفۀ دین ،فلسفۀ حقههق ،و  ...را نیها شهامل مهیشههد .دومهین دبیهل بهر
مبتکرانهبهدن ا ر بنهم به نحهۀ خهانش کتاب مهم دین در محدودۀ عقل تنهها مربهه اسهت؛
تهضیح اینکه عمهم مفسران این ا ر را خارج از حهزۀ فلسفۀ عملی کانت ،بیارتبها بها نقهد
دوم ،و متعلق به دلمرو فلسفۀ دین میدانند ،اما بنهم من را بهمثابۀ ا ری مههم در روانشناسهی
اخودی کانت تفسیر میکند ا)ibid.: 9؛ بدون تردید این نحهۀ خهانش م هار کانهت در فلسهفۀ
دین ،درجهت ا بات مدعای اصهلی بهنهم ،یعنهی خههانش غایهتانگارانهه از فلسهفۀ عملهی
کانت ،است 25.سهمین دبیل ما بر ا بات وجه ابتکاری این ا هر مبتنهیبهر بهیتههجهی تفاسهیر
مهجهد به تمایا میان م ار انتقادی و م ار تعلیمی در فلسفۀ عملی کانت او بههویهژ غفلهت از
م ار تعلیمی) است؛ این درحابی است که بنهم با تهصیف ددیهق تفهاوت میهان ایهن دو نههع
ا ر ،20بر اهمیت کتاب مابعدابابیعۀ اخوق 21بهمنابۀ مهمترین ا هر تعلیمهی کانهت در فلسهفۀ
عملی تأکید میکند ا.)ibid.: 222

1.1نقدوتحلیلمیزانهماهنگیهایمحتوایعلمیوپژوهشیاثربااصـول،
فرضهایآن 
وپیش 

مبانی،
بدون تردید مهمترین نکتهای که در موحظۀ عنهان کتاب خهدنمایی میکند تهجه ویژۀ بهنهم
به سیر اندیشۀ کانت در فلسفۀ عملی است .کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممههز از ایهن
جهت بسیار استهار و واجد جامعیت و اناباق محتها با عنهان است ،بهطهریکه خهط فکهری
بنهم در سرتاسر کتاب پی گرفته میشهد و در فلها مختلهف ،بههفراخههر مباحهث ،نسهبت
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میان م ار مختلف کانت در فلسفۀ عملی تبیین میشهد .بنهم در اوایل کتهاب ابتهدا تنهاهر سهه
بخش از در گفتار انسان شناسی کانت با سه نقد مههم او را تبیهین مهیکنهد ا)ibid.: 16؛
سپز در فلل سهم استد ا مار شد در بخش سهم بنیاد را با بحث «استنتاج استعویی»
در نقد اوا مقایسه میکند ا)ibid.: 11؛ در فلل چهارم زمینۀ پدیدممدن بنیاد و نقهد دوم و
این دو ا ر را مقایسه میکند ا )ibid.: 32-30و سپز ،در مخابفت بها رأی ابیسههن ،وجههد
نهعی دگرگهنی و اختوف بنیادین میان این دو ا ر را رد مهیکنهد و نهایتهاً ایهن دو ا هر را
ازجهت روششناختی مقایسه میکند ا .)ibid.: 262-262در ابتدای فلل پنجم نیها بهه دو
ا ر راباۀ دها ) (Conflict of Facultiesو دین در محدودۀ عقل تنها میپردازد و اههار مهیدارد
که این دو ا ر را باید بهمثابۀ بسط مهضهعات مار شهد در نقهدهای دوم و سههم موحظهه
کنیم ا .)ibid.: 222همین رویکرد ،که در فللهای مختلف کتهاب بههوضهه دابهلمشهاهد
است ،از انسجام ا ر بنهم حکایت میکنهد و یکهی از مههمتهرین نقها دههت من محسههب
میشهد.

6.1ارزیابیمیزانانطباقوجامعیتاثر 
سیر محتهای مباحث کتهاب کهاموً ماهابق بها بخهش دوم عنههان اصهلی ،یعنهی «از نقهد بهه
ممهز » ،است ،بهطهریکه ابتدا م ار نقادانۀ کانت اماننهد بنیهاد مابعدابابیعهۀ اخهوق) بررسهی
میشهند و سپز ،در فلها پایانی ،نهیسند م ار تعلیمی کانت اماننهد کتهاب فلسهفۀ فضهیلت)
در این حهز را بررسی و تحلیل میکند .فهرست کتاب و عناوین انتخابشد برای فللههای
مختلف من نیا ،عوو بر این هدف ،به سیر تاریخی اندیشۀ کانت تهجه میکند ،بههطههریکهه
مثوً نخستین فلل کتاب به اخوق کانت در دورۀ تفکهر مادبهل نقهدی او اختلهای دارد و
فلها هفتم و هشتم نیا بهترتی به غایات فضیلت و غایات نهایی فلسفۀ عملی میپردازند.
بااینحاا ،مااب مار شد در کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقهد بهه ممههز انابهادی بها
سرفللهای ملهب وزارت علهم ،تحقیقات ،و فناوری ندارد و این کتاب دروادع نمیتهانهد
نقش مؤ ری در برنامۀ ممهزشی کشهر ایفا کند؛ اما این کتاب در برنامهۀ پژوهشهی در بخهش
مربه به پایاننامههای تحلیوت تکمیلی گرایشهای مختلف رشتۀ فلسفه مهیتهانهد محهل
ارجاع پایاننامهها و منبع ابهامبخشی در تدوین مقا ت باشد.

5.1نقدوتحلیلنحوةبهرهگیریاثرازمؤلفههایجامعیتصوریبرایتفهیم
موضوعپژوهش 
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کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز همانند بسیاری دیگر از کت مربه به حههز ههای
مختلف علهم انسانی فادد بسیاری از مؤبفههای جامعیت صهری اازجملهه تمهرین ،جهدوا،
تلهیر ،نمهدار ،و  )...است؛ بااینحاا از دو مؤبفۀ مهجههد در ا هر مهردبحهث ،یعنهی طهر
بحث مقدماتی و نتیجهگیری و جمعبندی نهایی ،میتهان بهمنابهۀ دو نقاهۀ دههت و ضهعف
این ا ر یاد کرد؛ تهضیح اینکه مقدمۀ کتاب حهاوی بحثهی مختلهر و درعهینحهاا را گشها
درباب محتهای ا ر و رئه مااب و روش کلی پژوهش مؤبف است و تلهیر دابهلدبههبی
از کتاب بهدست میدهد ،درحابیکه این کتاب واجد جمعبندی و نتیجهگیری جامع ،روشهن،
و مختلری اچه در کل ا ر و چه در پایان هر فلل) بهنظر نمیرسد.

اربرداصطالحاتتخصصیومعادلها 

1.1بررسیمیزاندقتدرک
در بحث از نحهۀ کاربرد اصاوحات فنی در ا ر مهردبحث باید تهجه داشت که پهیشفهرض
بنهم در نگارش این ا ر من است کهه خهاننهد کهاموً بها اصهاوحات فلسهفۀ عملهی کانهت
مشناست و احتما تعدادی از من م ار را نیا ماابعه کرد اسهت .بهه همهین منظههر ،بهنهم در
مهارد فراوانی از تهضیح و تبیهین معنهای اصهاوحات تخللهی خههدداری مهیکنهد .ایهن
درحابی است که خهد کانت در م ارش معمه ً معنای مهردنظر از اصاوحات فنهی را تبیهین
میکند؛ مثوً ازمنجاکه خهانند ممکن اسهت درمههرد تمیها معنهای دوعبهارت  moral lawو
 ethical lawدچار سردرگمی شهد ،در نقد عقل محه اکانهت  )A260 B292 :2901و
فلسفۀ حقهق اکانت  )52 :2926این دو معنا را تبیهین مهیکنهد .یها تفهاوت دو عبهارت
 categorical imperativeو  moral imperativeرا بهترتی در نقد عقل عملی اکانهت )95 :2925
و در های فلسفۀ اخوق اکانت  )99 :2912تبیین میکند .بنهم نیها در مههاردی اصهاوحات
را تبیین میکند و مثوً در ابتدای فلل اوا مراد خهد از اصاو مادبهل نقهدی ) (pre-criticalرا
روشن میکند ا )Banham 1669: 2و یا در فلهل ششهم بههخههبی معنهای دو اصهاو مههم
حقهق خلهصی ) (private rightو حقهق عمهمی ) (public rightرا تبیین مهیکنهد اibid.: 252-
 ،)253اما در مهارد بسیاری هم به ایضا معانی اصاوحات فنی را تهجه نمیکند.

3.1تحلیلانتقادیرویکرکلیاثر 
همانگهنهکه در بخشهای مختلف این نقد نشان دادیم ،مهمترین ویژگیههای مثبهت کتهاب
فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز را میتهان بهنحه زیر شر داد :نخسهت بایهد بهه تهوش
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نهیسند برای ارائۀ تفسیر جدیدی از فلسفۀ عملی کانت اشار کرد که با تفسیر مهردپهذیرش
عمهم مفسران اتلقی صهرتگرایانه از فلسفۀ عملی کانت) در تضاد است؛ دومین وجه مههم
کتاب این است که نهیسند سعی داشته است که ،بهجای تمرکا بر یک یا دو ا ر مههم کانهت
در فلسفۀ عملی ،تمامی م ار کانت در این حهز را مهردنظر درار دههد و نیها نحههۀ بسهط و
تکامل اندیشۀ عملی کانت را با ارائۀ تفاسیری درباب نسبتهای مهجهد میان م ار مختلهف او
روشن کند؛ سهمین خلیلۀ این ا ر رویکرد تحلیلی و زبانی من است ،بهطهریکهه نهیسهند
بهجای تهجه کلی به مفاهیم و اندیشههای کانت در فلسفۀ عملی و نیا تهجه بهه زمینههههای
فکری و تاریخی م ار مختلف او اازجمله تهأ یر دوران مادبهل نقهدی و دورۀ نقهادی در رو
حاکم در م ار) بیشتر درصدد تفسیر مرای کانت بر محهر متن است.
اما شاید مهمترین نقد وارد بر این کتاب را بتهان عملکرد گاینشی نهیسهند دانسهت .در
تهضیح این ایراد باید گفت که بنابر تلریح خهد نهیسند  ،بهدبیل زیادبهدن تعداد م هار کانهت
در دور های مختلف فکریاش ،کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز ابههویهژ درمههرد
م ار دورۀمادبل نقدی) گاینشی عمل میکند ا)ibid.: 2؛ چراکه حجم مااب بسیار با سهت و
طبیعتاً بحث و بررسی ددیق مباحث متعدد و جدی فلسهفۀ عملهی کانهت در مجهاا مهجههد
میسر نیست .نگارندۀ نقد حاضر بر من است که بنهم میتهانست با بسط اندیشههایش مااب
را بهنحهی بسیار بهتر و با مجابی بیشتر درداب یک ا ر چندجلدی منتشر کند که ههر جلهد
به یک یا چند ا ر کانت بپردازد و بدین طریق خهد را از اتهام رویکرد گاینشی به متهن کانت
مبرا کند .این درحابی است که متأسفانه همین امر مهج شد است کهه برخهی از مهدعیات
نهیسند چندان دانعکنند بهنظر نرسند؛ بهاعتقاد یکی از نقادان این کتاب ،بسهیاری از ماهاببی
که بنهم در این کتاب از منها بحث میکند مستلام بحث بیشتهریانهد و عملکهرد گاینشهی
بنهم مهج شد است که ادعای او مبنیبر خهانش غایتانگارانۀ فلسفۀ عملی کانت چنهدان
دانعکنند نباشد .بهعوو  ،فشردگی این ا ر باعث شد است که برخی از سؤا ت مهمهی کهه
طی بحث در ذهن مخاط شکل میگیرد تا پایهان کتهاب بهیپاسهخ بمانهد ا Sensen 1662:
.)112

8..1ارزیابیکاربرداثردربرنامۀآموزشی 
روشن است که این کتاب تفسیری تخللی ،و نه مقدماتی ،بر فلسفۀ عملی کانت است کهه
چندان بهکار دانشهجهیان جدیهد ابههرود فلسهفه نخهاههد ممهد و بهیشتهر مهیتهانهد بهرای
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پژوهشگران متخل در حهزۀ فلسفۀ عملی کانت مفید وادع شهد .این کتاب بهههیچوجهه
ا ری عمهمی و مناس برای دانشجهیان مقاع کارشناسی رشتۀ فلسفه نیسهت و تنهها از ایهن
جهت میتهاند مهردتهجه دانشجهیان تحلیوت تکمیلی باشد که هر فلل از من به یکهی از
م ار کانت در فلسفۀ عملی اختلای دارد ا .)Singleton 1660: 260بنابراین کتاب مهیتهانهد
برای دانشجهیانی مفید باشد که پایاننامۀ خهد را بهه یکهی از ایهن م هار اختلهای داد انهد.
همچنین ا ر گری بنهم داعاً جاء م ار پیشرفته و حرفهای در فلسفۀ عملهی کانهت اسهت کهه
میتهاند برای مشنایی پژوهشگران این حهز با تفسیری جدید ،که بهر وحهدت م هار کانهت
تأکید دارد ،مفید وادع شهد ا.)Sensen 1662: 113

 .6نتيجهگيری
 .2کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به ممهز نهشتۀ گری بنهم ا ری بدیع و بسیار پیشهرفته در
تبیین فلسفۀ عملی کانت است که بهجای یک یا چند ا ر خهای درصهدد بررسهی و تحلیهل
تمامی م ار کانت در این حهز از منظری جدید است؛
 .1این ا ر بهوضه بهدنباا رد اجماع عام درباب تفسیر صهرتگرایانهه و وهیفههگرایانهه
از فلسفۀ عملی کانت و جایگاینی تفسیر غایتانگارانه و کمااگرایانه از من است؛
 .9مهمترین نقا دهت ا ر مهردبحث عبارتاند از :تهجه به ارتبها میهان م هار مختلهف
کانت ،بررسی همۀ م ار کانت در تمام دور های فکهری او ،مخابفهت بها دیهدگا اجمهاعی و
ارائۀ تفسیری جدید از فلسفۀ عملی کانت ،مراجعه به تفاسیر جدید ،و ...؛
 .2مهمترین نقا ضعف این ا ر نیا عبارتاند از :استفاد از وا گان در معنای غیرمعمهها
منها ،گاینشیبهدن مااب بررسیشد بهدبیل مجاا کم بحث ،روشننکردن مفهاهیم فنهی و
اصاوحات تخللی فلسفۀ عملی کانت ،و . ...

پینوشتها
 .2برای ماابعۀ بیشتر درمهرد انسانشناسی در اندیشۀ کانت ،بنگرید به سعادتی خمسه.2936
 .1این فهرست در هشت فلل ،بهعووۀ صفحۀ ددردانی ) ،(IXمقدمه اصفحات 2تا  ،)1یادداشهتهها
اصفحات  193تا  ،)152فهرست منابع اصفحات  153تا  ،)102و نمایه اصهفحات  105تها )116
تنظیم شد است.
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 .9مقلهد از م ار تعلیمی ) (doctrinalدر فلسفۀ عملی کانت من دسهته از م هاری اسهت کهه کانهت در
منها اصها را اطوق و اعماا میکند او نه نقد) ابنگرید به سعادتی خمسه.)23 :2936
 .2تفاوت این دو فلل در من است که فلل ششم «ممهزۀ حقهق» و فلل هفتم «ممهزۀ فضهیلت» را
در مابعدابابیعۀ اخوق مهردبحث درار میدهند ).(Singleton 1660: 265
 .5باید تهجه داشت که دروادع بنهم در این کتاب درصدد دفاع کهرکهرانه از تمام اندیشههای کانهت
نیست ،بلکه تهجهش بیشتر معاههف بهه تبیهین میهران کانهت و تها یرش در فلسهفۀ عملهی در
فرهنگ معاصر است (.)Banham 3002: 7
 .0هگل اخوق کانت را نهعی صهرتگرایی تهی میداند و اشکاا فادد ماد بهدن را بهر امهر مالهق
کانت وارد میکند .اببته برخی مفسران معاصر با تفسیر ابهیاتی اندیشۀ اخودی کانت درصهدد رفهع
این اشکاا بهد اند (.)Sensen 3002: 737
 .1بنگرید به .Paton 2390: 12-90
 .2بنگرید به .Gayer 1660: V-VII
 .3بنگرید به .Kant 2311: IX-XIII
 .26کتاب تنها یک بخش تمهیدی با عنهان مقدمهه ) (introductionدارد و بخهش مجاایهی بها عنههان
پیشگفتار ) (prefaceبرای من در نظر گرفته نشد است.
 .22بنگرید به .Banham 1669: 221
 .21چهبسا خهانندۀ انگلیسیزبان هم بهسادگی از پز فهم متن این ا ر برنیاید.
 .29برای اطوع از معانی ذکرشد برای این کلمهها در این دو فرهنگ بغت بنگرید به
Merriam's Webster 1669: 2, 2999; Hornby 1666: 2, 2920.

 .22بهاعتقاد بنهم مشکل تفاسیر مهجهد که درصدد حل مسئلۀ صهرتبندیهای مختلف امهر مالهق
بهد اند این است که به ارتبا میان اندیشههای مار شد در دو کتهاب مابعهد ابابیعهۀ اخهوق و
نقد عقل عملی تهجهی ندارند ا.)Banham 1669: 10
 .25بنگرید به نخستین عنهان فرعی از فلل پنجم« :غایتانگاری اخودی :زمینۀ م هار کانهت دربهاب
دین» ا.)Banham 1669: 222-211
 .20بنهم در ابتدای کتاب تلریح مهیکنهد کهه «اگهر اصهها فلسهفۀ اخهوق در م هار انتقهادی بنیهان
نهاد شهند ،م ار تعلیمی متکفل تهصیف روش کاربرد من اصهااند» ا.)Banham 1669: 0
 .21ترجمۀ فارسی این ا ر با عنهان فلسفۀ فضیلت در ایران بهچاپ رسید است.
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