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مقدمه
اثر براساس را کانت ایمانوئل زیباشناسی اغلب
یعنیدرچارچوبنظری نقدقوةحكم،1 او دورانساز
بااینحال،بحث فلسفةنقدیاستعالییمیشناسیم.
کانتدربابزیباییوواالییبهدورانپیشانقدییعنی
دهة17۶0ورسالةمشاهداتیدربارةاحساسامرزیباو
امرواالبازمیگردد.کانتیکهدراینرسالهمیبینیمدر
عینحالکهبسیارباکانتفلسفةنقدیمتفاوتاست،
ازبرخیجهاتهمانفیلسوفنقدسوماستکهساختار
اساسیفلسفةاستعالییاشهنوزشكلنگرفته.نوشتار
حاضربهبررسیروشورویكردکانتنسبتبهزیبایی
وواالییدرمشاهداتمیپردازدتاچهرةدیگراورانشان
این زیباشناختی و انسانشناختی ریشههای و دهد
اشاره رهگذر این از همچنین کند. بررسی را رساله
خواهیمکردکهکدامایدههایمرکزیدراندیشةکانت
ثابتماندهاندوچگونهنشانههاییاززیباشناسینقدی

دردورةپیشانقدیمشهوداست.
درایننوشتار،ابتداتصویریکلیازوضعیتفلسفه
آن در کانت جایگاه و هجدهم قرن نخست نیمة در
ترسیمخواهیمکردتانشاندهیماودرزماننگارش
مشاهداتدرچهدورهایازکارفكریاشقرارداشتهو
وضعیتمباحثزیباشناسیدرآندورهچگونهبوده.در
بخشدومبهتحلیلساختاربخشهایاولودومرساله
خواهیمپرداختونخستنشانخواهیمدادکهکانت
چگونهدربخشاولرسالهشیوةتجربیکارشرامعرفی
زیبا امر و واال امر از نمونههایی کمک به و میکند
بیآنکهازهریکتعریفیعرضهکندرویكردشبهاین
کانت که احساسی دو میدهد؛ نشان را احساس دو
برخالفبسیاریازنظریهپردازانزیباشناسینهمتضاد،
بلكهآنهارامكملیكدیگرمیداند.سپس،بهتقسیمات
واالدربخشاولمیپردازیمزیرااینتقسیمبندیاولیه
همچوننقشةراهنمایتمامتحلیلهاوتقسیمبندیهای
رسالة دوم بخش به ادامه در میکند. عمل بعدی
مشاهداتوبهروشکانتدرپیونددادناحساسواالیی
انسانشناسی و اخالقی خصلتهای با زیبایی و
میپردازیم.دربخشسومبهتحلیلبخشهایسومو
چهارمرسالهخواهیمپرداخت.دراینجامواجهةکانتبا

جنسیت،تمایززنومرد،خصایصوویژگیهایمللاز
منظرواالییوزیباییرابررسیخواهیمکردکهاولی
دومی و کانت تجربی انسانشناسی بر است مبتنی

مبتنیبردغدغههایآموزشییاتعلیمیاش.

1. زمینة نگارش مشاهدات
امر کانترسالةکوچکمشاهداتیدربارةاحساس
در رسالهای کرد، منتشر در17۶4 را واال2 امر و زیبا
چهاربخشکهبرایشناختدیدگاهپیشانقدیاودربارة
زیباشناسی،اخالقوانسانشناسیاهمیتیدرخوردارد.
تنها اینموضوعات به پرداختن اینحال،کانتدر با
از متعددی اندیشمندان قرن آغاز از بریتانیا در نبود،
جملهلُردکیمز،شفتسبری،ادیسون،دنیس،رید،واز
همهمهمتربرکهریکبهنحویامرواالوتجربةآنرا
درچهارچوبتأمالتشاندربارةزیباشناسیکاوشکرده
بودند.ازسویدیگردرآلمانابتدایقرنهجدهمنیز
و مایر باومگارتن، الیبنیتس، ُولف، مانند فیلسوفانی
مندلسزوندربارةادراکحسیوزیباشناسیبهمداقه
پرداختهبودند.درمیاناینفالسفةآلمانیمندلسزونو
زیباشناسی به کانت رویكرد درشكلگیری باومگارتن

نقشیپُررنگترازدیگرانداشتند.3
گزافنیستاگربگوییمدرابتدایقرنهجدهمُولف
که اندیشمندی بود؛ آلمان فیلسوف تأثیرگذارترین
فلسفة در مهم مباحث از بسیاری آغازگر فلسفهاش
آلمانیقرنهجدهمشد.ُولفهرگزاثریمستقلدربارة
بهمسائل آثارش امادرجایجای ننوشت زیباشناسی
تأثیر تحت او پرداخت. آن تجربة و زیبایی به مربوط
الیبنیتسادراکحسیراادراکیواضحامانامتمایزاز
چیزهامیدانست،چیزهاییکهاگربهشناختعقالنی
درآیندادراکواضحومتمایزآنهاممكنخواهدشد
الیبنیتس، از متأثر همچنین، او .)18 :13۹4 )گایر،
لذتراادراکحسِیکمالیموجوددرشیءمیدانست.
براساسباورالیبنیتسکلیةصفاتاشیاءرامیتوانبه
نحویکمالآنهادانستزیراخدااینجهانرابهاین
دلیلازمیانتمامجهانهایممكنبرگزیدکهازهمه
دربارة ُولف مالحظات .)1۹ )همان: بود کاملتر
ادراک ُولف منظر از دارد. شناختی قالبی زیباشناسی
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زیباشناختی،یعنیادراکحسی،هرگزبهپایشناخت
مطلوبآنکمالنمیرسدزیراگرچهواضح،امانامتمایز
میداند کمال حسی شناخت نیز را لذت ُولف است.
)همان:23-24(.بهباورُولفآفرینشهنریانسانیكی
ازتجلیاتکمالجهانودرنتیجهکمالخداونداست.
اخالق و زیبایی درک میان خاصی پیوند ُولف نهایتاً

برقرارنمیکند.
نظریةجدیدی اساس بر را ُولف فلسفة باومگارتن
بررسی ازطریقحواسمجدداً انسانی دربارةشناخت
کردونامنظریةجدیدشرا»استتیک«نهاد.باومگارتن
مفاهیم وارد را استتیک/زیباشناسی4 اصطالح تنها نه
فلسفهکردبلكهدرقیاسبااندیشمندانقبلی،باتعریف
مفهوممماثلعقل5استتیکرابهجایگاهیباالتررساند،
از مجزا که فلسفی اندیشة شاخههای از یكی یعنی
 Zammito,(اندیشید شناختعقلیمیتواندربارةآن
در کمال نیز باومگارتن نزد حال، این با .)1992: 20

ترتیب بدین و پیوند زیبایی با واقعیت حسی قلمرو
زیباشناختی کمال دارد. شناختی کارکردی زیبایی
درواقعصورتدانیشناختعینیاستونهتجربهای
فایدة هیچ شناخت نوع این اما خودبسنده. و متمایز
بهتر بیان به یا منطقی، مسائل حل برای خاصی
هستیشناختینداردوباومگارتننیزازهمینروآنرا
شناختینامتمایزمیخواند )ibid: 21(.شایدبتوانگفت
مهمترینمساهمتباومگارتنبهزیباشناسیونهایتاًبه
نظریةکانتمفهوممماثلعقلباشدکهچهبسادردورة
نقدیبهکاربیدارکردنجرقةقوهایمجزابرایحكم
آمدهباشد.افزونبراین،باومگارتنبرعظمتاخالقی
موضوعآثارهنریواهمیتبرانگیختهشدنعواطفدر

مواجههباهنرنیزتأکیدمیورزید)گایر،۶5:13۹4(.
زمان از که کانت، معاصر فیلسوف مندلسزون،
آشناییاشبااوبرسرجایزةآکادمیتاپایانعمرهمواره
معرفی در را سهم بیشترین بود، مكاتبه در کانت با
روشنگریبریتانیاییوفرانسویبهخصوصزیباشناسی
 Zammito,( داشت آلمان فكری فضای به بریتانیایی
کار با را بریتانیایی فلسفة میخواست او .)1992: 24

بهمعرفیسه باومگارتندرآمیزدوتالشهایشمنجر
آلمانی جهان به بریتانیایی زیباشناسی کلیدی مفهوم

تالش این واال. امر و نبوغ )عاطفه(، احساس شد:
مندلسزونموجبشداومباحثزیباشناسیدرآلمانرا
مسیر از و ببخشد تجربی و روانشناختی جهتی
واالی امر نظریة .)ibid( کند دور اندکی باومگارتن
امر و واال امر »دربارة مقالة در میتوان را مندلسزون
بیآالیشدرعلومزیبا«۶سراغگرفت.اودراینمقالهکه
مرور به هم شد منتشر برک رسالة از پس سال یک
رسالهمیپردازدوهمآنرانقدمیکند.یكیازجنبههای
مهمنظریةاودربارةامرواالتأکیدبراحساساتآمیخته
است،واال»جذاباستاماازبسیاریجهاتآزاردهنده«
 Brady,(ونوعی»سرگیجةخوشایند«راموجبمیشود
49f :2013(.مندلسزونوجهبدنمندتجربةواالییراـ

تنها و میداند مهم بسیار ـ برک تأثیر تحت محتماًل
حواسرادراینتجربهدخیلمیبیندونهتخیلرا.با
اینحال،نهمندلسزونونهبرکبهخویشتنستایی7یا
خاصی توجه واالیی تجربة در ممكن اخالقِی وجه
نداشتند.درواقعمندلسزونحلقةواسطیاستمیان
در باومگارتن و بریتانیایی اندیشمندان زیباشناسِی
زیباشناسیآلمانی )ibid: 51(.درچنینبستریبودکه
کانتدر17۶4درحالیکههیچیکازآثارقبلیاش
نشانیازدغدغههایمعطوفبهزیباشناسینداشتندبه
نگارشرسالةمشاهداتپرداخت؛چهلسالهبود،سّنی
کهبهباورخودششخصیتثابتفردبهتدریجشكل
فرهیختهترین با رفاهینسبیمیزیست، میگیرد،در
اهالیکونیگزبرگمعاشرتمیکرد،درجریانرخدادهای
شوری بود، روز فرهنگی و اجتماعی سیاسی،
خستگیناپذیربهمطالعةهرآنچهدرسپهرادبوفرهنگ
کالم یک در و داشت میکرد ظهور اروپایی فلسفة و
بافرهنگوخوشذوق«پروس تمامعیار»انسان نمونة
شاهد هجدهم قرن این، بر افزون بود. هجدهم قرن
ازدهماه ظهورپدیدة»توربزرگ«8بود،سفریطوالنیـ
تاچندسالـوپرهزینهکهمسافرانشاغلباشرافو
ثروتمندانبریتانیایی،فرانسویوآلمانیبودندوهدف
اصلیازآنآشناییبافرهنگوهنردوقلبفرهنگی
اروپایعنیفرانسهوایتالیاوبهخصوصرسیدنبهمقصد
سفریعنیُرمبود.مهمترینوجهسفراینبودکهبرای
رسیدنبهُرممسافرانبایدپیادهازرشتهکوهآلپعبور
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میکردند)Imorde and Pieper, 2008: 3(.مسافراندر
پایانسفرعالوهبرآشناییبافرهنگ،رسوم،اجتماعو
بیواسطه شكلی به طبیعت با سرزمینها دیگر هنر
ناُسفته، طبیعت تا داشتند فرصت و میشدند مواجه
نهایتاً تا کنند زیست نزدیک از را اصیل و رامنشده
شهروندیفرهیختهودنیادیدهشوندوآمادةپذیرش
مسئولیتهایغالباًسیاسی)ibid: 4(. همینمواجههبا
در واال امر مفهوم به توجه عوامل از یكی طبیعت
طبیعتومحرکنگارشرسالههایمتعدددراینمدت
نویسندگان از و مسافران این از یكی ادیسون شد.
چنینسفرنامههاییبودوکانتگرچههرگزسرزمین
بود، آشنا سفرنامهها این با نكرد ترک را مادریاش
به را دانشجویانش داشت تالش و میخواند را آنها
ودیگرسرزمینهاتشویقکند.شاید شناختجهان
همینامریكیازدالیلنگارشرسالةمشاهداتباشد.
وضعیت از 1747 حدود از کانت دیگر، سوی از
متافیزیکناراضیبودوبراینباوربودکهمتافیزیک
بایدازعلمجداشودورسالتشفقطبنانهادنبنیادها
باشدنهگسترششناخت:متافیزیکهمبامشكلنقطة
Beck, 1996: 441-(آغازمواجهبودهمبامشكلروش
تا از1747 بهروندیکهکانت اگر بِک، بیان به .)5
نوعی از او که درمییابیم بنگریم، پیموده 17۶۶
بدون متافیزیک در میانهرو و متعادل عقلگرایی
داعیههایگزافدربارةیقینریاضیاتی،بهسوینوعی
و میرود هیومی نه و نیوتنی میانهروی تجربهگرایی
سپسبهسویشكاکیتینسبتبهمتافیزیکچونان
جدید، دریافتی سوی به نهایتاً و واقعیت دانِش
متافیزیک رسالت از پیشگیرانه و شناختشناسانه
)ibid: 446(.افزونبراین،کانتدربخشنهاییمقالة

تازگی به فیلسوفان که بود شده مدعی آکادمی
دریافتهاندکهقوةمربوطبهحقیقت،شناختاستو
اشتباه را ایندو نباید و است اخالق»احساس« قوة
دارد اهمیت احساس اخالقی امور در زیرا گرفت
را باومگارتن مشخصاً او .)Kuehn, 2002: 137f(

مهمترینفیلسوفُولفیمیدانستوفلسفةویرابرای
به خاصش رویكرد تا آغازی نقطة و زمینه خودش
مسئلةنسبتحسوفهمراصورتبندیکند.اینبدان

معنابودکهکانتدرپرسشاززیباییوجایگاهآندر
فلسفهنیزحداقلمجبوربودرداندیشههایباومگارتنرا
بگیرد.پستوجهاولیةکانتبهزیباشناسیرابایدمبتنی
ابتدا در آنچه دانست. شناختشناسانه عالقة این بر
توجهشرابهطرحباومگارتنـمایرجلبکردهمین
»نامتمایزبودن«شناخت یعنی قوانینشناختحسی،
حسیوارتباطامرزیباشناختیوامرمنطقیدرشناخت
موجودواقعیمنفردبود)Zammito, 1992: 21(.بااین
حال،کانتبهفلسفةبریتانیایینیزنظرداشت،یعنیبه
و هیوم و هاچسون آراء در درونی«۹ »حس نظریة
همچنینبهرساالتیکهدرنیمةنخستقرندربارةامر
واالوامرزیبادربریتانیانوشتهشدهبودومندلسزون
آلمانی جهان به را برک رسالة یعنی آنها مهمترین
معرفیکردهبود.افزونبراین،کانتمستقیماًبهادیسون
ونشریةاسپكتیِتر10اشارهمیکندوازآنمثالمیآورد.
تالقیگاه را مشاهدات بتوان شاید اعتبار همین به
زیباشناسیباومگارتنوفلسفةبریتانیاییدانستکهدر
کانت اخالقی و انسانشناختی دغدغههای چارچوب
ادامهتالشخواهیمکرد است.در یافته بدیع صورتی
نشاندهیمکهکانتبهچهسبببهسراغنگارشچنین
رسالهایمیرود؛دراینکارچهپیشفرضهاییدربارة
احساسواالوزیباوارتباطایندومفهومبااخالقو
انسانشناسیدارد؛باچهروشیبهتحلیلاینمسائل
میپردازدومجموعةابزارهایمفهومیاشازچهقرارند

وحاصلاینمواجههچهمیتواندباشد.

خدمت  در  زیبا شناسی  زیبا:  امر  و  واال  امر   .2
اخالق و انسان شناسی

متفاوت متعلقات »دربارة رساله، اول بخش کانت
احساسامرواالوامرزیبا«،رابابندیآغازمیکندکه
هممعرفمهمترینمفهوِماینرسالهاستوهمروش
اصلیآن:»ادراکاتحسی11گوناگوِنرضایتیانارضایتی
را آنها که بیرونی چیزهای ساختار به چندان
بلكهبیشتروابستهاندبه برمیانگیزند،وابستهنیستند،
احساِسشخصیهرفردکهیاازآنهالذتمیبردیابه
نظر مواضعی برخی بر عجالتاً من میشود... دچار الم
میافكنمکهدراینحوزهبهشكلیخاصجالبتوجه
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مینمایند،وهمچنینبیشترازچشممشاهدهگربرآنها
نظرمیکنمتافیلسوف«)Beo, 2:207; Obs: 13(.»این
احساسبرتربردونوعاست:احساسامرواالواحساس
امرزیبا«)Beo, 2:208; Obs, 14(.بنابراین،امرواالوامر
یعنی احساسسوبژکتیوند نوع دو اساساً و اوالً زیبا
بلكه نیست عین در خصیصهای زیبایی یا واالیی
احساسیاستکهدرسوژهبیدارمیشود،سوژهایکه
قابلیتیبرایتجربةلذتوالمدارد.ثانیاً،کانتتصمیم
داردنهازمنظریفلسفی،نظرورزانهونظاممند،بلكهاز
منظریمبتنیبرمشاهده،12تجربهوبههمیننسبتبا
قلمیآزادوصمیمیبهبررسیامرواالوزیبابپردازد.
بنابراین،صرفاینواقعیتکهکانتعنوانرسالهاشرا
مشاهداتمیگذاردونهفرضاًکاوشیفلسفییاازاین
دست،حاکیازآناستکههدفشتدویننوعینظریة
زیباشناسینیستبلكهبادیدنآنچهبهواقعدراطرافش
انسانها،نسبتهاوروابطمیان میگذردیعنیاعمال
بهسوی اخالقی وخصایل بشر طبایع مردان، و زنان
میرود انسانشناختی تحلیل سپس و توصیف نوعی
)Guyer in Kant, 2011: xii(.ایندستمتونمبتنیبر

مشاهدهوهمراهباکنارهگیریازموضعنظری،رفتنبه
میانجهانوانسانهاوتوصیفآنچهرخمیدهد،فارغ
ازتحلیلدقیقفلسفیونظریوصدورحكمیاتالش
براییافتناصولونظمپیشین،درقرنهجدهمرایج
بودواحتماالًبارواج»توربزرگ«ارتباطداشت.رسالة
است. جمله این از نیز هیوم ملی«13 خصلِت »دربارة
سبکنوشتارکانتدرقیاسبادیگرآثارهمیندورهو
آثاردورةنقدی،راحت،روان،ادبی،صمیمیبامخاطب
ورواییاست:»شبواالستوروززیبا...واالتكاندهنده
استوزیباجذاب«)Beo, 2:209; Obs, 16(.کانتدر
توضیحعلتبرتریایندواحساسنسبتبهدیگرامیال
وبااشارهایبهیكیدیگرازمفاهیمکلیدیاشمیگوید:
یا حساسیت بر مشتمل زیبا امر و واال امر »احساس
قابلیتیازروحاستکههمزمانآنرابرایانگیزههای
 Beo, 2:208; Obs,( میسازد« مناسب فضیلتمندانه
زیبا امر و واال امر که دریافتهایم نخست پس، .)14

احساساتسوبژکتیووبرترندونسبتهردوبااخالقو
انسانراهنمایتحلیلهایبعدیکانتاست؛همچنین

میدانیمکهایناحساساتبانگاهیمبتنیبرتجربهواز
ابتنای بررسیخواهندشد. نهچندانفلسفی منظری
رسالهبرتجربهومشاهداتپیشاپیشنشانازماهیت
پسین14تحلیلهایکانتنیزدارد،یعنیهراصلیهم
کهدررسالهبهآنبرسیمنهبرعقلواصولپیشینبلكه
فاقدضرورتوکلیت برتجربهمبتنیاستوطبیعتاً
سوبژکتیوخواهدبود.مثالهاییکهکانتبرایاحساسات
ظریفترمیآوردبهوضوحمبتنیاستبرنگاهیکهاوالً
توصیفات یا هنری طبیعی، اعیان میان تمایزی هیچ
ثانیاً و نمیگذارد واال امر برانگیختناحساس ادبیدر
ردپایرویكردرایجزیباشناسیبریتانیاییقرنهجدهم
جنبة بتوان نیز را این شاید است.15 مشهود آنها در
دیگریازرویكردکانتبهزیباییوواالییدرنظرگرفت؛
یعنینوشتنرسالهایتحتتأثیررسالههایاندیشمندان
بریتانیاییکهدرنیمةنخستقرنهجدهمبارهابهچاپ
راخواندهودرجریان ازآنها رسیدندوکانتبرخی

مضامینوایدههایبرخیدیگرنیزبود.1۶
کانتسپسامرواالرابهسهنوعتقسیممیکند:
با واالیی احساس که زمانی یعنی هراسناک17 واالی
واالی است، وحتیسودازدگیهمراه هراس،وحشت
اصیل18کهدرآناحساسواالییباستایشیخاموش
همراهاست،ونهایتاًواالیشكوهمند1۹کهدرآنواالیی
بازیباییآمیختهاست.مثالهاییکهکانتدرادامةاین
زیباشناسی قلمرو در همچنان میکند عرضه بخش
عیناً بعضاً و طبیعی اعیان و هنری آثار از بریتانیایی،
برگرفتهازرسالههایایناندیشمنداناست.اگراهمیت
زیباشناسی با او پیوند نشاندادن در کانت مثالهای
بریتانیاییوهمچنینمنظرتجربیوغیرنظریاوست؛
تقسیمبندیفوقازامرواالاهمیتیفراترداردزیراهم
مبنایروشتحلیلکانتدرادامةمشاهداتاستوهم
و پیشینیان از راهش جداکردن در او عزیمت نقطة
معاصرانشدرپرداختنبهامرواال.گرچهکانتبخش
دوسنت از مثالهاییمشخصاً آوردن با را رساله اول
بخش همین انتهای در میکند، آغاز پیشگفته
رویكردشبهامرواالوامرزیبارابااینتقسیمبندیاز
دیگرانمتمایزمیکند:اوازجستجویواالییوزیبایی
تجربة و آنها توصیف هنری، و/یا طبیعی اعیان در
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واالییچونانتجربةهراسآمیختهبهاحترامیاتمهیدی
بالغیوصناعتیادبیدرسخنیاتجربةواالییبهمثابة
را رساله و کرده عبور معنوی یا دینی تعالی تجربة
این میبخشد. انسانشناختی و اخالقی سمتوسویی
تقسیماتسهگانهدرکنارتقسیمبندیفضیلتهاشاکلة
تحلیلیاخالقی،انسانشناختیوآموزشیاماهمچنان
مبتنیبرمشاهدهرابرمیسازند.چنانکهرابرتکلویس
میگوید:»درنگاهنخستظاهراًواالیاصیلبهواسطة
ارتفاعاتبلند،اهراممصر،بناییازدورانکهن،]تصور[
زمانیطوالنیدرگذشتهوتوصیفهالراززمانگذشته
بیدارمیشود.امااینمثالهابهواقعحقیقتاًواالیاصیل
نیستند.ایناحساسمشخصاًبهواسطةفضیلتراستین
بیدارمیشودکهمستلزمغلبهبرانگیزههایحّسانیو
ازطریق برمشكالت غلبه آنهاست: از تعالیجستن
اصیل واالی به و است ستایشبرانگیز جدی کوشش
تعلقدارد«)Clewis, 2014: 123(.حالدربررسیبخش
دومرسالهبایدببینیمکانتچگونهاینمفاهیماولیهرا
باچه پرورشداده،مفاهیمجدیدیمعرفیمیکندو

روشیاینمجموعهمفاهیمرابهکارمیبندد.
بخشدومرسالةمشاهدات،»دربارةکیفیاتامرواال
وامرزیبادرانسانهابهطورکلی«،مفصلترینوشاید
مفهومی سازوبرگ اجزای است. آن بخش مهمترین
کانتدراینبخشعبارتندازتقسیمبندیسهگانةامر
واالدرکنارامرزیبا،مفهومفضیلتراستین20کهکانت
درکنارآنفضیلتاختیارشده21ووانمودةفضیلت22را
قرارمیدهد،کلیِتعینییاابژکتیوحاکمبراصلاخالق
کهخودناشیازشناختمبتنیبرتجربهورویكردو
بنیانپسیناحساساست،احساسینسبتبهزیباییو
کرامتانسانیدرکناراحساساتمكملشیعنیهمدلی
وخوشروییوغروروشرم،مفهوِمضمنیبیعالقگیو
چهاردستهطبایعبشری.روشیکهکانتدراینبخش
اتخاذمیکندنیزمانندبخشاولمبتنیاستبرتجربه،
مشاهدهوبیانیبیشترتوصیفیتاتحلیلی،پسینوفاقد
اصولپیشینناشیازعقل.کانتمفاهیمفوقرابراین
در که هدفی با و میچیند یکبهیک تجربی زیربنای
اساسانسانشناختیواخالقیاستازاینمفاهیمبرای

تحلیلواالییوزیباییبهرهمیبرد.

احساسامرواالوامرزیبامهمترینمفهومهدایتگر
روش هم آن چیستی شناخت و است رساله
نگاه هم و میکند روشن را کانت تقسیمبندیهای
تجربیاشرا.دومفهوممالزمبااحساسنیزعبارتنداز
اصول23وکلیت.24فهمروشانسانشناسیواخالقدر
اینرسالهدرگروفهمپیوندهایمتقابلاینسهمفهوم
استکهابزاراصلیطبقهبندیکانترابرمیسازند.در
بخشدومپسازعرضةنمونههایمتعددیازآثارادبی،
خصایصاخالقیوویژگیهایظاهریکانتمیگوید:
»درمیانکیفیاتاخالقی،تنهافضیلتراستینواالست«
تقسیمبندی ترتیب، بدین .)Beo, 2:215; Obs, 22(

اخالقی بنیانی نیز ودروغین راستین واالی به واالیی
دوچندان اهمیتی از را اخالقی احساس فهم که دارد

برخوردارمیسازد.کانتمینویسد:
بنابراین،فضیلتراستینراتنهامیتوانبهاصول
فضیلت باشند کلیتر اصول هرچه و زد، پیوند
قوانین اصول این بود. خواهد اصیلتر و واالتر
به نسبت آگاهی از عبارتند بلكه نیستند نظری
احساسیکهدرونهمةانسانهاحضورداردواز
بنیانهایخاصهمدلیوخوشروییبسیفراتر
میرود.براینباورمکههمةاینهاراجمعکردهام
اگربگویمکهایناحساسعبارتاستازاحساسی
نسبتبهزیباییوکرامتسرشتانسان.نخستین
و است کلی عطوفت و محبت بنیان ]احساس[
دومیناحساسبنیاناحترامکلی....تنهازمانیکه
امیالوگرایشهایشخصیمانراتابعچنیناصل
مهرآمیزمان انگیزههای دهیم قرار بزرگتری
میتوانندبهتناسباطالقشوندوآنمنشواالو
 Beo,(اصیلیرابیافرینندکهزیباییفضیلتاست

 )2:217; Obs, 24

بر تأکید کانت اصلی پیداستروش همانطورکه
او زیباشناختی. مفهومی نه و است اخالق واالی وجه
و میکند تعریف کرامت اساس بر را اخالقی احساس
میتواناینرابنیانقدرتانگیزشاحساسواالدانست.
راستین واالی امر که میدهد نشان مشخصاً کانت
فضیلتمندانه اخالقی اصول بر مبتنی برایش )اصیل(
واالی امر به واال امر تقسیمبندیضمنی یعنی است،
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راستینودروغیننیزبراساسنسبتآنهابااحساس
اخالقیاست.پسشایدبتوانگفتروشاصلیکانت
بیشازآنکهمعطوفبهنظریةواالییباشد،گامیاست
مالحظات بر اینجا در که اخالقش نظریة پیشبرد در
 Clewis, 2014:( میشود اطالق انسانشناختی تجربی
116f(.زیباییوواالییبیشازآنکهمفاهیمزیباشناختی

باشنددوحالتازایناحساساخالقیبرترند.فضیلت
این که میشود حاصل زمانی تنها راستین اخالقی
 Beo,( برسند کلیت از مناسبی درجة به احساسات
Obs, 22 ;2:216(.اصولاخالقیکهابعادوکاربردکلی

دارندمبتنیبرهمیناحساساخالقیاند،احساسیکه
منشأتجربیداردنهعقلی،یعنیمنجربهاصلیپسین
میشودنهپیشین،وکانتآنرامتأثرازنظریةحس
درونیهاچسونصورتبندیکردهاست.دراینمرحله
ظاهراًکانتهمیناحساساخالقیراانگیزةکافیبرای
میداند راستین فضیلت به دستیابی و اخالقی عمل
)ibid(.اماایناحساسبایددرموردتمامانسانهاصادق

باشدتااصیلتلقیشودواصلاساسیحاکمبررفتار
است کلیتی اینجا در کانت منظر از نیز کلیت باشد.
همدلی، نوعی کلیت این انضمامی. و تجربی عینی،
ازمشارکت است وعبارت نیكخواهیاست و عطوفت
به میکند وادارمان که دیگران سرنوشت در مهربانانه
وقتنیازیاریشانکنیم.بنابراین،درمشاهداتفضیلت
راستینمستلزمعملبراساساصولیاستکهکلیاند،
بهاینمعنیکهپروایسعادتدیگرانراچنانگسترش
کلیت این شود. شامل را انسانها همة که میدهد
به را انسانها همة سعادت زیرا است کارکردگرایانه
تااینکهفرد،هرکسی،ازجمله یكسانارزشمینهد
خودشرا،تنهابهمثابةیكیازابناءبشرارزشمندبشمارد
)Frierson, 2014: 61(.بههمیناعتبارکلیتدراینجا

ماهیتیپسینداردنهپیشین،یعنیعقلبهآندست
نیافتهبلكهمحصولتجربهاستونمیتواندضرورتو
کلیتیراکهدردورةنقدیضامنتمامچارچوبفلسفة
نقدیاستعالییاستداشتهباشد.البتهقدرتانگیزش
ایناصِلمبتنیبراحساس،همانطورکهدرپایانمقالة
محل کانت خود برای هنوز شده، اشاره هم آکادمی
اشكالاست.درمشاهداتغایتطبیعتمبنیبرحفظ

تنوعطبایعبشریوروشانسانشناختیکانتاستکه
قدرتایناحساسراتضمینمیکند.افزونبراین،از
آنجاکهسرشتانسانضعیفاستواغلباصلاخالقی
قدرتاندکیداردطبیعتدرنهادماناحساساتمكملی
برایرفتارفضیلتمندانهقراردادهکهعبارتندازهمدلی
وخوشرویی،غروروشرم.بنابراین،تقسیمبندیسهگانة
احساساتاخالقیعبارتاستاز:)1(احساسزیباییو
احساس )2( راستین(، )فضیلت انسان کرامتسرشت
)3( و اختیارشده( )فضیلت خوشرویی و همدلی
این در فضیلت(. )وانمودهی شرم و غرور احساس
فاقد اصول، بر مبتنی نخست دستهی سلسلهمراتب
عالقهوانگیزههایشخصی،کلیواصیلاست،دستة
دومآمیختهباعالئقشخصی،مبتنیبرمحبتوهمدلی
وفاقدکلیت،ودستةسومیكسرهازسرعالئقشخصی،
فاقدارزشاخالقیراستینوتنهاتمهیدطبیعتاست

برایتكمیلتابلویخصایصانسانوتنوعطبایع.
حالمیتوانیمروشکانتدرمواجههبااحساسامر
واالوامرزیبارابهترمشاهدهکنیم،روشیکهدراساس
مبتنیبررویكردیتبویبی25است،بدینمعنیکهاودر
پیعرضةشرحیکاملوجامعازموضوعاستبراساس
سرفصلهاوتقسیماتسهگانهیاچهارگانهکهذیلآنها
امرواالوامرزیبا،خصایصاخالقیوطبایعبشریودر
تاتحلیلشهمبه ادامهویژگیهایمللرامیگنجاند
 Guyer in Kant, 2011:(غایتمنظموهمجامعباشد
xxvi(.2۶کانتدربخشاولرسالهمثالهاییتجربیو

مطابقباسنتنظریةواالمیآورداماباتقسیمبندیامر
از سلسلهمراتبی وشكوهمند اصیل هراسناک، به واال
اصیل واالی امر آن مطابق که میسازد واالیی ارزش
ارزشمندترینوصورتراستینواالییاستوامرواالی
بخش در دارند. کمتری ارزش وشكوهمند هراسناک
متناظر و اخالق بر حاکم اصل تعریف با کانت دوم
دانستنفضیلتراستینباامرواالیاصیلنشانمیدهد
بر مبتنی بُن در هم نخست تقسیمبندی همان که
از کانت رساله دوم بخش در بوده. اخالقی منظری
منظریمشاهدهگرانهوتجربیبهبسیارازوجوههستی
از میکند، عرضه مثالهایی و میافكند نظر بشری
ویژگیهایاخالقی،رفتارها،خصوصیاتچهرهورنگمو
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گرفتهتاطبقةاجتماعیووضعیتاقتصادیونهایتاًآثار
و خوشمشربی است، اصیل و ساده »صداقت ادبی:
شكل به هومر زیباست...قهرمان و ظریف شوخطبعی
اصیل... شكلی به ویرژیل قهرمان واالست، هراسناکی
دوستیواالستوعشقزمینیزیبا....قدبلندبرانگیزانندة
 Beo, 2:212-14;( کوتاهصمیمیت« قد و است احترام
Obs, 18ff(.نهایتاً:»تراژدیازکمدیمتمایزاستزیرا

دراولیاحساسینسبتبهواالییبرانگیختهمیشوددر
حالیکهدردومیاحساسینسبتبهزیبایی....دراولی
در شجاعت و دیگری سعادت راه در عظیم فداکاری
دیگری تیرهبختی میشود... داده نشان خطر مقابل
او و میکند بیدار بیننده دل در همدالنه احساسات
 Beo,( میکند« احساس را خویش سرشت کرامت
Obs, 19 ;2:212(؛همچنین»امیالخویشرابهتبعیت

ازاصولدرآوردنواالست«)Beo 2:215, Obs 22(.این
مثالهانشاندهندةآناستکهکانتبادرنظرداشتن
احساساخالقیبهعنوانمفهومهدایتگرودریافتهای
پیشگفتهازکلیتایناحساسواصلاساسیاخالق،

مفهوم دو مقام در را زیبایی و واالیی ازآنکه بیش
اخالقی مفاهیمی را آنها کند، بررسی زیباشناختی
میداند؛حتیآثارهنریایمانندتراژدیازآنجهت
برترازکمدیاندکهواجدویژگیهایفضیلتراستیناند.
تقسیمبندی در کانت راهنمای احساس این همچنین
مالحظاتانسانشناختیاشاستکهبراساسآنعلت
رفتارهاوظهورخصایلمتنوعانسانیرانشاندهد.اگر
انگیزش آنگاه باشد، اعمال هدایتگر همدلی احساس
آنیولحظهایانسانرابهکمکدیگریبرمیانگیزداما
اگر مقابل در بازمیدارد. عدالت تكلیف به عمل از
عالقهایکلیبهانسانیتاصلاخالقیرفتارباشد،آنگاه
اعمالمانواالستوعادالنه.نهایتاًاگراحساسغروریا
شرماصلحاکمبررفتارباشد،آنگاهقضاوتدیگراندر
اعمالماناهمیتداردورفتارمانخالیازفضیلتاست
هرچندبهنفعبشریت)Beo, 2:218; Obs, 25(. مشاهدات
تجربیکانتوتقسیمبندیهایشبراینمبناهمخوانی
اتخاذ با او یعنی دارد، واالیی تقسیمبندی با دقیقی
روشیمشابهدرهردومورد،درباالترینسطحتمایزی

اقسامطبایعبشری
)مبتنیبراطالقاقسام
واالییواقسامفضیلتبر
مشاهداتتجربیاعمال

انسانی(

اقساماحساساتومبنای
عملمبتنیبرمشاهدات

تجربی

اقسامفضیلت)مبتنیبر
اطالقاقسامامرواالوامر

زیبابرمشاهدات
انسانشناختیوتجربی(

اقسامامرواالوامرزیبا

طبعسودایی عملبراساساصول
)احساسینسبتبهزیباییو

کرامتسرشتانسان(

فضیلتراستینیااصیل واالیاصیل واالی
راستین

طبعصفراوی عملبراساساحساسغرور
یاشرم

وانمودةفضیلت واالی
شكوهمند

واالی
دروغینیا
غیراصیل

عملبراساسهمدلی،
مهربانییانیكخواهی

فضیلتاختیارشده واالی
هراسناک

طبعدموی عملبراساسهمدلی،
مهربانییانیكخواهی

فضیلتاختیارشده امرزیبا

جدول1:تقسیمبندیکانتدرخصوصنسبتامرواالوامرزیباباخصایصاخالقی
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میان آن موازات به و دروغین و راستین واالی میان
فضیلتراستینودروغینمیگذاردودرسطحبعدی
از میکند عرضه واالیی از سلسلهمراتبی هم
ارزشمندترینتابیارزشوموازیآنسلسلهمراتبیاز
فضیلتها.هردوروندمبتنیبرمشاهدةاعمالورفتار
انسانی،مثالهاییازادبیاتوتاریخویكسرهتجربیاند.
کانت فضیلتها از دوم تقسیمبندی حصول از پس
مجدداًبهسراغاطالقآنهابراعمالانسانیمیرودتا
اینبارطبایعبشریراتقسیمبندیوارزشگذاریکند.

میشود، مشاهده نیز باال جدول در که همانطور
کانتپسازتقسیمبندیفضیلتهایاخالقیدرنتیجة
اطالقتقسیمبندیامرواالوامرزیبابرمثالهایتجربی
تقسیمبندیطبایع بهسراغ انسانها اعمال و رفتار از
طوالنی بس سنتی چهارگانه طبایع میرود. بشری
دارد27وکانتنیزباپذیرشاینچهارگانهآنهارادر
نسبتباواالیییازیباییعملاخالقیوفضیلتراستین
یادروغینمیسنجد.براساساینتقسیمبندی،طبع
سوداییباواالیاصیلیاراستینقرابتداردومهمترین
خصلتویآناستکه»احساساتوعواطفشراتحت
فرماناصولدرمیآورد«)Beo, 2:220; Obs, 27(.کانت
باآوردنمثالهاییازآثارادبیمشهورـدراینمورداز
اثرمولیرـوارائةتفسیریشخصیازشخصیتهایآن
پیوندبیناینطبعوواالییراشرحمیدهد.شرحکانت
بر مبتنی بیشتر و نیست استدالل بر مبتنی چندان
انسانشناسیتجربیاست:»فضیلتراستینبراساس
طبع با همه از بیش که دارد، خود در چیزی اصول
 Beo,( است« پیوند در متعادلش معنای در سودایی
Obs, 26 ;2:219()تأکیدازنویسندگان(.اوهرگزتوضیح

نمیدهدکهاینچیزدقیقاًچیست.بااینحال،میتوان
استداللکردکهایننهضعفکانتدربیانتوضیحبلكه
رسالهای او کرده. اتخاذ وی که است منظری حاصل
و تجربی حالوهوایی که عام مخاطب برای مینگارد
روز بابپسندسلیقة تاحدی و باشد شخصیداشته
باشد؛رسالهایکهدرعینحالبادستوپنجهنرمکردن
بامفاهیمیماننداصولاخالقیکلی،فضیلتواحساس
کانت فلسفی دغدغههای از حاکی زیبا امر و واال امر

احساس با )خوشبین( دموی طبع ادامه، در است.
زیباییوفضیلتاختیارشده،طبعصفراوی)آتشین(با
واالیشكوهمندووانمودةفضیلتپیوندمییابدواین

هردونیزبرمبناییتجربیوشخصی.
درواقع،کانتازرویكردیمبتنیبرروشهمعصران
آلمانیوپیشینیانبریتانیاییاشبهسویروشخاص
خودشگامبرمیداردیعنیتحلیلمفاهیمزیباشناختی
امرواالوامرزیبابراساسمفاهیمومعیارهایاخالقی
بربستریازمالحظاتانسانشناختی.گرچهاینروش
مبتنیبرمشاهدهوتجربهاست،درهمینمرحلههم
ویژگیروشفلسفهورزیخاصکانتبهچشممیخورد:
نخستآغازازمواردانضمامی،سپسپیراستنوپالودن
مفاهیمتارسیدنبهمفهومیکههیچابتناییبرتجربه
وعواملبیرونینداردـیعنیدرفلسفهینقدیمطلقاً
حد تا اینجا در و است پیشین و محض و خودآیین
اماهمچنانپسینـو امیالشخصی از ممكنپیراسته
سپسبازگشتبهزمینتجربهواینبارباراهنماییاین
مفهوممحض،گنجاندنمفاهیموابستهیاغیرمحضبا
موارد و خارج محض انتزاع از تحلیل که هدف این
یكسره که اعمالی یعنی شود؛ شامل نیز را ترکیبی

براساساصولنیستند.
ازمالحظات کانت رسالةمشاهدات دربخشدوم
خصایص افراد، رفتار و اعمال یعنی انسانشناختی
اخالقیونمونههایادبیوتاریخیـبههدایتدوگانة
امرواالوامرزیباـآغازمیکندتابهاخالق،اصلحاکم
با سپس برسد، رساله اخالقی اصلی پرسش و آن بر
اطالقروشهاچسونومفهومیازحسدرونیمسئلة
اصلاساسیاخالقرادرحدودرسالهحلمیکندوبه
کهشایدبتوانآنرامعادل سلسلهمراتبیبرایفضایلـ
ارزشاخالقیاعمال28دانستـمیرسد،سلسلهمراتبی
ازارزشهایاخالقیکهدرتطابقباسلسلهمراتبارزشی
امرواالوامرزیبااست.حالبادردستداشتنسازوبرگ
مفهومیکافیـورسیدنبهسطحمناسبیازانتزاعـ
)در میرود انسانشناسی مسائل سراغ به مجدداً
بخشهای2:220تاانتهایبخشدومیعنی2:227(و
بااطالقهردوسلسلهمراتبفضایلواحساسامرواالو
امرزیبابرطبایعبشریتحلیلیانسانشناختیواخالقی
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ازطبایعچهارگانهعرضهمیکند.بنابرروشکانتشاید
بتواننتیجهگرفتاوابتدادربخشدومازانسانشناسی
تجربیبهسویاخالقواصلاخالقیحرکتمیکندو
سپسمجدداًازاخالقبهسویانسانشناسیوتحلیل
تجربیاعمالوطبایعبشریبازمیگردد.نهایتاًمفهومی
کهبهطورضمنیدرخاللتقسیمبندیهایکانترخ
مینمایدمفهومبیعالقگی2۹است.کانتهرگزدراین
اما نمیکند اشاره بیعالقگی به اندیشهاش از مرحله
بیتردیدآنراپسذهنداشتهوبهبسطاینمفهومنزد
مندلسزونواحتماالًمتأثرازشفتسبرینظرداشتهاست
)Zammito, 1992: 34(.شایدبتوانگفتبیعالقگیدر

احساساخالقینیزمعیارحاکمبرتقسیمبندیامرواال
وامرزیباوسپستقسیمبندیفضیلتهایاخالقیو
نهایتاًطبایعبشریاست.درحرکتازفضیلتراستین
یااصیلبهسویفضیلتاختیارشدهوسپسوانمودة
و براساساصلیکلی ازعمل بهتدریج فضیلتکانت
اصلی براساس عمل یعنی شخصی، عالئق از عاری
اساس بر عمل سوی به تجربی( )خودآیینی بیعالقه
انگیزههاوعالیقشخصی،دارایبنیانیبیرونازاصل
سوبژکتیوودرنتیجهدگرآیینمیرود،روندیکهاصل
حاکمبرعملدرطیآنبدینشكلتغییرمیکند:1.
»فضیلتراستینتنهامبتنیبراصولاستوهرچهاین
اصولکلیترباشندفضیلتواالتراست....«وایناصل،
»احساسیاستنسبتبهزیباییوکرامتسرشتانسان
....تنهاازاینراهکهانگیزةخاصخویشراتابعاصول
و اخالقی ارزش درجة باالترین به میتوان سازیم«
فضیلتراستیندستیافت)Beo, 2:217; Obs, 24(؛2.
فضایلاختیارشدهکه»احساسهمدلیونیكخواهیو
مبنای »هیچ که آنهاست بر حاکم اصل محبت«
فضیلتبیواسطهایندارند«هرچندحامل»احساسیاز
ازاعمالخیرخواهانهونیکاند« لذتبیواسطةناشی
که فضایل وانمودة .3 )Beo, 2:217-18; Obs, 24f(؛

»نظر و است حاکم آنها بر شرم« و »غرور احساس
که اعمالمان« و ارزش دربارهی قضاوتشان و دیگران
آنچهبراساسایناصلانجامشود»کمتریننشانیاز
بهفضیلت تاحدیشبیه اماهمچنان ندارد« فضیلت
در کانت این بر افزون .)Beo, 2:218; Obs, 25( است

فضیلت براساس عمل در میگوید بهوضوح 2:221
این بهکمک باید من ]فرد[میگوید: »قلب راستین،
انسانبرومزیرادررنجاست؛نهازآنروکهدوستیا
آشنایماست،یافكرمیکنمروزیمیتواندنیكخواهیام
راباتشكرجبرانکند...اوانساناستوهرآنچهانسانها
رابیازاردمراهممیآزارد.پسرفتاراومبتنیبرباالترین
وبرترینمبناینیكخواهیدرسرشتانسانوبینهایت
 Beo,(»واالستزیرااطالقآنتغییرناپذیروکلیاست

.)2: 221; Obs, 28

اطالق سپس و پاالیش تقسیمبندی، روش
سلسلهمراتبامرواال،امرزیبا،فضایلاخالقیوطبایع
تحلیل خدمت در روشی میتوان نهایتاً را بشری
در که تحلیلی گرفت، نظر در کانت انسانشناختی
سپس و جنسیت به رساله چهارم و سوم بخشهای
کامل طبیعت تابلوی تا یافت خواهد گسترش ملیت
انتشار زمان »از میگوید: کوئن که همانطور شود.
ازمنظرعملی،کانت انسانشناسی انتشار تا مشاهدات
انسانرابراساسچهارمعیاربررسی خصایصطبیعی
 Cohen, 2014:( »میکند:طبع،جنسیت،ملیتونژاد
150(.روشبهکاررفتهدربخشدومرسالةمشاهدات

بر مبتنی انسانشناختی مالحظهای خدمت در نیز
دستة سه از بدینترتیب است. طبیعت30 از دریافتی
تقویت را اخالقی انگیزة نخست دستة احساسات،
میکند،دستةدومیعنیاحساسهمدلیونیكخواهی،
سوم دستة و است اخالقی عمل و فضیلت مكمل
روگرفتیازفضیلتاست،ودرمجموعهمةاینهادر
روابط بشر، نوع نظم از اطمینان حصول خدمت
بشر نوع بقای نهایتاً و انسان افراد میان مسالمتآمیز
است)ibid: 148(. بدینترتیب،حتیدرفقدانفضیلت
راستینواحساسکرامتوزیبایی،دودستةدیگراز
فضایلدرواقعضامنبقاینوعبشرندوتنوعطبایعنیز
عین در گوناگونی حفظ در طبیعت غایت خدمت در
انسانشناختی اینمنظر بر بندآخر وحدت.کانتدر
این میان تعادل طریق از طبیعت که میکند تأکید
طبایعووجودهمةآنهااطمینانحاصلمیکندکه
کلحاکیازتعادلاستکهبرایعملكردزیباومنظم
گروههای طریق »بدین :)ibid: 152( است  کافی آن
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اتحاد مسحورکننده بینهایت تابلویی در مختلف
وحدت بسیار تنوع میان در که جایی مییابند،
میدرخشدوکِلسرشتوطبیعتاخالقینشاندهندة

.)Beo, 2:227: 34(»است)زیباییوکرامت)واالیی

تجربی  انسان شناسی  ملیت:  و  جنسیت   .3
به مثابة آموزش هنر زندگی

کانتدربخشسوممشاهداتبهبررسیویژگیهای
میپردازد. زیبایی و واالیی منظر از مردان و زنان
توصیفاتاومفصل،همراهباجزئیاتمتعددوهمچون
دیگربخشهامبتنیبرمشاهدهاست.ایندیدگاهکهدر
دو از همواره مینماید تقلیلگرا و زنستیز نظر بادی
جهتاساسیموردانتقاداندیشمندانفمینیستبوده؛
اساس بر عمل از ناتوان را زنان کانت اینکه نخست
اصولاخالقیدانستهوعملاخالقیآنهارابراساس
امیالشانمیداند،یعنیحتیاگرزنانبهتكلیفاخالقی
همعملکنندبازهممبنایعملشاناصلاعالیاخالق
از جزئی و فطری ناتوانی این اینکه سپس، نیست؛
طبیعتزناناست)Okin, 1982: 81(.بااینحال،توجه
بهدوعاملاساسیراهرابرچنینخوانشرادیكالیاز
به توجه زنانمیبندد.نخست، دربارهی کانت دیدگاه
نظرگرفتن در با یعنی کل، در کانت اخالق فلسفة
بنیادگذاریمتافیزیکاخالقونقدعقلعملی؛سپس،
متون نگارش در کانت خاص روش به نظر بذل
مفصل بحث جای خود نخست عامل انسانشناختی.
داردوبسیاریازمفسرانکانتازجملهالیسونوپیتون
عمل بر کانت تأکید که میدهند نشان روشنی به
براساسقانوناخالقیااصلاخالقیبهاینمعنینیست
بلكه دارند، اخالقی ارزش اعمال این فقط و فقط که
عالئق و امیال انگیزهها، با همراه که نیز اعمال دیگر
قانون اساس بر اصل در اگر میشوند انجام شخصی
نمونه )برای ارزشاخالقیاند انجامشوندواجد اخالق
.)Allison, 2011; Paton, 1971; Wood 2008 ن.ک.
اینسلسلهمراتب گرچهصورتبندیمشخصودقیق
ارزشاخالقیعملرابایددرفلسفةنقدیسراغگرفت،
مقام در زیبا امر و واال امر احساس به کانت رویكرد
نخستینشكلاصلاخالق،آنگونهکهدربخشقبل

ایننوشتارنشاندادهشد،ردونشاناینمنظرنقدیرا
بهوضوحداردواگرروشتحلیلاوازاخالقنزدزنانو
مردانرانیزدرپرتواینمنظربنگریمحداقلنقدهای
رادیكالرابهآنواردنخواهیمدانست.31دراینجااما
نقشمنظرخاص و بهروشکانتدرمشاهدات تنها

کانتدرتحلیلهایشمیپردازیم.
بااندکیتفاوتنسبتبهبخشدوم،نثرکانتدر
هم باز صمیمیتر، رساله چهارم و سوم بخشهای
تجربیترودورترازمالحظاتواستداللهاینظریو
شایدشبیهبهتوصیفیشخصیوحتیروایتیداستانی
است:»آنکسیکهاولبارزنراجنسلطیفنامید
آنچه از بهتر اما کند چربزبانی میخواست شاید
 Beo, 2:228;(»تصورشرامیکردبهقلبموضوعرسید
Obs, 35(؛و:»سختمیتوانمباورکنمکهجنسلطیف

ازاصولبرخورداراستوامیدوارمبااینسخنمموجب
آزردگینشوم،زیراایناصولدرمیانمرداننیزبسی
»در همچنین، )Beo, 2:232; Obs, 39(؛ است« نادر
اینجاازهمةخوانندگانمیپرسمکهآیااگردرتصورشان
خودرادراینجایگاهقراردهندبامنموافقنخواهند
بود«)Beo, 2:233; Obs, 40f(؛ونهایتاً،»بیشازحددر
اینموشكافیهاپیشنمیروم،زیرادرچنینمواردی
نویسندههموارهدیدگاهوگرایششخصیاشراترسیم
از جمالتی چنین .)Beo, 2:236; Obs, 44( میکند«
متوندورةنقدییكسرهغایبندووفورشاندراینمتن
بهروشنیحاکیازمنظرتجربیوبسیارشخصیکانت

است.
و جزئی تجربی، توصیفات بنیان در بااینحال،
بر مبتنی تحلیل روش همچنان کانت انسانشناختی
اخالققراردارد.کانتزنانرابهطورکلیزیباومردان
راواالمیداند؛گرچهدرهردوجنسبایدهمکیفیت
زیباوهمکیفیتواالوجودداشتهباشدامادرزنزیبایی
 Beo,( باشد داشته را باال بایددست واالیی مرد در و
Obs, 35 ;2:228(.اواینتفاوتراغایتیتعیینشدهاز

طبیعت نهایی هدف پیشبرد نفع به و طبیعت سوی
یعنیبقایانسانمیداند.بدینترتیب،تكلیفاخالقی
براساسهمینغایتمشخص نیز ازدوجنس هریک
بااینحال،کانتبیشتربهتكلیفاخالقیو میشود.
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کانت توصیفات در مردان. تا میپردازد زنان رفتار
مشخصاًتفكرجدی،نظرورزی،دانشدرمعنایدقیق
آنوعلوممشغلةمرداناست،درحالیکهزنانباکلیاتی
ازعلومبایدخودراراضیکنندودرعوضبهزیباترو
دلپذیرترساختنخویشبپردازندتادرنهایتهریکاز
دوجنسبااشتغالبهتكلیفطبیعیخودبهپیشبرد
از برسانند.کانتمیافزاید:»زنان یاری غایتطبیعت
پلیدیوبدیپرهیزمیکنندنهبدانسببکهناعادالنه
استبلكهبدانسببکهزشتاستوعملفضیلتمندانه
برایزنانیعنیعملاخالقاًزیبا.نهبایدی،نهاجباری،
نهتكلیفی...حتیبسیاریازضعفهایایشاناشتباهات
زیباهستند«)Beo, 2:232; Obs, 39(.توصیفاتکانترا
اما نیست، انتهایی را دارند مردساالرانه رنگوبویی که
بایدتوجهداشتکهعالوهبرعرفزمانهوجامعه،تأثیر
شكلگیری بر کانت اجتماعی و فرهنگی محیط
دیدگاهشوعواملبیرونی،تنشدرونیفلسفةاخالق
کانتبرمالحظاتانسانشناختیاشتأثیرداردوبخشی
اساسیازروشاورابرمیسازد.کانتبهوضوحازاحساس
درمقاماصلحاکمبرعملاخالقیخشنودنیستاما
است؛ نرسیده نیز مطلق امر صورتبندی به هنوز
بنابراین،خصلتهایزیبایزنانکهباهمدلی،محبت،
عطوفت،امرزیباوواالیشكوهمندتطابقدارددرواقع
احساس بر مبتنی مردان رفتار اخالقی اصل مكمل
کرامتوزیباییبشراستیعنیاحساسامرواالکهبا
عملبراساساصول،بیعالقگیوگسترشدامنةآرزوی
سعادتبهکلبشریتتطابقدارد.بدینترتیب،راهنمای
از دریافتهایش و کانت شخصی و تجربی مالحظات
نقشزنانومرداندرواقعتقسیماتامرواالدرکنارامر
احساسات و اخالقی فضایل تقسیمبندیسهگانة زیبا،

است.
او که میگوید کانت زندگینامة در کوئن مانفرد
بلكه بود فلسفهعالقهمند بهتدریس تنها نه بیتردید
بیاموزدکهچگونهزندگی بهدانشجویانش میخواست
کنند،چطورشهروندجهانباشند،واینکارراازطریق
 Kuehn,( میداد  انجام زندگی از خاصی توصیةسبک
17۶4 تا 17۶2 از که هردر همچنین .)2002: 133

دانشجویکانتبوددربارةاومیگوید:»تاریخانسانهاو

و مشاهده و ریاضیات علوم، و طبیعی تاریخ مردمان،
تجربهآنسرچشمههاییبودندکهسخنرانیهایکانت
)Zammito, 1992: 23(.بخش راحیاتمیبخشیدند«
چهارممشاهداترابایدمبتنیبرایننگرشآموزشی
دانست،یعنیتالشکانتبرایترسیمچشماندازیاز
و فرهنگی اخالقی، خصایص جهان، ملل
با مواجهه برای تا مخاطب برای انسانشناختیشان
درسگفتارهای در همواره کانت شود. آماده جهان
منظر از انسانشناسی تا 1772 از انسانشناسیاش
عملیبهویژگیهاوخصایصملیمیپرداختوآنرا
جهان در زندگی توانایِی کسب برای مهمی عنصر
بنابراین، .)Guyer in Kant, 2011: 50n( میدانست
تقسیمبندیمللبراساساحساسامرواالوامرزیباو
است راهنمایی نیز قبلی تقسیماتسهگانةبخشهای
برایکسبشناختیکلیازخصایصآنها،ازمنظری
تجربیوبرپایةمشاهداتواحتماالًشنیدههایکانت32
وشایدچندانکهمنتقدانکانتمیگویندرنگوبوی
نژادپرستانهنداشتهباشد.اوخصلتمشخصومهمملل
بر سبب همین به و میداند اخالقیشان خصلت را
مبنایروشتقسیمبندیواالییوفضایلاخالقیآنها
اشاره لوِدن رابرت که همانطور میکند. طبقهبندی را
میکند،هدفانسانشناسیکانتنهعلمیدانشگاهی
بلكهعرضةنوعیروشنگریبرایزندگیمعمولاستتا
از انتظاری چه بدانند مشاهدات خوانندگان اینکه
یكدیگرمیتوانندداشتهباشندوچطوربادیگرمللو
فرهنگهارفتارکنند،کانتاینرادانشجهان33میداند
)Louden, 2014: 199(.کانتبااطالقمالکهایواالیی

وزیباییواقسامآنهابرخصایصمللتالشمیکندبا
به تجربه و توصیف بر مبتنی و آموزشی روشی
جهان در تجربی کلی جهتیابی توانایی خوانندگانش
بدهدوباهمراهینثریآزادوصمیمیوسبكیسادهو
 .)ibid: 202( تشویقکند را آنها نوشتار در سرراست
و پیشفرضها از کانت نیز بخش این در بااینحال،
باورهایغالبعصرخویشفاصلةچندانینداردومثاًل
باتأییدرویكردهیومسیاهپوستانرابهطورطبیعیفاقد
میداند سفیدپوستان از فروتر و جدی تفكر توانایی
)Beo, 2:253; Obs, 59(.امااینمنظرکهپیروعرفروز
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استمبتنیبرنگرشیعامداًنژادپرستانهنیست.بااین
و مطلق خصایص این کانت خود تأکید بر بنا حال،
فراگیرنیستندوعالوهبرامكانتغییر،خصایصیکلیاند
 Beo, 2:243n;(وشاملهمهیافرادیکملتنمیشوند
Obs, 53n(.پرسشیکهمانندبخشدوموسومهمچنان

بهقوتخودباقیاستایناستکهچرااساساًاحساس
امرواالوامرزیبامعیارهایمناسبیبرایتحلیلفضایل،
مشاهدات در کانت ملیاند؟ خصلتهای و جنسیت
دامنةکاربردایندومفهومرابهنحویگسترشمیدهد
کهنزدهیچیکازاعقابشنمیبینیم،اماعجیباستکه
انتساب که نمیپرسد خود از و نكرده درنگ هرگز
ومللو ومرد بهزن زیبا امر و واال امر احساسهای
 Louden, 2014:(خصایلاخالقیاساساًچهبنیانیدارد؟
211f(.پاسخاینپرسشراشایدبایددرروشکلیکانت

جست:صرفاًمشاهدهوتجربهیشخصِیفاقداستدالل
ونظرورزی،نگارشمتنیبرایمخاطبانیوسیع،برای
کلجامعه،ونهمتنیفلسفیکهمدعیاتآننیازمند
احتجاجباشد،متنیازمنظریکمشاهدهگروبهاین
و کلیت نظری اثبات برای استداللی از بینیاز اعتبار
احساس کردن »بیدار هدف با و مدعیاتش ضرورت
اخالقی]واالوزیبا[دردلوجانهمةشهروندانجوان
جهان«)Beo, 2:256; Obs, 62(. جدولزیرخالصهایاز
ماحصلاینروشکانترادربررسیمللنشانمیدهد.



نتیجه گیری
همانطورکهمشاهدهشد،گرچهدغدغههایمرکزی
کانتتقریباًدرسرتاسرعمرفلسفیاشثابتماند،کانت
دارد. نقدی کانت با متفاوت بس چهرهای پیشانقدی
رسالةمشاهداتیكیازبهترینمتونبرایشناختاین
وجهازاندیشةکانتاست.افزونبراین،برخالفدیگر
ساحاتفلسفهمانندمتافیزیک،اخالق،شناختشناسی،
االهیاتوسیاست،زیباشناسیدرفلسفةکانتاساساًبه
دومتِنمشاهداتونقدقوةحكممحدودمیشود؛اثر
دومهموارهدرمرکزتوجهبودهامااثرنخستنهتنهاتا
دویاسهدهةاخیرفاقدارزشفلسفیتلقیمیشدبلكه
صورت فقدان همین اثبات برای هم تالشی کمتر
متون از بسیاری به فلسفه جهان بازگشت میگرفت.
پیشانقدیکانتدردهههایاخیرموجباحیایوجوهی
ارزشمندازاندیشةاوشدهاست.امروزهمیدانیمکهاگر
و اخالق متافیزیک بنیادگذاری قوةحكم، نقد بناست
کنیم، درک خوبی به را عملی منظر از انسانشناسی
دیگر به توجه و کانت اندیشة تحول مسیر به اشراف
متونشضروریاست.هدفاصلیمادرنوشتارحاضر
نیزنشاندادنریشههایزیباشناسیکانت،پیوندآندر
دورة برخالف البته و، اخالق با آغازین مراحل همین
نقدی،باانسانشناسیبودهاست.همچنینتوجهبهاین
متننسبتکانتباهمعصرانشوزیباشناسیبریتانیایی
نشان زیبا، امر و واال امر به پرداختن در بخصوص را،

احساس ارزش اخالقی جنسیت نژاد ملیت
بریتانیاییهاوژاپنیها سفیدپوستان مردان فضیلت

راستین
واال،اصیلو

مبتنیبراصول

فرانسویهاوایرانیها هندوها زنان فضیلت
اختیارشده

خوشرویی،
همدلی)زیبا(

اسپانیاییها سیاهپوستان مردان)غرور(زنان)شرم( وانمودة
فضیلت

غروروشرم
)شكوهمند(

هلندیهاوآفریقاییها)ضعف(
درآلمانیها)قدرت(

آمریكاییها ـ فاقدارزش فقداناحساسات

جدول2:تقسیمبندیخصایصمللوزنانومردانبراساستقسیمبندیهایامرواالوامرزیباوسلسلهمراتب
)Cohen 2014 .فضایل)ن.ک
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میدهد.کانتبهسیاقهمیناندیشمندانابتدارسالهرا
آغاز زیبا امر و واال امر ازمصادیق مثالهایمتعدد با
میکنداماهمچنینتأکیدمیکندکهواالییوزیبایی
نهدراعیانبلكهاحساسیدرسوژهاند.اوباتقسیمبندی
نظریههاجدا دیگر از را مسیرخود تدریج به واال امر
میکندتادربخشدومباتأکیدبروجهاخالقیامرواال
وامرزیباازیکسووواالییوزیباییفضایلاخالقیاز
نشان انسانشناختی، توصیفات بنیان بر دیگر، سوی
موضوع یک به ظاهراً امر بادی در گرچه که دهد
دغدغة زیباشناختیاش مالحظات بُن در میپردازد،
اصلیاخالقوانسانشناسینهفتهاست.دربخشدوم
مثالهای از نخست میپیماید: را مسیر دو او رساله
اعمال، تا ادبیاتگرفته از ـ زیبا امر و واال امر متنوع
آغاز ـ افراد اجتماعی موقعیت حتی و ظاهر رفتارها،
میکندوآشكارااطالقواالیییازیباییرامبتنیبروجه
اخالقیاینمثالهاقرارمیدهد،سپسدر2:217
بهمفهومکلیدیاخالقیعنیفضیلتراستینمیرسد
به نسبت احساسی براساس عمل از است عبارت که
کرامتوزیباییسرشتانسان.عملبراساسایناصل
واالیی واجد و اخالقی ارزش باالترین دارای بیعالقه،
اصیلاست.بااینحال،ناخرسندیکانتازحكمفرمایی
هر پسین ماهیت اخالقی، عمل بر احساس نوعی
شناختیکهازاینراهحاصلشودواتكایاوبرتجربه،
مشاهدهوانسانشناسیموجبمیشوددوگروهاحساس
را شرم و غرور و خوشرویی و همدلی یعنی مكمل
معرفیکندوبراساسسهگانهیامرواالدرکنارامرزیبا
انواع ازاین بایكی ازایناحساساترامتناظر هریک
بداند.اینمسیرنخسترامیتوانحرکتازمشاهدات
تجربیبهسویاصلاخالقیوپاالیشایناصلازخالل
راه عینی کلیت با اصلی به نهایتاً که دانست نمونهها
داشتن دست در با و دوم مسیر در کانت میبرد.
اخالقی ارزش براساس فضیلت و واالیی سلسلهمراتب
اعمال،مجدداًبهسراغاطالقاینسلسلهمراتببرطبایع
سوی به اخالق از حرکت یعنی میرود، بشری
انسان تحلیل بهسوی اخالق اصل از و انسانشناسی
برمبنایایناصلبرایتبیینمشاهداتانسانشناختیاش
نظر در با نهایتاً کانت اعمالش. و بشر دربابچیستی

اخالقی منظر از زیبا امر و واال امر احساس گرفتن
خصایصوویژگیهایطبایعچهارگانهرابهدقتوبا
بعدی بخش دو در میکند. توصیف فراوان جزئیات
اعمال ملل و جنسیت تحلیل بر روش همین رساله
میشود.یكیازمفاهیماساسیتحلیلکانتدرایندو
ازطبایع، تابلویی ایجاد در است غایتطبیعت بخش
وظایفزنومردومللکهدرخدمتبقاینوعبشر
حتیدرنبودفضایلاخالقیاست؛منظریکهدردورة
نقدیدگرگونمیشودوافزونبرتغییرنقشطبیعت،
دیدگاهکانتنسبتبهاخالقنیزباکشفامرمطلقاز
اساسمتحولمیشود.باایناوصاف،منظرکانتدربارة
زنان،مردانومللتاپایانعمرچندانتغییرنكردوبه
نظرمیرسدبتواننتیجهگرفتکهدراینمباحثهدف
تهیهی نظری، و فلسفی تحلیلی عرضة از بیش کانت
با مواجهه و زیستن چگونه برای آموزشی راهنمایی
آمادة را عامش مخاطبان که راهنمایی باشد، جهان
تالش حاضر نوشتار در نهایتاً، کند. جهان در زندگی
کردهایمنشاندهیمکهدراینمتنپیشانقدیکانتبا
اتخاذسبكیآزاددرنوشتار،منظریتجربیومشاهدتی
وروشیمبتنیبرانسانشناسیبیشازنگارشرسالهای
و اخالق در رسالهای زیباشناختی، مفهوم دو دربارة
انسانشناسیتجربیاماغنیازتوصیفاتومشاهدات
نوشتهاست؛رسالهایکهدرساحتاخالقبیشازآنکه
نشاندهدچگونهبایدرفتارکنیمیاچهبایدبكنیمنشان
این هستیم. چگونه یا میکنیم رفتار چگونه میدهد
بر کانت یادداشتهای که مالحظات34 فهم به بینش
درک و است مشاهدات از خودش شخصی نسخة
صورتبندیاولیةامرمطلقدراینمتنیاریمیرساند.
مشاهداتروایتچالشدرونیکانتدرجستجویاصل
اعالیاخالقاستونارضایتیاوازابتنایآنبراحساس
یعنی سد این از برگذشتن برای تالشش همچنین و
شناخت از عبور و پیشین اصول یافتن برای کوشش
پسینوناکامیاشکهشایدناشیازابتنایکلرسالهبر
مشاهداتتجربیوتوصیفاتانسانشناختیباشد.چه
از نمیتواند که داد نشان کانت به بسامشاهدات
الزم و برسد نمیتواند اخالق قانون به انسانشناختی

استراهیدیگردرپیشگیرد.
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پی نوشت
1. Kritik der Urteilskraft )1790(
2. Beobachtungen über das Gefühl des Schönen 

und Erhabenen )1764(
دربارةزیباشناسیآلماندرقرنهجدهممیتوانبهمنبعزیر

مراجعهکرد:
Fredrick C. Beiser )2009( Diotima’s Children: 

German Aesthetic Rationalism from Leibniz to 
Lessing, Oxford University Press

4. Aesthetics
5. analogon rationis
6. Über das Erhabene und das Naïve in den schönen 

Wissenschaften )1758(
7. self-admiration
8. The Grand Tour
9. Internal sense theory
همكارش همراه به ادیسون که نشریهای :Spectator  .۱۰
استیلاز1711تا1714منتشرمیکردودرآنبهمباحث
واال امر دربارة مبسوط بحثی ازجمله زیباشناسی مختلف
در زیرا بود خوانده را شماره این بیتردید کانت پرداخت.

مشاهداتمستقیماًبهآنارجاعدادهاست.
11. Empfindungen
12. das Auge eines Beobachters
13. Of National Character
14. a posteriori
و قللمرتفع اهراممصر، مانند ازمثالهایکانت برخی .۱۵
ادیسون و کیمز آثار در دوزخ،مشخصاً از میلتون توصیف
آمدهاندومیتواننتیجهگرفتکهکانتتاحدیرویكردی
مطابقذوقروزنیزدرآوردناینمثالهااتخاذکردهباشد.

1۶.عنوانرسالةکانتشباهتبسیارزیادیبهرسالهیمهم
ادموندبرکباعنوان»کاوشیفلسفیدرمنشأتصوراتماناز
امرواالوامرزیبا«)1757(دارد.کانتانگلیسینمیدانست
وبااطمینانزیادمیتوانگفتازطریقمقالةمندلسزونبا
شده آشنا برک رسالة زیباییها«با ترکیب »دربارة عنوان
کانت و شد منتشر آلمانی به 1773 در برک اثر است.
بیتردیدآنراخواندزیرادرنقدسوممستقیماًبهبرکاشاره
با کانت نسبت دربارهی بیشتر مطالعهی برای میکند.
تحلیلی همچنین و هجدهم قرن بریتانیایی زیباشناسی

انتقادیازایننسبتن.ک:

John H. Zammito, )1992(The Genesis of Kant’s 
Critique of Judgement, The University of 
Chicago Press

Theodore Gracyk, )1986( “Kant’s Shifting Debt to 
British Aesthetics” in the British Journal of 
Aesthetics, Vol 26, No. 3, Summer 

17. the terrifying sublime/ Schrekhaft-Erhabene
18. the noble sublime/Edle
19. Magnificent /Prächtige
20.  wahre Tugend
21. adoptierte Tugend
22 Tugendschimmer
23. Grundsätze 
24. Allgemeingültigkeit 
25. taxonomic
2۶.کانترویكردتبویبیرادرفلسفةنقدینیزدنبالمیکندو
مثاًلدرنقددومتمامنظریههایاخالقپیشازخودشرا
ذیلیكیازدستههایچهارگانةاخالقدگرآیینمیگنجاند
)Guyer in Kant 2011, xxvi(.همانطورکهدیدهشد،
احساسات، طبقهبندی در نیز مشاهدات در رویكرد این

فضایل،امرواالوامرزیبا،طبایعومللاتخاذشدهاست.
شبه نظریهای اخالطی طب یا چهارگانه طبایع نظریة .27
چهار بر انسانها طبع آن براساس که است روانشناختی
ترتیب به است، سودایی و صفراوی بلغمی، دموی، قسم
melan- و sanguine، phlegmatic، choleric معادل
cholic.ظاهراًکانتنظریهیطبایعچهارگانهراپذیرفتهاما
بیشتربرجنبةرفتاریواخالقیهریکتأکیدکردهوتالش
انسانشناختی و اخالقی یكسره رنگوبویی را آن تا کرده

بدهدوبهوجهفیزیولوژیکآنتوجهینداشته.
28. moral worth
از را مفهوم این کانت احتماالً :Interesselosigkeit .2۹
مندلسزونگرفتهاست.مندلسزونبراینباوربودکهلذت
ناشیاززیباییمنبعثازادراکاتحسیاستامااینهاهیچ
مفهومی را بیعالقگی مفهوم کانت برنمیانگیزند. میلی
میداند. تجربی مبانی از ذوقی پاالیشحكم برای مناسب
بااینحال،دراینجانهآنرابهکارمیبنددونهصورتبندی
در کانت روش که است این صرفاً ما ادعای میکند.
فضیلت بر تأکید و اخالقی فضایل و واال امر تقسیمبندی
حتیاگرایناصل راستینبهمثابهعملبراساساصولکلیـ
قانون به احترام احساس نه و باشد احساس یک همچنان
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چنین و دارد بیعالقگی مفهوم با ویژهای قرابت ـ اخالق
نگاهیهدایتگرتقسیمبندیکانتاست؛یعنیبرتریدادنبه
بیشتر مطالعة برای امیالشخصی. و عالئق از عاری عمل
و مشاهدات در موجود اخالق فلسفهی نسبت دربارة

مالحظاتبابنیادگذارین.ک:
Höffe, Otfried and Ameriks, Karl )2009( Kant’s 

Moral and and Legal Philosophy. Cambridge 
University Press

Henrich, Dieter )1963( “Über Kants früheste Ethik: 
Versuch einer Rekonstruktion” Kantstudien 54, 
404-31

30.مفهومطبیعتنزدکانتمفهومیبسیارپیچیدهاست،نه
تنهادریافتکانتازطبیعت،غایتآنونسبتآنباعاملیت
سوژهازمنظرعملیواخالقیازدورةپیشانقدیبهنقدی
تغییرمیکند،بلكهدردورهینقدینیزمعنایطبیعتازنقد
اولبهنقدسومدگرگونمیشود،برایمطالعةبیشتردربارة
مفهومطبیعتدررسالةمشاهدات،نقشسائقهایطبیعی

دراخالقوهمچنینمفهومطبیعتدردورةنقدین.ک:
Cohen, Alix )2006( Kant and Human Sciences: 

Biology, Anthropology and History. London: 
Palgrave Macmillan

Förster, Erckart )2009( “The Hidden Plan of 
Nature”, in Essays on Kant’s “Idea for a Universal 
History with a Cosmopolitan Aim”, ed. A. Rorty 
and J. Schmidt. Cambridge University Press, 
187-99

فمینیستی منظرهای نقد دربارة دقیقتر مطالعة برای .31 
رادیكالدربارةنظریةکانتدربارةزنانن.ک:

Mikkola, Mari )2011( “Kant on Moral Agency and 
Women’s Nature”, in Kantian Review, 16, 1, pp. 
89-111

32.کانتهرگزایالتپروسشرقیراترکنكرد،پستردیدی
صرفاً غیره ژاپنیهاو ایرانیها، دربارة اطالعاتش که نیست
مبتنیبرشنیدههاوخواندههایشبود.درزمانحیاتکانت
و مسافران محتماًل و بود مهمی تجاری بندر کونیگزبرگ
تاجرانیکهدیگرنقاطجهانرادیدهبودندزیادبهآنرفتو

آمدمیکردند.
33. Weltkenntnis
نسخة در کانت که یادداشتهایی مجموعة :Remarks .34
بررسی بر است مشتمل و نوشته مشاهدات از شخصیاش

ایدههایی ازامرمطلقو اولیهای آرایروسووصورتبندی
دربارةفلسفةاخالق.
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