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  کانت و جعل معنای زندگی در دوره مدرن
  *اّهللاٰ قربانى قدرت

  چكيده

عنوان يكـى از فيلسـوفان تأثيرگـذار در عصـر  بـهپرسش از معنای زندگى از منظر كانت 

شناسـى،  يعنـى معرفت اش، های مهم فلسـفه مدرنيته اهميت زيادی دارد، زيرا او در بخش

دهـد كـه  های مشخصـى مى های مهم معنای زندگى پاسخ اخالق و فلسفه دين به پرسش

ى سـشنا ستىه و ىسـشنا معرفت كانـت بـا اتكـا بـه. بسيار تأثيرگذار بوده اسـتپس از او 

، معناداری را تنها به قلمـرو مـاده و علـوم تجربـى اش شناسى در نظام معرفت ،محور انسان

سپس در نظريـه اخالقـى خـود بـا . كند الطبيعه سلب مى كند و آن را از مابعد محدود مى

چـون خـدا، هماتكا بر انسانى كه اساس و غايت اخالق است، برای امور مابعـد الطبيعـى 

بيند و با اين زمينه، دين را متكـى بـر  و اختيار، پاسخ اخالقى تدارك مىجاودانگى نفس 

زدايى از دين آن را به دينى كامًال انسانى و مطـابق  انسان كرده، تالش دارد تا با اولوهيت

نتيجـه . عقالنيت بشری تبديل كند كه در آن خدا كامًال خدمتگذار تمايالت انسان است

عنـای نـوی بـرای زنـدگى انسـان اسـت، امـا افـراط در تفكر كانت در نگـاه اول جعـل م

محوری و تفسيرهای بشری از اخالق و دين، در نهايـت اخـالق و ديـن را متكثـر و  انسان

بشـر و تـأمين  نهای بنيـادي دهى بـه پرسـش نسبى ساخته و كارامدی آنهـا را بـرای پاسـخ

  .رن استشدن زندگى انسان مد معنا  دهد كه همان بى سعادت واقعى از دست مى

  ها واژه كليد

  .محوری، اخالق، دين، خدا، سعادت، انسان معنای زندگى، انسان
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  مقدمه

ــا انديشــه ايمانوئــل كانــت، فيلســوف آلمــانى دوره روشــنگری، پيونــدی  دوره مــدرن ب

اهميــت مدرنيســم از ابعــاد فلســفى، دينــى، سياســى و اخالقــى زمــانى . ناگسســتنى دارد

های بنيادی مدرنيسم  مؤلفهمدارانه از  انساندر تبيين  گردد كه به نقش كانت آشكارتر مى

مدرنيسم لحـاظ كنـيم، بايـد مبانى فلسفى گذار  بنابراين، اگر دكارت را بنيان. توجه كنيم

مفـاهيم و معـانى مدرنيسـتى  ۀرسـانند بپذيريم كه كانت اوج آن تفكر فلسفى و بـه تعـالى

تـوان بـه دو دوره  ديد غرب را مىفلسفه جای كه  گونه بهخود بوده است؛ عصر غرب در 

ی هـا یدر نقاد ويژه بـهاز سـوی ديگـر، اهميـت كانـت . از كانت تقسيم كردپس  و  پيش

الطبيعه، اخالق، دين و سياست نهفتـه اسـت كـه  شناسى، مابعد جديد او در قلمرو معرفت

  .قرار داده است تأثيرتحت بسيار فيلسوفان پس از او را 

درواقع كانت در دوره مدرن تصويرگر خط سير جديدی از حيـات مـادی و معنـوی 

توان از جعل معنـای جديـدی بـرای زنـدگى مـادی و  مى ،رو از همين. جديد است انسان

ی ها ديــدگاه ،ديگـر بيـانبـه  .در پرتـو نظـام فلسـفى كانــت سـخن گفـت انسـانمعنـوی 

ان را در پرتـو مقـوالت مهمـى انسـمعنـاداری زنـدگى  ،گوناگون درباره معنـای زنـدگى

داشتن زندگى، ارزش اخالق و كاربردهای آن در زندگى، يافتن جايگـاه  همچون هدف

در نظـر در آن، و تعريف جايگاهى مشخص بـرای خـدا  انسانبرای  مؤثرشايسته و نقش 

ی متفـاوت خـاِص كـانتى، در ها نسـبتالبتـه بـا  ها، مؤلفـههمه اين  كه حالى؛ درگيرند مى

نظام فلسفى كانت، نظامى دارای اجزای مرتبط باهم است  ؛ يعنىگردد و يافت مىفلسفه ا

كـه ايـن امـر  يابنـد مى ىی زندگى پاسخ خاصمعنا  بهی مهم مربوط ها پرسش ،كه در آن

بدون قضاوت در اينكه با آن موافق هستيم يا  ؛دهد اهميت تفكر فلسفى كانت را نشان مى

 ،نسبت ديدگاه كانت با معنای زندگى و ماهيت آنشدن  روشناكنون به منظور . مخالف

  .الزم است تا نگاهى مختصر به ادبيات معنای زندگى افكنده شود

های فلســفى، دينـــى و  و دغدغــه ها پرســشين تــر مهممعنــای زنــدگى از  مســئله

چون فلسفه ديـن، فلسـفه اخـالق و همهايى  معاصر است كه در حوزه انسانشناختى  روان
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موضـوع، تعيـين  در ايـن رو ين پرسـش پـيشتـر مهم. شـود پرداخته مى بدان شناسى روان

در ايـن بحـث يى ها چنـين پرسـش رو، از اين .منظور از معنای زندگى و ماهيت آن است

دارای هدف و غايتى مشـخص اسـت؟ نقـش خـدا در  انسانآيا زندگى  .قابل طرح است

در نظام جهانى چه جايگاه و منزلتـى دارد؟ آيـا  انسان؟ چيست انسانمعنادهى به زندگى 

در معنادهى به زنـدگى او  آنهای اخالقى باشند و نقش ها ارزشبايستى  انساندر زندگى 

اش معنا دهـد يـا اينكـه معنـای زنـدگى او از قبـل  انسان خود بايد به زندگىچيست؟ آيا 

د؟ آيـا همـين دنيـای نـه اينكـه جعـل نمايـ ،بايستى آن را كشف كند انسانوجود دارد و 

و معنابخش به آن است يا اينكـه تنهـا اعتقـاد بـه دنيـای ديگـر  انسانمادی غايت زندگى 

اينهـا تنهـا . )فصـل اول: 1390؛ بيـات، 26-15: 1390متـز، : نك(است كه معنابخش زندگى ماست؟ 

 آنهـادهى به  است كه در ادبيات معنای زندگى برای پاسخ نبنيادي های پرسشتعدادی از 

نحوه نگرش ما به خـدا و نقـش او در  ،اينافزون بر . گيرد های فراوانى صورت مى تالش

و  معنـا  بىو قواعـد اخالقـى را بـرای مـا معنـادار يـا  ها ارزشاست كه  انسانجهان و نوع 

كــه در ارتبــاط مســتقيم بــا معنــاداری زنــدگى اســت  ســازد مىضــروری يــا غيرضــروری 

 های پرســشبنــابراين در . )98-87: 1376؛ هيــك، 89-59: 1386، زمــانى على: آگــاهى بيشــتر نــك بــرای(

معنـای زنـدگى بـه . 1: توان به موضـوع نگريسـت مى ی زندگى، از سه بعدمعنا بهمربوط 

ی ارزش، اهميـت و اعتبـار معنا بـه. 2معنى هـدف، كـاركرد مطلـوب و غايـت زنـدگى؛ 

انسـان در رت وجـود ی پرسش از نقش، جايگاه، ارزش، غايت و ضرومعنا به. 3زندگى؛ 

  .جهان

به منظور فهم چگونگى معنای زندگى در فلسفه كانت، بايستى توجه داشـت كـه دو 

از . دارند مسئله، ارتباط دقيق و عميقى با اين در انديشه او مهم فلسفه اخالق و دين ۀحوز

رو، پس از تبيين اصول كلى فلسفه اخالق و دين كانت، بايستى مشـخص گـردد كـه  اين

 طور بـهكنـد؟  انت از اخالق و دين، چه معنـايى از زنـدگى را بـرای او ايجـاد مىتلقى ك

خود غايت و واضع اصول كلى اخالقى است و  انسانخاص آيا اخالق كانتى كه در آن 

توانـد معنـابخش زنـدگى باشـد؟ اهميـت ايـن  وجود نـدارد، مى انسانغايتى ورای خود 

ای را برای اخالق در  از آنجاست كه برخى متفكراِن معنای زندگى نقش برجسته پرسش
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را از شـروط اصـلى معنـای  انسانبودن  اخالقى آنها. گيرند مىمعنادهى به زندگى در نظر 

در اين زمينه، جان كاتينگهام بر اين عقيده است كـه زنـدگى اخالقـى، . دانند زندگى مى

دهـد و شخصـيت وی را  بق اصـولى واحـد سـامان مىاطـمی زندگى فرد را ها بخش ۀهم

در مرحله بعد بايد ديد . )Cottingham, 2003: 29(سازد  مىبرخوردار از وحدت و يكپارچگى 

معنـای زنـدگى  تـأمينمحـوری آن، در  محوری نظام اخالقى يا غايت يك از وظيفه كدام

محـور اسـت و  وظيفـه طور عمـده به توجه به اينكه كانت  زندگى نقش بيشتری دارند؟ با

گيـرد، بايسـتى  ى و ضـروری درنظـر مىكلّـطـور  بـه اصول اخالقى را برای نوع بشريت 

، چه نتـايجى را در آنهامبنا و غايت  و بررسى كرد كه آيا چنين نگرشى به اصول اخالقى

هايى ماننـد  مؤلفـهمعنـای زنـدگى بـر  های نای زندگى دارد؟ همچنـين در نظريـهطرح مع

بودن يك زنـدگى و مبـانى  آميز ى و موفقيتانسانيت اراده گاهى، منشأهدفمندی، خودآ

. دهى معنای زندگى نقـش دارنـد شكل ۀكه در نحو )ibid.: 66-67(شود  مى تأكيدنظری آن 

ى، انسـانكه نظريه اخالقى كانت تا چه حد بـر محوريـت اراده بررسى كرد توان  حال مى

اينها بايسـتى افزون بر . دارند تأكيدآن غايتمندی آن، نقش خودآگاهى بشری و موفقيت 

فهـم  مـا را در، زيـرا ايـن امـر به رابطه اخالق كانت و نظريه دينى او توجه خاص داشت

  .كند معنای زندگى كمك مى

گرا،  بندی به سه رويكرد طبيعت معنای زندگى در يك تقسيم های نظريهاست  گفتنى

طرفـداران رويكـرد اول . شـوند مىتقسـيم  مابعد الطبيعـىگرا يا  گرا و فراطبيعت ناطبيعت

سـازند؛ رويكـرد دوم بـر عنصـر  زندگى مادی مبتنـى مـىدادن  معنای زندگى را بر سامان

مابعد دارد و رويكرد سوم، باور به وجود عنصری فراطبيعى يا  تأكيد انساناختيار و اراده 

فصـل : 1390بيـات، ( داند مى انسان، مانند خداباوری را شرط ضروری معنای زندگى الطبيعى

به نظريه دينى او، اين پرسش طرح آن شدن  حال درباره فلسفه اخالق كانت و منتج. )سـوم

 درنهايـت،در اخـالق كـانتى و  انسـانتوجـه بـه محوريـت اراده و اختيـار  شود كه بـا مى

انسان اسـت و نيازمندی اخالق كانتى به باور به جهان ديگری كه ضامن سعادت اخالقى 

كند كه ضامن وجود و بقای جهان اخـروی  ضرورت اخالقِى خدايى را ايجاد مىاين امر 
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نظريـه اخالقـى شـود؟ توضـيح اينكـه  ، چه معنايى برای زنـدگى انسـان حاصـل مىاست

شـود كـه  گرايانه منجر مى ا فراطبيعتي مابعد الطبيعىگرای كانتى به نظريه دينى  ناطبيعت

ه وجود جهان آخرت، خدا و نحوه رابطه او با است ك انساننياز اخالقى  درنهايتدر آن 

حـال ايـن پرسـش مطـرح . كنـد الزامى سـاخته و حتـى ماهيـت آن را تعيـين مىرا جهان 

كانـت، چـه معنـايى بـرای  مابعد الطبيعىگرا و نظريه دينى  از اخالق ناطبيعتشود كه  مى

و شق خداباوری داز ميان كانت با توجه به اينكه گردد؟ همچنين  ايجاد مى انسانزندگى 

تنها به خداباوری طبيعى يـا عقالنـى و اخالقـى  ،خداباوری وحيانىيا طبيعى يا عقالنى و 

شود كه جايگاه و نقش اوصاف خدا در الهيـات عقلـى  طرح مى  پرسشاين  است، معتقد

توانـد نقـش معنـاداری در زنـدگى او داشـته  كانت چگونه است و آيا چنـين خـدايى مى

و حتـى اصـول اخـالق كلـى و  عقل خودبنياد كانـت بـرای خـداكه  اوصافى ؟ زيراباشد

، آنهـاو تمـايالت  ها ديـدگاهو كثـرت  انسـان، با توجـه بـه تنـوع گيرد در نظر مى جهانى

گرايى اخالقـى و  بـه نـوعى نسـبىچه بسـا همواره در معرض تغيير و صيرورت است كه 

تـوان تعريفـى از معنـای  مى در چنين صورتى آيـا د بررسى شود كهبايبينجامد و الهياتى 

كانـت اينكـه ، معنايى كشفى است يـا چنان معنايىآيا آری، زندگى ارائه داد يا نه و اگر 

  .را جعل كرده استمعنای زندگى چنان 

حال با مالحظه اهميت نظام فلسـفى كانـت و اينكـه فلسـفه اخـالق و ديـن او ارتبـاط 

شـود  معنای زندگى دارند، در اين تحقيق تالش مى مسئلهی مطرح در ها پرسشدقيقى با 

از از جمله اين پرسش اصلى كه جعل معنای زنـدگى  ؛پاسخ داده شود ها پرسشتا به اين 

؟ برای اين در پى داشتچه نتايجى  ،فكریايدۀ و اين رد يى داها ويژگىكانت چه سوی 

نگـرش او بـه  نـىاش، يع شناسـى منظور، مقوالت اصلى كانت در نظـام فلسـفى و معرفت

مشخص شود كه مبانى و  تا شود الطبيعه، اخالق و دين بازنگری مى معرفت و علم، مابعد

ارائـه  آنهـاچـه تصـويری از او پردازی كانت در اين قلمروها چگونه بـوده و  نحوه فلسفه

ّ دهد  مى كانت است و اينكه ايـن ديـدگاه چـه منظر ن معنای زندگى از كه آن تصوير مبي

  ؟رجای گذاشته استاتى بتأثير
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  شناسى كانت محدوديت معنا در معرفت. 1

ی فلسفه اوست كـه در تعيـين حـدود شـناخت ها بخشين تر مهمشناسى كانت از  معرفت

نقش اساسى دارد، زيرا در اين بخش است كه او به ارزيابى و نقـادی  انسانقوای معرفتى 

غيرمادی و  ،قلمروهای عقالنىای از  بخش عمده نتيجه درپرداخته و  انسانقوای شناسايى 

ى خارج ساخته و هرگونه معنـاداری معرفتـى را از انسانغيرتجربى را از دسترس شناخت 

شـود و  عقل نظری و عملى انجام مى اين كار با تقسيم عقل به دو قسمِ . كند سلب مى آنها

دارد كه اين تنها عقـل نظـری اسـت كـه بـا مقولـه معرفـت سـروكار دارد و  تأكيدكانت 

پاسـخ ها،  شـيوها اين باگر پرسشى يعنى ؛ گويد مىختى ما را پاسخ شنا معرفتی ها پرسش

آن  ؛ يعنــىشــود مناســب خــود را نيافــت، از حــوزه معنــاداری معرفتــى كنــار گذاشــته مى

اثبـات معنـاداری  فراينـدنتيجـه ايـن . مل و تحقيق معرفتـى نـداردأپرسش، ارزشى برای ت

بـرای انجـام ايـن . اسـت مابعد الطبيعىهای  معناداری گزاره های علوم تجربى و ردّ  گزاره

را نيز به تحليلـى  آنهااز  كام معرفتى را به پيشين و پسين و هر يكاحنخست كار، كانت 

پيشـين ) تـأليفى(يبى كم، تحليلى پيشين و تركاز اين ميان دو ح. ندك يبى تقسيم مىكو تر

ام كـرو، ايـن اح از ايـن .(Guyer, 1998: 180-183; Kant, 1998: 130-133)انـت اسـت كمورد نظـر 

و معـارف بشـری اهميـت  هـا دانشبـودن  منظور تعيـين معيـار علـم و علمى انت بهكبرای 

، اخـالق و كرياضيات، فيزيـمانند ه او حقانيت و اعتبار علومى كيابند تا آنجا  خاص مى

  .كند مى ام تأليفى پيشين بررسىكحتى مابعدالطبيعه را با معيار اح

كوشـد  و مى كند مىرا به حس، فهم و عقل تقسيم  انسانانت سپس قوای شناسايى ك

دارای دو  انسـاندر نظـر او، . كند حس و فهم را ارزيابى ۀرد دو قوكنحوه عمل نخستتا 

مكان، مقوالت زمان و داشتن وظيفه حس با . حس و فهم است ، يعنىقوه اساسى شناخت

 هـای شـهودات ه فهم، تركيب كثـرات حاصـل از دادهوظيف . های خارجى است دريافت داده

هسـتند  انسانساختار ذهن  وه هر دوی اين قوا جزك حال عيندر . باشد حسى خارجى مى

امـا از . )Ewing, 1967: 30-40و نيز  254: 1372كاپلستون، : نك(ى در عالم تجربه ندارند ئو هيچ منش

متعلـق بـه عـالم مـاده و  انـد، يعنـى های پديداری و تجربى ان واقعيتكه زمان و مكآنجا 
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كـورنر، : نك(نيز بايد معرفتى پديداری و تجربى باشد  آنهاتجربه هستند، معرفت حاصل از 

ايـن اسـت كـه تنهـا  ،از تفكيك كـاركرد دو قـوه حـس و فهـمحاصل  ۀنتيج. )152: 1376

و  نيـز امـوری مـادی آنهادريچه ورود دانش به ذهن بشری، مكان و زمان است كه خود 

سازی و خالقيت در مفاهيم را داراست، چـون  كه قدرت كلى اند و اينكه قوه فهم تجربى

و است وابسته به مكان و زمان نهايت  آورد، در دست مى به مواد خود را از تجربه خارجى

ی مكانى و زمانى امكان دارد و خـارج ها قالبمعناداری معرفتى تنها در درون  رو، از اين

  .توان يافت ای نمى معرفتى برای هيچ گزارهمعنايى  آنهااز 

عالم  ۀختى خود، عالم هستى را به دو پارشنا معرفتانت در ادامه جريان سلبى نظام ك

عالم پديدار همان عـالم . ندك تقسيم مى نفسه فى یپديدار و تجربه و عالم ناپديدار و اشيا

معقـوالت و امـور شـامل و در مقابل، عـالم ناپديـدار است حس، تجربه و ماده محسوس 

كنـد كـه وجـود  با ارائه اين تقسـيم، كانـت اسـتدالل مى. )158: 1370كانت، (باشد  مىمجرد 

ّ  نفسه فى یاشيا  به بيان ديگر،. ات و شناخت تجربى ماستدليل بر محدوديت اصول حسي

وجـود موجـودات پديـداری، هسـتى  افـزون بـرانـت، هرچنـد كتوان گفـت در نظـر  مى

مـا از ماهيـت   منشأ معرفت مـا از تجربـه اسـت،چون اما  شوند، مىناپديدارها هم پذيرفته 

ه كـتـوانيم بگـوييم  تنهـا مى آنهاه درباره هستى كبل ،گونه شناختى نداريم ناپديدارها هيچ

حدودكننـده و يدار به عالم پديـدار، نسـبت منسبت عالم ناپد واقع در. گويى وجود دارند

در . يعنى وجود عالم ناپديدار بيانگر محدوديت و تناهى عالم پديدار اسـت مرزی است؛

تـرين  مهمانـت ك. نيز تنها به عالم پديدار محدود شـده اسـت انسانه شناخت ك حال عين

در  آنهـاه بررسـى كداند  مى »جاودانگى نفس«و  »انساناختيار « ،»خدا«نفسه را  فى اشيای

توان درباره ماهيـت  طريق معناداری نمىه يعنى ب پذير نيست؛ كانپديداری امحدود عالم 

  .دست آورد بهآنها انديشيد و معرفتى يقينى درباره  آنها

فـراوان دارد،  پديـدارها اهميـت كيـكاز تفپـس انـت، كه در فلسفه كته ديگری كن

گيری ركا بــهناشــى از  هــای انســان و تعارضموجــود در عقــل  هــای توجــه او بــه گرايش

عقــل بــه . اســت ، عقــلانســانى ديگــر از قــوای شناســايى كــانــت يبــه بــاور ك. آنهاســت

ه پروای گذر از تجربيات به معقوالت و كند، بلك نمىبسنده های حسى و تجربى  دريافت
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، انســانتــوان گفــت وجــود عقــل در  رو، مى از ايــن. را دارد آنهــای در ميــان وجو جســت

ه همواره كند ك م مىكاصل منطقى عقل ح ؛ يعنىدر اوست مابعد الطبيعىتمايلى  گرنشان

رو بـه  ؛ يعنـىالبشرط برويمسوی  بهچه بيشتر كنيم و هراتحاد بيشتری در معرفت حاصل 

. )Ewing, 1967: 241؛ و نيـز 292: 1372كاپلسـتون، : نـك(ه خود مشروط نيسـت كشرط نهايى  كي

و آن، عملـى  نامـد ط را قيـاس مىبه امور نامشروانت جريان فعاليت عقل برای رسيدن ك

انـت اسـتفاده كه كـذهنى برای تصديق قضايای مجهول به وساطت قضايای معلوم اسـت 

وی پـرش عقـل بـه سـوی عرصـه البشـرط و ناپديـدار و غيرمجـاز كعقل از قيـاس را سـ

ه چنـين كـامل دارد كعقل عطشى برای رسيدن به امور مطلق و نامشروط و  ، زيراداند مى

  . )Kant, 1998: 366–368( شدنى نيست فاده از حس و فاهمه ارضاى در استعطش

اين است كه با توجه به  آيد مىدست  شناسى كانت به نتيجه ايجابى كه از نظام معرفت

تنهـا  درنهايـتليفى پيشين در علوم تجربى، رياضـيات و اخـالق، أامكان صدور احكام ت

ود و اينكه معرفت يقينى كه بـرای ش علوم به رسميت شناخته مى گونه اينحجيت معرفتى 

محدود و بـر آنهـا مبتنـى در قلمرو عالم ماده و تجربه  ،شود ما از چنين علومى حاصل مى

اهميت اين امر بـا تفكيـك عـالم بـه . و تنها در مرزهای عالم تجربه دارای معناستاست 

تنهـا كـه ارد د تأكيـدشود، زيرا او  پديدارها و ناپديدارها از سوی كانت بيشتر آشكار مى

قـوای معرفتـى با موجودات عالم پديدار قابل شناسايى هستند و موجودات عالم ناپديدار 

كـه موجـودی دارای عقـل و دارای قـوای را  كانـت انسـانپـس . نيسـتندپذير  شناختما 

شناسايى عقالنى، تجربى، حسى و شهودی است، از منظر معرفتى تنها بـه مرزهـای عـالم 

نتيجـه سـلبى . بينـد مىرا ن آنهای ماورای ها افقو چشمان او داند  مىماده و تجربه محدود 

ختى شـنا معرفتمالت أو عقالنى از حوزه تـ مابعد الطبيعىكردن امور  اين ديدگاه، خارج

قادر نيست بـرای مقـوالتى چـون خـدا، اختيـار و  انسانعقل به باور او  ؛ يعنىاست انسان

معنای معرفتى زنـدگى از منظر كانت پس . دست دهد جاودانگى نفس حكمى معرفتى به

تنها در حوزه عالم مادی است و تنها علوم تجربى هستند كـه در يـافتن چنـين معنـايى يـا 

مابعـد الطبيعـى از قلمـرو شـناخت مـا ايجاد آن مددكار ما هستند و اينكه چون مقـوالت 

نت تصـديق اگرچه كا .ند، برای معنادهى زندگى معرفتى ما هيچ كاربردی ندارندا خارج
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انديشد، اما ناتوانى از حصول معرفت يقينى درباره  مى آنهابه  انسانكند كه درهرحال  مى

 ؛ يعنـىشـود ختى منجـر مىشـنا معرفتمالت أشان از حوزه ت ناچار به كنارگذاشتن هب آنها

  . از منظر معرفتى نقش مهمى در زندگى كنونى ما ندارند آنها

  ر فلسفه اخالقمحور د انسانجعل معنای زندگى . 2

برای فهم ماهيت معنای زندگى از منظر كانت و اينكه جعل معنا توسط او چگونه محقـق 

بـر  تأكيددر اخالق، كانت با  دارد، زيراشود، بررسى فلسفه اخالق او اهميت بسياری  مى

بـرای اخـالق، انسان بودن  گذاری و غايت در افعال اخالقى و حتى قانون انسانمحوريت 

، انساندهد؛ يعنى  قرار مى انسانمحور هرگونه اعتبار و حجيت اخالقى را در و ادرنهايت 

ی آن را هـا ارزشو حـدود كند  مىمحوِر اخالقى است كه آن معنای زندگى ما را تعيين 

محور كانت است كه مبنای نگرش دينى  انسانضمن اينكه تنها اخالق . سازد مىمشخص 

از سـوی ديگـر، اهميـت نظـام . دهـد مان مىساا را و معنای زندگى دينى م سازد مىما را 

كمـك  بـهجـواب عقـل نظـری را  ی بىها پرسشه او تمامى كاخالقى كانت تا آنجاست 

ه در نظر كو دينى  مابعد الطبيعىی ها پرسش؛ همان گويد مىعقل عملى در اخالق پاسخ 

او متعلق به حوزه ناپديدارها هستند و عقل نظری با قوای شناسايى حس و فهم خود توان 

ل فلسـفه كـانـت ك ،رو از ايـن. را نـدارد آنهاو يافتن پاسخ مناسب برای  آنهاپرداختن به 

ليـف اخالقـى كه اسـاس آن اراده آزاد و تكـدهـد  اخالقى خود را عنوان عقل عملى مى

  .است انسان

رد اخالقى، عقل خود منشأ متعلقات خويش است و مشـتغل بـه اختيـارات و كويدر ر

ار آن كسرو ؛ يعنىهای شهود حسى نه به اطالق مقوالت بر داده ،ت اخالقى استيهاترج

ه ناشـى از خـود عقـل كـاخالقى برحسب قانونى اسـت  یاه با ايجاد ترجيحات و تصميم

و  كبر وجود اراده نيـ شانت در فلسفه اخالقكرو،  از اين. )320-317: 1372كاپلستون، (است 

او درباره وجود اراده . فراوان دارد تأكيد انساننفسه در  طور فى بهليف، تمايل و قانون كت

محال است در عالم يا در خارج از عالم چيزی را بـدون قيـد و «: گويد مى انساندر  كني

، يگانه خيـر كني ۀدر نظر او اراد ؛ يعنى)12: 1369كانت، ( »، خير ناميدكشرط، جز اراده ني
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. طور پيشينى قـرار داده شـده اسـت ه در وجود آدمى بهكمطلق و بدون قيد و شرط است 

از باشـد و  ن نيسـت بـد يـا شـرّ كـدر هيچ وضـعى مم انساندر نهاد  كه اراده نيكتا آنجا

 انـت،كتـوان گفـت در ديـد  مى ،بنـابراين. خير مطلق و بدون قيد و شـرط اسـت رو، اين

نـه از  ،واسطه ارزش ذاتى خود، خير است ه هميشه بهكای است  مفهوم اراده »خير«مفهوم 

را  رده و آن كـليـف توجـه كانت سپس به مفهـوم تك. آورد ه به وجود مىكلحاظ غايتى 

دادن  ه بـرای انجـامكـای  ه ارادهكـصفت اساسى آگـاهى اخالقـى دانسـته، بـر آن اسـت 

ه بـرای كـای اسـت  آن اراده كپـس اراده نيـ .تنـد، اراده خيـر اسـك ليف عمـل مـىكت

امـا در ، )Cormick, 2008: 16-17 :و نيـز 324: 1372كاپلستون، : نك(ند ك ليف عمل مىكتدادن  انجام

ه دارای ارزشـى كـليـف در نظـر دارد كآن اعمـالى را بـرای ادای تتنها انت كعين حال 

  . باشد رامت نفس و حرمت آن مورد نظر مىكاخالقى هستند و 

به نسبت  ،شود ليف انجام مىكه برای ادای تكاو ارزش اخالقى عملى باور بنابراين به 

در ادامـه انـت ك. نـدك آن، افـزايش حاصـل مـىدادن  اهش خواست و تمايل به انجامكبا 

نظـر او در د، زيـرا نـكليـف را بـه قـوانين اخالقـى تبـديل كردن طبـق تك عملكوشد  مى

امـا قـانون اخالقـى مـورد نظـر  كردن ناشى از احترام به قـانون اسـت، كليف، لزوم عملت

حتـى الهـى  انسانى اسـت و از هـيچ منشـأ ديگـری، دارای منشأ داردليت نيز كه كانت ك

امر مطلـق وجـود  كيتنها لى، كه در قوانين اخالقى دهد ك ادامه مىاو . ناشى نشده است

ه بـه وسـيله آن بتوانيـد در عـين كـنيد كفقط بر آن قاعده عمل «ه كدارد و آن اين است 

البته اين امر مطلق بـه صـورت ديگـری  .»لى گرددكه اين قاعده قانون كنيد كحال اراده 

ه گويى قاعده عمل شـما بـه وسـيله اراده كنيد كچنان عمل «و آن اينكه شود  هم بيان مى

اصـل عملـى  كاگر ي گويد مىت سپس انك. )333: همان(» شود لى طبيعت مىكشما قانون 

خوذ از أه چـون مـكه برای اراده بشری امر مطلق قرار گيرد، بايد اصلى باشد كاعال باشد 

سـى غايـت اسـت، زيـرا بـه خـودی خـود كه ضرورتاً برای هر كمفهوم آن چيزی است 

رو، مطلقـاً اخالقـى  اليف و قوانين اخالقـى از آنكت به بيان ديگر، ؛شود مىشمرده غايت 

ه اين غايـت، همـان كلحاظ شده است  آنهانفسه  آنها امر مطلقى، غايت فىه در كهستند 

يت انسـانه كـنيد كچنان عمل  گويد مىانت ك رو، از اين. است انسان ، يعنىموجود عاقل
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 عنوان بـه حـال عـينرا، چه در شخص خودتان و چـه در شـخص ديگـران، همـواره و در 

پـس موجـود عاقـل . (Cormick, 2008: 14-15) وسـيله صـرف عنوان بـهنيد و نه كغايت تلقى 

  .تواند زمينه و مبنای اصول اخالقى قرار گيرد مى نفسه فىغايت  عنوان به

ه بنياد اخـالق در كاخالق خودبنياد است  كانت در اصول و غايت يكپس، اخالق 

مختـاری اراده كانـت خوده كم در او قرار دارد، تا آنجااخالقى و غايت آن ه انسانخود 

او . داند مى آنهااليف متناظر كليه قوانين اخالقى و تكرا اصل اعالی اخالق و يگانه اصل 

يه بر مفهوم سـعادت و فضـيلت در كى را با تانسانسپس آزادی، وجود خدا و خلود نفس 

را  آنهاو لزوم كند  مىبحث  آنهاتى امر اخالقى از طريق اخالق، بدون توجه به جنبه معرف

ه اين مفهوم و مفهوم اصـل اعـالی كوی درباره مفهوم آزادی بر آن است . دهد نشان مى

اسـتقالل اراده از هـر  عنوان بـهتـوان آزادی عمـل را  ه مىكند ناپذير جدايىهم   ازاخالق 

قـانون اخالقـى، واسـطه ايـن وابسـتگى  كرد و بهغير از قانون اخالقى تعريف تنها چيزی، 

گـرفتن دو مفهـوم سـعادت و فضـيلت در عمـل  نظر نيز با در. گيرد ی را مفروض مىآزاد

ديگر در اين جهان، لزوم وجود جهانى ديگر و بقای كبه ي آنها ناپذيری اخالقى و تحويل

: 1367كـورنر، : نـك( كنـد را از طـرف خداونـد اسـتنتاج مى ى و لزوم ضمانت آن انساننفس 

  .)Walsh, 1967: 318يز و ن 309-314

، اما گويد مىجواب عقل نظری را در عقل عملى پاسخ  ی بىها پرسشانت كبنابراين 

گـويى معرفتـى  ، پاسـخها ايـن پرسـشانـت بـه كگويى  پاسخه كاهميت مسئله اينجاست 

انـت كه اساس و غايـت اخـالق كاين تر مهماز همه . ه از ديد امر اخالقى استكبل ،نيست

 واقـع در. گـردد ه اخالق مورد نظر او، خودبنياد و اساس دين مىكتا آنجا است  انساندر 

وقتـى  رو، از ايـندهـد و  و اصل و غايت اخالق قـرار مى كيت را محور، مالانسانانت ك

يا هر موجود عاقل، غايت بالذات يا غايت مطلـق اسـت، مقصـودش ايـن  انسان گويد مى

ى و خـارج از هـر قسـم هرگونـه زنجيـره علّـه به مفهومى خاص، آدمى بيرون از كاست 

ای از اخـالق  بنـابراين هرچنـد ضـمانت جنبـه. مراتب وسـايل و غايـات قـرار دارد سلسله

سعادت و فضيلت آن به عهده خداوند است، اما تعيين محتوای امر اخالقـى  ، يعنىانتك

لت است و خداوند در آن نقش چندانى، جز ضمانت سعادت و فضـي انسانبه عهده خود 
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قـوانين  هـای ردن اصـول و غايتك انسـانىتعيـين محتـوای امـر اخالقـى يعنـى . آن ندارد

هـدف و  ، زيراى استانساناخالقى همان راززدايى از اخالق و تنزل اخالق در حد عقل 

ی خـود، هـا توانايىيت نيز بر اساس تمـايالت و انسانيت است و انسانانت كغايت اخالق 

غير از خـودش توجـه  ىمنشئه به كند، بدون اينك تعيين مىاخالقى را  های اصول و غايت

  .داشته باشد

توضيح بيشتر اينكه در نظر كانت انسان چون موجودی عاقل است، اصل كلى اخالق 

نيـز اگـر بناسـت اصـلى در . يابـد كند و به آن وجـدان مى عنوان امر مطلق تجربه مى را به

ای بيـرون از  ا باشـد، بايـد از سرچشـمهها و مقاصد ناشى از آنه اخالق مستقل از خواهش

 انسان از جهت اينكه موجودی عاقـل اسـت،. هرگونه زنجيره علت و معلول نشئت بگيرد

تنها تـابع امـر مطلـق، بلكـه  پـس موجـود عاقـل نـه. استگاه چنين اصلى تلقى شـودبايد خ

كنـد،  ت مىتنها از قانون اخالق تبعيـ به بيان ديگر، هر موجود عاقل نه. آفرينندۀ آن است

پس كليت اخالق كانـت يـك اخـالق . )298: 1367كـورنر، (آن است  گذار قانونبلكه خود 

رو، در عقل عملى و اخالق كانت، هر مفهومى تنها در محدودۀ عقل  از اين. انسانى است

انســانى معنــا دارد و هــر مفهــوم و ارزشــى خــارج از حــد عقــل انســان در دايــره اخــالق 

هـای  های انسانى ايـن اسـت كـه بـر ارزش خالق مبتنى بر ارزشويژگى اين ا. گنجد نمى

هـم در جهـان  دينى اتكا ندارد؛ يعنى مبنای دينى ندارد و چون دارای مبنـای انسـانى، آن

های انسانى مختص  جديد علمى شده و راز زدايى شده است، چنين اخالقى دارای ارزش

ا و امـور عقالنـى و مابعـد هـای آن، رازهـ رو، در ارزش از ايـن. اين جهـان جديـد اسـت

ها بـا  ويژه كـه انسـان اند؛ بـه اند يا از منظر انسانى فهم و تفسير شـده الطبيعى يا زدوده شده

توانند مبانى متفاوتى را برای آن فراهم سازند كه باعث تزلـزل  شرايط مختلف فكری مى

انسـانى، باعـث  واسطه ابتنای اخالق كانتى تنها بر معيارهـای خالصه اينكه به. شود آن مى

ــه زدوده ــى و ب ــد الطبيع ــان  شــدن عناصــر مابع ــه هم ــده اســت ك ويژه الهــى از آن گردي

  .باشد شدن اخالق است، هرچند اخالق او دارای عناصر با ارزش ديگری نيز مى انسانى

كانتى، معنای زنـدگى دنيـوی و  ۀشد انسانىمحور و  انسانتوان گفت اخالق  حال مى

جواب حوزه عقل نظـری را  ی بىها پرسش، زيرا هم كند مىن حتى اخروی كانتى را تعيي
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ايـن  را در انسـانافعـال اخالقـى  هـای و غايت ها ارزشو هم مبنا، قواعد،  گويد مىپاسخ 

بـا او هـم تعيـين  انسـانكند و نيز با تعيـين جايگـاه و نقـش خـدا، نسـبت  جهان تعيين مى

 كـامالً ، نگـرش سـوبژكتيو دوره مـدرن، در اخـالق كانـت نمـود به بيان ديگر. گردد مى

مالت اخالقـى تـأاز همه جهات مبنـا و محـور  انسانكه  صورت اينبه  ؛يابد آشكاری مى

شود  شده و حجيت هرگونه قانون، ارزش و افعال اخالقى بر اراده و خواست او متكى مى

اش  دارد تا كليت اخالق زنـدگىبنياد خويش تالش  ى با ابتنای بر عقل خودانسانو چنين 

  . دكنرا تعيين و اجرا 

ی اخالقـى هـا ارزش ، يعنـىبنابراين، معنای زنـدگى مـورد كانـت در حـوزه اخـالق

شود و نيازی بـه كشـف  خودبنياد جعل و ايجاد مى انسانی زندگى، توسط معنا بهمربوط 

ه و بـرای بشـريت بـكرده جعل و مقرر  انسانخود را نيست، زيرا همه موارد اخالقى  آنها

ى و عظمـت سـعادت انساندر اينجا كانت به اراده آزاد . نموده استصورت كلى تجويز 

قدری توجه دارد كه ناگزير برای نتيجه افعال اختياری او ه ب انسانناشى از افعال اختياری 

تواند ضامن هستى چنـين جهـانى  نمى انسانداند كه  و چون مى كند مىجهان ديگر جعل 

پـس در اخـالق كـانتى . كند كه ضامن اين جهان است ناچار خدايى را جعل مى هباشد، ب

كـه جهـان  صورت اينبه  ؛يابند ی معنای زندگى پاسخ مربوط خود را مىها پرسشبيشتر 

دارای خدايى است كه ضامن سرای آخرت است و جهان آخرت ضامن و غايـت افعـال 

در نظـام  واالجايگاهى بـس شايسـته و  انساناست و اينكه  انساناختياری و سعادتمندانه 

گذاری اخالقى برای جهـان اسـت و تنهـا اوسـت كـه  ، زيرا تنها او منشأ قانونهستى دارد

 انسـانهسـتى بـر مـدار فهـم، خواسـت و اراده  ۀغايت چنين قـوانينى اسـت و اينكـه همـ

كـه  صورت اينگردد؛ به  نهايت اينكه جای خادم و مخدوم از نو تعريف مىدر. گردد مى

و آدمى مخدوم خداست؛ يعنى خدا تنها از آن جهـت مـورد نيـاز اسـت  انسانخدا خادم 

كننده غايت افعال اخالقى ماست و اگر امكان داشـت تـا چنـين نيـازی  تأمينكه ضامن و 

  .بدون فرض خدا برآورده شود، ديگر خدا نيز مورد نياز نبود

در اينجا مقدم بر نقد ارتباط ديـدگاه اخالقـى كانـت بـا معنـای زنـدگى، الزم اسـت 

كانـت بـر  تأكيـد اول اينكـه: شـود نقـداختصـار  بهانسجام درونـى و عقالنـى ديـدگاه او 
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تواند برای حفظ  مى انسانكند كه آيا  در اخالق اين پرسش را مطرح مى انسانمحوريت 

يـا ايـن اجـازه را آ، انسـانبـودن  غايـت مطلق يعنـى ؛ی اخالقى، خود را فدا كندها ارزش

بنـابراين در . كنـد آنهـاديگران خود را فـدای  های غايت تأمينبه منظور  انساندهد تا  مى

تواند فدای اهـداف  فلسفه اخالق كانت مشخص نيست كه تا چه حد اهداف ديگران مى

تكليفـى بـرای طبيعـت  مثابـه بهمن شوند و آيا پيشرفت طبيعـت عقالنـى ديگـران را بايـد 

دوم اينكـه كانـت در خصـوص ابتنـای . )148: 1370محمدرضـايى، (؟ لحاظ كنمعقالنى خود 

اينكه مـالك صـحت و خطـای عمـل اخالقـى، انگيـزه و تكليـف  ، يعنىاراده بر تكليف

 آنهـاموارد متعددی از اعمال اخالقى وجود دارنـد كـه در  ، زيرااست، افراط كرده است

، اگـر اهـداف هـيچ نقشـى نداشـته به بيان ديگر د؛و تكليف مقدم هستناهداف بر انگيزه 

تنهـا توان همه اعمـال را  پس نمى .گردد تكاليف اخالقى غيرممكن مى دادن باشند، انجام

طريقـى بـا نتـايج و اعمـال بيرونـى ه بلكه تكاليف اخالقى نيز بـ ،از سر تكليف انجام داد

ر ضرورت وجود جهان ديگـر از طريـق تحقـق سوم اينكه استدالل كانت ب ؛ارتباط دارند

 بـراد. دی. بـه گفتـه سـى. ازگار اسـتقداست و خيرمطلق در آن، استداللى ناتمام و ناس

كـه  گويـد مىيكـى از مقـدمات  ، زيـرامقدمات كانت در اين استدالل باهم ناسـازگارند

ى ولـ كنـد، زيرا عقل عملى به آن حكـم مى كمال اخالقى يا قداست قابل حصول است،

 ، زيـراچه در اين عالم و چه در عـالم ديگـر، قابـل حصـول نيسـت گويد مىمقدمه ديگر 

  بودن ناپـذير يقـين مسـاوی اسـت بـا حصـول بـهپايـان  بودن پس از زمـان بـى قابل حصول

)Broad, 1944: 140 چهــارم اينكـه گـذر كانــت از . )168-166؛ 246: 1370رضـايى،  محمد: بـه نقـل از

كانـت نيـز  ، زيـراعقالنـى ديـن بـر اخـالق توجيـه الزم را نـدارد اخالق به دين و ابتنـای

تواند  پذيرد كه اين امر مى ها و نقش تمايالت مادی را در نيل به خيرمطلق مى محدوديت

بلكه نوعى نقش مكملى  ،پس دين متكى بر اخالق نيست. مانع سير به سوی قداست شود

تـوان  رغم ديـدگاه كانـت مىبه ؛ يعنىدكند تا تمايالت اخالقى ما كنترل گردن را ايفا مى

ای برای تقويت غلبه بر تمايالت و اميال مـادی دانسـت  مناسك و آداب مذهبى را وسيله

را برای تكامل اخالقى هرچه بهتـر مـا وضـع كـرده اسـت  آنهاكه موجود عاقل نامتناهى 

  .)277-276: همان(
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هـای  ارای محـدوديتى كـه دانسانن است كه آاما مشكل اساسى چنين جعل معنايى 

تواند بر همـه حقـايق هسـتى احاطـه يابـد تـا  چگونه مى ،معرفتى و اخالقى متعددی است

كلـى  طور بـهو چون در عمل قادر به كشف اسـرار هسـتى  آنها حكمى قاطع نمايددرباره 

نيست، بـه جـای پـذيرش محـدوديت خـود، بـا اصـرار بـر محوريـت هسـتى شـناختى و 

يى آنهـاو دهـد ی هستى پاسخ ها پرسشهمه به تا كند  مىختى خودش، تالش شنا معرفت

ضمن اينكه تعـدد . از حيطه معرفت بشری كنار گذارد ،گويى ناتوان است را كه از پاسخ

شـود تـا امكـان حصـول  ی گوناگون از حقايق هسـتى باعـث مىها ىو وجود تلق ها انسان

معنـايى نسـبى  و حتى دپذير و مطلق از زندگى منتفى گردكمترتغييرمعنايى كلى، واحد، 

  .ی كثير جعل گرددها انسانو متكثر و مبتنى بر ساليق 

برتـر  ىجايگـاه انسـاناست كه اگرچه آن مشكل ديگر معنای زندگى از نظر كانت 

نيـز و  ها انسـانو تمـايالت  ها ديدگاهآورد، اما با توجه به تنوع  دست مى در نظام هستى به

 از، و امتنـاع كانـت آنهـاشـمول مـورد قبـول  جهـانامتناع رسيدن به قواعد و اصول كلى 

توانـد  مىو همـين امـر شـود  گرايى اخالقى نتيجـه مى ارجاع اصول اخالقى به دين، نسبى

در ايـن  ، زيـراهرج و مرج سازد احتمال بهرا دچار نسبيت و  انسانمعنای زندگى اخالقى 

ن اصـول اخالقـى عنـوا هى مجـاز اسـت تـا نظريـه و خواسـت خـود را بـانسانرويكرد، هر

اخالقـى يـا اخـالق متكثـر و  بى ،كـه نتيجـه آنكنـد ضروری و كلى بر ديگران تحميـل 

  .ضابطه است بى

توان گفت كـه اگرچـه فلسـفه اخـالق كانـت واجـد معنـايى از  مىاختصار  بهبنابراين 

دهـد،  برجسـته نشـان مى طور بـهرا در نظـام هسـتى  انسـانزندگى است و ارزش اخالقى 

و  ه عنوان فاعل و غايت اصول اخالقـىب انسانل خودبنيادی اخالقى و تلقى اصرار بر اص

سـاختگى از زنـدگى بـه  و جعلـى ىيمعنـا به ، انسانهای اخالقى  به محدوديت ىتوجه بى

مكان تغييـر و تخريـب الحظه ، هر ها انسانتوجه به تمايالت  كه باانجامد  مى انساندست 

ای حقيقـى معنـ تـأميندر  نهايـتدرنتى از اخـالق فهم كـا ،مين دليله به آن وجود دارد؛

 ،احساس معنای زندگى كنـد انساندر اين تفكر،  بسا زندگى آدمى ناتوان است، زيرا چه
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دليل اين امر بحـران معنـای زنـدگى در . زندگى او معنايى داشته باشدنيز  واقع بهنه اينكه 

  .رقم زده است انسانهای متعددی را برای  است كه چالشجديد دوره 

  جعل معنای زندگى در نظريه دينى. 3

يابد،  بخش سوم و مهم از نظام فلسفى كانت كه معنای زندگى وضوح بيشتری در آن مى

مĤبانــه و  كــامًال عقالنــى، بشــراهميــت اصــلى فلســفه ديــن او تعبيــر . فلســفه ديــن اوســت

در آن  رو، از ايـن. مدارانـه مبتنـى اسـت انسـانكه بـر اخـالق  محورانه از دين است انسان

پاسخ خاص خـود  ىدين ۀی معنای زندگى، از منظر فلسفها بيشتر پرسشهمچون اخالق، 

ی الزم را برای تالش در معنادهى به زندگى ها افقكانتى  انسانآورند و به  دست مى را به

  .دهند مى

. بيان شده اسـت ادین در محدوده عقل تنهتاب كانت درباره دين در كمباحث اصلى 

و بـروز آثـار ايـن دو انگيـزه در  انساندر وجود  شرح مقابله خير و شرّ  واقع درتاب كاين 

. سـتوو در افعـال ا انساندر وجود  رفتار اجتماعى او و اميد به پيروزی نهايى خير بر شرّ 

دانست و تا آخر عمر هـم  انت خود را ديندار و مسيحى معتقد مىكه كبايد توجه داشت 

كـه بـا معنـای زنـدگى  كانـتاهميـت ديـدگاه  پايبند ماند، ولىر اين اعتقاد دينى خود ب

او  گاه است؛ يعنى در ديـد ىاخالقامور بر او مورد نظر يابد، ابتنای دين  ارتباط عميقى مى

 رو، از ايـن. ه از وجهه نظر خاص مورد نظـر قـرار گرفتـه اسـتكدين همان اخالق است 

بـودن ديـن  كه نتيجه آن خودآيينورزد  ودن اخالق اصرار مىب كانت بر مفهوم خودآيين

خـود و  و مرجع ديگری غير از أى از مبدانسانه فرد كاست اين امر آن الزمه  .شود نيز مى

انت در مقدمه چـاپ اول ك ،رو از همين. ندكاراده معقول درونى خود دستوری دريافت ن

  گويد مى دین در محدوده عقل تنهاتاب ك

موجود آزاد است و البته به  كي عنوان به انسانه مبتنى بر مفهوم كاخالق تا آنجا 

نه  ،موجود وابسته به قوانين نامشروط است كهمين دليل به موجب عقل، خود ي

ليـف خـود را از آن كم بر او باشد و تكه حاكديگری دارد  شىءی معنا بهنيازی 
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ه بخواهـد آن كود قانون عقل دارد ند و نه نياز به انگيزه ديگری جز خكدريافت 

ار خـويش بـه هـيچ وجـه كـبـه دادن  بـرای سـامان انسـانپس  …ندكرا مراعات 

  .)40: 1381كانت، (افى است كه قوه عقل عملى ناب برايش كبل، نيازمند دين نيست

جـوهر ديـن را بـه دو  نخسـتدادن ماهيت دين،  انت برای بيان مقاصد فوق و نشانك

مصـلح  ديـن عقالنـىِ  ـ دوم يفات، عبادات و مراسم عبادی؛دين تشرـ  يكم: ندك قسم مى

نـوع اول بـه نـوع دوم را الزامـى ديـن ، تبـديل انسـانامـل تـاريخى كدر تگاه  آن .اخالق

اعتقادات و امور الهـى،  ، يعنىى از عناصر اصلى دين اولكه الزمه آن حذف يكداند  مى

از . اخالقى جايى ندارد انسانهى برای دومى، عناصر الدين در  ، زيرامعجزات استمانند 

در اين صورت گوهر آن نـه  ،دين اخالقى باشد كاگر دين بخواهد ي«: گويد مى رو، اين

ام كـعنوان اح اليف بـهكبرای مراعات تمام ت انسانه خصلت قلبى كبل ،تشريفات و مراسم

 آنهـاا بـا ه تاريخ، آغاز خـود ركتمام معجزات  ،در اين صورت .دهد كيل مىالهى را تش

 ،)129: همـان( »حذف گردند انساناز حوزه باور  كلى طور بهنهايت  پيوند زده است، بايد در

ه بـاور بـه وجـود كـ گويـد و مى نـدك حال وجود معجزات را نفـى نمـى كانت درعيناما 

بايد در ديـن اخالقـى، بـرای  آنهای خردمند وجود دارد، اما ها انسانمعجزات حتى برای 

معجزات وقايعى  واقع ، زيرا درود، جايى برای دخالت معجزه قرار ندهنداليف دينى خكت

بـرای مـا مطلقـاً ناشـناخته  آنهـاگذاری علل تأثيره قانون اند ك مربوطه به جهانى هستند ك

در ديـدگاه اخالقـى، مـا در صـدد شـناخت علّـى  ، زيـرااست و بايد ناشناخته باقى بمانـد

  .برای ما اهميت دارد آنهاعملى  تأثيره كبل ،های مافوق طبيعى نيستيم پديده

مديريت زنـدگى مـادی همچون حتى در امور روزمره  انسانانت كدر نظر  ،رو از اين

 اش ىاربردهای عقلـكرا در  آنهاحساب آورد يا   و نبايد معجزات را به دتوان نمىنيز خود 

و ظهـور انـت سـپس بـروز ك. دهد  ضروری است دخالت انسانه در تمام امور زندگى ك

اولى  .دين اخالقى ناب ،دوم ليسايى؛كدين  ،اول :داند دين در جامعه را به دو صورت مى

طـور  بهاولى  .است ام عقلكاما دومى برخاسته از اح ،استمبتنى دين بر وحى و پرستش 

امـل تـاريخى، نگـرش كامـا در جريـان ت ،لحاظ تاريخى مقدم بر دومى اسـت و بهى عطبي

 ، ديـنماند در تاريخ باقى مى سرانجامشود و آنچه  به دومى تبديل مىاز اولى  انساندينى 
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ى بيشتر نيست و آن هـم تنهـا ديـن كانت دين حقيقى يكدر نظر  ،بنابراين. نوع دوم است

ه كـايـن اسـت  ها انسـانرسـالت مـا  رو، از ايـن .است انساناخالقى ناب و مبتنى بر اراده 

 ، يعنـىيهود و مسيحيت را به دين عقالنى نابچون همهای تاريخى وحيانى تجربى،  دين

ويژگى . نيمكه توانايى عموميت در ميان همه آدميان را دارد تبديل ك ىانتكدين حقيقى 

ه تمـام كـتوانـد تعمـيم يابـد و بـاقى بمانـد  خاص دين اخالقى و عقالنى ناب، چنـان مى

در نظـر  رو، ز ايـنا. را از هر نژاد و قومى زير پوشـش روحـانى خـود قـرار دهـد ها انسان

تحقـق  ،شـود كانت هرچه باورهای دينى تاريخى مبتنى بر وحى به دين عقالنى نزديـك

عقالنيـت چيـزی جـز تجلّـى الوهيـت در  ، زيـراشـود تر مى كومت الهى عقـل نزديـكح

  .)34: همان( نيست انسانزندگى 

ه بـه كال را معنای خير اع انسانه كبر اين امر توجه دارد  حال عينانت در البته خود ك

با ايـن  ؛تواند تحقق بخشد است، نمىوابسته به خصلت اخالقى ناب  یناپذير كيكنحو تف

. نـدك ه برای تحقق آن معنا عمل مـىكند ك ليفى برخورد مىكوصف در وجود خود به ت

يابد، زيرا  ميت اخالقى جهان مىكاری يا هماهنگى با حاكخود را معتقد به هم رو، از اين

روی او  در پـيش ،يابـد و بـدين ترتيـب ايـن غايـت تحقـق مىاست كه ق فقط از آن طري

اعتقـاد بـه  ،در اين خصوص. شود اندازی از راز افعال الهى در اين مورد گشوده مى چشم

قادر،  يى چون خالقِ ها ويژگىخدا دارای  ،ه مطابق نياز حقيقى عملى استكدين حقيقى 

قلمــداد خيرخــواه و غمخــوار اخالقــى او، مــدبر قــوانين مقــدس و قاضــى عــادل  مِ كحــا

روشنى مبين نسبت اخالقى  ، زيرا بهگونه رازی وجود ندارد هيچگردد و در اين باورها  مى

بايد در  ،ند و بنابراينك عرضه مى انساناست و خود را تماماً به عقل  انسانخداوند با نوع 

اين تلقى از قوانين و  كه حالىدر ،)193-7: همان(تجلى يابد  ها سانانترين  باور دينى، اخالقى

ه كـاست و خيرخواهى او در ايـن اسـت  انسانمتناسب با قداست  انسانميت خدا بر كحا

نـد و ك مال توانا مـىكرا برای رسيدن به  آنهابه خصلت اخالقى بندگان خود نظر دارد و 

بـا قـانون مقـدس  انسـانشـرايط همـاهنگى ه به كنيز عدالت او از جنبه خيرخواهى است 

  .استمحدود 

جانبه مـورد پرسـتش و  خواهد در يك كيفيت اخالقى متمايِز سـه واقع خداوند مى در
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جانبۀ خدا برای انسان تنها از جهـت عملـى دارای  خدمت واقع گردد، اما اين الوهيت سه

يرممكن است و كه از جهت نظری و توصيف ذات خدا غ معنا و قابل فهم است، درحالى

انسان فقط آنچه را كه دارای شأن عملى است «به گفته كانت . آيد حساب مى يك راز به

آنچه كه در غايات نظری فراتر از مفاهيم ماست، از  ولى تواند كامًال بفهمد و دريابد، مى

. )194: همان(» تواند به نحو ديگری برای ما روشن شود يك جهت يك راز است و البته مى

كنـد كـه  هايى مانند دعوت، راز كفاره و راز انتخـاب يـاد مى از اين رازها با عنوان كانت

اش آنها را بـه  تواند در زندگى عملى فهم معنای دقيق آنها در توان انسان نيست، اما او مى

از سوی ديگر، كانت با توجه به اهميتى كه بـه ديـن حقيقـى عقالنـى در مقابـل . كار برد

پـردازد و  به تبيين معنای خدمت دينى يا خدمت در دين حقيقى مى دهد، دين وحيانى مى

وحـى مبنـای ديـن . كنـد رو، دوباره دين را به دو قسم وحيانى و طبيعى تقسـيم مى از اين

. اولى و تكليف مبنای دين دومى است كه همان دين انسانى عقالنى و اخالقى ناب است

قل است؛ به اين عنوان كه در محتوای آن رو، دين طبيعى در باور او دين اصالت ع از اين

عناصر دين طبيعى برای دين وحيانى ضـروری . يك ضرورت اخالقى شناخته شده است

  توانـد بـه مفهـوم ديـن اضـافه شـود، امـا عكـس آن است، زيرا وحى تنها توسط عقل مى

رو، شأن طبيعى دين اين اسـت كـه هـركس بـه واسـطۀ عقـل  لزوماً صادق نيست و از اين

تـوان بـه واسـطه آن ديگـران را  پذيرد و شأن تعليمى آن، اين است كه مى آن را مىخود 

  .هدايت كرد

ه در آن، عقـل كباشد  انسانانت دين بايد در خدمت نظام اخالقى كدر نظر  ،بنابراين

پس اگر غايت دين صرف پرستش خدا باشد و اصـالح اخالقـى در . بر وحى مقدم است

اعمالى  ؛ يعنىشود گرفتار گمراهى دينى يا دين دروغين مى انسانآن معقول واقع گردد، 

ه بنا بر سنت رايج بـرای جلـب رضـای كن مقدسه و غيره كاقدام به نذر، زيارت امامانند 

وشـش بـرای كدين حقيقى جز  كه حالىدر ،از نوع اغوای دينى است ،شود خدا انجام مى

اساسى دين حقيقى ايـن اسـت اصل  رو، از اين. ى چيز ديگری نيستانساناصالح اخالق 

توانـد  ه معتقد اسـت مىكرفتاری و عمل صالح، هر اقدام ديگری را  جز خوشب انسانه ك

ند، صرف اغوای دينى و شبه خـدمت بـه خـدا تلقـى كانجام دهد تا رضای خدا را جلب 
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ه مؤمنـان كـبـه خـدا ) اخالقـى(انـت خـدمت حقيقـى كپس به گفته . )169-17: همان(كند 

شـهروندان ايـن  عنوان بـهحال به موجـب قـوانين اختيـار  و درعين باع قدرت اوعنوان ات به

در خدمت قلب است در روح و  ؛ يعنىخدمت نامرئى است كنند يك ومت عمل مىكح

اليف واقعـى او كـو فقط در خصلت اخالقى او و در مراعـات تمـام ت انسانيت ذات واقع 

 رو، از اين. شود ه صرفاً برای خدا انجام مىكام الهى قرار دارد، نه در اعمالى كاح عنوان به

  :گويد مى

نفسه برای جلـب رضـای خـدا و از  نى، اگر صرفاً اخالقى نباشد و فىهر اقدام دي

يعنـى اعتقـاد بـه  ؛پرستى است ، بتهای ما باشد ارضای خواست ۀاين طريق وسيل

قـوانين  ه چيزی نه به موجب طبيعت بتواند منشأ اثر واقع شود و نه به موجـبكاين

جزماً باور  انسانه فقط بتواند نتايج مطلوبى به بار آورد، هرگاه كاخالقى عقل، بل

ه دارای همان نتايج خواهد بود و سپس با اين اعتقاد قواعد صـوری آن را كند ك

  . )251-250: همان(ند كمراعات 

ر در امـو انسـان شـوند مىه موجـب ك برد مىانت سپس سه نوع ايمان اغوايى را نام ك

ه چيزی را از طريق تجربه كاول اعتقاد به اين: فوق طبيعى از مرزهای عقل خود فراتر رود

 ،دانيم ذهنى تجربه، ما وقـوع آن را محـال مـى كه طبق خود قوانين برونتوان شناخت  مى

بـه عقلـى تـوانيم از آن مفهـومى  ه از آنچـه نمىكـمثل ايمان به معجزات؛ دوم اين اعتقاد 

وشيم تا كه برای بهترين عاليق اخالقى ما ضروری است بكوان چيزی عن دست آوريم، به

ه كمثل اعتقاد به رازها و اسرار؛ و سوم اين اعتقاد  ،آن را تحت سلطه عقل خود درآوريم

وجـود آوريـم ه صرفاً از طريق استعمال وسايل طبيعى، مثل نماز يا روزه بتوانيم اثری را ب

انت بـر نمـاز كدر مورد اغوای سوم، . )251: همان(راز است  كه چگونگى آن برای ما يك

در نظر او نمـاز زيرا ، داند مىپرستى  اغوای خرافى و بت كبيشتری دارد و آن را ي تأكيد

های  ابـراز خصـلت ه نيـازی بـهكـابزار آرزو در مقابـل موجـودی  كچيزی نيست جز ي

 كهيچ يـ رو، يناز ادهد و  اری انجام نمىكپس نماز  .ننده ندارددرونى مشخص آرزوك

ام الهـى ملـزم بـه انجـام آن هسـتيم بـر كـعنـوان اح هه مـا بـكرا  انساناليف اخالقى كاز ت

. )252: همان(رده است كبه خدا خدمت ن واقع درسى كپس با عمل نماز خواندن . آورد نمى
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ه مؤمنان در امر دين بيش از عدالت و صـفات ديگـر خـدا، بـه رحمـت او كاين ،نهايتدر

، اسـتالهـى  هـای خواهان اسـتفاده آسـان از نعمت انسانه كاست آن نشانه  ،چشم دارند

ه افـراد كـگـردد  يه بر اصل رحمت برای رستگاری اخالقى او موجـب مىكت كه درحالى

  .شوندگرفتار گمراهى  ،نند و از اين طريقكن ىار برای اصالح خود اقدامكهاگن

ام الهـى كعنوان اح اليف ما بهكانت همان شناخت تكلى دين در نزد كبنابراين معنای 

دادن  نه برای انجام ،آمده است انسانردن ك كه برای زندگىاست و اين دين، دينى است 

پـس اسـاس ديـن . شدن از رحمت او مند ردن خدا يا بهرهك اعمال عبادی به منظور راضى

ه حتـى ايـن اخـالق هـم در كدهد  يل مىكى تشانسانحقيقى را همان اخالق عقالنى ناب 

كه از طـرف نه اصول و باورهای مافوق طبيعى يا اسرار و رازهايى  ،قرار دارد انسانود خ

پوشيده  انسانماهيت اين رازهای الهى برای  ، زيرااند مقدس نازل شده های خدا در كتاب

 ،بايد به زندگى عقالنى خود بر اساس اخـالق و عقـل خـود بينديشـد انساناست و چون 

دخالـت دهـد و نيـز چـون مبـدأ افعـال  اش ته الهى را در زندگىتواند رازهای ناشناخ نمى

است به دو صـورت رحمـت الهـى و عقـل  انسانه سعادت نهايى ك آنهااخالقى و غايت 

پس اخالق و نيـز ديـن  ،شود و ما از ماهيت رحمت الهى شناختى نداريم ى طرح مىانسان

مرزهـايش شـناخت علمـى  و نيم تـا بتـوانيم از آن و حـدودك عقل بشری بنا مىپايه را بر 

  .داشته باشيم

بسـا در  و چـه انـت مسـتلزم نفـى خـدا نيسـتكاخالق و دين مورد نظر  به بيان ديگر،

ه حقيقت، حتى حقيقت دينى و اخالقى تنهـا كغايت آن نيازمند به خدا باشد، اما از آنجا 

زها و اسـرار را ، يعنىپس ماهيت خدا و امور ماورای عقل ،دارند امعن انساندر پرتو عقل 

نند و چون در اين عمل، عقل قدرت شـناخت كى عبور انسانالهى نيز بايد از صافى عقل 

، آنهـاچيسـتى از شناخت به دليل نداشتن ، آنهاندارد، ضمن تصديق وجود  آنهاعلمى از 

و در مـورد  گـذارد مىنـار كرا از دايره زندگى عقالنى، اخالقى و حتى دينى خـود  آنها

خـود از سـوی اليف دينـى نيـز بايـد كـگردد، اعمـال و ت ى مىانسانن نيز ه تفسير آكدين 

ويژگـى اساسـى ديـن، همـان  و ندارنـد انسـانخارج از  ئىچون منش ؛تعيين گردند انسان

چون مبنـای ديـن و  ،رو از همين. عنوان اوامر الهى است بهاليف اخالقى كی توجو جست
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متـون و پيـامبران دينـى دسـتور واسـطه  هبـخـدا نيـز از بيـرون . قرار دارد انساناخالق در 

در عقـل نـاب از طريـق ه اوامـر الهـى را كـه خدای او خدايى درونى است كبل ،دهد نمى

صفاتى چـون  ،ندارد اذهنى معن خدای برونچون  ،بنابراين. دهد به او دستور مىوجودش 

ندارد و نيز دين  اانت معنكروايى مطلق برای  ميت مطلق و فرمانكرحمانيت، قهاريت، حا

دهد و تنها دين حقيقى، ديـن  پرستش و وحيانى نيز اعتبار و حقانيت خود را از دست مى

در ديـن . شود مى كه با قوای طبيعى عقل آدمى دركى و عقالنى ناب است انسانطبيعى 

حقانيت دينى، قوای طبيعـى عقـل آدمـى اسـت، وجـود و  كى نيز چون مالانسانطبيعى 

نفـى زيـر سـؤال رفتـه و  كـامالً اسرار و رازهای دينى و عبادات دينـى حقانيت معجزات، 

ى و مبتنـى بـر قـوای انسـان كـامالً ديـن  كانت نيز يـكبنابراين دين مورد نظر . گردند مى

ه در آن هيچ عنصر رازآلود وجود ندارد و همه واقعيـت آن، حتـى كاست  انسانعقالنى 

تر رفته و درباره خـدا  انت حتى پيشك ،رو ناز اي. واقعيت دارد انسانخدا نيز در حد فهم 

  :گويد مى

ه بپرسند كه انديشه خود من است، ياوه است كخدا چيزی بيرون از من نيست، بل

ذهنـى  ك اصـل درونصرفاً ي» خدا هست«ه كاين قضيه  …» آيا خدايى هست؟«

ه كـجـوهر اسـت  كخدا ايدئال ي …خدا محصول عقل ماست  …انديشه است 

آورد  عقل از خود مفهوم خدا را پديـد مـى …آفرينيم  ويشتن مىما خود برای خ

بــه خــود  واقــع دره كــانــد  مفــاهيم اعتباری آنهــامفهــوم روح، خــدا و ماننــد  …

توانـد  مى) خدا(اما هستى چنين موجودی  …اند  ايدئالى ،واقعى نيستند. استوارند

ه كـنم كـه چنان عمـل كيعنى ضرورت اين ؛فقط از لحاظ عملى درخواست شود

 …ايم  ردهكـبخـش عمـل  انگيز، اما رسـتگاری ن موجود هراسگويى به فرمان اي

كــه اخالقــاً ى انســانه در عقــل كــجــز اين ،معنــايى نــدارد »خــدايى هســت«قضــيه 

ه خـود را تعـين كـشـود  اصـل برتـرين يافـت مى كي ،خويش است ۀنندك تعيين

رفتار خود قرار دهد  ناپذير راهنمای ه آن اصل را وقفهكيابد  بخشد و مقيد مى مى

ه كـفرض اين نيسـت . در فرمان مطلق …تواند يافت شود  خدا فقط در ما مى …

ه امر يـا كدهد، بل ناپذير بر من مى ی تخلفها انه فرمكجوهری برتر از من هست 
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چونـان  انسـاندهنـده بيـرون از  آن فرمـان …نهى از سوی عقل خود مـن اسـت 

  .)45-40 :همان( نيست انسانجوهری متمايز از 

نخسـت نتيجه حاصل از نظريه اخالقى كانت در جعل معنای زندگى اين است كه او 

ى، معنای اولـوهى و مـاورايى انسانبا ابتنای دين بر اخالق و در نهايت بر اراده و خواست 

 ،دهـد او قـرار مىهای  و خواست انسانزدايد و چون خدا و دين را در خدمت  دين را مى

ى ندارند، بلكه ساخته عقل انسانخدا و دين واقعيتى ورای ذهن و عقل به باور او  نتيجه در

طـور  بـهچنين خدا و دينـى . اند ساخته شده انساننيازهای معنوی  تأمينبرای كه اند  بشری

بر تن  انسانلباسى كه  ؛باشند انسانتوانند دارای كاركردهای معنادار مورد نياز  مى ىطبيع

 بـه بيـان ديگـر، .كنـد آنها را برای زندگى ما تعريف مىكند، ويژگى و كاركرد  مى آنها

وظـايف و  رو، از ايـنكند و  را تعيين مى آنهانوع نياز بشر به خدا و دين است كه ماهيت 

ايـن امـر واقعيـت نگـرش . گردد نيز توسط فهم و نياز بشری تعيين مى آنهامدی انوع كار

انسـان بـه ديگـر حقـايق و ر آن، نحوه فهم، تفسـير و نيـاز مدرن به كل هستى است كه د

بـه  انسـانو چـون عمـده توجـه  سازد مىرا معين  آنهاهاست كه ماهيت و كاركرد  پديده

ايـن منظـر تمشيت زندگى دنيوی است، او حتى موجودات و حقايق غيرمـادی را نيـز از 

  .كند فهم و بازتعريف مى

در يعنـى  ؛شـود مىو جعـل تعيين  كامالً زندگى  بنابراين در نظريه دينى كانت، معنای

شود تا خدا و امور معنوی در  در نظام هستى باعث مى انسانآن ارزش و جايگاه محوری 

كـه سـعادت  انسـانكه غايت زندگى  صورت اينهای او قرار بگيرند؛ به  خدمت خواسته

نى خدا بـرای گردد؛ يع مى تأمينخدای خادم از سوی  انسانمطابق خواسته  ،معنوی است

ايـن . اين وجود دارد و فرض ذهنى ماست كه سعادت نهايى ما را ممكن و محقـق سـازد

دهد كه خدا در زنـدگى مـا نقـش دارد، امـا ماهيـِت نقـش او را و  كاركرد خدا نشان مى

مـا نيـازی بـه دريافـت احكـام  رو، از ايـن. كنـد كاركرد صفاتش را نوع نياز ما تعيـين مى

نيست، بلكه درمقابل اين خداست كه بـا  آنهانيازی به زيرا داريم، شريعت از سوی خدا ن

همچنـين ايـن زنـدگى ارزش . سـازد مىاش نيازهـای مـا را بـرآورده  صفات خيرخـواهى

گـذار او  انسـان و اراده قـانونزيستن و حتى تالش معنوی را دارد، زيرا عظمت وجـودی 
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اعتبـار  أتوانـد منشـ عـام دارد و مى طور بـهيت انسـانتوانايى جعل هرگونه قانونى را بـرای 

  . شود قوانين برای ديگران شود كه از ذات خيرخواه آدمى ناشى مى

معنـای زنـدگى، كنارگذاشـتن  مسـئلهمشكل اساسى فلسفه دين كانت در ارتبـاط بـا 

غفلت از الهيات وحيانى و اعتماد افراطى بـه عقـل بشـری و  ، يعنىخدای اديان توحيدی

 انسـاننتيجه اين ديدگاه، معرفى خدايى متناسب با خواسـت و نيـاز . الهيات عقالنى است

در امـور دينـى و اخالقـى  انسانتواند به  ای از خود ندارد و حتى نمى است كه هيچ اراده

است كه خـود او  انساندسته از نيازهای آن  ۀامر و نهى كند، بلكه بيشتر خادم و برآورند

اگرچه خدا در فلسفه دين كانت وجود دارد و ايفـای  رو، از اين. نيست آنها تأمينقادر به 

در جهان آخرت است،  انسانتضمين سعادت اخالقى نيز  آنهاين تر مهمكند كه  نقش مى

، او را از هويـت بـه او انسـانبودن چنين خدايى و عدم امكان اعتماد مطلـق  اما دست ساز

گردد كه از اين خـدا كـاری سـاخته  متوجه مى انسانكند و به مرور  اش ساقط مى خدايى

يا بايد خدايى ديگر را طراحـى كنـد و يـا چـون نيچـه و سـارتر وجـود  رو، از اين .نيست

ن در ديـدگاه دينـى كانـت نيـز همچـو ،بنـابراين. را نافى وجود خدا درنظـر گيـرد انسان

ديگـری گرايى و مشـكالت فـراوان  نهايـت بـه نسـبىای جعلى زنـدگى دراخالق او، معن

  . شود و نتايج اميدبخشى ندارد دچار مى

  گيری نتيجه

كه كليت تفكـر مـدرن در سـه شود توجه نخست بايد در بررسى و نقادی ديدگاه كانت 

گردد و دو مـورد  خالصه مى »علوم تجربى«و  »دنيای مادی«، »انسانمحوريت « اصل مهم

شـود و  خالصه مى انساننهايت مدرنيته در وجود انسان متكى هستند؛ يعنى درير نيز به اخ

برداری و تمتع هرچه بيشتر از دنيای مادی اسـت، اهميـت آن نيـز  انسان دلبسته بهرهچون 

گردد و از آنجا كه تنها علوم تجربى هستند كـه كليـد فهـم و تصـرف دنيـای  برجسته مى

مـدرن  انسـانن و منزلت خاصى نـزد أ، اين علوم شدهند مىقرار  انسانمادی را در اختيار 

فرانسـيس بـيكن و ماننـد ايـن واقعيتـى اسـت كـه در دوره مـدرن از متفكرانـى . يابند مى

ين واقعـه تـر مهم ،براين اساس. كانت تكميل شدبا كسانى مانند دكارت شروع گرديد و 
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شـناختى و  خـدا در نظـام هسـتى و محوريـت هسـتى و انسانفلسفى مدرنيته تغيير جايگاه 

ختى آدمى نسبت به خدا و جهان است كه از آن بـه سوبژكتيويسـم هـم تعبيـر شنا معرفت

  . گردد مى

ختى، اخالقـى و دينـى شـنا معرفتكانت در نظام فلسفى خـود از ابعـاد  ،اين اساس بر

بعــد در . دنــه اينكــه كشــف كنــ كنــد، مىجعــل و ايجــاد  انســانمعنــای جديــدی بــرای 

ختى، كانـت بـا روش خـاص خـود قلمـرو علـوم تجربـى را حـوزه معنـاداری شنا معرفت

گيـرد و ادعـا  و دينى را حـوزه امتنـاع معنـاداری درنظـر مى مابعد الطبيعىقلمرو  ،معرفتى

نـاتوان بـوده و  مابعـد الطبيعـى های پرسـشكه عقل بشری در تالش برای يـافتن كند  مى

كنارگذاشـتن را در چـاره كـار كانـت  نتيجـه در. واهـد شـدهای متعددی خ دچار تناقض

ايـن . داند مى و سلب معناداری معرفتى از آنان انسانمالت نظری أالطبيعه از ت حوزه مابعد

امـا  ،پذيرد را مى مابعد الطبيعىی ها ىوجود هستكانت شود كه  انجام مىشرايطى در كار 

تا اينجا چون طرح كانت مرزشناسى . كند را نفى مى آنهاامكان حصول شناخت يقينى از 

تا اينجا يعنى كانت  ؛ی داردكمترباب معناداری اشكاالت  در ،معرفتى عوالم وجود است

را در عـالم  انسـانمعنـای معرفتـى زنـدگى طـور عمـده  بهگرايانه دارد و  رويكرد طبيعت

مابعد  اما مشكل ديدگاه او آنجاست كه قلمرو كند، وجو مى جستطبيعت و علوم طبيعى 

دهــد و معنــای زنــدگى خــود در ايــن  مــل قــرار مىأرا از طريــق اخــالق مــورد ت الطبيعــى

گـذاری  انسـان در اراده، تكليـف و غايـت و قـانونموضوعات را با اتكای بـه محوريـت 

بـاب ناپديـدارها وجـود  گونـه معرفتـى در اگر هـيچ كه حالىكند؛ در اخالقى تعريف مى

حكم نمود و صفات يا كاركردهـايى  آنهاتوان از منظر اخالقى درباب  چگونه مى ،ندارد

  .نسبت داد آنهارا به 

چه شود كه اگر انسان باعث مىضمن اينكه وابستگى مطلق اخالق به اراده و خواست 

موفـق  گـاه هيچشـمول اخالقـى دسـت يابـد،  بـه اصـول مطلـق و جهـانكوشد  مىكانت 

هـای  موجـب بـروز سـاليق و گـرايش ها انسـاناست و اميال شود، زيرا محوريت خو مىن

گردد كـه همـين امـر كليـت مطلـق قـانون  قانونى و هرج و مرج مى گوناگون و نوعى بى

نهايت باعث  كند و در گرايى را ترويج مى جای آن نسبىه اخالقى كانت را نفى كرده و ب
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در  انسـان، محوريـت گربه بيان دي شود؛ دگى اخالقى مورد نظر كانت مىسلب معنای زن

ای جـز  ی كل بشـريت، نتيجـهمعنا بهيت انسانبر  تأكيدبنيادگذاری و غايتمندی اخالقى و 

معنـای زنـدگى  ۀكننـدز اخالقى ندارد كـه ايـن امـر نابودحد و مر گرايى و تكثر بى نسبى

  .جعلى مورد نظر كانت است

زدايـى از ديـن و  لوهيـتمحور كـانتى و ا انسـاناتكای تام دين بر اخالق  بر اين افزون

كردن خدا به خادم و نوكر  و تبديل انسانكردن آن به نحوه خواست و فهم  خدا و وابسته

دن بـه بـو كنـد، تنهـا در مقـام دلخـوش كه تنها بنا به خواست بشر فعاليـت مى انساناميال 

بنيـاد  بـى انسـانفلسفى كارگشاست، زيرا نتيجه دهشـتناك آن ايـن اسـت كـه  های نظريه

ن كه خواست و فهم خودش مبنای هرچيزی است، هر روز تصوير جديـدی از خـدا مدر

نيـز خـود را محـق همگـان متكثر است و  ها انساندهد و چون فهم  و امور الوهى ارائه مى

كـه بـا  شـوند مىدانند، به تعداد آدميان زنده، خدايان متعدد با اوصـاف متكثـر يافـت  مى

  .دهند مىبازی، تغيير چهره و كاركرد  شب يمههای خ ، همچون عروسكها انساناراده 

 انسـانهای اعراب جاهلى سـاخته خيـاالت  سازی كه مانند بت آيا چنين خدای دست

سـعادت نهـايى بشـر  ۀكننـد تأمينتواند ضامن جهان آخرت، خيرخواه و  مدرن است، مى

تـوان قدرت جلوگيری از شرور طبيعى و اخالقـى را دارد و آيـا چنين خدايى باشد؟ آيا 

 های امروزی، هر يا اينكه همچون ربات ؟كافى را برای برآوردن نيازهای بشری داراست

خيال كانت برای  ۀخداست يا ساخت گردد؟ آيا اين واقعاً  روز براساس نياز بشر تكميل مى

رسـد  اينكـه بـه نظـر مى سـرانجام های ذهنى كسانى مانند اوسـت؟ تسكين موقت دغدغه

 جديـد محوری انسـانچون كانت براساس همفيلسوفان مدرنى اگرچه معنای زندگى نزد 

انسـان، های بشری، محدوديت معرفتى او و اميال نامتناهى  شدنى است، اما تكثر فهم جعل

، فيلسـوفانى همچـون ايـن اسـاس بـر. شده خود اوست كنندۀ معنای ساخته نهايت نابود در

كردن معنـای  طرح جعل نهايتِ  در های كانت نبودند، از انديشه تأثير كه بى نيچه و سارتر

  شـوند مىبست مواجـه  انسان به جای خدا، با بنكردن  گرايى و جايگزين زندگى، به پوچ

مبتنـى  انسـانو آرزوی معنايى برای زندگى دارند كه بر وجود خـدای مطلـق مسـتقل از 

  .باشد
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 معنـای زنـدگى را رهشد كه نقـاط ضـعف ديـدگاه كانـت دربـا يادآوردر پايان بايد 

توان با رجوع به منابع غنى فلسفى، عرفانى، اخالقى و قرآن و حديث از منظر اسالمى  مى

تنها در پرتو اعتقاد  انساندر نگرش اسالمى زندگى . عنوان ديدگاه رقيب بهتر شناخته ب

تـا معـاد معنـای الهـى خـود را بـه  أاو از مبد تدارد و كليت حيا ابه خدا و بندگى او معن

كند را دريابد  ابتدا بايستى معنای جهانى كه در آن زيست مى انسان نى؛ يعآورد دست مى

: گويد در اين زمينه مىمالصدرا . كند درستى شناسايىه تا جايگاه خود را در درون آن ب

 تمام. ماند خواهد باز ىزندگ مسائل كليات و اصول از را نداند، ىهست یمعنا كه ىكس«

 عدم و جهل در ىزندگ یمعنا و ىهست نظام غايت یپذير عدم فهم در ىسرگردان و تحير

 توانـد ىم دارد، همراه به را ىآگاه و علم كه وجود در تدبر و تعقل .است نهفته شناخت

  .)10: 1376مالصدرا، (» سازد رهنمون عالم ىكل و ىغايات جزئ به را انسان

درواقع از اين منظر، مشكل امثال كانت اين است كه شناخت درستى از كليـت نظـام 

شـناختى و  به اشتباه انسان را محـور هسـتى و در آن ندارندانسان هستى و جايگاه و نقش 

بايستى توجه داشت كه فهـم معنـای  ،از سوی ديگر. كنند ختى جهان تلقى مىشنا معرفت

سازد؛ اينكه انسان چرا  نسان و ديگر موجودات آشنا مىكل هستى، ما را با فلسفه خلقت ا

خلقـت او و آفـرينش ديگـر ميـان آفريده شد؟ ماهيت خلقـت او چيسـت؟ چـه تفـاوتى 

شود؟  سان در اين جهان چه مىخلقت و زندگى انفرجام موجودات وجود دارد؟ و اينكه 

نسـان، تركيـب هاست كه از زبان قرآن، ماهيـت الهـى خلقـت ا با تأمل دربارۀ اين پرسش

شدن او به عقـل، دل، قلـب، و دارای علـم، اراده و اختيـار  هستى او از روح و بدن، مجهز

و معنای دهد  مىای را به انسان  اللهى جايگاه برجستهخليفة نهايت اعطای مقام دربودن، و 

در مسـير تكـاملى  خيـر و شـرّ امـور و فلسـفه بخشـد  مىانگيزی را بـه زنـدگى او  شگفت

؛ 7: ؛ كهـف2: ؛ ملـك125: ؛ نمـل30: ؛ بقره4: ؛ تين9: ؛ سجده14: مومنون: نك( گردد تبيين مىزندگى او 

  .)156: ، بقره105: ؛ انبيا5: ، قصص11: ؛ اعراف70: ؛ اسراء14: ، نحل15: ؛ ملك20: ، لقمان22: بقره

اللهـى انسـان تحقـق حكومـت عـدل الهـى و ظهـور  ةخليفالبته در منظر قرآنى، مقام 

انسـان همچنـين  .معنای كـانتى نه حكومت عقل بـه ،لحان و مستضعفان استحكومت صا

اش اين شايستگى را يافتـه اسـت تـا  ن و اشرفيت الهىأش واسطه بهتنها موجودی است كه 
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 بندگى خدا، ديگر مخلوقـات را بـرای تحقـق خالفـت الهـى خـود مسـخر خـودپرتو در 

اين دنيا نيز صحنه آزمون و گذرگاه موقتى اسـت كـه بـه قرارگـاه  ،براين اساس. گرداند

  .انجاميددائمى خواهد 

گونـه تصـويرگری  حافظ، شاعر عارف ايرانى در ابيات زيـر مضـامين يادشـده را اين

  :كرده است

   روم به گلشن رضوان كـه مـرغ آن چمـنم     الحانى اسـت چنين قفس نه سزای چو من خوش

ــادم     شـرح فـراق طاير گلشن قدسـم چـه دهـم ــه چــون افت ــن دامگــه حادث    كــه در اي

ــنم     حافظا خلد برين خانه مـوروث مـن اسـت ــه ك ــينم چ ــه نش ــزل ويران ــدرين من    ان

ـــزم     مژده وصل تو كـو كـز سـر جـان برخيـزم ـــان برخي ـــم و از دام جه ـــاير قدس    ط

   آيــــــد صــــــفيرم ز بــــــام عــــــرش مى     مــن آن مــرغم كــه هرشــام و ســحرگاه

  .)345و  342، 336، 332، 317شماره  يات، غزل1380حافظ، (  
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