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تحلیل و بررسی تفاسیر رایج و جدید از فلسفه دین کانت

تاريخ تأييد1031/4/51 :

تاريخ دريافت1031/11/03:

مصطفی صالحی اردکانی *

*

احمدرضا مفتاح **

*

پاسخ به این پرسش که آیا دین ،نقشی سازنده و مهم در نظام فلسفی کانت
ایفا میکند یا تنها مسئلهای فرعی اس  ،از دیرباز مورد اهتمام کان پژوهان بتوده
اس  .آنها گرچه رویکرد یکسانی در تفسترر متدعراا ایهرتاتی و دینتی کانت
نداشتهاند ،اما عموماً با تمرکز بر محتوای نقد عقل محض و نترجه طبرعی آن کته
همانا نفی امکان معرف

نظری به خداس  ،اثر او بر این حوزه را منفتی بترآورد

کردهاند .با این وجود ،ازحدود سه دهه گذشتته ،در کشتورهای انیلرستی زبتان،
موج تفسرری جدیدی ظهور کرده اس

که سعی در به چالش کشردن ایتن نیتاه

رایج دارد .طرفداران این موج جدید ،برخالف مفسران ستنتی ،دیتدگاه یتا حتتی
روش واحدی در مطالعه آثار کان

ندارند ،اما همیی بر این واقعر

متفقاند که

بررسی نظاممند و همه جانبه آثار کانت  ،اعتم از فلستفی و رتر فلستفی بترای
بهدس

آوردن دیدگاه واقعتی او دربتاره دیتن و ایهرتاا وترورا دارد .آنتان

همچنرن تأکرد ویژهای بر بازخوانی کتاب دین در حدود عقل محض داشتتهانتد.
* دکتری دينپژوهشی دانشگاه اديان و مذاهب.
** دانشیار دانشگاه اديان و مذاهب.
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نترجه مشترک تالشهای تفسرری آنان این مدعاس

که رویکرد کان

به دیتن و

الهراا ایجابی و اصالحی بوده اس  .ما در این نوشتار ،ومن معرفی نحلههتای
اصلی تفاسرر سن تی ،به معرفتی اجمتالی متوج جدیتد تفسترری از طریتق تبرترن
رویکرد و بررسی بعضی آثار شاخص آنان خواهرم پرداخ .

واژگان کلیدی :کان  ،فلستفه دیتن کانت  ،تفاسترر ستنتی ،تفاسترر جدیتد،
پامکوئرس .
مقدمه

اثر گسترده و عمرق کان

در طول دو قرن گذشته بر برشتتر حتوزههتای اندیشته

بشری از جمله الهراا و دین ،بر کسی پوشرده نرس  ،اما چیونیی این اثرگذاری
تا حد زیادی به نوع فهم و تفسرری بستیی دارد که از اندیشه او صتورا گرفتته
اس  .کان

را عموماً با انقالبی که در معرف شناسی پدید آورده اس

میشناسند

و به همرن دلرل ،نقد عقل محض ،که بته توجرته فلستفی ایتن دیتدگاه جدیتد و
انقالبی معرف شناسانه میپردازد ،به مراتب برش از سایرآثار کانت
قرار گرفته اس  ،تا جاییکه مفسران کانت

متورد توجته

را از بررستی مجدانته ستایر آثتار او

بهعنوان یک کل منسجم افل کرده اس  .از نظر برختی کانت پژوهتان معاصتر،
مانند استرون پامکوئرس  ،این واقعر  ،اشتباهی روششناختی اس
مشترک تفاسرر رایج از فلسفه دین کان

کته ویژگتی

اس  .اینکه تفاسرر رایج یا آثار الهراتی و

دینی کان  ،جدی گرفته نمیشوند یا برن آثار فلسفی و دینتی او تعتارد دیتده
میشود و چون اعتقاد بر این اس

که آثار فلسفی ،اتقان منطقی برشتری دارنتد و

با توجه به اینکه در نقد عقل محض ،امکان معرف
کان

نظری به خدا نفی شده اس ،

را ویرانگر الهراا میدانند یا در بهترین صورا ،دینی که برآمتده از نظتام
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اندیشه اوس  ،به اخالق فروکاستهاند .متألهان بسراری نرز کوشردهاند ومن قبول
تفاسرر رایج از فلسفه دین کان  ،الهراا را به روشهای دییری احرتا کننتد .در
نترجه ،از الهراا لربرال تا الهراا ناواقعگرا ،همه بته نحتوی ختود را از فرزنتدان
معنوی کان

میشمرند.

در مقابل این دیدگاههای رایج از فلسفه دین کان  ،متوج جدیتدی از تفاسترر

مثب نیر نرز وجود دارد که کان پژوهانی چون ،پامکوئرست

و فایرستتون آن را

رهبری میکنند .این نویسندگان ،در آثار متعددی که تا کنتون بتهصتورا تتألرف
کتاب ،مقاله ،مناظره و جمعآوری مقایا منتشر کردهاند ،دیدگاه تفسرری رایج از
فلسفه دین کان

را به چالش کشردهاند .آنها اعتقاد دارند اهمر

چه آن دسته که قبل از نقد عقل محض نوشته شده اس

آثار دییر کان

و چه آنهتا کته در ایتام

برماری و کهنسالی تألرف شدهاند ،بههرچوجه کمتر از نقد عقل محتض یتا نقتد
عقل عملی نرس  .آثار کان  ،به مثابه گامهایی هستتند کته طترک یکچارچته او را
یکی بعد از دییری تکمرل میکنند .چیونه میتوان آثار دینی کان

را بیاهمرت

دانس  ،درحالیکه به شهادا آثارش ،دین و الهراا یکی از مهمترین د د ههای
فکری طول عمر او بودهاند؟! مفسران موج جدید ،نشان میدهنتد برداشت هتای
رایج ،تنها تفاسرر موجود از فلسفه دین کان
داشتهاند که رویکرد کان
تشت

نرستند .تفاسرر دییتری نرتز وجتود

را به دین و ایهراا مثب

برآورد کردهاند ،اما به دلرتل

و عدم انسجام در طرک مسائل متعدد ،نتواستهاند بهصتورا دیتدگاه رایتج

درآیند.
تفاسیر رایج از فلسفه دین کانت (تفاسیر منفینگر)

چنانکه اشاره شد ،حداقل دو برداش

تفسرری کامالً متفاوا ،نستب

بته فلستفه
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دین کان

وجود دارد .یکی از این دو قرائ

که گترایش رایتج و شتناخته شتده

اس  ،با تکره بر نقد عقل محض ،اثر فلسفه کان

را بر ایهراا از اساس ،ستلبی

برآورد میکند .طرفداران این رویکرد ،معتقدنتد تتالش کانت

بترای جبتران اثتر

مخرب نقد عقل محض بر ایهراا ،نه تنها مشکل را حل نکرد ،بلکه کار را برای
ایهراا و ایمان مسرحی سخ تر هم کرد .این دسته از تفاسرر ،هتر تتالش قابتل
تصوری را که بخواهد ادعایی مستند و معقول درباره ختدا و رابطته او بتا جهتان
ارائه دهد ،بیاهمر

و نامعتبر میدانند یا در بهترین حال  ،مدعراتی از این دس

را در قالب دئرزم و ناواقعگرایی تفسرر میکنند .بر استاس ایتن دستته از تفاسترر
رایج ،نقد عقل محض ،هرگونه راه معرف

به خداوند را مسدود میکند .بنتابراین

نه تنها اساس ایهراا طبرعی را ویران میکند ،بلکه امکان شکل گرفتن هتر نتوع
ایهراا ایجابی را نرز منتفی کرده اس .

این مفسران ،راهی برای رهایی از محدودی های معرفتی انسان که نقتد عقتل
محض ترسرم میکند ،نمیبرنند .بنابراین تحقرقاا بعدی کانت
ایهراتی را جدی نمیگررند .از نظر آنان ،تالش کان

در متورد مستائل

بترای تحقتق بخشتردن بته

ایهراتی مبتنی برفلسفه اخالق ،راه به جایی نمیبرد .کمترین مشکل این طترک آن
اس

که عموم مؤمنان ،به اینکه خدایشان صرفاً ایده یا اصل موووعهای اخالقتی

باشد ،روای

نمیدهند .درس

اس

که کان  ،بهخصوص در سالهتای پایتانی

عمر خود ،در آثاری که درباره دین نوش  ،کوشرد تا پایههایی اخالقی برای دین،
ایجاد کند ،اما این آثار به هرچوجه قانع کننده نبودند .آنها یا به نحو ناامردکنندهای
پرچردهاند و یا در بهترین وجه ،ایهراا و دین را به فلسفه اخالق فرومیکاهند و
در نترجه ،نظریه دینی مستقلی تلقی نمیشوند (.) Firestone, 2009:1
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مهمترین تفاسیر سنتی از فلسفه دین کانت

مفسران کان  ،فارغ از اینکه او در زندگی شخصی خود چیونه میزیس
دیدگاهی نسب

به مسرحر

یا چته

و گرایشهای درون آن داش  ،با تکرته صترف بتر

مبانی متافرزیکی و اخالقی او ،دیدگاههای متفاوتی درباره نوع ایهرتی کته منطقتاً
باید از مبادی اندیشهاش ناشی شود مطرک کردهانتد .درحتالیکته بعضتی از ایتن
تفاسرر با هرگونه ایهراا ممکن تعارد دارند و برخی نرز انستجام برشتتری بتا
ایهراا داشتهاند.
تفاسیر الحادی -شکاکانه

دیدگاه «نومن -فنومن» که در نقتد عقتل محتض مطترک شتده است  ،نظریتهای
معرف شناختی اس

که میتواند نترجه وجودشناختی نرز داشته باشد .مبتنتی بتر

این دیدگاه ،مران تجربه انسان و واقعر
که هرگونه معرف

خارجی ،چنان فاصلهای فرد میشتود

به خدا و یا تجربه ذاا الهی مورد تردید قرار میگررد .هنتری

آلرسون ،این تفسرر را برداشت

دو جهتانی از فلستفه دیتن کانت

( .)Allison, 1983:3-4بر اساس این دیدگاه ،کان
آنچه در واقعر

نامرتده است

مران آنچه میتوان تجربه کرد و

وجود دارد ،مرزی چنان گسترده و عمرق ،تصتویر متیکنتد کته

حتی خداوند هم نمیتواند از آن عبور کند .به این معنا کته اگتر ختود ختدا هتم
بخواهد از این مرز عبور کند و خویش را به نحوی بر ما متجلی ستازد ،بتاز هتم
منطقاً نمیتوانرم معتقد شویم که او خداس  .از سوی دییر ،وقتی شواهد فراوانی
بر وجود شر و تباهی در جهان وجود دارد و مبتنی بر دیدگاه کان

در نقتد اول،

امکان اقامه هرگونه برهان متقنی بر وجود خدا که بتوانتد در برابتر ایتن شتواهد،
موازنه برقرار کند منتفی اس  ،وقتی هرچ دلرل معرف شناسانه یتا وجودشتناختی
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معتبری برای اعتقاد به وجود خدا و رابطه او با جهان در دسترس نرس  ،طبرعتی
که تنها انتخاب منطقی ،الحاد و انکار وجود خداوند باشد که خود به مثابته

اس

نفی امکان تحقق هرگونه ایهراا اس  .به اعتقاد فایرستون ،متیتتوان از تفاسترر
الحادی فلسفه دین کان

بهعنوان دیدگاههایی که راه را بر پوزیتویسم منطقی قرن

برستم باز کردهاند یاد کرد .از منظر این دسته از تفاسرر سنتی ،تنها گزارههایی کته
توسط حواس تأیرتد شتوند متیتواننتد بترای انستان مفرتد باشتند .ایتن دیتدگاه
پوزیتویستی استراوسن نرز از آن حمای

میکند ،بهووتوک نتتایجی ستلبی ،اگتر

نیویرم ویرانیر ،برای ایهراا و دین در پی خواهد داش

(.)Firestone, 2009: 3

جان هیر ،در مقالهاش با عنوان تزلزل عقالنی الحاد از ديدگاه کانت ،که درمجموعه
فلسفه دين جديد کانت ،منتشر شد ،با استناد به آثار کانتت ،بتهختوبی نشتان داده
است که نمیتوان او را طرفدار الحاد معرفی کرد .بنابر تفستیر جتان هیتر ،کانتت،
الحاد را موضعی متزلزل می داند که به اخالق فردی و اجتماعی آسیب متیرستاند

).)Palmquist and Firestone, 2006:61-67

ممکن اس

این اعتراد موجه به نظر آید که الحاد ،حتتی اگتر واقعتاً متورد

اعتقتتاد کان ت

کتته او منطق تاً بتتا توجتته بتته مبتتانی

نباشتتد ،امتتا مووتتعی اس ت

معرف شناختیاش ،گریزی از آن ندارد .در پاسخ میتوان به رویکرد مهم دییری
که باید آن را نرز از جمله تفاسرر رایج فلسفه دین کان

دانست  ،احتجتاج کترد.

بنابراین دیدگاه که اندیشمندان متعددی از آن حمایت

کتردهانتد ،گرچته امکتان

معرف

به خدا در نقد اول ،بهصراح

نفی میشود ،اما خدا همچنان در تجزیه و

تحلرلهای استعالیی عقل بهعنوان ایدهای که ارزش اخالقی دارد مطرک اس  .بتا
این حال چنانکه استراوسن نرز تذکر داده اس  ،این مقدار ،برای رسردن به سطح
معرف

(به خدا) کافی نرس

(.)Strawson,1966:240-241
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مترو آلن ری ،نرز در بررسیهای خود به نتایجی رسترد کته متیتتوان آنهتا را
نمونهای از ایتن دست
معرف شناختی کان

تفاسترر جدیتد دانست  .آلتن ری معتقتد است  ،مبتانی
که به شکاکر

منتهی میشود ،سازگار و مناسب اس  ،امتا

براهرن اخالقی او چندان موفق نرستند .نترجه منطقتی فلستفه کانت  ،ختداباوری
اخالقتتی نرستت  ،بلکتته از دیتتدگاه ری ،نتتوعی نرهرلرستتم کونرکستتبرگی استت
).) alun ray,2003:.26
بنابر دیدگاه افرادی مانند ری و استراوسن ،ایهراتی که از فلسفه کان

ناشتی

شود ،انسان را به چرزی برش از حدس و گمان به اینکه آنچه را در جهان تجربته
میکنرم ممکن اس
به ای

آثار و نشانههای ذاتی الوهی باشند ،نمیرساند .شوق رسردن

نهایی ادیان ،همرشه با عرب و نقصهای جهان در تعارد بوده است

و

بسراری از این انیرزهها درنترجه تصادم با شترور بته ستردی گرایرتدهانتد .وقتتی
براهرن و ادله معتبری به نفع معتقداا دینتی وجتود نتدارد و گریتزی از عروته
معتقداا بر عقل نرس  ،بهترین توصترف از ایمتان عقالنتی ،همتان یادرییتری
(شکاکر ) ایهراتی اس  .آنها با این استدیل بته ایتن دیتدگاه متمایتل شتدهانتد
که نظریه کان
قابل تطبرق اس
کانتت

درباره رر قابل معرف

بودن خدا ،برشتتر بتا شتکاکر

ایهرتاتی

تتا بتا الحتاد .گرچته آلتن ری برداشت

الحتادی از متافرزیتک

را نترجتته طبرعتتی فلستتفه انتقتتادی او متتیدانتتد

(-)alun ray,2003:.110

).)Strawson,1966:226

چنانکه آلرسون به درستی اشاره میکند ،برداش
عقل محض ،منشأ الهام کان پژوهان زیادی بوده اس

و تفسرر استراوسن از اثر نقد
( .)Allison, 1983:3در این

راستا ،پرتر بایرن نرز خط فکری استراوسن را دنبال کرد و چنرن تفسرری را بترای
بررسی چرستی زبان دین از دیدگاه کان

و تفسرر نوشتههتای دینتیاش ،بتهکتار
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گرف  .بایرن اعتقاد دارد زبان دینی کان  ،بنابر فهم بسراری از فالسفه معاصر ،از
واقعر گرایی منحرف میشود ،زیرا زبان دینی او بر رابطته علرت
خارج استوار نرس ) .)Peter Byrne, 1998:60بنابراین اهمر

از

و حکایت

نوشتتههتای دینتی

کان  ،در بعد ایهراتی آنها نرس  .او با اشاره به بختش ستوم از کتتاب دیتن در
حدود عقل محض مینویسد« :تنها با تعاون و همکاری اس
شر و تحقق و تثبر

که بشر به مقابله بتا

خرر توانا میشتود .بتهعبتارا دییتر راهحتل کانت

رویارویی با شرور و پلشتی ،ایجاد اجتماعاا اخالقمدار اس
اخالق) .اهمر

واقعی ایهراتی آثار کان

بترای

(نهادهای جمعتی

در ایمان دینی عقالنی نرس

(که طبتق

آن ایمان به شخص خدا و فعل او عقالنی باشد) ،بلکه ایمان به اجتمتاع اخالقتی
انسانی جه

تحقق عدال

(خرر اعال) در مرتان ستاختارهای سراستی اجتمتاعی

معاصر و یا آینده اس  .به همرن دلرل بایرن معتقد اس
کلرسا بهعنوان ابزاری (هرچند فرعی) جه
اس

فلستفه دیتن کانت

بتر

تحقق چنرن اجتمتاعی تأکرتد کترده

» ).)Peter Byrne,1998:152

یرمراهو یول 9نرز ،فلسفه دین کان
تفسرر کرده اس  ،اما به نتایجی دس

را در ذیل همان خط تفسرری استراوستن
مییابد که از نظر ایهراتی از دیتدگاههتای

بایرن ،مناقشه برانیرزتر اس  .از دیدگاه او ،فلسفه دین کان  ،حملهای بیمحابا به
همه ادیان موجود و تالشی برای بی اعتبتار کتردن آنهتا از منظتر تتاریخی است
( .)Yovel,1980:202این دیدگاه ،فلسفه کان
نحو عام و مسرحر

را بهعنوان دشمن دین و ایهراا به

به نحو خاص معرفی میکند.

گوردن مایکلسون 1را به درستی یکی از مهمترین کان پژوهانی دانستهانتد کته بته
1. Yirmiyahu Yovel.
2. Gordon Michelson.
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تفاسرر سنتی پایبند بود وخوانش استراوسن از کان

را مبنای بررسی موووعاا دینی

متعددی قرار داد).(Firestone and Jacobs, 2008: 3-4

او ذهنر گرایی ویرانیر موجود در تفاسرر ری و بایرن را مرراث اصرل کانت
میداند .بهنظر او تالشهای کان

برای بهبتود بخشتردن و اصتالک خرابتیهتای

ایهراتی نقد عقل محض ،برشتر به ورر ایهراا سنتی تمام شده اس

تا به نفتع

آن .مایکلسون که از ستوی مفستران متوج جدیتد فلستفه دیتن کانت  ،یکتی از
سرشناسترین چهرههای معاصر تفاسرر سنتی قلمداد میشود ،سه عامل اساسی را
در اثر منفی کان

بر تفکر ربی به شکل عام و ایهراا به شکل خاص برشمرده

اس  -9 :اصال

مستتقل انستان و تتابع قترار دادن جنبتههتای

دادن به عقالنر

التوهی؛  -1تحمرتتل محتدودی هتتای ناشتی از فلستتفه استتعالیی ،بتتر ایهرتتاا؛
 -1بینترجه بودن تتالشهتای بعتدی کانت
محدودی ها

بترای برطترف کتردن نستبی ایتن

).(Gordon E Michelson, 1999:137

مایکلسون بنابر برداش

فایرستون ،معتقد اس

کان

از یادرییری نظری بته

نوعی افراطی از خداباوری کامالً ایدهآلرستی و مستتقل از عترن و ختارج ،تغررتر
مسرر داده اس  .مسرحر

در این دیدگاه ،به جای اینکه ختود ،هتدف باشتد ،بته

ابزاری برای رسردن به آرمان سکویریزم تبدیل میشود .نترجه دیدگاه مایکلسون،
چرزی شبره برداش

یول اس  :کان

سر از تتن دیتن جتدا کترد .حرکت هتای

مذبوحانه جسم دین که هنوز هم تا حدی ادامه دارد ،موجب میشود عتدهای بته
لط گمان کنند که او همچنان زنده اس

(2009:5

.)Firestone,

تفاسیر ناواقعگرایانه

جنبشهای ایهراتی یادرییرا یا الحادی را پس از کان

نمیتوان انکار کترد ،امتا
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نباید آنها را تنها مرراث ایهراتی کان
کان  ،معرف

دانس  .این دیدگاهها که مبتنتی بتر مبتانی

به خدا و امکان تجربه او را مشکل میدانند و در عرن حتال بترای

ایده خدا (صرف نظر از وجود یتا عتدم وجتود او) ارزش عملتی ویتژهای قائتل
نرستند ،زمرنهساز بروز تفاسرر و حتی نوع متفتاوتی از ایهرتاا شتدهانتد کته بته
ایهراا ناواقعگرا معروف اس  .الهیدانانی که در این گروه قرار میگررند نقتش
ایده خدا را برای درک جهان و فهم جاییتاه انستان در آن ،بسترار مهتم و حتتی
بیبدیل برآورد میکنند .از نظر آنان ،اهمر

ایهراا ،در این نرس

خدا واقعاً وجود دارد ،بلکه به این دلرل اس

که نشان دهد

که اعتقاد به ایتده ختدا بته تتالش

اخالقی انسان ،حتی اگر عمالً خدایی وجتود نداشتته باشتد ،معنتا متیدهتد .متا
نمیدانرم واقعر

چیونه اس  ،اما فطرتاً خواستاریم که همه چرز برایمان معنادار

باشد .درنترجه ،کامالً موجه اس

که ایده خدا را بسازیم و به آن ایمتان برتاوریم.

مفاهرم برساختهای از این دس  ،عوالم معناداری از موجوداا الوهی را به تصویر
میکشند ،اما اشارهای به وجود حقرقی آنها نمیکنند .متافرزیک استعالیی تا جایی
مهم اس

که ایدههای مربوط به آن بتوانند به رفاه و شکوفایی انسان کمک کنند.

طبق این دیدگاه ،ایده خدا یک ایده پراگماترستی اس  .تحقتق ایهرتاتی بترش از
ایهراا ناواقعگرا ،آرزویی دس

نرافتنی اس  .نمونه روشنی از تفاسرر ناواقعگرا

را میتوان در آثار کرث وارد 9و دان کروپر

1

مشاهده کرد.

کرث وارد بر خالف دان کروپر  ،ناواقع گرا نرست  ،امتا در متورد کانت  ،بتا
استناد به سخنرانیهایش درباره اخالق ،مدعی شد که گرچه اخالق ،بر اعتقتاداا
متافرزیکی و ایهراتی مبتنی نرس  ،امتا اعتقتاد بته ختدا را نرتاز دارد و بتدون آن
1. Keith Ward.
2. Don Cupitt.
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نمیتواند وجود داشته باشد .سرری که وارد در اندیشه اخالقی کان

تصویر کرد،

از یادرییرایی آ از میشود ،اما بهجای الحاد ،بهتدریج و مبتنی بر استقالل ذاتتی

انسان در فلسفه استعالیی کان  ،بهسوی اخالق ناواقعگرا کشرده میشتود .کرتث
وارد ،تناقضی مران چارچوب اخالقی کان

با واقعگرایی دینی که به نحو وتمنی

در آثارش وجود دارد مالحظه میکند که به راحتی قابل حل نرس  .مبانی عقالنی
ایهراا کان  ،که تنها در همان اخالق فلسفی او متجلی اس  ،فقط متیتوانتد از
ایده خدا حمای

کنند و نه وجود

او )Ward,1972:154

.(Keith

با این وجود ،بهنظر میرسد وارد در آثار بعدی ختود از ایتن دیتدگاه عتدول
کرده باشد .برای نمونه در کتابش با عنوان خدا و فالسفه ،کته بتا ادبرتاتی کتامالً
شبره به نوشتههای مفسران موج جدیتد تتألرف شتده است  ،در پتی اثبتاا ایتن
مدعاس
اس

که کانت

بته هترچوجته تمتام راههتای اثبتاا وجتود ختدا را نبستته

).(Keith Ward, 2009:76-88
دیدگاه دان کروبر  ،بسرار به تفسرر نخس

نزدیک اس

کرث وارد از فلستفه دیتن کانت

(گرچه این دو بهعنوان الهیدانتانی کته در طترف نقترض هتم قلتم

میزنند شناخته میشوند!) .دان کروپر

معتقد اس « :انقتالب کتوپرنرکی کانت ،

فاتحه پندار عرنی را خوانده اس  .خدای عرنی واقعگرایتان بتا تصتور افالطتونی
نظمی عرنی ،جاودانی و فهمپذیر پروند ناگسستنی دارد .وقتی این نظتم دستتاورد
بشر انیاشته شد ،وقتی برای مثال معلوم شد که نظریههتای علمتی اختراعنتد نته
اکتشاف ،آنیاه خدای واقعگرایان نرز نوعی طرکافکنی اساطرری ذهن بشر خوانده
میشود .فویرباخ ،مارکس و دییران توانستند ختدای عرنتی دینتداران را بازتتاب
بزرگشده تصویر خودِ دینداران بنامند .از دید آنان اعتقاد دینتی وترورتاً برنشتی

تحلیل و بررسی تفاسیر رایج و جدید از فلسفه دین کانت

911

پرش -انتقادی ،چون اصرار دارد که قتدرا قتانونگتذاری و نظتم بخشتی

اس

کرهان را به حساب خدا بیذارد حال آنکه کان
آن خود ماس » (دان کیوبیت:9831،

رویکرد نفسرری دان کروپر
میانجامد .کروپر

ثاب

کرد که اینها در حقرقت

از

.)412

حتی به دیدگاهی افراطیتر از ایهراا ناواقعگرا

در مقالهاش ،کان

و ایهراا سلبی ،موووعاتی مانند ختدا و

اعتقاد دینی را با دیدگاه خداباوران سن های مختلتف دینتی شتامل افالطونرتان،
مسرحران ،یهودیان ،مسلمانان و به نحو خاص ،سن
میکند و نترجه میگررد با اینکه شباه

ارتتودکس یونتانی مقایسته

ساختاری زیادی مرتان دیتدگاه کانت

و

سن

ایهراا سلبی وجود دارد ،امتا تصتور رایتج در ایهرتاا ستلبی از ختدا و

ماهر

او و امکان دسترسی معرفتی ما به جنبههای مختلف الوهی بسرار متفتاوا

اس  .در ایهراا سلبی اصل وجود خدا یقرنی اس  ،آنچه قابل معرفت
ماهر

نرست

و ذاا اوس  .اما کان  ،در حتالی وجتود ختدا را محتل شتک و تردیتد

میداند که ماهر
میپندارد .آنچه کان

او را بته مثابته ایتدهای از ایتدههتای ذهتن ،واوتح و روشتن
ادعا میکند با مدعراا ایهراا سلبی سنتی کامالً متفتاوا

اس  .زبان ایهراا سلبی برای جذب کردن طراحی شتده است

و زبتان کانت

برای دفع کردن .نترجه این سرر استدیل ،از دیدگاه دان کروبر  ،بیشک دیدگاهی
نهتنها ناواقعگرا ،بلکه ود واقعگرایی است  .خالصته اینکته بته نظتر او ،کانت
میخواهد از آرزوهای محال و بی فایده دس

برداریم و به انجام وظرفته راوتی

باشرم و دنبال خدای واقعی نیردیم ،زیرا این اصرار ،نترجهای جز افتادن در ورطته
تجسرم و اوهام ندارد (.)Hebblethwaite and Sutherland, eds., 1982: 55-67
 2-3تفسیر دئیسمی

مفسرانی که دیدگاهی دئرسمی به کان

نسب

دادهاند ،پذیرفتهاند که فلستفه
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مکرر از خدا سخن میگویتد

بر واقعگرایی ایهراتی صحه میگذارد .کان

و بهنظر میرسد به او اعتقاد دارد .او مفهوم خدا را به نحوی مثبت

بترای تأیرتد

بسراری از استدیلهایش مورد استفاده قرار داده اس  .هرچ مووتع صتریحی در
آثار کان

نرس

در

که بتواند با این مدعا مقابله کند .بهجای اینکه اندیشه کانت

این امور را یادرییرایانه تلقی کنرم که منتهی به خطر الحاد شود (که بهوووک بتا
اظهاراا و مواوع کان

نتاهمخوان است ) و یتا آن را نتاواقعگرایانته بفهمترم،

مفسران این گروه معتقدند مووع کان

در مسرری حرک

میکنتد کته بتهنتوعی

دئرسم منتهی میشود.

الن وود در مقاله معروفش با نام دئرسم کان  ،که در مجموعته رستی و ریتن
منتشر شده اس  ،توورح میدهد تعریف واحدی از دئرسم ارائته نشتده است
بنابر بعضی تعریفها حتی باید کان

را تهئرس

و

تلقی کرد .با این حال ،تعریتف

نسبتاً کامل درایدن از دئرسم را منطبق با دیدگاه کان

دربتاره خداونتد متیدانتد.

جان درایدن اعتقاد به خدای واحد ،در عرن انکار هر نوع دین وحرانی را مصداق
دئرسم میداند .از دیدگاه الن وود در این مقاله ،دلمشغولی و اهتمام کانت
طبرعی اس

و نه انحا ادیان مبتنتی بتر مابعدالطبرعته و وحتی .ایتن واقعرت

دیتن
را

بهراحتی میتوان از عنوان کتتاب معتروف دینتیاش یعنتی دیتن درحتدود عقتل
محض ،مشاهده کرد (.)Rossi and Wreen, 1991:2

تفسرر الن وود از کان  ،سرر تدریجی داش  .او درحالیکه در دیتن اخالقتی
کان

( )9171از تفسرر مبتنی بر ایمان به خدای حیّ ادیان حمایت

دئرسم کان
کان

( )9119بهصراح

کترد ،امتا در

از دئرسم طرفداری میکند .وود در دین اخالقی

متذکر شده اس « :وحی الهی به خودی خود محال نرس

اما اینکه انستان

تحلیل و بررسی تفاسیر رایج و جدید از فلسفه دین کانت

911
بتواند از راه تجربه بفهمد این خداس

که خود را متجلی ساخته ،ممکن نرست »

(.)Wood, 1970:204
دئرسمی ،خداوند میتواند با عالم در ارتباط باشد ،اما بترای متا

طبق برداش
ممکن نرس

که از راه وحی یا عقل نظری به اینکه واقعاً خدا بتا دنرتا در ارتبتاط

اس  ،معرف

یابرم .نترجه این واقعر  ،نه تناقضی منطقتی بته نفتع الحتاد ،بلکته

بهدس
شناخ

آوردن شواهدی به سود دئرسم اس  .ازآنجاکه خداونتد قابتل معرفت
تجربی و نظری نرس

و از سوی دییر ،یزم اس

و

دنرا و نظتام اخالقتی

معنادار باشد ،فلسفه کان  ،به دئرسم احتراج دارد .بههرحتال بتدون دسترستی یتا
حداقل امکان دسترسی به خدا و یا فعل او ،ساختن پایهای استوار جه
خدا ممکن نرس

ایمان به

(.)Firestone, 2009:7

مؤلفههای رایج تفاسیر سنتی
تکیه بر نقد عقد محض ،به مثابه نفی کننده امکان معرفت به خدا

عموم مفسران ،شاهکار کان  ،نقد عقل محض را مهمترین کتاب فلسفی ،پتس از
مابعدالطبرعه معلم اول قلمداد میکنند (کرنر .)9 :9831،گرچه ایتن کتتاب در ابتتدا
حتی از سوی فرلسوفان آشنا با ادبراا کان

هم بهدرستی فهم نمیشتد و کانت

مجبور شد برای حل این مشکل ،دو سال بعد از نشر کتاب ،مباحث محتوری آن

را در مجلد کوچک و جداگانهای بته نتام پرشتیفتار بتر هتر مابعدالطبرعته آینتده
(تمهرداا) منتشر کند (مگی.)472 :9811،
کان
این درس

برای رسردن به مبانی نقد عقل محض ،مسرر بلند و ناهمواری را پرمود.
اس

که اثر هروم بر او و سرر فلسفهورزیش بهگونهای اس

که آن را

به بردار شدن از خواب جزماندیشی توصرف میکند (کانت .)31 :9871،اما چنانکه
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911

نرز بهدرستی تتذکر متیدهتد ،کانت

نمیتوان فرلسوفی کامالً جزماندیش دانس

را حتتی در دوران پرشتانقدی،

(.)Palmquist, 2000:17-18

پرش از سربرافراشتن ساختمان فلسفه استعالیی کان  ،دو گرایش عقلگرایتی
و تجربهگرایی درباره معرف
میکردند .کان

آدمی ،بر دو مووع مخالف در فلستفه اولتی تأکرتد

گرچه شاگرد ولف و متأثر از مکتب عقلگرای ییبنرتتس بتود،

اما بهتدریج از آنان فاصله گرف

و استدیل تجربهگرایان را با ستعه صتدر متورد

توجه قرار داد.
از سوی دییر ،کان
علرتت

بهدرستی دریافته بود که تردید هروم ،در واقعر ِ رابطته

و فروکاستتتن آن بتتهنتتوعی تتتداعی ذهنتتی کتته مبتنتتی بتتر مبنتتای

معرف شناختی صرفاً تجربیاش بود ،قابلرت

سترای

بته همته مفتاهرم کلتی و

وروری را داش  .در نترجه هروم ،نه تنها ارکان مابعدالطبرعه ،بلکه علوم طبرعی و
ریاوراا را نرز به لرزه درآورد .هروم معتقد بود ورورا قاعده علرت
آنچه تصور می شود نه با عقل قابل اثبتاا است
تلنیری اس

که کان

بترخالف

و نته بتا تجربته ،و ایتن همتان

را به مسرری جدید وارد کرد .اینکه انیرزه اصلی کان

از

تألرف نقد عقل محض چه بود ،خود میتوانتد بتهعنتوان یکتی از مستائل متورد
اختالف مفسران موج جدید و مفسران سنتی قلمداد شود« .برخی مفسران جدیتد
تحصلی مذهب ،چنان وانمود میکنند که مسئله اصلی و مهمی که وجهته نظتر و
بوده ،نه مابعدالطبرعه ،بلکه مباحث شناستایی بتوده و ترد اصتلی

هم

کان

کان

فراهم آوردن فلسفهای برای تحکرم مبانی ریاوراا و علوم بتوده است

و

توجه او به مابعدالطبرعه باید امری فرعی و ثانوی شمرده شود .به اعتقاد اینتان در
مران آثار کان  ،کتاب اصلی او نقد عقل محتض و در آن کتتاب ،مبحتث اصتلی
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همانا گفتار او در باب حسراا استتعالیی و تحلرتل استتعالیی است

و مباحتث

مربوط به جدل استعالیی در این کتاب و نرز نقد عقل عملتی وی در حقرقت

در

حکم ذیل و حاشرهای بر متن سخنان او در باب شناستایی است » (حدااد اداد ،

کانت.)2 :9871،
این ادعا به هرچوجه مووع قابل دفاعی نرس  .نیاهی اجمالی به تصتریحاا
در تمهرداا و نقد عقل محض بهوووک گتواهی متیدهتد مابعدالطبرعته و

کان

بحرانی که به اعتقاد کان  ،دامنگرر آن شده بود تا چه اندازه توجه و اهتمام او را
برانیرخ  .کان
اس

در اولرن صفحه تمهرداا دراینباره متیگویتد« :قصتد متن آن

که همه کسانی را که مابعدالطبرعه را درخور تحقرق و اعتنا میدانند بته ایتن
معتقد سازم که قطعاً واجب اس

حقرق

کار خویش را موقتاً متوقتف ستازند و

هر آنچه تاکنون شده ،ناشده انیارند و مقدم بر هر امری ببرنند آیا اصتویً ممکتن
اس

علمی چون مابعدالطبرعه وجود داشته باشد؟ اگتر مابعدالطبرعته ختود علتم

اس

چته

چرا مانند علوم دییر قبول عام و دائم نرافته اس

شده اس

و اگتر علتم نرست

که همواره بهصورا علم متظاهر شده بوده و ذهن آدمی را با امردهایی

که هرگز نه قطع میگردد و نه برآورده میشود معطل ساخته اس ؟ ...درحالیکته
همه علوم دییر بیوقفه قدم در راه توستعه و پرشترف
میماند که ما در علمی که خود را حکم

دارنتد ایتن بته مستخره

محض میخواند و همیتان نرتز آن را

لسانالغرب میپندارند و حل معمای خویش از آن میطلبند ،بیآنکته قتدمی فترا
پرش نهرم دائماً گرد یک نقطه میچرخرم» (کانت.)31 ،9871 ،

کان

در حقرق

با فلسفه استعالیی خود ،در پی یافتن پاسخ سه پرسش بتود:

 .9ریاوتتراا چیونتته ممکتتن اس ت ؟  .1علتتوم طبرعتتی چیونتته ممکتتناس ت ؟
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 .1مابعدالطبرعه چیونه ممکن اس ؟ (هارتندا .)92:9812،،یعنتی او متیخواست
مسئله شناخ  ،علم ،اخالق ،وجود خدا ،اخترار و خلود نفس را یکجا و در یتک
نظام فلسفی ،که همان فلسفه نقادی اس  ،حل کند.
کان  ،قضایای تتألرفی پرشترن ( )synthetic a priori propositionsرا بتهعنتوان
کلرد برونرف

از این مشکالا که با شکاکر

هروم به اوج رسرده بتود ،مطترک

کرد .پرش از او ،هروم و دییران ،دو نتوع قضتره را بته رستمر

شتناخته بودنتد:

 .9قضایای تحلرلی پرشرنی؛  .1قضایای تتألرفی پسترنی .قضتایای تحلرلتی گرچته
وروری بودند ،اما معرف

جدیدی افاده نمیکردند ،در مقابتل ،قضتایای تتألرفی،

گرچه با استناد به تجربه و مشاهده ،معرف هتای جدیتدی از جهتان ،بته دست
میدادند ،اما وروری نبودند .کان

با پرش کشردن قضتایای تتألرفی پرشترن ،بتر

دوگانه هروم خط بطالن کشرد و بخش عمدهای از تتالش ختود را در نقتد عقتل
محض مصروف اثباا امکان این قضایا و تحقق آنها در علوم و ریاوتراا کترد.
قضایای تألرفی پرشرنی ،هم وروری هستند و هم معرف بختش ،امتا ایتن قضتایا
چیونه ممکناند؟ چیونه میتوان به نحو پرشرن یعنی بتدون استتناد بته تجربته،
نسب

به عالم ،معرف

اس

قضایایی در مورد دنرا صدق کنند ،اما در عرن حال از مشاهده یا تجربه دنرا

بهدس

جدیدی بهدس

نرامده باشند؟ پاسخ آن است

آورد؟ بهعبتارا دییتر ،چیونته ممکتن
کته کانت  ،مرتان اشترا  ،چنانکته هستتند

) (thing-in-itselfو نمودهتتا ،یعنتتی اشتترا چنانک ته بتترای متتا ظتتاهر متتیشتتوند
( )appearanceتفاوا قائل اس  .از نظر او ،ما هرچگونه دسترسی به اشرا  ،چنانکه
درواقع هستند نداریم .ذهن انسان ،لوک سفردی نرس

که واقعرت

را چنتان کته

منعکس کند ،بلکه از ابتدا دارای صتوری است

کته کانت

آنهتا را صتور

هس

تحلیل و بررسی تفاسیر رایج و جدید از فلسفه دین کانت
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حساسر

و صور فاهمه مینامد .صور حساسر

از دیدگاه کان  ،زمان و مکان و

صور فاهمه ،مقویا دوازدهگانهاند .صور ،تجربه ما از جهان را ممکن میکننتد و
به آن شکل میدهند .آنها ،در حقرق  ،واسطه تجربه و فهم انستانانتد ،در نترجته
صرفاً آنچه بتواند با این صور کته همانتا ،قرتود و شترائط پرشترن ذهتن هستتند،
هماهنگ شود ،مورد تجربه قرار میگررد و آنچه نتوانتد در قالتب زمتان و مکتان
درآید و در ومن یکی از مقویا ،فهم شود ،متعلق معرف
از دیدگاه کان

انسان نخواهتد بتود.

علوم طبرعی و ریاوراا حتی با این مبنای معرفت شتناختی نرتز

میتوانند راه خود را بهخوبی ادامه دهند ،فقط باید توجه داشت
نمودهای اشرا اس

کته حرطته آنهتا

و نه بودها ،چنانکه در واقع هستند .اما درمورد مابعدالطبرعه،

مسئله به شکل دییری اس !
با توجه به این توورح ،اکنون مرزهای تجربه ممکن ،مشخص شتدهانتد .اگتر
چنانکه کان

تصریح کرده اس  ،موووع اصلی مابعدالطبرعه ،خدا ،نفس و اخترار

باشد ،بهخوبی روشن اس

که راه معرف

نظری به آنها مسدود اس  .این دستته

از موووعاا ،مفاهرمی نرستند که درچارچوب زمان و مکان بینجند و در نترجته
به حرطه تجربه وارد شوند .عقل نظری نرز راه دییری جتز ایتن تجربته ختاص،
برای کسب معرف

ندارد .بسراری از شارحان کان

که دیدگاه معرف شناختی او

در نقد عقل محض را پسندیدهاند ،با این استدیل کته مووتوعاا متورد اهتمتام

مابعدالطبرعه ،نمیتوانند از مرز تجربه عبور کنند ،نترجه میگررند نقد عقل محض
به مابعدالطبرعه وربه زده است  .کانت  ،در کتتاب رویاهتای یتک برننتده ارواک
تصریح میکند که مابعدالطبرعه ،علم به مرزها یا حدود عقل انسانی اس  .تتالش
عمده او در نقد عقل محض ،تبررن این مرزهای معرفتی است
.)423

(کاپلسدوون:9837 ،
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طبق استعاره مرز ،ستخن گفتتن از ختدا و اندیشتردن بته او ممکتن نرست ،
درنترجه حتی اگر حکمی هم درباره خدا صادر کنترم ،از حتدس و گمتان فراتتر
نرفتهایم .ولترستورف تأکرد بر استعاره مرز را در کنار فرو کاستن دین به اختالق،
از خصوصراا مشترک تفاسرر رایج از فلسفه دین کان

میداند .هنتری آلرستون،

مؤلفه دییری را افزوده و آن را تجسرم دو قلمرو ،در فلسفه نظری کانت
اس

نامرتده

(.)Allison, 1983:3-4,-38
استعاره مرز یا دو قلمرویی که آلرسون مطرک میکند به مبنای معرف شتناختی
شده در نقد عقل محض اشاره دارد .جهان بودها رر از جهان نمودهاس .

تثبر

اشرا در جهان بودها در چیونته بتهنظتر آمتدن پدیتدارها اثتر متیگذارنتد ،امتا
نمیتوانند خودشان را چنانکه هستند بنمایانند .نمودها میتواننتد مووتوع علتوم
مختلف باشند ،اما بودها از اساس ،مجهول باقی میمانند و در مورد چیونیی آنها
فقط میتوان با ظن و گمان سخن گف  ،زیرا قلمرو آنها قلمرو ممنوعه اس .
به گفته پامکوئرس  ،بسراری از مفسران ،از ریچل گرفته تتا فالستفه نهضت
بازگش

به کان  ،او را فرلسوف اختالق وتد متافرزیتک شناستاندهانتد .بعضتی

نوکانتران ،بر اساس تمایزی که بهنظر میرسد فلسفه کان

مران واقعرت

و ارزش

ترسرم کرده اس  ،معتقدند ایهراا ،تنها با قطع دنبالههای مابعدالطبرعی میتوانتد
به حراا خود ،ادامه دهد .بارا از این فراتر رفته اس
هر نوع فلسفه را یزم میداند .کالرنز ،کان
میداند ،زیرا از دیدگاه کان

را ویران کننده هرنوع فلسفه خداباور

فلسفه طبرعی نمتیتوانتد هترچ معرفت

خداوند ارائه دهد .گرین نرز کان
اس  .پامکوئرس

و رهتا شتدن ایهرتاا از
معتبتری از

را ویرانگر راس کرشی مابعتدالطبرعی دانستته

این تفاسرر را نترجه طبرعی تأکرد برش از حتد ،بتر نقتد عقتل

تحلیل و بررسی تفاسیر رایج و جدید از فلسفه دین کانت
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محض ،بهخصوص قسم
متکلمرن در این برداش

اول آن میداند .به گفتته او ،فالستفه نرتز معمتویً بتا
موافق هستند .آنها نقد عقل محض را در بهترین حال ،

ویرانیرترین نوشتههای ودمابعدالطبرعی قلمداد کردهاند .بترای مثتال در فاصتله
کمی از انتشار نقد عقل محض ،مندلسون با تعبرر ویرانیر همه چرز ،به استقبال او
رف

و دییران به تبع او این برداش

فلسفه کان

سرای

را ادامه دادند .ژیلسون این حکم را به تمام

داد و مدعی شد کان

هترچ بهتره و نفتع متتافرزیکی نتدارد

(.)Palmquist, 2000:2-4
برداشت تحویلگرایانه از دین کانت ( فروکاستن دین توسط کانت به اخالق)

عالوه بر استعاره مرز ،که ریشه در نظریه دو جهان «بود و نمود» در نقد اول دارد،
تفاسرر سنتی ،عموماً بهعنوان دیدگاههایی که برداشتی اخالقی از دین کان
میدهند ،شناخته شدهاند .بنابراین برداش  ،کان

درصدد اس

ارائته

تا تمام مؤلفههای

تاریخی ادیان ،مانند مراسم عبادی و سلسله مراتب کلرسایی را نفی کند و بهجای
آن جامعهای اخالقی که در بهترین حال  ،به خدای دئرسم باور دارد ،بنا کند.
مبتنی بر این قرائ  ،فلسفه کان

جز با تکره بر پایههای عملی ،نمیتواند هرچ

توجره عقالنی برای دین یا ایهراا فراهم کند .مفسران سنتی ،در مواجهه با آثتار
دینی کان  ،معمویً یا آنها را مجموعته نقدناشتدهای در وتمن نظتام فلستفی او
میدانند که چونان حرلهای برای رهایی از سانسور حکوم

پروس نوشته شدهاند

یا آنها را ومرمهای ناتمام و ناقص از فلسفه اخالق او میپندارند که بتا عجلته و
تاحدودی ناهمخوان و در ایام برماری ،نیاشته شده اس

).)Palmquist, 2000:65

این آثار صرفاً وقتی جدی گرفته میشوند که با فلسفه عملی کان
باشند .فلسفه عملی کان

هماهنتگ

نرز تنها در صورتیکه بخواهتد ختدایی را کته از درب
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فلسفه نظریش بررون رفته دوباره از درب پشتی ،یعنتی اختالق برگردانتد موجته
خواهد بود .به تعبرر ریرردون« :دین همانا اخالق اس

یا بههرحال ،اخالق جوهر

اصلی دین اس  ،هرچند آن را بر حسب فرامرن الهی تعبرر و تفسرر کنرم .بهتعبرر
دییر مسئله دین مسئلهای نظری نرس
اعتبار یابد ،بلکه مسئلهای عملی اس

که در آن دین اساساً در سطح متتافرزیکی
که جملیتی متعلتق بته سرشت

اخالقتی

انسانهاس  .این توهم که میتوان برای عادل شتدن نتزد ختدا از طریتق اعمتال
عبادی دین به نترجه رسرد ،خرافه اس  .بنابراین ،تحویلگرایتیای کته ایتن برتان
کان

مستلزم آن اس  ،وترورا نقتادی اعتقتاداا و رستوم ستنتی را بته امرتد

دسترابی به بران روشنتری از آنچه که مسرحر

عقلی حقرقتاً متضتمن آن است ،

ایجاب میکند .چنرن تأکردی بر نراز به تمایز مران امور گوهری و وروری دین و
امور ررگوهری و رر وروری آن ،که معرار آن به مدد عقل و وجدان بتهدست
میآید ،اصل هدای

بخش همه انواع مسرحر

آزاداندیش و بهخصوص متذهب

پروتستان قرن  91آلمان ،گردید» (ام.جی.رییردون.)91-21 :9831 ،
این برداش

را نمیتوان تفسرر مثبتی از فلسفه کان

دانس  .بعضی مفستران

سنتی ،خدایی را که چنرن اثباا شود ،خدای لمچه نامردهاند .آنها با این تعبرتر ،بته
خادم معروف کان

اشاره میکنند .چنانکه از حکای ها برداش

میشود ،لمچه ،به

شدا از مرگ خدا که نترجه طبرعی نقد اول تلقی میشتد آشتفته بتود ،درنترجته
کان

برای بهبود روحره او ،مجبور شد استدیلهایی اخالقی بر وجود خدا اقامته

کند (and Palmquist, 2006: 2

.)Firestone

دیدگاه یرمراهو یول را نرتز بایتد در زمتره همترن تفاسترر برشتمرد .او کته از
طرفداران تفاسرر سنتی اس

و بهصراح

فلسفه دین کان

را سلبی متیدانتد .از
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نمیتوان برای کان

چرزی به نتام فلستفه دیتن قائتل شتد،

نظر یول ،درحقرق

زیرا دین او چرتزی جتز اختالق نرست

( .)yovel,1980:201-202ایتن دیتدگاهی

کتته متتیتتتوان شتتبره آن را در آثتتار التتن وود نرتتز مشتتاهده کتترد

استت

(.)Rossi and Wreen, 1991:1-22
بته

با این همه ،برخی مفسران کان  ،مانند ولترستورف نرز تحویل دین کانت

اخالق را اشتباهی فاحش برشمردهاند .ولترستورف گرچه امکان تحقتق ایهرتاتی
مبتنی بر دیدگاههای کان

را ناممکن میداند ،اما بر این باور اس

دیتن

که کان

را به اخالق فرو نمیکاهد ،بلکه میکوشد تا با استتناد بته مبتانی اختالق ،برختی
مهمترین اعتقاداا دینی را موجه کند(.)Ibid: 41
اگر دین و ایهراا را محصتور در چتارچوب فلستفه عملتی کانت
محدودی هایی که در فلسفه عملی کان

بتدانرم،

وجود دارد به همه آثار دینتی او نفتوذ

میکند .این مسئله ،اثر عمرقی در چیونیی تفاسرر دییر آثار دینی کان

که صبغه

اخالقی کمتری دارند ،برجای میگذارد .به گفته کاپلستون« :متیتتوان گفت
کان

کته

دین را بر حسب اخالق و عقل تعبرر میکند ،ولی از طرف دییر ایتن قتول

ممکن اس
نظر کان

موجب اشتباه شود .زیرا ممکن اس
فاقد کلره عناصر آن چرزی اس

چنرن وانمود سازد کته دیتن از

که ما به آن تقدس و خشوع در برابتر

خداوند می گویرم .ولی چنرن نرس  ...بهعنوان نمونه در کتاب آثار منتشره پس از
مرگ کان  ،مفهوم آگاهی از تکلرف بهعنوان آگاهی از حضور خداوند اهمرت
تقدم یافته اس  .درواقع نمیتوان دانس

که کان

اگر فرص

و

مییاف  ،چیونته

مفاهرم مندرج در یادداش های تشکرلدهنده این کتاب را منظم میکرد و بسط و
تفصرل میداد؛ اما بهنظر میرسد کان

در این کتتاب ،هرچنتد قتانون اخالقتی را
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به عنوان ییانه طریقه صحرح ایمان به خدا حفظ کرده ،با ایتن همته ،تمایتل پرتدا
کرده اس

که قرب و درونماندگاری خدا و آگاهی از آزادی و اخترار اخالقتی و

آگاهی از الزام و تعهد اخالقی را بهعنوان آگاهی از حضور خدا برشتر مورد تأکرد
قرار دهد» (کاپلسوون.)891 :9837،
تفاسیر جدید از فلسفه دین کانت

در مقابل دیدگاه های رایج از فلسفه دین کانت کته عمومتاً تتأثرر او را در حتوزه دیتن و
ایهراا ،سلبی برآورد کرده اند ،باید از موج جدید تفسرری نام برد که اخرراً درکشتورهای
انیلرسی زبان ظهور کرده اس ).(Palmquist, 2016: xiii;Yandell 2007: 81
طرفداران این موج جدید ،گرچه خود ،رویکردهای مختلفی در مواجهه با آثار
فلسفی و کمتر فلسفی کان
فلسفه دین کان

داشتهاند ،اما همیی بتر ایتن واقعرت

کته متیتتوان

را بهگونهای متفاوا از آنچه تا بهحال فهمرده شده اس

تفسرر

کرد ،اتفاق نظر دارند .پروفسور استفن پامکوئرس  ،کان پتژوه بتزرگ معاصتر را
میتوان به درستی ،اثرگذارترین شخصتر
پامکوئرس

ایتن متوج جدیتد تفسترری دانست .

در آثار متعددی که مستقالً یا به همکاری دییران منتشر کرده است ،

میکوشد با این رویکرد جدید ،تفاسرر سنتی موجود از فلسفه دیتن کانت

را بته

در نوشتههای خود برشتر بر نظاممندی تفکر کان

تأکرد

چالش کشد .پامکوئرس
میکند و معتقد اس

مفسران کان

از این نکته فل

کردهاند .توجه برش از حد

به یک اثر از آثار نویسندهای کته آثتارش ،کتل منستجمی را تشتکرل متیدهنتد،
اشتباهی هرمنوترکی اس  .این واقعر

موجب شده اس  ،پامکوئرست

و دییتر

همفکران او ،به آثاری چون دین در حدود عقل محض و نتزاع دانشتکدههتا نرتز
توجه مضاعف داشته باشند .پامکوئرس

اخرراً در اثر مهم دییری با عنوان شرحی
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کامل بر دین درحدود عقل محض ،به نحوی تفصرلی به تفسرر و بررسی محققانه
این اثر کان

میپردازد .از دیدگاه پامکوئرس  ،وق

آن رسرده اس  ،تا انقالبتی

در مطالعاا کان پژوهانه در حوزه دین صورا گررد .این کتاب جدیتد تالشتی
مجدانه در راستای احرای نوعی برداش

ایجابی از آثارکان

بهشمار میآیتد کته

علیر م مهجور و مغفول ماندن در طول سالران متمادی ،امروزه برش از هر زمان
دییر مورد توجه کان پژوهان و ایهردانان قترار دارد .از دیتدگاه پامکوئرست
همفکران او بازخوانی آثار کان

و

نشان خواهد داد که دیدگاههای او بهجای ویران

کردن مبانی ایهراا مسرحی و شعائر دینی ،تنهتا بتهنتوعی اصتالک در آن منجتر
خواهد شد .کتاب شرحی کامتل بتر دیتن در حتدود عقتل محتض ،تتالشهتای
تفسرری مفسران موج جدیتد در طتول سته دهته را جمتع آوری کترده است

و

میکوشد تا آنها را بهصتورا جریتان و رویکتردی تفسترری در عترد تفاسترر

موجود دییر عروه کند .پامکوئرس

آثار پرشانقدی کان

را نرتز متورد بررستی

موشکافانه قرار داده اس  .آنچه از مجموع نوشتههای او برداش

میشود ،نسب

دادن نوعی دیدگاه ایهراتی از قبرل دیدگاه پل ترلترش و رودلتف اتتو بته کانت
اس  .بهاینمعناکه پامکوئرس
کان

از یکسو جاییاه تجربته دینتی را در نظتام فکتری

برجسته کرده و از سوی دییر تصویری از خدا ارائه داده است

خدای ترلرش ورای ادراک عقل اس  .بازخوانی آثار کان

کته ماننتد

از سوی مفستران ایتن

موج جدید ،بهخصوص آن دسته از نوشتههای او که صبغه دینی دارند و نتتایجی
که از این بازخوانی ناشی شده اس  ،توجه دانشمندان بزرگی چون ولترستتورف

را به خود جلب کرده اس  .ولترستورف در مقدمهای که بر کتاب در دفاع از دین
کان

نوشته اس  ،با تمجرد از رویکرد نویسندگان این اثر که از آثار عمده متوج
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جدید تفسرری بهشمار میآید ،مینویسد« :متادامی کته راه بهتتری بترای تفسترر
ایهراتی کان

پردا نشده اس

(که گمان هم نمیکنم پردا شتود) تفسترر صتورا

گرفته در این کتاب ،همچنان ارزشمند باقی میماند ،نه فقتط بترای اینکته برشتتر
(اگر نیویرم همه) ابهاماا را برطرف میکند ،بلکته همچنترن بته ایتن دلرتل کته
بهترین ،عمرقترین و جالبترین تفسرر عقالنی از متون دینی کان
اخترار داریم.

کته در

است

((Firestone and Jacobs: xii

اثر رویکرد تفسرری جدید به ایهراا کان

را که میکوشد از برداشت هتای
را

کلرشهای تفاسرر رایج فاصله بیررد و با وسواس برشتتری دیتدگاههتای کانت

بازخوانی کند ،میتوان در آثار متأخری که در این حوزه به نیارش درآمده اس ،

سراغ گرف  .برای مثال پاسترناک ،در مقالهاش با عنوان :فلستفه دیتن کانت

کته

جز مجموعه مقایا دانشنامه استنفورد اس  ،مینویسد« :مؤلفههای فلسفی دین
کان  ،از انتقاداا او به براهرن سنتی در باب وجتود ختدا گرفتته تتا رد معرفت
فراحسی ،نباید انکار ایمان یا حتی به چالش خوانتدن آن محستوب شتود؛ بلکته
وجود اینها به جه

حصول اطمرنان از وایع نشدن ارزش حقرقی دین در نترجته

زیادهرویهای عقل اس  .ازاینرو ،بهر م مفسرانی که برش از دو قترن انتقتاداا
کان

را ودی

{با ایمان} تلقی کردهاند ،موانعی که او ایجاد میکند نه به منظور

براندازی ایمان بلکه به قصد نجاا آن اس  .بدینسان توصرف کانت

بتهعنتوان

بزرگترین دشمن ایمان-توصرفی آنچنان رایج در محافل و حلقههای ایهراتی که
در تاریخ فلسفه بیسابقه بوده -تعریضی ژرف اس  .این توصرف نه تنها درست
نرس  ،بلکه خطایی اس

که متألهان (شاید بهویژه متألهان لوتری) را از همپرمانی

مهم محروم کرده اس  .کان

خصم ایمان نرس  ،بلکه برعکس ،میتتوان گفت
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پرچمدار آن در تبعرد اس » (پاسورنا.)21: 9812،،
عنوان مناظره معروف پامکوئرس

با کرث یاندل کته در ستال  1111صتورا

گرف  ،کان

و ایهراا ،دوس

سنتی حمای

میکرد و با تکره بر مبانی تثبر

امکان هرگونه معرف
را در خدم
اس

یا دشمن ،بود .یاندل در این منتاظره ،از دیتدگاه

شده در کتاب نقتد عقتل محتض،

به خدا را منتفی میدانس  .درنترجه ،طبرعی بود که کانت

ایهراا نداند و یا حتی با تعریض بیوید اگر کان

پس دشمن او کرس ؟ درمقابل ،پامکوئرس

دوس

ایهراا

از مخاطبان خود ،درخواست

میکند ،تا روی مفهوم (دوس ) برشتر تأمل کنند .آیا اگر کان

ایهراا را متوجه

کاستیها و خطاهای روشیاش کرده باشد با آن دشمنی کرده اس ؟ طبرعی اس
که هر دوستی گاه ،عروب دوس
این واقعر  ،که کان

خود را به او گوشزد کند! از نظر پامکوئرست ،

با نقدهای خود در صدد نفی هرگونه ایهراا نرس  ،وقتی

روشنتر میشود که زندگی و آثار او را بهنحو نظاممنتد و جتامع ،متورد بررستی
قرار دهرم .کان

عمرقاً از مادر مؤمن و پرهرزکتار ختود متتأثر بتود .پرترستم کته

مذهب پدر و مادر او بود ،معرف
شاید بیاعتمادی کان
واقعر

به خدا را عمدتاً از راه دل ممکن متیدانست !

به کلرسا بهعنوان یک نهاد رسمی سلسله مراتبی از همترن

ناشی شده باشد .از سوی دییتر ،بستراری از آثتار اولرته کانت

پررامتون

موووعاا ایهراتی اس  .اینکه رشته تحصترلی او در دانشتیاه ایهرتاا بتود و
اینکه موووع رساله دکترایش در ابتدا موووعی ایهراتی بود را نباید مورد فل
قرار داد .کان
حوزه دس

حتی در پایان عمر بلند ختویش نرتز از تحقرتق و تتألرف در ایتن
نکشرد .او کتاب دین درحدود عقل محض را علیر م مزاحم های

مکرر سانسورچیهای پروس به اتمام رساند .و حتی بعضی آثار دینتی او بعتد از
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مرگش منتشر شد .با توجه به این عالقته و اصترار ،بتهستختی متیتتوان دیتن و
ایهراا را موووعی فرعی در ومن نظام فلسفی کان
پامکوئرس

معتقد اس  ،کان

درصدد نفی ایهراا و دینی اس

پایههای لرزان عقل نظری باشد .کان
معتقد اس

پنداش .
که مبتنی بر

به هرچ وجه نافی ایهرتاا نرست  ،بلکته

ایهراا باید به کتاب مقدس رجوع کند و کتاب مقدس قلب دین را

عشق میداند .عشق با استدیل اثباا شدنی نرست  .عشتق را بایتد ابتراز نمتود.
عاشق برای اثباا محب

خود استدیل نمیکند .او عشق خود را (بترای مثتال بتا

هدیه دادن شاخهای گتل) ابتراز متیکنتد .اعمتال عبتادی نرتز همترن کتارکرد را
دارند .ایت ن همتان کتارکرد نمتادینی است

(.)Yandell and Palmquist, 2003

کان

کته کانت

بتر آن تکرته فتراوان دارد

در جمالتی پایانی در نقد عقل محض ،دیتدگاهش دربتاره متافرزیتک و

دین را چنرن خالصه کرده اس « :به این ترترب ،این اس
که چون در ابتدا از متافرزیک برشتر از آن انتظار میرف

ایده کلتی متافرزیتک،
کته بته حتق بایتد از آن

خواسته شود ،و چون متافرزیک زمانی طوینی ما را با انتظاراا شتررین ،سترگرم
کرده اس  ،سرانجام به تحقرر عمومی دچار شده اس ؛ چراکه در آن ،انسان خود
را در امرد خویش ،فریب خورده یافته اس  .اکنون بر اساس کل فرایند نقتد متا،
باید به اندازه کافی متقاعد شده باشرم که اگرچه متافرزیک نمتیتوانتد پایته دیتن
باشد ،باوجود این ،متافرزیک همواره باید به مثابه حصار محافظ دین باقی بمانتد.
و عقل آدمی که خود بهدلرل جه گرری ماهر

ختود دیتالکترکی است  ،هرگتز

نمیتواند از چنرن علمی صرف نظر کند» ( کانت:9812،

.)744

مفسران موج جدید با بازخوانی نقد عقل محض و سایر آثتار کانت  ،شتواهد
متعددی از این دس

ارائه کردهانتد و آن را از جملته ادلته رویکترد اصتالحی و
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ایجابی کان

به ایهراا دانستهاند ) .)Palmquist,2000:7خطای اساسی مفستران

سنتی در ارجاعاتشان به نقد عقل محض این اس
نظر داشتهاند و به کارکرد مثب

که فقط جنبته منفتی را متورد

نقد اول توجه کافی ندارند .اگتر امکتان معرفت

نظری به خدا نفی شده اس  ،یکبار و برای همرشه نرز به اعتراواا جزمی علرته
( کاندت .)97 :9812،ایتن را نمتیتتوان کمتک

دین و اخالق پایان داده شده اس

ناچرزی به ایهراا دانس  .اما نترجه این امتر یادرییتری نرست  .کانت
معرف

امکتان

به خدا از طریق عقل نظری را منتفی میداند ،اما راه ایمتان از دیتدگاه او

کماکان باز اس

( کانت:9812،

توجه به این نکته یزم اس
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که مواجهه بتا برداشت هتا و تفاسترر پرشتمار و

همسوی رایج ،به مساعی جمعی و تالش مضاعف علمی نراز دارد .در این راستا،
مفسران موج جدید ،ابتدا باید بتوانند وعف دیدگاههای رقرتب را بتهنحتو متتقن
نشان دهند و استدیلهای جاییزین خود را به شتکلی قتانعکننتده تقریتر کننتد.
مرحله بعد که از این مواجهه سلبی ،ستخ تتر و در عترن حتال مهتمتتر است ،
بناکردن ساختمان ایهراتی منسجم ،واقعنیتر و قابتل قبتولی است
فلسفه دین کان

بهدس

کته منطقتاً از

آید .این کار از عهده یک یا دو کان پتژوه برنمتیآیتد.

درنترجه ،مفسران موج جدید ،آثار متعددی را به صورا مشترک منتشر کردهاند و
پروسته دیدگاههای ختود را در قالتب مقتایا علمتی ،ستخنرانی و منتاظرههتای
چالشی در معرد نقد و ارزیابی قرار میدهند.
این مفسران قبول دارند که الهراا نمیتواند بعد از کانت  ،همتان راه الهرتاا
پرش از او را ادامه دهد .فلسفه کان

و تفاسرر صورا گرفته از آثتار او نته تنهتا

الحاد و یادرییری را تبدیل به دو مووع قابل احترام کردهانتد ،بلکته بترج عتاج
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کالسرک را نرز به لرزه درآوردهاند .با توجه به نقدهای کان

رایج اثباا وجود خدا و مبنای معرف شناختی تثبر

به بتراهرن

شده او در نقد عقل محض،

دییر نمیتوان بهراحتی بر براهرن ستنتی اثبتاا وجتود ختدا تکرته کترد .دییتر
نمیتوان از روابط بیاشکال الهراا وحرانی و طبرعی سخن گف  .برتری بیچون
و چرای واقعگرایی مابعدالطبرعی نسب

به سایر اشکال ایمان دینی ،فترو ریختته

اس ؛ اما با این همه ،اگرچه الهراا ،نمیتواند به روال سابق (پرشتاکانتی) بته راه
خود ادامه دهد ،اما میتواند ارکان خود را بهنحو روای بخشی در داخل مرزهای
استعالیی عقل انسان بنا کند .از دیدگاه پامکوئرس  ،چنرن ایهراتی لزوماً در تضاد
با مسرحر
اهمر

تاریخی نرس  .ایهراا در گفتیتو و تعامتل ستازندهاش بتا فلستفه،

عملی ،زیباییشناختی و دینی مدعراا خود را نشان میدهد .در حقرقت ،

ایهراا کانتی را نباید یک ایهراا راکد و جزمی دانس  .ایهراا کان
جه

تالشی،

یافتن خدا و داشتن درک بهتری از رابطه او با انسان و جهتان است  .ایتن

درک صحرح ،در وتمن کشتمکش ستازندهای کته مرتان ایهرتاا و فلستفه رخ
میدهد ،محقق میشود .اگر این همان چرزی اس

که در ذهن کان

بوده است ،

دییر نباید او را ویران کننده انحا ایهراا طبرعتی و وحرتانی دانست  ،بلکته او
صرفاً مفاهرمی از این دس

را بازآفرینی کرده و با فلستفه استتعالیی ختود وفتق

داده اس  .با توجه به این حقرق  ،نباید انتظار داش
جدید ،با مبانی فلسفی کان

که طرفدران تفاسترر متوج

به مقابله برخرزند .آنها محتوای معرف شناختی نقتد

عقل محض را پذیرفتهاند و با فرد قابل دفاع بودن آن ،میکوشند الهراا کتانتی
را از مران آثار نظاممند او استخراج کنند .یکی از اولرن و اثرگذارترین آثتاری کته

در این راستا منتشر شد مجموعه مقایتی بود که با عنوان فلسفه دین جدید کان ،
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و به ویراستاری استرون پامکوئرس

و کریس فایرستون منتشر شد.

نویسندگان این مجموعه هرچکدام تابع دییری نرستند و هر کدام رویکرد خود
را دارند ،اما همیی بر این مطلب متفق هستند که برداش های رایج سنتی از تأثرر
فلسفه کان

بر دین و ایهراا ،که عموماً آن را منفی بترآورد کتردهانتد ،نرتاز بته

بازنیری دارد.
دوازده مقالهای که این مجموعه را شکل میدهند به سته گتروه مجتزا تقسترم
شدهاند تا بتوانند در سرری منطقی ،داستانی یکسان روای

چهارگانه

کنند .قسم

اول ،چهار موووع کلردی را مورد بررسی قرار میدهتد کته در صتورا تفسترر
صحرح ،میتوانند مبانی فلسفی ایهراا جدیتد (مثبت نیتر) باشتند .ایتن چهتار
موووع بته ترترتب مقتایا عبارتنتد از -9 :شتورمندی؛  -1الحتاد؛  -1دئرستم؛
دینی.

 -1حقرق

مدعای نویسنده مقاله اول این اس

که دییر نمتیتتوان کانت

را بتهعنتوان

کسیکه همه انواع دین را بهعنوان شتکلی از اشتکال شتورمندی رد کترده است
معرفی کرد .او ،این مدعا را با اثبتاا اینکته شتورمندی ختود ،جزئتی طبرعتی از
ووعر

روانی هر فرلسوف ،از جمله کان

دوم این اس

اس  ،تثبر

که الحاد ،گزینه قابل قبولی نرس

داد .زیرا حتی اگر بتوان طبق مبانی کان

میکنتد .متدعای مقالته

و نمیتوان آن را به کان

معتقد شد انسان ملحتد هتم متیتوانتد

انسان خوبی باشد ،با توجه به باقی بودن شکاف اخالقی ،موقعر
عقالً متزلزل اس

نسب

و جز با اتکا به خدا نمیتوان موقعر

چنترن انستانی

اخالقتاً ختوب تثبرت

شدهای را تضمرن کرد .مقاله سوم توورح میدهد اصرار کان

بر نرتاز انستان بته

نوعی کمک و مساعدا مرموز که برش از هرجتا در کتتاب دوم دیتن در حتدود
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عقل محض مطرک شده اس  ،تفسرر دئرسمی از خدای او را زیر سؤال میبرد .در
مقاله چهارم این واقعر
رسردن به حقرق

تبررن میشود که کان

به راههای مشروع متعددی برای

اعتقاد دارد ،درنترجه منتفی شدن معرف

راه ایمان ،نباید بهمعنای دس

به خدا برای باز شدن

کشردن از جستتجوی حقرقت

متشتخص التوهی

باشد.
در چهارگانه دوم نرز به چهار موووع پرداخته شده اس  .این موووعاا که
چون آجرهایی بر پایههای اثبااشده در مقایا پرشرن استوار میشوند ،عبارتنتد
از  -9فرض؛  -1تجسد؛  -1انکشاف(وحی)؛  -1تاریخ .در مقاله اول از چهارگانه
دوم ،اثباا میشود دیدگاه کان

درباره فرض ،ادامه دهنده سن

آگوسترن است

و نباید آن را در خط پالگروس تفسرر کرد .مقاله دوم بر نظریه مثل اعالی کانت
( ،)prototypeتأکرد میکند و آن را بهعنوان شرطی استتعالیی کته درک انستان از
امور مربوط به خداوند را ممکن میسازد معرفی میکند .مقاله ستوم بتا تکرته بتر
مقاله دوم ،راه را برای دیدگاه خاص ایهراتی که مبتنی بتر وحتی (کلمته و روک)
اس

باز میکند .البته به گونهای که مورد تأیرد عقل نرز باشد .مقاله چهتارم ،نرتاز

نظریه دینی کان

را بهنوعی ایمان تاریخی نشان میدهد .ایهراا کانت

مقالتته بتته گونتتهای ترستترم شتتده است

در ایتن

کتته متتیتوانتتد مبنتتای فلستتفی ایهرتتاا

کییرکیاردی را فراهم کند.
با توجه به این هش

مقاله ساختمان ایهراا کان

بهتتدریج شتکل ختود را

پردا میکند .حال باید دید این ایهراا در مواجهه بتا مشتکالا و واقعرت هتای
زندگی تا چه اندازه میتواند پاسخیو باشد .مقاله اول از چهارگانه سوم ،ایهراا
را به مصاف شرور میبرد .مقاله دوم رابطه ایهراا کان

را بتا مستئله نجتاا و
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رستیاری میسنجد .مقاله سوم تالش میکند تا ایهراا برآمده از مبانی کانت

را

با ایمان و عمل کویکری مقایسه کند و آخرین مقاله به سنجش ایهراا کان

در

مقام عمل بهعنوان نوعی فلسفه شبانی میپردازد.
در مقاله اول از آخرین چهارگانه ،توانایی دین کانت

در مواجهته بتا مشتکل

دیرینه رنج ررمستحق ،بدون تکره بر نظریه عدل ایهی نشان داده میشود .مقالته
دوم ،با توجه به اینکه در طرک کان

هر دینی باید به رستیاری و نجاا اهمرت

دهد ،نترجه میگررد راه برای دو مفهوم سنتی ایهراا ،یعنی گناه اولره و شتفاع
باز شده است  .متدعای مقالته ستوم ایتن است

کته فرقته پروتستتانی کتویکر،

خصوصراتی کامالً کانتی دارد .مقاله چهارم بر نقش نکاا و دیتدگاههتای مطترک
شده در کتاب نزاع دانشکدهها در تفسرر ایجابی از دین کان
نهای

تأکرد میکنتد و در

در ومرمه مقاله نهایی ،گزارشی از بهکار گرفتن مفاهرم دینی کانتی ،توسط

یک فرلسوف -کشرش ،در اجتماع کوچک کلرسائرش ارائه میدهد.
گرچه در سالهای بعد از این اثتر ،حتتی شتاهد اختالفتاتی در مرتان بعضتی
نویسندگان این مجموعه بودهایم ،اما آنان اصل طرک را همچنان ادامته دادهانتد و
نویسندگان این حوزه را مجبور به عکسالعمل و اتخاذ مووع نسب

به دیتدگاه-

های خود کردهاند .بررسی تفصرلی دیدگاههتای مفستران متوج جدیتد ،در ختور
مقایا مستقل و مفصل دییری اس  ،اما امردواریم این اندازه نرز روزنهای جدید
به روی کان پژوهان و پژوهشگران حوزه فلسفه دین و ایهراا گشوده باشد.
نتیجهگیری

کان

فرلسوفی اس

که کمتر حوزهای از حوزههتای اندیشته ،از افکتارش تتأثرر

نچذیرفته باشد .این تأثرر ،تا حد زیادی مبتنی بر تفسرری اس

که از دیدگاههای او
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صورا گرفته اس  .دین و ایهراا نرز از این قاعده مستثنی نرستند .تفاسرر رایج
از فلسفه دین کان  ،علیر م اختالفاتی که دارند ،همیی در اینکه تأثرر کانت

را

بر این حوزه منفی برآورد میکنند ،اتفاق نظر دارند .این تفاسترر ستلبی ،بته نوبته
خود دستمایه دیدگاه های افراطی دو قترن بعتد ،در ایتن حتوزه بتوده است  .امتا
چنانکه دیدیم این تمام ماجرا نرس  .موج جدید تفسرری با اصرار ،دیدگاه رایتج
را به چالش کشرده است  .ایتن نوشتته از گترایش تفسترری خاصتی جانبتداری
نمیکند ،بلکه میکوشتد تتا کانت پژوهتان و محققتان ایتن حتوزه را از ختواب
جزم اندیشی بردار کند! آثار کان
دیدگاه نهایی کانت

گسترده ،دشوار و نظاممندنتد .بتهدست

آوردن

در حتوزه دیتن (ماننتد ستایر حتوزههتا) درگترو رهتایی از

پرشفردها و انتظاراا قبلی اس  .در صورا تضعرف تفاسرر رایج از کان  ،یا
اثب اا دیدگاه و رویکرد مثب

او به دین و ایهراا ،دینداران (چنانکته پاستترناک

تذکر داده اس ) همچرمانی قدرتمند خواهند یاف .
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