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سخن ناشر

ــار مابعدالطبیعــۀ  کــه چهــل ب ابن ســینا در زندگی نامــۀ خودنوشــتش تعريــف می کنــد 
ارســطو را خوانــد و مطلقــًا از آن چیــزی درنیافــت، تــا اينکــه بــا خوانــدن رســالۀ بســیار 
مختصــر فارابــی بــا عنــوان اغــراض مابعدالطبیعــه تمامــِی زوايــای ایــن اثــر بــرای او 
کــه خواننــده راهــی  ــۀ او حکايــت از ایــن می کنــد  کوشــش تمثیل گون گشــت.  روشــن 
کالســیک در پیــش دارد و در ایــن راه نیازمنــد راهنماســت. امــا  طوالنــی تــا فهــم متــن 
تــالش بــرای خوانــدن ایــن متن هــا، و بــرای مــا فارســی زبانان خوانــدن ترجمه هــای 
عمیــق  فهــم  و  می شــود  کشــیده  بی ســرانجام  مســیری  بــه  اغلــب  آن هــا،  فارســی 
رفتــن  می دهــد.  مبتــذل  ساده ســازی های  بــه  را  خــود  جــای  رفته رفتــه،  دقیــق،  و 
کــه  گاهــی ســهل  ممتنــع اســتیصالی بــه بــار مــی آورد  بــه ســراغ ایــن متــون دشــوار و 
بینــدازد.  متــون  ایــن  فهم پذیــرِی  دربــارۀ  ترديــد  و  بازنگــری  بــه  را  خواننــده  ای بســا 
ــه دوم  ــوِن درج ــۀ مت ــه مطالع ــد، ب ــرون آي ــا بی ــن ترديده ــر از دام ای گ ــالش ا ــدۀ پرت خوانن
میــاِن  و مدت هــا در  و مفســران رجــوع می کنــد  آثــار شــارحان  بــه  و  مــی آورد  روی 
شــروح مطــول و پرجزئیــات ســرگردان می شــود و از قضــا خــود ایــن شــروح را نیازمنــد 
راهنمــا می بینــد. ســرانجام، پــس از دل کنــدن از ایــن تالش هــای َمدرســی و روشــمند 
ــان  ــه بی ک ــد  ــومی می رس ــه س ــار درج ــرج در آث ــه تف ــت ب ــل، نوب ــرهای بی حاص و دردس
ــز  ــی ج ــب حاصل ــد و اغل ــر می دهن ــک متفک ــر ي ــیر تفک ــاده ای از س ــته رفته و س شس
کــه،  کلیشــه های ســاده انگارانه  ندارنــد، آثــاری  فروکاســتن وجــوه انديشــۀ او در قالــب 
 به جــای قــدم اول بــودن، مهــر ختامــی بــر جســت وجوهای فکــری خواننــده می زننــد. 
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خــود  يــا  می افتــد  کالســیک  متــن  خوانــدن  صرافــت  از  يــا  خواننــده  بدین ترتیــب 
مقــاالت  دانشــگاهی،  درس گفتارهــای  می بینــد.  بی نیــاز  آن هــا  خوانــدن  از  را 
ایــن  بــه  رجــوع  در  انتقــادی، همگــی،  به اصطــالح  تألیف هــای  و  علمی پژوهشــی 
ــتی  ــًا رونوش ــه عمدت ــی –ک ــار اصل ــه آث ــوع ب ــه رج ــر ب ــوم و در تظاه ــه دوم و س ــار درج آث
ــار  ــا يکديگــر شــريک اند. حاصــل آنکــه آث از اســتنادات شــرح ها و مقدمه هاســت- ب
کالســیک هرگــز خوانــده نمی شــوند و ایــن منابــع اصلــی بازخوانی هــای مؤلفانــه يــا 

می شــوند. فرامــوش  به مــرور  منتقدانــه 
کالســیک« چیــزی اســت در میانــۀ  کتاب هــای مجموعــۀ »راهنمــای متــون 
نــه ادعــای  نــه شــرح و تفســیری مفصــل اســت و  بــه متــن؛  ایــن دو شــیوۀ تقــرب 
ــرای  ــرار اســت نقشــه ای باشــد ب آســان کردن تمــام دشــواری های متــن را دارد، بلکــه ق
 Reader’s کانتینیــوم بــا عنــوان گــذر از پیچ وخــم متــن. ایــن مجموعــه در انتشــارات 
کالســیک  Guides و بــا هــدف فراهم کــردن مقدمــه ای روشــن و مختصــر بــرای متــون 

در ادبیــات و فلســفۀ غــرب تهیــه شــده اســت. نويســندگاِن ایــن مجموعــه هــر يــک در 
زمینــۀ کارِی خــود شناخته شــده و صاحــِب اعتبــار هســتند و مخاطــب کتاب هــا نیــز 
کارشناســی ارشــد در رشــته های مرتبــط در نظــر  کارشناســی و  دارای دانشــی در حــد 
گرفتــه شــده اند. ایــن کتاب هــا خواننــده را دعــوت می کننــد بــه خوانــدن کتــاِب اصلــی 
کتــاب اصلــی. بنابرایــن خواننــده بايــد  کتــاِب راهنمــا و  و بــه رفت و برگشــت میــان 
ــرود و  ــه ســراغ متــن اصلــی ب ــاِب راهنمــا، ب ــِی کت ــدن بخش هــای مقدمات پــس از خوان
کتــاب راهنمــا را بــاز  ابتــدا بــا داشــته های ابتدایــی خــود بــا متــن مواجهــه شــود؛ ســپس 
کنــد و توضیحــات مربــوط بــه آن بخــش را بخوانــد؛ ایــن توضیحــات مقاصــد اصلــی 
انديشــمند را توضیــح می دهنــد و پیوندهــای هــر بخــش را بــا نظــام تفکــر او مشــخص 
می ســازند و به نــدرت وارد تفســیری خــاص از متــن می شــوند؛ در مرحلــۀ آخــر نیــز 
خواننــده دوبــاره بــه متــن اصلــی رجــوع می کنــد و بــا دانشــی افــزون دوبــاره بــرای حــل 

معماهــای متــن می کوشــد.
کتاب های این مجموعه از ساختاری واحد پیروی می کنند. در بخِش اول هر 
 کتاب به زمینه و زمانۀ نوشته شــدن اثر پرداخته شــده اســت، يعنی تالش شــده اســت
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گیــرد تــا نســبت اثــر بــا آثــاِر   تــا متــن در دروِن بافتــار فکــری و تاريخــی خــود قــرار 
گــردد.  گذشــتگان و پیوســت و گسســِت آن بــا منظومــۀ معرفتــِی پیشــینیان مشــخص 
در بخــِش دوم مضامیــن اصلــِی اثــر بــه بحــث گذاشــته شــده اســت تــا خواننــده فهمــی 
اجمالــی از موضوعــات و مطالــب کتــاب پیــدا کــرده و آمادۀ ورود به متِن اصلی شــود. 
کــرده و وارد خــود متــن می شــود. در ایــن  در بخــش ســوم، نويســنده از مقدمــات عبــور 
بخــش، نويســنده بــا تفکیــک متــن اصلــی بــه فصل هــا، بخش هــا، قســمت ها، بندهــا 
گام بــه گام خواننــده را بــا خــود همــراه می کنــد و می کوشــد تــا هــم  و حتــی جمله هــا 
روايتــی تکوينــی از چگونگــِی شــکل گیری و بســِط ايده هــا بــه دســت دهــد و هــم ربــط 
ــه تأثیــراِت فکــری و  و نســبِت منطقــی آن هــا را بــکاود. در بخــِش چهــارم، نويســنده ب
کتــاب، پرســش هایی  کتــاب مــورد نظــر می پــردازد. در انتهــای هــر بخــش از  تاريخــی 
پژوهشــی  نیــز طــرح شــده اند تــا هــم خواننــده بتوانــد مطالــب فصــل را جمع بنــدی کنــد 
و هــم خــود در آينــده به نحــو مســتقل ایــن پرســش ها را مبنــای تحقیقــش قــرار دهــد. 
کــه خواننــده  ــار مرتبــط آمــده اســت  ــز راهنمــای مطالعــۀ آث کتــاب نی در انتهــای هــر 

می توانــد آن را مبنــای مرحلــۀ بعــدی مطالعــه و تحقیقــات خــود قــرار دهــد.
ــا ترجمــه و انتشــار ایــن آثــار  انتشــارات ترجمــان علــوم انســانی امیــدوار اســت ب
ــه انديشــه های ســنجیده را برداشــته باشــد.  قدمــی در مســیر انديشــیدن ســنجیده ب
هرچنــد کتاب هــای ایــن مجموعــه و نیــز ترجمه هــای آن هــا عــاری از نقــص نیســتند، 
کــه پژوهشــگران علــوم انســانی را از طرفــی بــه خوانــدن  امــا تالشــمان ایــن بــوده اســت 
متن هــای اصلــی متفکــران و از طرفــی بــه تــالش بــرای تفکــر بــه زبــان فارســی تشــویق 

کننــد. يــم مخاطبــان ایــن آثــار نیــز بــا نگاهــی نقادانــه مــا را همراهــی  کنیــم؛ و امیدوار





بنیادگــذاری مابعدالطبیعــۀ اخــالق نخســتین بار در ســال ۱۳۶۹ بــا ترجمــۀ مســئوالنه 
و ارزشــمند شــادروان دکتــر حمیــد عنايــت و جنــاب آقــای دکتــر علــی قیصــری، 
و  اســت  شــده  بازگردانــده  فارســی  بــه  اخــالق  مابعدالطبیعــۀ  بنیــاد  عنــوان  بــا  و 
کتــاب در اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹۴ در اختیــار  خوشــبختانه ویراســت جديــد ایــن 
کانــت  کســی نثــر دیريــاب  گرفتــه اســت.۱ بعیــد می دانــم  خواننــدۀ فارســی زبان قــرار 
کار مترجمــان را شايســته و درخــور تحســین  و دشــواری های آن را بدانــد و حاصــل 

ــد.  ندان
کتــب مجموعــۀ »راهنمــای خوانــدِن« انتشــارات  کتــاب پیــش رو، هماننــد ســایر 
کانتینیــوم، اساســًا بــا ایــن قصــد نوشــته شــده اســت کــه دوســتداران فلســفه از طریق آن 
بتواننــد راهــی بــرای مواجهــه بــا متــن اصلــی بنیادگــذاری مابعدالطبیعۀ اخــالق بیابند. 
کنــار  کــه آن را در  کتــاب حاضــر خواهــد بــرد  لــذا خواننــده زمانــی بیشــترین فايــده را از 
کنــد. در ترجمــۀ متــون فلســفی، ســنتًا، مترجمــان در مواجهــه بــا  متــن اصلــی مطالعــه 
هــر فیلســوف خــاص و بــرای برگــردان مفاهیــم آن فیلســوف، بنــا بــه صالحديــد خــود، 
کــه بــرای فارســی ســخن گفتن  معــادل فارســی برمی گزيننــد؛ درنتیجــه عجیــب نیســت 
کانــت هیــچ زبــان واحــدی وجــود نــدارد. بايــد  از نظريــات فیلســوفی خــاص همچــون 
کنــم، در غیــاب انباشــت زبــان فلســفی فارســی واحــد و در غیــاب اجمــاع بــر  اذعــان 

کــردار، ترجمــٔه حمیــد عنايــت و علــی قیصــری،  گفتــاری در حکمــت  کانــت، ايمانوئــل، بنیــاد مابعدالطبیعــٔه اخــالق؛    .1
خوارزمــی، چــاپ دوم )ویرايــش جديــد(، ۱۳۹۴.

مقدمۀ مترجم
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گــر ماهیــت خــاص ایــن متــن ايجــاب نمی کــرد، مــن هــم  ســر صــواب و ناصــواب، ا
گفتــه شــد، بــا  يکســره بــه صالحديــد خــود رجــوع می کــردم. بااین حــال، چنان کــه 
کتــاب پیــش رو قــرار اســت خواننــده را بــرای مواجهــه بــا متــن اصلــی  توجــه بــه اينکــه 
کنــد، مــن نیــز در ترجمــۀ نقل قول هــای   بنیادگــذاری مابعدالطبیعــۀ اخــالق آمــاده 
گرچــه راه  ک خــود قــرار دادم. اتخــاذ ایــن رويکــرد  کانــت ترجمــۀ فارســی ایــن اثــر را مــال
ــا  ــت، ام ــد بس ــن خواه ــب م ــی از جان ــای واژگان ــا تفنن ه ــا ي ــیاری از تدقیق ه ــر بس را ب
کــه بــرای خواننــده بیشــترین فايــده را در پــی خواهــد داشــت. بااین حــال،  شــک نــدارم 
علی رغــم تالشــم بــرای وفــاداری بــه ترجمــۀ فارســی بنیادگــذاری، در مواجهــه بــا پــاره ای 
کــه در ادامــه آمــده اســت، چــاره ای جــز ِاعمــال  ــه دالیــل مختلفــی  از مفاهیــم، بنــا ب
تغییــر در ترجمــۀ فارســی برخــی مفاهیــم نیافتــم. مفاهیــم ذکرشــده بــا عالمــت خــط 
ــد  ــخیص ده ــی تش ــد به راحت ــده بتوان ــا خوانن ــده اند ت ــخص ش ــاب مش کت ــن در  زیری
کــدام مفاهیــم ترجمــه ای متفــاوت از ترجمــۀ فارســی بنیادگــذاری  کــه دقیقــًا بــرای 
کیــدی(. در ادامــه، فهرســت ایــن   امــر مطلــق به جــای بايســتۀ تأ

ً
کــرده ام )مثــال اختیــار 

مفاهیــم را آورده ام و داليلــم را بــرای برگزيــدن معادلــی متفــاوت بیــان کــرده ام. ضمنــًا در 
برخــی مــوارد رســم الخط و نشــانه های نگارشــی ترجمــۀ فارســی بنیادگــذاری را بنــا بــه 

ضــرورت يکدســتِی متــن تغییــر داده ام. 

 /)motive/ Bewegungsgunde( انگیزه /)Incentive/Triebfeder( 1. محرک
)antribe/impulse( سائقه

»انگیــزه«  میــان  بارهــا  کانــت  کــرد.  تفکیــک  يکديگــر  از  بايــد  را  مفهــوم  ایــن ســه 
ســوبژکتیو  بنیــاد  )»محــرک  می نهــد  تمایــز   )incentive( »محــرک«  و   )motive(
خواهش )desire( و انگیزه بنیاد ابژکتیو خواست )volition( است« بنیادگذاری، 
4:427(. هــر دِو این هــا غاياتــی را بــرای تعیــن اراده مهیــا می کننــد، منتهــا يکــی غايتــی 

ســوبژکتیو و ديگــری غايتــی ابژکتیــو. بــر اســاس ایــن تمایــز، »محــرک« يعنــی خواهشــی 
کانــت در نقــد عقــل عملــی  کــه غايــات مــادی آن را تعیــن بخشــیده اند.  ســوبژکتیو 
محــرک را به عنــوان »بنیــاد ســوبژکتیو تعیــن اراده« تعريــف می کنــد. در ایــن معنــا 
»محــرک« تنهــا بــه موجوداتــی تعلق دارد که عقلشــان ضرورتًا با قانــون ابژکتیو مطابقت 
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کــه قوانیــن اخــالق را در صــورت »بايــد« درک می کننــد.۱  نــدارد، يعنــی موجوداتــی 
متأســفانه بازگــردان ایــن مفاهیــم در ترجمــۀ فارســی بنیادگــذاری مغشــوش اســت. 
کثــر مــوارد بــه »انگیــزه« و در برخــی مــوارد بــه »محــرک« ترجمــه شــده  motive در ا

ــا »انگیــزش« ترجمــه شــده اســت. ــه »انگیــزه« ي  اســت. impulse در تمامــی مــوارد ب
ــا »تأثیــر« ترجمــه شــده  ــه »گرايــش« ي گاه ب ــه »انگیــزه« و  کثــر مــوارد ب  incentive در ا
کــرده ام. اســت. در متــن پیــش رو، تمــام ایــن مفاهیــم را به شــیوه ای يکســان ترجمــه 

 generality/( عمومیت /)universality/Allgemeinheit( 2.  کلیت
 )generalitas

در معنــای گســترده، مفاهیــم يــا احکامــی را می تــوان کلــی دانســت کــه بــرای هــر تجربۀ 
ممکنــی معتبــر باشــند. کلیــت در معنــای فنــی اش همــواره بــا ضــرورت بــه کار می رود 
کــه تجربــه به هیــچ روی  و ایــن دو بــا هــم نشــانۀ دانــش پیشــین اند.۲ کانــت اعتقــاد دارد 
به دســت دادن  صرفــًا  تجربــی  دانــش  شــأن  و  باشــد  »کلیــت«  موجــد  نمی توانــد 
 .)4:424 بنیادگــذاری،  )ر.ک:  اســت   )generality/generalitas( »عمومیــت« 
ــت  ــه درس ــت. البت ــده اس ــس نش ــز منعک ــن تمای ــذاری، ای ــی بنیادگ ــۀ فارس در ترجم
کانــت در تمامــی مــوارد ایــن تمایــز را رعايــت نمی کنــد، بااین حــال، در  کــه  اســت 
بــه »عــام« و »عمومیــت«   ،generality و مشــتقات آن را، ماننــد general متــن
ــه »کلــی« و  کــرده ام و universal و مشــتقات آن را، ماننــد universality، ب ترجمــه 

»کلیــت«.۳

)propensity/ hang( 3. گرایش
ایــن واژه در ترجمــۀ فارســی بنیادگــذاری، علی رغــم اشــاره بــه تفــاوت آن بــا »میــل« 
اســت.  شــده  بازگردانــده  »رغبــت«  و  »میــل«  و  »گرايــش«  بــه   ،)inclination(
گرايــش را چنیــن تعريــف می کنــد:  کانــت در دیــن در درون مرزهــای عقــل صــرف 

1.  Holzhey, Helmut and Mudrochm, Vilem, Historical Dictionary of Kant and Kantianism, The 
Scarecrow Pres 2005, p. .150
2. Ibid, p. .282

۳.  ر.ک: هوفه، اتفريد، قانون اخالقی در درون من، تألیف و ترجمٔه رضا مصیبی، نی، ۱۳۹۲، ص ۱۳۲.
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گرايــش )propensio( بنیــاد ســوبژکتیو امــکان میــل اســت«.۱ به نــزد   »منظــور مــن از 
کشــش  گرايــْش آن  کانــت، »گرايــش در ســطحی عمیق تــر از ‘میــل’ عمــل می کنــد... . 
پیشــین ســوژۀ انســانی بــه خواســت لذت بــردن اســت کــه تنها آنــگاه که عنصــر تجربی 
کــه همــۀ  کانــت چنیــن مثــال می زنــد  نیــز بــه آن افــزوده شــود ’میــل‘ را ايجــاد می کنــد. 
کــه بســیاری از آن هــا  گرايــش دارنــد، هرچنــد  انســان ها فی المثــل بــه مــواد نشــئه آور 
اصــاًل ایــن مــواد را نمی شناســند و تجربــه نکرده انــد، و درســت بــه همیــن دلیــل هنــوز 

نمی تواننــد ’خواهشــی‘ و بــه طریــق اولــی ’میلــی‘ نســبت بــه آن هــا داشــته باشــند«.۲ 

 hypothetical( امر مشروط /)categorical imperative( 4.  امر مطلق
 )imperative

کیدی« و »بايســتۀ  ایــن دو واژه در ترجمــۀ فارســی بنیادگــذاری، به ترتیــب، به »بايســتۀ تأ
ــق« و  ــر مطل ــادل »ام ــه از مع ک ــح دادم  ــل ترجی ــه دو دلی ــده اند. ب ــده ش ــی« بازگردان فرض
»امــر مشــروط« بــرای بیــان ایــن دو مفهــوم اســتفاده کنم: نخســت اينکــه، در باب ترجمۀ 
ایــن دو مفهــوم بــه »امــر مطلــق« و »امــر مشــروط« اتفــاق نظــری پیــدا آمــده و اســتفاده از 
معادل هــای ديگــر می توانســت گمراه کننــده باشــد؛ ديگــر اينکــه، ایــن دو معــادل گنگ 
و گیج کننــده هســتند. از يــک ســو، بايســته بــه معنــی امــر الزم و واجــب اســت نــه امــر يــا 
کیــدی و فرضــی نمی تواننــد تقابــل ایــن دو دســته امــر را نشــان  فرمــان، از ديگــر ســو، تأ

دهنــد و جــدًا دچــار ابهــام معنایی انــد.

)objective( ابژکتیو /)subjective( 5.  سوبژکتیو
مترجمــان بنیادگــذاری ایــن دو واژه را بــه »ذهنی« و »عینی« ترجمــه کرده اند. واژه های 
ــد  ــرای مخاطــب فارســی زبان دارن گمراه کننــده ای ب »ذهنــی« و »عینــی« داللت هــای 
کــه او را از معنــای اصلــی دور می کننــد.  )منســوب بــه جهــان خــارج و جهــان ذهــن( 
عالوه برایــن ابهام آفرین انــد )مثــاًل در تعبیــر »موانــع ذهنــی« )ص ۳۹ ترجمــۀ فارســی( 
کار رفتــه اســت، منســوب بــه ذهــن يــا  کــدام معنــا بــه  معلــوم نیســت »ذهنــی« بــه 

1. Immanuel Kant, Religion within the Boundaries of Mere Reason, translated and edited by 
Allen Wood and George Di Giovanni, Cambridge University Press, 1998, p. .52 

۲.  ر.ک: هوفه، اتفريد، اصطالح نامٔه توضیحی مترجم در قانون اخالقی در درون من، نی،  ۱۳۹۲، ص ۱۰8. 
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ســوبژکتیو(. بــه همیــن دلیــل ترجیــح دادم تــا از همــان »ســوبژکتیو« و »ابژکتیو« اســتفاده 
کنــم.

)maxime/maxim( کسیم 6.  ما
کســیم اصــل  کســیم را چنیــن تعريــف می کنــد: يــک ما کانــت خــود در بنیادگــذاری ما
ابژکتیــو، يعنــی قانــون اخــالق،  از اصــل  بايــد آن را  ســوبژکتیو عمل کــردن اســت و 
متمایــز ســاخت )4:421(. در ترجمــۀ فارســی، ایــن واژه بــه »آییــن رفتــار« بازگردانــده 
کانــت معنایــی منحصربه فــرد دارد و درواقــع نــوع  کســیم به نــزد  شــده اســت، امــا ما
خاصــی از قواعــد يــا به اصطــالح آیین هــای رفتــار اســت. بــه همیــن دلیــل و نیــز بــرای 
برجسته ســاختن ایــن واژه و توجــه دادن خواننــده بــه اهمیــت فوق العــادۀ آن، ترجیــح 

کنــم.  کســیم« اســتفاده  ــا از همــان واژۀ »ما دادم ت

)will/wille( 7.  اراده
ایــن واژه در ترجمــۀ فارســی بنــا بــه ضرورت متن بــه »اراده«، »خواســت« و حتی »نیت« 
ترجمــه شــده اســت. امــا به نظــر، در تمامــی مــوارد، خــوِد واژۀ »اراده« وافــی بــه مقصــود 
گمراهــی  اســت. بــه همیــن دلیــل و بــرای يکدست شــدن متــن و نیــز اجتنــاب از 

کــرده ام. خواننــده، در تمامــی مــوارد ایــن واژه را بــه »اراده« و مشــتقات آن ترجمــه 

)Begierde /desire( 8.  خواهش
ــا توجــه بــه  ایــن واژه در ترجمــۀ فارســی بــه »آرزو« يــا »خواهــش« ترجمــه شــده اســت. ب
ــا  ــش« ي ــه »خواه ــواد آن را ب ــی م ــدۀ واژۀ »آرزو« در تمام گمراه کنن ــی  ــای معنای داللت ه

»خواســت« بازگردانــده ام.

)Assertoric( و تحقیقی )problematic( 9.  ظنی
ایــن دو واژه در ترجمــۀ فارســی به ترتیــب بــه »مشــکوک« و »جزمی« بازگردانده شــده اند. 
ــب  ــوان مناس ــچ عن ــه هی ــادل ب ــن دو مع ــد، ای ــر داده ان ــد تذک ــتاد فوالدون ــه اس چنان ک
کانــت، هــر حکــم از  نیســتند: »مطابــق بخش بنــدی احــکام برحســب مقــوالت در 
حیث جهت )modality( يا احتمالی و ظنی )problematic( اســت يا تحقیقی 
اســت ظنــی  يــا  احتمالــی  حکمــی   .)necessary( ضــروری  يــا   )Assertoric( 



کانــت بــه زمینــۀ  کــه امــکان منطقــی داشــته باشــد )نــه تجربــی(. ایــن اصطــالح را   
اخــالق نیــز تســری داده اســت، چنان کــه از ســیاق عبــارت می بینیــم. بنابرایــن، واژۀ 
کار رفتــه  کــه در ترجمــۀ فارســی بنیــاد مابعدالطبیعــۀ اخــالق )ص 5۰( بــه  ’مشــکوک‘ 

کانــت اســت«.۱  ــا مقصــود  نادرســت و مغایــر ب

)prudence/ Klugheit( 10. دوراندیشی، مصلحت اندیشی
کــه جــدًا  کار رفتــه اســت  در ترجمــۀ فارســی معــادل »احتیــاط« بــرای ایــن تــرم بــه 
بــه  را  بــه همیــن دلیــل آن  واژگانــی« اســت؛  گمراه کننــده اســت و دچــار »خطــای 
»دورانديشــی« و »مصلحت انديشــی« برگردانــده ام کــه بــا کاربرد کانت قرابت بیشــتری 

کانــت از ایــن واژه در بنیادگــذاری، 4:416(.   دارد )ر.ک: تعريــف خــود 

                                                                                                                                                           
علی تقوی نسب                                                                                                                                         
                     زمستان ۱۳۹۶

1.  سالیوان، راجر، اخالق در فلسفٔه کانت، ترجمٔه عزtت اهلل فوالدوند، طرح نو، ۱۳8۹، ص ۱8۴.



بــا ذکــر جلــد و صفحــۀ آن هــا در  کانــت  آثــار  بــه  تمامــی نقل قول هــا و ارجاعــات 
اســت: شــده  مشــخص  کادمــی،  آ چــاپ  بــه  معــروف  کانــت،  مجموعه آثــاِر 

Kant’s gesammelte Schriften, edited by the Royal Prussian 

(later German, then Berlin-Brandenburg) Academy of Sciences 
(Berlin: Georg Reimer, later Walter de Gruyter & Co.,1900-)
کــه در آن شــمارۀ صفحــۀ  تنهــا اســتثنا بــر ایــن قاعــده نقــد عقــل محــض اســت 
ویراســت نخســت در ســال ۱۷8۱ همــراه بــا حــرف )A( و/يــا شــمارۀ صفحــۀ ویراســت 
شــمارۀ  ذکــر  اســت.  شــده  مشــخص   )B( حــرف  بــا  همــراه   ۱۷8۷ ســال  در  دوم 
ــد  ــت اول و دوم نق ــات ویراس ــاختن صفح ــی و مشخص س کادم ــاپ آ ــات چ صفح
ــا حــروف A و B مشــخصۀ تمامــی ترجمه هــا و ویراســت های مــدرن  عقــل محــض ب

کانــت اســت. ــار  از آث
کادمــی بنیادگــذاری مابعدالطبیعــۀ اخــالق بــه ویراســتاری پــاول  در چــاپ آ
عالمــت  دارد.  قــرار   ۴۶۳ تــا   ۳85 صفحــات  و   )۱۹۱۱( چهــارم  جلــد  در  منتــزر 
اختصــاری بنیادگــذاری در کتــاب حاضــر حــرف G اســت، امــا در اغلب مــوارد صرفًا 
کرده ايــم. بــه هــر تقدیــر، ترجمــۀ مــن  کادمــی اکتفــا  بــه ذکــر شــمارۀ صفحــه در چــاپ آ
گرفتــه اســت: کــه اخیــرًا از ایــن اثــر صــورت  از بنیادگــذاری بــر اســاس ویراســتی اســت 
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Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ed-
ited by Bernd Kraft and  Dieter Schonecker (Hamburg: Felix 
Meiner Verlag, 1999).

و   )PracR اختصــاری  عالمــت  )بــا  عملــی  عقــل  نقــد  از  مــن  ترجمه هــای 
مابعدالطبیعــۀ اخــالق )بــا عالمــت اختصــاری MM( بــر اســاس اثــر زیــر اســت:

 Immanuel Kant, Practical Philosophy, edited and translated 
by Mary J. Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 
1996).

ترجمه هــای نقــد عقــل محــض )بــا عالمــت اختصــاری PureR( بــر اســاس اثــر 
زیــر اســت:

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, edited and translat-
ed by Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge:  Cambridge 
University Press, 1998).

ترجمه هــای مــن از دیــن در درون مرزهــای عقــل صــرف )بــا عالمــت اختصــاری 
Religion) بــر اســاس اثــر زیــر اســت:

Immanuel Kant, Religion and Rational Theology, edited and 
translated by Allen W. Wood and George di Giovanni (Cam-
bridge: Cambridge University  Press, 1996).

ترجمه های من از يادداشت های کانت بر اساس اثر زیر است:
Immanuel Kant, Notes and Fragments, edited by Paul Guyer, 

translated by Curtis Bowman, Paul Guyer, and Frederick Raus-
cher (Cambridge:  Cambridge University Press, 2005).

منبــع ترجمه هــای مــن از نقل قول هــای کانــت در درس گفتارهايش دربــارۀ اخالق 
اثــر زیر اســت:

Immanuel Kant, Vorlesung zur Moralphilosophie, edited  by 
Werner Stark (Berlin: Walter de Gruyter & Co., 2004).

 ،)Fraktur( کتــور بنیادگــذاری، ماننــد ديگــر آثــار کانــت، در اصــل بر اســاس فرا
فتــروک  حــروف  از  اســت.  شــده  منتشــر  آلمــان،  در  متعــارف  چاپــی  حــروف 
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کیــد و از حــروف رومــی بــرای  )Fettdruck(، حــروف برجســته تر و بزرگ تــر، بــرای تأ
کلمــات خارجــی اســتفاده می شــده اســت )مثــاًل a priori(. بنابرایــن از نظــر حــروف 
کلمــات خارجــی؛  ــا  کیــد ب چاپــی در خــود متــِن اصلــی تمایــزی وجــود دارد میــان تأ
گــر، به ماننــد روال متعــارف در نوشــتار انگلیســی معاصــر، در ترجمــه بــرای هــر دو  لــذا ا
مقصــود از ايتالیــک اســتفاده می کرديــم، ایــن تمایــز از میــان می رفــت. بــرای اجتنــاب 
از ایــن خلــط، از حــروف ســیاه چاپــی بــرای نشــان دادن فتــروک و از ايتالیــک بــرای 

ــم. ــتفاده می کن ــی اس ــروف روم ــان دادن ح نش





زمینه
]1[

1. زندگی و آثار کانت1
کانــت نخســتین بار در ســال ۱۷85  بنیادگــذاری مابعدالطبیعــۀ اخــالِق۲ ايمانوئــل 
کــه پــس از حــدود دو قــرن همچنــان يکــی از پرخواننده تریــن  کتابــی  منتشــر شــد، 
آثــار فلســفۀ غــرب اســت. جايــگاه بی بدیــل بنیادگــذاری به دلیــل پیش کشــیدن 
کــه شــأن بی همتــا و ارزش نامشــروط خودآیینــِی۳ انســان  ایــن ايــدۀ چشــمگیر اســت 
کوچــک  کافــی تحقــق اخــالق در هــر دو بخشــش اســت، هــم بخــش  شــرط الزم و 
کــه تحققــش بــه عهــدۀ قــوۀ قهــری دولــت اســت و هــم بخــش بزرگ تــر و  اخــالق 
ی وجــدان فــردی و اجتماعــی اســت. گــرِو نیــرو کــه تحققــش صرفــًا در   گســترده تر آن 

کروشه ها از مترجم است.  1.  تمامی پانوشت ها و 
2.  Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Groundwork for the Metaphysics of 
Morals)

از این به بعد بنیادگذاری. 
3.  autonomy
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 کانت این ايده را از دل مفاهیم ارادۀ خوب۱ و وظیفه۲ -چنان که عقل متعارف۳ آنان را 
 درمی يابــد- بیــرون می کشــد. بــه اعتقاد کانت، هر انســان عادی و بهنجــاری می تواند
کانــت ســپس می کوشــد بــا توســل بــه مابعدالطبیعــۀ  کنــد.   ایــن مفاهیــم را درک 
ــن  ــض۴ )۱۷8۱(، ای ــل مح ــد عق ــی نق ــود، يعن ــاهکار خ ــه برانگیز ش ــض و مناقش غام
کوتــاه بــه  کتابــی  کار را در  کــه ایــن  کنــد؛ البتــه ســعی او بــر ایــن اســت  ايــده را اثبــات 
ســرانجام برســاند و بــه همیــن دلیــل زبــاِن بنیادگــذاری بســیار ثقیــل و دیرفهــم اســت. 
کتــاب جــذاب  گرچــه ايــدۀ محــوری  کــه  کتــاب بــر آن انــد  بســیاری از خواننــدگان ایــن 
کانــت از ایــن ايــده اصــل ايــده را بــه خطــر انداختــه  اســت، امــا دفــاع مابعدالطبیعــی 
کتــاب حاضــر، بــا پیــش چشــم داشــتن ایــن مالحظــات، ایــن  اســت. پرســش اصلــی 
کانتــی از اخــالق را -چنان کــه در بنیادگــذاری بســط داده  کــه آيــا می تــوان تلقــی  اســت 

کــرد؟ شــده اســت- بــدون توســل بــه مبانــی مابعدالطبیعــی آن حفــظ 
متأخــر  مرحلــۀ  فیلســوف  برجســته ترین   )۱8۰۴-۱۷۲۴( کانــت  ايمانوئــل 
)کــه  شــرقی  پــروس  در  کونیگســبرگ5  شــهر  در  او  اســت.  آلمــان  در  روشــنگری 
نیــز  شــهر  همــان  در  و  شــد  متولــد  اســت(  روســیه  در  کالینینگــراد۶  شــهر  کنــون  ا
معلــِم  به عنــوان  کــه  ســالی  چنــد  –به جــز  خــود  عمــر  تمــام  کانــت  درگذشــت. 
ایــن شــهر زندگــی  يــس می کــرد- در  کونیگســبرگ تدر ســرخانه در مناطــق حومــۀ 
کونیگســبرگ  کــرد و سراســر زندگــِی تحصیلــی و دانشــگاهی خــود را در دانشــگاه 
خانــواده  پیتیســت۷  کشــیش  امــا  بــود،  متوســط  خانــواده ای  از  کانــت  گذرانــد. 
ايمانوئــل  دلیــل  همیــن  بــه  و  شــد  او  درخشــان  فکــری  آينــدۀ  متوجــه  زود  بســیار 
در  کــه  آموزشــی ای  ســطح  بهتریــن  از  شانزده ســالگی  تــا  هشــت  از  توانســت 

1.  good will
2.  duty
3.  common Sense
4.  Critique of Pure Reason
5.  Konigsberg
6.  Kaliningrad
7.  Pietist
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- شــهر  مدرســۀ  بهتریــن  آموزشــی  برنامــۀ  ببــرد.  بهــره  بــود  میســر   کونیگســبرگ 
گســترۀ وســیعی داشــت: زبان هــای التیــن و  کــه ايمانوئــل در آن تحصیــل می کــرد- 
کانت  یونانی و عبری و فرانســوی و نیز دروســی مانند رياضیات و جغرافیا و تاريخ.۱ 
کــه در زمانــۀ او بــرای ورود  کونیگســبرگ شــد، ســنی  در شانزده ســالگی وارد دانشــگاه 
بــه دانشــگاه چنــدان نامتعــارف نبــود. برخــالف آنچــه ممکــن اســت از فیلســوفی چــون 
کانــت در دانشــگاه بــه تحصیــل الهیــات نپرداخــت بلکــه  او انتظــار داشــته باشــیم، 
تمرکــز خــود را بــر رشــته های متنــوع ديگــری ماننــد زبــان التیــن و رياضیــات به همــراه 
کوچــک بــود، امــا اســاتید توانــای  کونیگســبرگ  گذاشــت. دانشــگاه  فیزيــک و فلســفه 
کثــر تحوالتــی کــه در آن زمــان در فلســفۀ طبیعــی و نیــز فلســفۀ محض۱  آن کانــت را بــا ا
کانــت به ســرعت فريفتــۀ فیزيــک نیوتنــی شــد، فیزيکــی  کردنــد.  رخ داده بــود آشــنا 
کامیــاب بــه شــمار می رفــت. او مشــتاقانه  کــه تــا آخــر عمــر بــرای او الگــوی علــم 
کريســتیان ولــف۲ را -کــه پیشــتازترین  گوتفريــد ويلهلــم اليب نیتــس و  مابعدالطبیعــۀ 
کامــاًل  فیلســوفان آلمانــی در آن زمــان بودنــد- آموخــت. بــه اعتقــاد ایــن دو، جهــاِن 
کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم نتیجــۀ خلقــت الهــی اســت،  عقالنــی و هماهنگــی 
کــه عقالنیــت و  کــرد  ــه مخالفــت برخاســت و ادعــا  ــده ب ــا ایــن اي کانــت بعدهــا ب امــا 
کانــت بــرای دريافــت  هماهنگــِی جهــان محصــول خــوِد انديشــۀ انســانی اســت.۲ 
درجــۀ مگیســتر۳ رســاله ای بــا عنــوان ارزش گــذاری حقیقــی نیروهــای زنــده۴ نوشــت. 
دربــارۀ  را  اليب نیتســی ها  و  دکارتی هــا  میــان  نــزاع  می خواســت  رســاله  ایــن  در  او 
کانــت در طــول حیــات فکــری اش عالقــۀ  اندازه گیــری دقیــق نیروهــا فیصلــه بخشــد. 
شــديدی داشــت نزاع هــای فلســفی را از طریــق نوعــی برهــان ديالکتیکــی حل وفصــل 
کنــد؛ يعنــی اينکــه هرکــدام از طرفیــِن دعــوا فقــط بخشــی از حقیقــت را بیــان می کننــد 

1.  philosophy proper
2.  Christian Wolff

کسون.  کارشناسی ارشد در نظام دانشگاهی آنگلوسا Magister  .3: معادل مدرک 
4.  True Estimation of Living Forces
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و هیچ کــدام تمــام حقیقــت را نمی گوينــد. نشــانه هایی از ایــن روش را در ایــن رســالۀ 
کانــت را  آغازیــِن فیلســوِف جــوان نیــز می توانیــم ببینیــم. متأســفانه دانشــگاه رســالۀ 
نپذیرفــت. ژان داالمبــر۱، فیلســوف فرانســوی، پیــش از کانــت راه حــل بهتــری بــرای این 
کنوتســن۲، از ایــن امــر  کانــت و نــه اســتادش، مارتیــن  کــرده بــود )ظاهــرًا نــه  نــزاع ارائــه 
کنوتســن بــا آن بــود، زیــرا  مطلــع نبودنــد(. امــا علــت اصلــی ردشــدن رســاله مخالفــت 
کانــت در ایــن رســاله بــا نظــر اســتادش دربــارۀ مســئلۀ فلســفی ديگــری، يعنــی ماهیــت 
کانــت بــدون اخــذ مــدرک دانشــگاه را  کــرده بــود.۳  ارتبــاط جســم و ذهــن، مخالفــت 
يــس خصوصــی پرداخــت. در قــرن هجدهــم  کــرد و از ۱۷۴8 تــا ۱۷5۴ بــه تدر رهــا 
يــس  بســیاری از روشــنفکران تنگ دســت ماننــد او زندگــی حرفه ای شــان را بــا تدر

ــد. ــاز می کردن ــی آغ خصوص
بــه  علمــی  و  فلســفی  نوشــته های  از  انبوهــی  بــا  کانــت   ،۱۷5۴ ســال  در 
و  ارشــد  کارشناســی  مــدرک  بی درنــگ  آن هــا  ارائــۀ  بــا  و  بازگشــت  کونیگســبرگ 
گرفــت و توانســت به عنــوان اســتاد حق الزحمــه ای۳ اجــازۀ ارائــۀ درس گفتــار  دکتــری 
کــه  کنــد. پرداخــت حق الزحمــۀ چنیــن اســتادانی بــه عهــدۀ دانشــجويانی بــود  پیــدا 
کانــت در ایــن  نــه دانشــگاه. از میــان نوشــته های  کالس درس او می رفتنــد و  بــه 
يــخ عمومــی طبیعــت و نظريــه ای در بــاب آســمان ها  ۴ و شــرحی  دوران دو اثــر تار
تــازه در بــاب اصــول نخســتین شــناخت مابعدالطبیعــی5 -کــه هــر دو در ۱۷55 
بــا  کانــت  منتشــر شــدند- از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد. در نوشــتۀ نخســت، 
کــه شــايد منظومــۀ شمســی  اســتفاده از اصــول نیوتنــی ایــن مطلــب را شــرح می دهــد 
گســترش و بســط ابرهــای ســحابِی متشــکل از ذرات پديــد آمــده باشــد،  در نتیجــۀ 
کانــت- الپــالس۶ مشــهور شــد. در نوشــتۀ دوم،  کــه بعدهــا بــه فرضیــۀ   فرضیــه ای 
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5.  New Elucidation of the First Principles of Metaphysical Cognition
6.  Kant-Laplace hypothesis



27 ] 1[  زمینه

کانــت بــا احتیــاط هرچــه تمــام مابعدالطبیعــۀ مســیحی و اليب نیتســی -ولفی را نقــد 
می کنــد. نقــد ایــن دو نظــام مابعدالطبیعــی به مــرور زمــان تبدیــل بــه يکــی از مضامیــن 
اصلــی تفکــر فلســفی کانــت شــد. نخســتین بار در همیــن نوشــتۀ اخیــر بــود کــه کانــت 
برهــان وجــودی بــرای اثبــات خداونــد را رد کــرد، برهــان مشــهوری کــه هدفش اســتنتاج 
وجــود خداونــد از مفهــوم وجــود کامــل اســت. اســتدالل کانــت ایــن بــود کــه وجــود هرگز 
کانــت بــرای  م يــک مفهــوم باشــد و همــواره زائــد بــر مفهــوم اســت.  نمی توانــد جــزِء مقــّوِ
کنــد،  گــذران زندگــی مجبــور بــود درس گفتارهایــی دربــارۀ موضوعــات مختلــف ایــراد 
گرفتــه تــا فیزيــک و جغرافیــای طبیعــی و نیــز  از منطــق و مابعدالطبیعــه و اخــالق 
ــن  ــًا ای ــت. طبیعت ــمتی داش ــگاه س ــۀ دانش کتابخان ــز در  ــی نی ــی. او مدت انسان شناس
مشــغولیت ها مجــال تحقیــق و نوشــتن را از او می گرفــت. ازایــن رو، نتوانســت از ســال 
کنــد. در فاصلــۀ ســال های ۱۷۶۲ تــا  ۱۷۶۲ تــا ۱۷۶۴ اثــر قابــل مالحظــه ای منتشــر 
کانــت در مقالــۀ  کتــاب.  کــرد: يــک مقالــه و دو  کانــت ســه اثــر مهــم منتشــر   ۱۷۶۴
»تحقیــق پیرامــون تمایــز اصــول الهیــات طبیعــی و اخالقیــات«۱ میــان روش تألیفــی 
کتــاب  رياضیــات و روش تحلیلــی فلســفه تمایــزی بنیادیــن قائــل می شــود. او در 
فنــِی يگانــه اســتدالل ممکــن بــرای دفــاع از اثبــات برهانــی وجــود خداونــد۲ )۱۷۶۳( 
انتقــادات خــود را دربــارۀ برهــان وجــودی بــرای اثبــات خداونــد بســط می دهــد و البتــه 
خــود نیــز برهانــی -البتــه بدفرجــام را -بــرای اثبــات وجــود خداونــد پیــش می کشــد. 
 )۱۷۶۴(  ۳ واال   امــر  و  زیبــا  امــر  احســاس  بــاب  در  مالحظاتــی  عمومی تــِر  کتــاب 
نــه  -و  انسان شناســی اش  در  بعدهــا  او  کــه  اســت  نظرياتــی  ابتدایی تــر  صــورت 
کانــت در ســال ۱۷۶۶ بــا انتشــار رســالۀ  زیبایی شناســی اش- بدان هــا می پــردازد. 
کــه رؤياهــای مابعدالطبیعــه آن هــا را روشــن می ســازد۴  رؤياهــای يــک بیننــدۀ ارواح 
انتقــادات خــود را از مابعدالطبیعــۀ عقل گرايــان ادامــه می دهــد. او در ایــن رســاله 
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مابعدالطبیعــۀ عقل گرايــان را بــا فانتزی هــای امانوئــل ســودنبرگ۱، روح گــرای ســوئدی، 
مقايســه می کنــد.

کانــت، ســرانجام، پــس از پانــزده ســال ارائــۀ درس گفتارهــای مختلــف -و البتــه 
کرســی منطــق و مابعدالطبیعــه  بــدون حقــوق- در ســال ۱۷۷۰ به عنــوان صاحــب 
کســب درجــۀ  کانــت می بايســت بــه مناســبت  بــه اســتخدام دانشــگاه درمی آيــد.۴ 
اســتادی رســاله ای ارائــه و از آن دفــاع می کــرد. او در ایــن رســاله -کــه عنــوان آن در 
کــه زمــان  بــاب صــورت و اصــول جهان هــای حســی و عقلــی۲ بــود- اســتدالل می کنــد 
کــه مــا  کلیــۀ تجربه هــای مــا از اشــیا هســتند، امــا ایــن واقعیــت  و مــکان صورت هــای 
کــه زمــان و مــکان صرفــًا  ایــن مطلــب را ضرورتــًا صــادق می دانیــم بــه ایــن معنــی اســت 
ویژگی هایــی از نحــوۀ بازنمــود۳ اشــیا -يــا نمــود۴ آن هــا- بــرای مــا هســتند؛ زمــان و مکان 
ویژگی هــای اشــیای فی نفســه -اشــیای مســتقل از بازنمــود مــا از آن هــا- نیســتند. ایــن 
کانــت بعدهــا آن را »ايدئالیســم اســتعالیی«  کــه  ســخن نطفــۀ همــان آمــوزه ای اســت 
کلــی ای ماننــد جوهــر و  کانــت ایــن نظريــه را بــر مفاهیــم  گام  می نامــد، امــا در ایــن 
کــه مــا می توانیــم ایــن امــور را چنان کــه هســتند  علیــت ِاعمــال نکــرد و بیــان داشــت 
بشناســیم؛ مــا می توانیــم از خداونــد و روح خودمــان، چنان کــه در واقــع هســتند، 
شــناختی داشــته باشــیم. معاصــران کانــت بــه نظريــۀ او مبنــی بــر اينکــه زمــان و مــکان 
کــه  ویژگی هــای اشــیای فی نفســه نیســتند بــه ديــدۀ ترديــد می نگريســتند، ترديــدی 
کانــت از نظــرش  کــه  کنــون نیــز شــاهد آن هســتیم، امــا ایــن مخالفت هــا باعــث نشــد  ا
و  تفکــر  تــا دوران طوالنــِی  باعــث شــد  اعتراضــات، درعــوض،  ایــن  کنــد.  عــدول 
کانــت در »دهــۀ ســکوت« هیــچ اثــری منتشــر نکــرد تــا آنکــه  کانــت آغــاز شــود.  تأمــل 
ــه دســت چــاپ ســپرد.  ــر عظیــم خــود، نقــد عقــل محــض، را ب  ســرانجام در ۱۷8۱ اث
کانــت نه تنهــا دســت از ايدئالیســم اســتعالیی خــود نکشــید بلکــه آن  در ایــن اثــر 
کلــی  کــه مفاهیــم  ــر، مشــخصًا، اســتدالل می کنــد  کانــت در ایــن اث گســترش داد.  را 
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ماننــد جوهــر و علیــت و میان کنــش۱ فقــط زمانــی می تواننــد موِجــد معرفــت باشــند 
کــه بــر بازنمــوِد ابژه هــاِی خاصــی در مــکان و زمــان، يعنــی »شــهودها«، ِاعمــال شــوند؛ 
ــه واقعیــت  ــه نمودهــای اشیاســت و ن ــه همیــن دلیــل معرفــت مــا يکســره محــدود ب ب
کــه اســتفادۀ شــناختی۲ مــا  کانــت اســتدالل می کنــد  فی نفســۀ آن هــا. از ســوی ديگــر، 
کلــی۳- محــدود بــه نمودهــای  از ایــن مفاهیــم -و در رأس همــۀ آن هــا مفهــوم علیــت 
اشیاســت؛ ازایــن  رو، دســت کم می تــوان تصــور کــرد۴ و بــاور داشــت5 کــه اشــیا فی نفســه 
ممکــن اســت بــا نمودهايشــان متفــاوت باشــند. بــه بیان مشــخص تر، ممکن اســت در 
ســاحت واقعیــت فی نفســه -و البتــه نــه در ســاحت نمودهــا- بتــوان جایــی بــرای بــاور 
بــه آزادی اراده مــان و طرحــی الهــی بــرای جهــان بازيافــت. از ایــن زمــان بــه بعــد، بــاور به 
گر  يــم -حتــی ا اينکــه مــا بنیادهــای۶ اخالقــی يــا »عملــی«ای بــرای چنیــن باورهایــی دار
کافــی بــرای چنیــن باورهایــی نداشــته باشــیم- تبدیــل بــه يکــی  بنیادهــای شــناختی 
ــر  کانــت در مقدمــۀ مشــهورش ب کانــت می شــود.  از مضامیــن اصلــی فلســفۀ اخــالق 
ــا جایــی  کنــم ت ویراســت دوم نقــد عقــل محــض می گويــد: »مجبــورم دانــش را انــکار 

.)B xxx( »کنــم بــرای ايمــان۷ بــاز 
باوجودایــن،  بــود.  5۷ســاله  محــض  عقــل  نقــد  انتشــار  هنــگام  بــه  کانــت 
قــدرت خالقــۀ او در دو دهــۀ بعــدی حیاتــش شــگفت انگیز اســت. او در ۱۷8۳ 
به مثابــۀ  بتوانــد  کــه  آينــده  مابعدالطبیعــۀ  هــر  بــر  پیش درآمــدی  يــا  تمهیــدات 
نقــد  ُمفــاد  هــم  اثــر می کوشــد  ایــن  کانــت در  کــرد.  را منتشــر  علــم عرضــه شــود8 
گويــد  کنــد و هــم بــه انتقاداتــی پاســخ  اول را بــه زبانــی ســاده تر و همه فهم تــر بیــان 
مقالــۀ   ۱۷8۴ در  بود.کانــت  شــده  وارد  آن  بــه  اثــر  انتشــاِر  از  پــس  بالفاصلــه  کــه 

1.  interaction                                                               5.  believe                     
2.  cognitive                                                                  6.  grounds                
3.  universal                                                                   7.  faith               
4.  conceive                                                                                  

کتاب را  Scientific as forth come shall that Metaphysics Future any to Prolegomena   .8: این 
که به عنوان يک علم عرضه  مرکز نشر دانشگاهی با عنوان تمهیدات؛ مقدمه ای برای هر مابعدالطبیعۀ آينده 

کرده است. شود و به ترجمۀ غالمعلی حداد عادل در سال 1367 منتشر 
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کــرد  منتشــر  را  جهان میهنانــه«۱  منظــری  از  عمومــی  يــخ  تار »ايــدۀ  مهــم   بســیار 
و يــک ســال پــس از آن بنیادگــذاری را. کانــت در مبانــی مابعدالطبیعــی علــم طبیعی۲ 
-کــه در ســال ۱۷8۶ منتشــر شــد- به منظــور بازســازی فیزيــک نیوتنــی اصــول پايــۀ نقــد 
عقــل محــض را بــر برداشــتی تجربــی از مــاده ِاعمــال می کنــد. علی القاعــده، به دنبــال 
ــا در آن  ــرد ت ــر می ک ــالق۳ را منتش ــی اخ ــی مابعدالطبیع ــت مبان ــر وی می بايس ــن اث ای
ــات زندگــی  ــارۀ اقتضائ ــه درب ــی پاي ــر واقعیت هــای تجرب ــۀ بنیادگــذاری را ب اصــول پاي
کــه بــه آمــوزه ای  کنــد  کانــت می توانســت ادعــا  کنــد. بدین ترتیــب  انســانی ِاعمــال 
دربــارۀ وظايــف قانونــی -کــه از طریــق قــوۀ قهــری اجراشــدنی اســت- و وظايف اخالقی 
کانــت در  کــرده اســت، امــا  -کــه از طریــق قــوۀ قهــری اجراشــدنی نیســت- دســت پیــدا 
۱۷8۷ ویرايــش دوم نقــد عقــل محــض را منتشــر کــرد، ویرايشــی کــه بــا چــاپ نخســت 
کوشــیده بــود تــا  کتــاب تفاوت هــای چشــمگیری داشــت. او در ایــن ویراســت جديــد 
کنــد. همیــن تــالش سبب ســاز تولــد نقــد دوم  ــارۀ آزادی اراده روشــن  موضعــش را درب
ــوم  ــد س ــال ۱۷۹۰ نق ــت در س کان ــر،  ــن اث ــال ای ــی۴. به دنب ــل عمل ــد عق ــد: نق ــت ش کان
کــه در آن درون سیســتم نقــادی خــود بــه مســائل  کــرد  -نقــد قــوۀ حکــم5- را نیــز منتشــر 
رايــج در قــرن هجدهــم -يعنــی زیبایی شناســی و غايت شناســی- پرداختــه بــود. 
کانــت در دیــن در درون مرزهــای عقــل صــرف۶ )۱۷۹۳( دراین بــاره بحــث می کنــد 
ــوان به عنــوان نمادهایــی از مفاهیــم  کــه تمامــی باورهــای محــوری مســیحیت را می ت
کانــت در ایــن اثــر نیــز بــه  کــرد.  کانتــی- تفســیر  اخالقــی -البتــه اخــالق بــا قرائتــی 
 مســئلۀ آزادی اراده بازمی گــردد و نظــر خــود را بــار ديگــر جــرح و اصــالح می کنــد.

The Idea of Universal History from a Cosmopolitan Point of View’.1‘: ترجمــه و شــرح ایــن مقالــه را 
کلــی در  يــخ  کانــت بــا عنــوان »معنــای تار انتشــارات نقــش و نــگار بــا عنــوان رشــد عقــل؛ ترجمــه و شــرح مقالــۀ 

کــرده اســت. غايــت جهــان وطنــی« بــه ترجمــۀ منوچهــر صانعــی دره بیــدی منتشــر 
2.  Metaphysical Foundations of Natural Science
3.  Metaphysical Foundations of Morals
4.  Critique of Practical Reason
5.  Critique of the Power of Judgment
کتــاب را انتشــارات نقــش و نــگار بــا عنــوان دیــن  Religion within the Boundaries of Mere Reason .6: ایــن 

کــرده اســت. در محــدودۀ عقــل تنهــا بــه ترجمــۀ منوچهــر صانعــی دره بیــدی در ســال ۱۳8۱ منتشــر 
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 او پــس از رســالۀ سیاســِی مهــِم به ســوی صلــح جــاودان۱ )۱۷۹5( باالخــره در ســال 
۱۷۹۷ مابعدالطبیعــۀ اخــالق۲ را منتشــر می ســازد، سیســتمی مفصــل دربارۀ تکالیف 
اخالقــی و قانونــی کــه مبتنــی بر مفاهیــم محوری بنیادگذاری اســت. کانت در همین 
کتــاب ديگــر منتشــر می ســازد: نخســت  ســال بازنشســته می شــود و تــا ســال بعــد دو 
ــه او ک ــت  ــی اس ــل درس گفتارهای ــه در اص ک ــک۳  ــری پراگماتی ــی از منظ  انسان شناس
فی الواقــع  درس  )موضــوع  مــی داد  ارائــه  موضــوع  همیــن  دربــارۀ   ۱۷۷۲ ســال  از   
کــه دفاعــی جســورانه از  روان شناســی تجربــی بــود(؛ و ديگــری نــزاع دانشــکده ها ۴ 
ــال  ــش، در س ــان مرگ ــا زم ــر ت ــر عم ــال های آخ ــت در س کان ــت.  ــک اس کادمی آزادی آ
۱8۰۴، ســرگرم نوشــتن يادداشــت هایی بــا موضــوع فلســفۀ علــم يــا بازگویــی فلســفۀ 
نوشــته های  عنــوان  تحــت  ســرانجام  کــه  دست نوشــته هایی  بــود،  اســتعالیی اش 

بازپســین5 چــاپ شــدند.

2. فلسفۀ اخالق در زمانۀ کانت
ــوف  ــۀ او معط ــالق در زمان ــفۀ اخ ــاع فلس ــه اوض ــان را ب ــت توجهم کان ــای  ــون به ج کن ا
جنبــش  رنســانس،  دوران  -يعنــی  متقــدم  مدرنیتــۀ  فکــری  بحران هــای  می کنیــم. 
اصــالح دينــی و جريــان معــارض آن و نیــز انقــالب علمــی- با فعالیت هــای مضاعفی 
در فلســفۀ اخــالق تــوأم بــود. جريان هــای متعــددی در ایــن فضــا حضــور داشــتند. 
داشــتند(  قــرار  رأسشــان  در  پروتســتان ها  کــه  مختلفــی  )گروه هــای  ســنت گرايان 
گوســتین  کــه ســابقه اش بــه آ معتقــد بــه نظريــۀ امــر الهــی يــا گونــه ای اراده بــاوری۶ بودنــد 
بازمی گشــت. برحســب ایــن نظريــه، افعــال تنهــا از آن جهــت خــوب يــا بــد بــه شــمار 
کــرده اســت و مــا بايــد مطابــق  کــرده يــا از آن هــا نهــی  کــه خداونــد بدان هــا امــر  می رونــد 
کــرده و از  ــاداش او را جلــب  ــاس داشــته و پ ــا حرمــت او را پ کنیــم ت ارادۀ الهــی عمــل 

1.  Toward Perpetual Peace
2.  Metaphysics of Morals
3.  Anthropology from a Pragmatic Point of View
4.  Conflict of the Faculties                                                 
5.  Opus postumum                                                       
6.  voluntarism                                                  
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کاتولیکــی غیــر راســت کیش۱، اراده بــاوری را  عــذاب او در امــان باشــیم. رنــه دکارت، 
بــه حقایــق نااخالقــی۲ ســرمدی ماننــد حقایــق رياضیــات و منطــق نیــز ســرايت داد. 
گروســیوس۳ و ســاموئل  ديگــران، ازجملــه پروتســتان های تجددطلبــی مثــل هوگــو 
کــه ســابقه اش دســت کم  پوفنــدورف۴، هــوادار نظريــۀ قانــون طبیعــی بودنــد، نظريــه ای 
کــرده اســت  کوئینــاس می رســد. بــر اســاس ایــن نظريــه، خداونــد اراده  بــه تومــاس آ
کــه انســان ها در جســت وجوی نیک بختــی5 خودشــان باشــند و بــه آن هــا موهبــت 
عقــل ارزانــی داشــته تــا بتواننــد بــدون دخالــت مســتقیم الهــی راه هــای وصــول بــه 
ایــن  آفريــدۀ خداونــد هســتند. در  کــه خــود  را بشناســند، راه هایــی  ایــن مطلــوب 
کیت  حیص وبیــص، نزاع هــای عقیدتــی میــان فرقه هــای مســیحی عالقــه بــه شــکا
کیت میشــل دو مونتنی۶ بود.  کرده بود. چهرۀ شــاخص این نوع شــکا  باســتان را احیا 
اخــالق  صورت هــای  ديگــر  بــه  افــراد  کشــش  باعــث  خــود  به نوبــۀ  تحــوالت  ایــن 
عصــر هلنــی ماننــد اخــالق اپیکــوری و اخــالق رواقــی شــده بــود. در قــرن هجدهــم، 
پایــی فرهیختــه ای  نوشــته های ســنکا۷ و سیســرو8 بخــش الينفکــی از آمــوزش هــر ارو
ــرد  ــج می ک ي ــی۹ را ترو ــۀ خودمحــوری عقالن ــرن هفدهــم نظري ــز در ق ــود. تومــاس هاب ب
ــر  ــز پیــش رو نهــاد. ب ــۀ هاب ــازه از نظري ــارد مندویــل۱۰ در قــرن هجدهــم تقریــری ت و برن
کــه  يابنــد  ــا در کننــد ت ــوۀ عقلشــان اســتفاده  ــد از ق ــه، انســان ها باي اســاس ایــن نظري
چــه چیــز، بــه بهتریــن نحــو، منفعــت آن هــا را تأمیــن می کنــد، امــا در ایــن فراينــد 
و  جبــار  دولتــی  برابــر  در  تســلیم  حتــی  يــا  ديگــران  بــا  همــکاری  کــه  درمی يابنــد 
کنــد. در برابــر ایــن نظريــه  نیرومنــد بهتــر می توانــد منفعــت شــخصی۱۱ آن هــا را حفــظ 
کامبرلنــد۱۳، يچــارد   هــواداران »حــس اخالقــی«۱۲ قــرار داشــتند، افــرادی همچــون ر
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کوپــر۱ )لــرد ســوم شافتســبری(، فرانســیس هاچســون۲ و دیويــد هیــوم.   آنتونــی اشــلی 
کــه يگانــه انگیــزۀ عمل انســان ها منفعت شــخصی  مدافعــان ایــن نظريــه بــر آن بودنــد 
نیســت، بلکــه انســان ها بنــا بــه طبیعتشــان افعــال خیرخواهانــه۳ را می پســندند و از 
افعــال خودخواهانــه بیزارنــد. ایــن سرشــت و خصلــت انســانی ممکــن اســت نتیجــۀ 
موهبــت الهــی يــا قضــای روزگار باشــد، امــا مســتلزم هیــچ نــوع شــناخت قبلــی از 
ارادۀ الهــی يــا اوامــر او نیســت. امــا در قــرن هجدهــم نظريــۀ غالــب، تحــت تأثیــر 
اليب نیتــس و ولــف، صورتــی از کمال گرایــی۴ بــود. پیــروان ایــن نظريــه وظیفــۀ انســان 
ــرای تکمیــل  ــا انســان از رهگــذر تــالش ب کمــال الهــی می دانســتند ت را بازشــناختن 
کنــد. کــردار خــود منعکــس  کمــال الهــی را در  قابلیت هــای ذاتــِی طبیعتــش بتوانــد 
کانــت بــرای تکمیــل اســتداللش در بنیادگــذاری نیازمنــد ایــن مقدمــۀ اساســی 
کار  کــه هــر انســان معمولــی و بهنجــاری در عمــل اصــل بنیادیــن اخــالق را بــه  بــود 
گزیر بايد شناختی حداقلی و ضمنی از این اصل داشته  می بندد و به همین دلیل نا
که هیچ کدام از فلســفه های اخالق پیشــین،  کانت باور داشــت   باشــد. بااین حال، 
کــه ایــن اصــل دقیقــًا چیســت  چــه باســتان چــه مــدرن، نتوانســته اند نشــان دهنــد 
ــق  ــل مطاب ــرای عم ــان ب ــت انس ــی و درس ــزۀ حقیق ــت و انگی کجاس ــتگاه آن  و خاس
کــه  کــه اصــول اخالقــی ای  کانــت بــر آن بــود  کــدام اســت. بــه بیــان صريح تــر،  بــا آن 
ایــن نظريه هــا پیــش می نهنــد اصولــی گــزاف5 و میان تهــی هســتند و انگیزه هایــی 
و  نکوهیدنی انــد  و  حقیــر  انگیزه هایــی  برمی شــمارند  انســانی  عمــل  بــرای  کــه 
درس گفتارهايــش  در  هــم  و  کتاب هايــش  در  هــم  کانــت،  ســتودنی.  و  واال  نــه 
دربــارۀ اخــالق، بــر اســاس طــرح اخالقــی خــود بارهــا ایــن نظــرات را بــه تیــغ نقــد 
کــه می توانیــم آن هــا  کانــت در بنیادگــذاری اصولــی اســت  می کشــد. اســاس نقــد 
کانــت،  به زعــم  زیــرا،  بنامیــم،  معرفت شــناختی  يــا  روش شــناختی  اصــول   را 
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خلط هــای روش شــناختی فالســفۀ اخــالِق پیشــین مانــع شــده اســت تــا آنــان بتواننــد 
به نحــو جامــع و روشــنی محتــوای حقیقــی اصــل بنیادیــن اخــالق را شــرح و تفســیر 
کانــت، نظريه هــای اخالقــی می کوشــند اصــول خــود را يــا بــر امــر  گفتــۀ  کننــد. بــه 
کننــد، يعنــی يــا بــر تجربــه۳ يــا بــر مفاهیــم پیشــین۴  تجربــی۱ يــا بــر امــر عقالنــی۲ بنــا 
(2-4:441). ایــن دو طریــق تنهــا ُطــُرق ممکــن بــرای نظريه ســازی دربــارۀ اخــالق 

ــتۀ  ــه دو دس ــی ب ــای اخالق ــیم نظريه ه ــا تقس ــی ب ــل عمل ــد عق ــت در نق کان ــتند.  هس
»ســوبژکتیو« و »ابژکتیــو« در صــدد بیــان همیــن نکتــه اســت )PracR,5:40(. هــدف 
نظريه هــای تجربــی يــا ســوبژکتیو اســتنباط اصــول اخالقــی از حــس »جســمانی« 
ســعادت5 اســت )اپیکــوروس۶( يــا از »حــس اخالقــی« ویــژه ای )هاچســون( يــا از 
رســوِم تعلیمــی يــا از دولــت )مونتنــی و مندویــل(، امــا حــس اخالقــی نمی توانــد 
باشــد.  موقعیت هــا  همــۀ  در  اخالقــی  مناســب  عمــل  بــرای  خوبــی  راهنمــای 
ــی همــدردی تمنایــی  ــی انجــام دهــد ول کاری اخالق ــرد می خواهــد  ــات ف گاهــی اوق
ــعادت  ــب س ــه طل ک ــت  ــی اس ــن در حال ــتۀ او دارد. ای ــت و خواس ــالف نی ــًا خ دقیق
از عــرف محلــی بســی بیشــتر از حــس اخالقــی باعــث ايجــاد  ی  يــا پیــرو فــردی 
گاهــی آنچــه ســبب  تعــارض اخالقــی در موقعیت هــای مختلــف می شــود. مثــاًل 
کــه ديگــری را بدبخــت می کنــد؛  خوشــبختی مــن اســت دقیقــًا همــان چیــزی اســت 
ویــژۀ  ســاختمان  »بــر  را  اخالقــی  اصــول  نظريــات  ایــن  تمامــی  ديگــر  عبــارت  بــه 
گرفتــه« بنــا می نهنــد (4:442) کــه در آن قــرار   طبیعــت آدمــی يــا ]بــر[ شــرايط عارضــی 
همــۀ  بــرای  کــه  نهنــد  فراپیــش  را  اصلــی  نمی تواننــد  نه تنهــا  دلیــل  همیــن  بــه  و   
عاجــز  حتــی  بلکــه  باشــد،  معتبــر  زمان هــا  و  مکان هــا  همــۀ  در  و  انســان ها 
هســتند عقالنــی  موجــودات  همــۀ  بــرای  معتبــری  اخالقــی  قانــون  ارائــۀ   از 
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کــه  اســت  ایــن  اخــالق  اساســی  شــرط  کــه  می کنــد  پافشــاری  )کانــت   
کــه نمی گويــد  هیــچ گاه  امــا  باشــد،  معتبــر  عقالنــی  موجــودات  همــۀ   بــرای 
گــر فــرد بــر اســاس   موجــود عقالنــی ای غیــر از انســان وجــود دارد(. عالوه برایــن، ا
کــه در آن  عالقــۀ صــرف بــه ســعادتش يــا بــر اســاس شــرايِط اتفاقــی تربیتــش يــا عرفــی 

ــداده اســت. کاری واال و ســتودنی انجــام ن کنــد،  زندگــی می کنــد عمــل 
هســتند  میان تهــی  نظريه هایــی  نیــز  »ابژکتیــو«  يــا  »عقالنــی«  نظريه هــای 
کانــت،  به نــزد  می گیرنــد.  مفــروض  پیشــاپیش  کننــد  اثبــات  بايــد  را  آنچــه  کــه 
کمال گرایــی نظريــه ای »تهــی و نامشــخص اســت« (4:443). او در نقــدی منصفانــه 
ــول  ــد اص ــی می توان ــًا زمان ــه صرف ــن نظري ــه ای ک ــی دارد  ــان م ــی بی ــی ولف کمال گرای ــر  ب
متعیــن و مشــخصی بــرای عمل پیشــنهاد کند که از پیــش مفهومی تجربی از کمال 
کانــت اظهــار مــی دارد نظريه هایــی  گرفتــه باشــد.  انســان يــا نیک بختــی او را فــرض 
کامــل اســت و بــر همیــن اســاس اصــول اخالقــی را بــر اوامــر  کــه مدعی انــد ارادۀ الهــی 
کــه  خداونــد مبتنــی می کننــد معضــالت بیشــتری دارنــد: نخســت بــه ایــن دلیــل 
مســتلزم دور هســتند، زیــرا بــرای اينکــه تشــخیص دهیــم آيــا امــری حقیقتــًا از جانــب 
ــه پیشــاپیش نیازمنــد شــناختی از اصــول اخالقیــات هســتیم؛  ــا ن ــد اســت ي خداون
کــه از ]حاصــل[ جمــع  ديگــر آنکــه در ایــن نظريه هــا ارادۀ الهــی »مفهومــی اســت 
يســتن را در  میــل بــه جــالل و جبــروت« پديــد آمــده اســت و انگیــزۀ مــا بــرای اخالقی ز
»مفاهیــم خوف انگیــز اقتــدار و مکافــات« می جوينــد. در ایــن نظام هــای اخالقــی، 
انگیــزۀ مــا از عمــل مطابــق بــا فرامیــن اخالقــی حقیــر و نکوهیدنــی اســت و نــه واال و 
کــه بــر چنیــن پايــه ای بنــا شــود آشــکارا ضداخالق  ســتودنی، و »هــر نظــام اخالقــی ای 
کانــت نظــام اخــالق الهیاتــی۱ از يــک ســو از نظــر  خواهــد بــود« (4:442). بــه نظــر 
ــد ناچــار اســت  ــم مفهــوم مــا از ارادۀ خداون ــرای تقوي ــرا ب ــه اســت، زی کاران يا فکــری ر
چیســت،  غلــط  و  درســت  می دانیــم  انســان ها  مــا  کــه  بگیــرد  فــرض  پیشــاپیش 
انگیــزۀ يگانــه  الهیاتــی  اخــالق  نــگاه  در  زیــرا  اســت،  رذيالنــه۲  ديگــر  ســوی  از   و 
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و  پــاداش  بــه  عالقــه  يعنــی  اســت،  شــخصی  منفعــت  جلــب  انســان ها  عمــل   
انســان ها  بــرای ديگــر  نظــاِم شــخص محورانه جایــی  ایــن  از مجــازات. در  تــرس 
کانــت بــه ولــف و شافتســبری بــر مبنــای ديگــری اســت،  نیســت. البتــه انتقــاد 
به نــزد شافتســبری  دارنــد.  الهیاتــی  اخــالق  دربــارۀ  داوری مشــابهی  دو  ایــن  زیــرا 
گرانه«۱ اســت، نــه »بی غرضانــه«۲ و بــه همیــن دلیــل  اخــالق الهیاتــی اخالقــی »ســودا
کانــت از   همــان خودمحــورِی عقل گرايانــه در جامــه ای مبــدل اســت.5 انتقــادات 
کننــد. ایــن  اخــالق الهیاتــی ســبب شــد محافظــه کاران دينــی بــرای او دردســر ايجــاد 
ــال ۱۷8۶  ــر، در س کبی ــک  ي ــت، فردر کان ــزرگ  ــی ب ــرِگ حام ــس از م ــه کاران پ محافظ

همــه کارۀ دولــت پــروس شــده بودنــد.
کانــت در قیــاس بــا فلســفه های اخــالق متأخــر، اغلــب، نــگاه مســاعدتری 
يــان و رواقیــان -هــر دو- را بــا ایــن  بــه فلســفۀ رواقــی و اپیکــوری دارد، امــا اپیکور
میــان  به نحــو رضايت بخشــی  نتوانســتند  کــه هیچ کــدام  َرمــی می کنــد  اعتــراض 
يــان در فهــم ایــن دقیقــه قاصــر  کننــد. اپیکور فضیلــت و ســعادت تمایــز ايجــاد 
هــم  بــاز  مفهومــش،  خالصانه تریــن  در  حتــی  ســعادت،  پی جویــی  کــه  ماندنــد 
فی حد ذاتــه امــری فضیلتمندانــه نیســت. رواقیــان، درمقابــل، از فهــم ایــن نکتــه 
کــه فــرد بــه ســعادت،  کــه فضیلــت، فی نفســه، ســبب نمی شــود  عاجــز ماندنــد 
يکــرد  ایــن دو رو از  لــذا هیچ  کــدام  کنــد.  در هــر معنــای متعارفــی، دســت پیــدا 
به لحــاظ  ســعادت،  کســیم های  ما و  فضیلــت  کســیم های۳  »ما کــه  درنیافته انــد 

.(PracR, 5:113) نامتجانس انــد«  کامــاًل  عملی شــان،  اصــل  برتریــن 
کانــت چگونــه معضــالت ایــن فلســفه های اخــالق  کــه  حــال می تــوان پرســید 
اصلــی  بايــد  اخــالق  بنیادیــن  اصــل  کــه  دارد  بــاور  او  می گــذارد؟  ســر  پشــت  را 
ــرای همــۀ موجــودات  ــرای همــۀ انســان ها -و درواقــع ب کلــی باشــد، يعنــی ب حقیقتــًا 
ــی میســر اســت  ــر تنهــا زمان ــر باشــد. ایــن ام ــی معتب ــی- در هــر زمــان و مکان عقالن

1.  mercenary
2.  disinterested
3.  Maxims


