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 از مجموعۀ جمالت قصار

 

 

  کانت -درس های فلسفه اخالق 

 

 ترجمه منوچهر صانعی 

 : م. بوذریانتخاب

انسانیت به معنای مشارکت در مقدرات دیگران است، و عدم انسانیت هنگامی است که ( 268)ص -1

 نداند.انسان خود را شریک مقدرات دیگران 

 باشد تشکیل صداقت می دهد که امری است عمومی و فراگیر.توأم ( مهربانی اگر با صراحت 268)ص -2
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معقولیت اجتماعی فضیلت تلقی می شود اما بسیار کم هرنوع دوستی، ادب، صفای روح و ( 269)ص  -3

 بروز می کند و به ندرت اتفاق می افتد که این فضایل با قدرت روح توأم باشد. 

( انسان نباید تنها در گرفتاری های خود از دوستان، طلب کمک و یاری کند، باید همه چیز را 269)ص -4

 خود به تنهایی تحمل کند. 

 ( معاشرت، آیین فضیلت است و زمینه ساز اقدام به فضیلت.269ص) -5

ل جب آن، خود را در دو( ادب، نشانه حداقل لطافت و ظرافتی است که انسان می تواند به م269) -6

 دیگران جای دهد و محبوب آنان گردد. 

رفتار، موجب تلطیف خشونت ها می شود و انسان ها آنقدر موجب تلطیف ( لطافت و ظرافت در 269) -7

  و خوی آنان مناسب یکدیگر گردد.افکار یکدیگر می شوند تا این که خلق 

اپذیری از عشق و ( خونسردی و بی تفاوتی نسبت به دیگران دال بر بی عاطفگی و تأثیر ن270)ص -8

 محبت است. 

 ( کسی که دارای قانونمندی رفتار و خوشی خصلتی است بیش از بقیۀ مردم قابل اعتماد است. 270)ص -9

( ما باید دیگران را دوست بداریم زیرا دوست داشتن دیگران خیر است و موجب خوش 270)ص -10

 طبعی ما می شود.
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چیزی برای دوست داشتن در  قطعاًاگر به قصد دوست داشتن، در شخصیت دیگران کند و کاو کنیم  -11

 آنان خواهیم یافت، و البته اگر به قصد تنفر نیز کنجکاو شویم جلوه ای از تنفر را باز می یابیم. 

ود آنها ( انسان باید هم خیر دیگران را بخواهد و هم عناصر مثبت و دوست داشتنی را در وج270)ص -12

 کشف کند. 

فقط هنگامی خوش قلب است که بتواند برای تأمین سعادت دیگران عمال اقدام کند، نه اینکه انسان  -13

 فقط برای دیگران آرزوی خوشبختی کند. 

دیگران را سعادتمند ( اساس تمام تعالیم اخالقی این است ما سعادت خود را در این بیابیم که 271) -14

 ببینیم.

تحت الشعاع  و محبت به دیگران، به صورتی که خودخواهی، ( دوستی یعنی بخشندگی 273)ص -15

 بخشندگی و محبت به دیگران قرار گیرد.

دوستی حد اعالی عشق متقابل است و به عنوان یک مقیاس، وسیله تعیین عشق متقابل افراد ( 274)ص -16

 به یکدیگر. 

 را به اندازه خود دوست داشته باشیم. ( حداکثر عشق به دیگران این است که آنها274)ص -17
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، اما انسان باید برای مصون داشتن، کی بر خصلت و احساسات است ( اعتماد و صمیمیت، مت279)ص -18

  انسانیت خود ضعف های خود را پنهان سازد.

حتی برای صمیمی ترین دوستانش بر مال کند، زیرا در این ( انسان نباید همه چیز خود را 279ص) -19

 واقع خواهد شد. صورت مورد تنفر آنها 

دوستی، وسیله ای است ضروری برای خالص شدن از فشارها و بی اعتمادی های ما نسبت ( 280)ص -20

 به افرادی که با آنها در ارتباط هستیم. 

صورت اختالف است که افراد نیازهای عامل دوستی باشد، در ( وحدت تفکر نمی تواند 281)ص -21

 یکدیگر را برآورده می سازند.

( از طریق خصلت درستکاری، عطوفت، اعتماد، مهربانی، دل آگاهی و نشاط روح است که 281)ص -22

 عزت و شرف انسان حفظ می شود.

و حتی اگر دوست ما تبدیل به دشمن شود. باید  ( عنوان دوستی باید نزد ما محترم باشد282)ص -23

 سابق خود را حفظ کنیم و نشان ندهیم که مستعد تنفر هستیم.همچنان دوستی 

( بدگویی از دوستان دال بر این است که انسان حرمت دوستی را پاس نمی دارد و دوستان 282)ص -24

 خوبی انتخاب نکرده است و در مقابل آنها ناسپاس است. 
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وگرنه جایی ( نباید این فکر را به ذهن راه داد که ممکن است دوست به دشمن تبدیل شود 282)ص -25

  برای اعتماد باقی نخواهد ماند.

 ( اگر دوست ما، شخص احساساتی و پرحرارتی باشد نباید اسرار خود را به دست او بسپاریم282)ص -26

 غلبه کند کاری خواهد کرد که بعدها موجب پشیمانی است. زیرا در لحظه ای که احساسات بر او 

د انسان، کل انسانیت را دوست بدارد و اراده خیر او شامل تمام افرا( دوستی عام، این است که 282)ص -27

 گردد. 

( دوستی یک الزام ویژه است و کسی که دوست همگان است، نمی تواند دوست خصوصی داشته 282) -28

 باشد.

، و به بهترین نحو از عهده هر کاری ( کسانی که دارای تمایالت و خصلت های عالی هستند 283)ص -29

 دوستی عمومی پدید آورند.اگر خوش قلبی خود را با فاهمه و ذوق درآمیزند می توانند یک برمی آیند 

و از طریق دوستی است که حداقل فضایل پرورش می ( انسان بدون دوست ، منزوی است ، 283ص) -30

 یابند.

ود: از یک طرف تواضع و از طرف دیگر غرور عنصر تشکیل می ش(  عزت نفس از دو 173)ص -31

 شریف و حقیقی. 
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خود را از این طریق حفظ کنیم به کسی ( عزت نفس ارزان به دست می آید، زیرا اگر حرمت 173)ص -32

 زیان وارد نمی شود.

( کسی که از اعمال ناپسند گذشتۀ خود متنفر است نمی داند از زشتی عمل خود ناراحت 177)ص -33

 است یا مجازاتی که در پی داشته.

  حتما می توانیم دادگاهی درونی و باطنی تلقی کنیم.( دادگاه وجدان را 179)ص -34

 

 

 انتشارات نقش و نگار 1380ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی،  –درس های فلسفه اخالق کانت 
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