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  كانت و فلسفه دين
  

   :صالح حسن زادهدكتر 
  ي دانشگاه عالمه طباطبائيعضو هيأت علم

  
  : چكيده

دانند كه انقالب كپرنيكي كانت در  ميآشنايان با تحوالت فكري در غرب مدرن 
روش (علوم انساني، جاي دين و اخالق را عوض كرد و به جاي اخالق متكي به دين

سخن از دين متكي بر اخالق گفت؛ و اين  انقالب، آغاز انساني شدنِ كل پيكره ) سنتي
  . گ در عصر جديد استفرهن

كانت با تأثر از تحوالت عصر روشنگري و در قالب زبان متفكران آن عصر، اعالم 
دين براي زندگي كردن است، نه زندگي براي دين داشتن و ديني كه «: كند كه مي

نتواند جوابگوي نيازهاي زندگي زمان خود باشد، حق طبيعي آن حذف از صحنه 
  ».زندگي است

برد، نه  ميخالق و قانونهاي اخالقي است كه انسان را به سوي دين به نظر كانت ا
وجود خداوند عادل . از اين رو، دين نيازمند اخالق است، نه اخالق به دين. عكس آن

و عالم نيز به اعتبار هدف قانون اخالقي، بايد براي عقل عملي ملحوظ گردد؛ به 
دهد كه به يك  ميه بشر امكان اعتقاد كانت تحقق مفهوم يا ايده نيكي در جهان، ب

موجود برترِ اخالقي، توانا و مقدس اذعان كند؛ از اين راه دامنه اخالق تا مفهوم يك 
البته اين خداي . قانونگزار اخالقي مقتدر و بيرون از درون انسان گسترده است

ملحوظ و مفروض عقل عملي و اخالق صورت عقلي خداوند و قانونگزار اخالق 
  . انسان ي خالق جهان واست، نه خدا

اين مقاله به صورت محدود و از برخي جهات نظر ديني كانت را مورد نقد و بررسي 
  .دهد ميقرار 

  
  .دين، خدا، اخالق، خير برتر، انسان :كليدي  هواژ

  
     
   درآمد پيش
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تحقيق در باب دين در روش جديد علمي به عنوان تحقيق در بخشي از علوم انساني 
را  وضع نشده بودواين تعبير»علوم انساني «در زمان كانت هنوز اصطالح . گردد ميتلقي 

فيلسوفان نوكانتي واژة علوم  .بردند كار وي به سال پس از يكصد اخالف كانت حدود
اي ازمطالعات علمي  اين اصطالح به مجموعه .علوم طبيعي به كاربردند كنار در روحاني را

ي ها اينكه تعبيرعلوم انساني از بطن فلسفه ت اماكرد كه انسان موضوع آنهاس ميداللت 
واقع شرايط تقسيم علوم به طبيعي  در مناسبت نيست و بي روح فلسفه كانت با وكانتي برآمدن

فلسفه كانت به  علمي در تقسيم عقل به نظري و. وانساني درخودفلسفه كانت فراهم شده بود
  .بودانساني  لحاظ محتوا درواقع،تقسيم علم به طبيعي و

 انديشة دين تقريباركن اساسي علوم انساني قرارگرفت و، اقتدار مسيحيت درتاريخ با
 آغاز با و .توجه واقع شد منظر دين موردبحث و ازموضع و …سياست و حقوق و اقتصاد و

انديشة  .عنوان خدا محوري درمركز علوم انساني قرارگرفت انديشة ديني با قرون وسطي،
سطي صرف اين شدكه بنياد الهي رفتارهاي فرهنگي انسان كالمي متفكران قرون و
  . بيان كنند …سياست و  دين، رادرشقوق مختلف اخالق،

اين انديشه مورد نقادي قرار گرفت و ماهيت علوم ، )عصر جديد(اما از قرن هفدهم 
انساني از اولوهيت به انسانيت و از خدا محوري به انسان محوري گرايش يافت و در يك 

در قرون وسطي باور به . رنگ الهي خود را از دست داد و انساني شد، علوم انساني ،كالم
تعالي خداوند مرزي ناپيمودني و سدي ناگشودني بين انسان و خدا برقرار گرديد و عالم 

درعصر جديد تحت تأثير رنسانس ، اين تمايز. الهوت بكلي از عالم ناسوت متمايز شد
دم از برابري با الوهيت زد و تدريجاً انسانيت مدرن جاي  برهم خورد و انسان عصر جديد
  . الوهيت قرون وسطي را گرفت

نشان ، به دست آمده است) قرون نوزده و بيست(اي كه از تحقيقات متأخر  نتيجه
امروز به بركت . نسبت زير بنا به روبناست، دهد كه نسبت علوم انساني بر علوم طبيعي مي

ترديد نداريم كه رشد ، بت اين دو شاخة معرفت با يكديگرمطالعات جديد در مورد نس
هاي اخالقي است به حوزه  نتيجة تحول در ارزش، آمد علوم طبيعي صنعت به عنوان پي

هاست كه شرايط صنعتي و تجاري  و در حقيقت اين نظام ارزش؛ علوم انساني مربوط است
صر جديد توسط كانت معروض ها درع اين نظام ارزش گذاري. كند و اقتصادي را تعيين مي

انقالب كپرنيكي كانت در علوم انساني جاي دين و اخالق را عوض كرد . انقالب واقع شد
و اين ؛ سخن از دين متكي بر اخالق گفت) روش سنتي (و به جاي اخالق متكي به دين 

  . 1انقالب آغاز انساني شدن كل پيكرة فرهنگ در عصر جديد است
هر چند گذرا با توجه ، مطالعه اجمالي در باب دين، ربارة دينپيش از بيان نظر كانت د

  : تواند مفيد باشد  مي، اند به آنچه قبل از كانت و بعد از وي در مورد دين گفته
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  نقادي دين  -1

هاي  تفكر انتقادي را در عصر جديد كانت تأسيس كرد اما پيش از وي در فلسفه
اينكه كانت . شرايط آن فراهم شده بود، الك و باركلي و هيوم و دكارت و اسپينوزا

بخشي از اين بيداري بايد ، اعتراف كرده است كه هيوم او را از خواب جزميت بيدار كرد
تفسير ، زيرا كانت در كتاب دين در محدودة عقل تنها. مربوط به آگاهي ديني كانت باشد

نداني نداشته اي از دين آورده است كه دست كم در غرب پيش از كانت سابقه چ تازه
. شود اي وي آشكار مي در فلسفة دين كانتي بيش از هر جاي ديگري عقلگرايي ريشه. است

توفاني ، را منتشر كرد» دين در محدودة عقل محض«كتاب ، 1793درسال ، وقتي كه كانت
تر از همه سبب  و مهم، از خشم و اعتراض در ميان محافل حاكم دولت پروس برانگيخت

. پروس شخصاً مخالفت شديد خود را با اين كتاب و نويسندة آن اعالم كند شد كه امپراتور
دولت پروس اين اثر را براي آيين مسيحيت پروتستان و كليساي آن خطرناك يافت و با 
فرماني تهديد آميز كانت را از هرگونه انتشار چنان عقايد و نظرياتي در آينده بر حذر 

ن دانشكدة فلسفه و الهيات دانشگاه شهر كوينيگزبرگ همة استادا، در پي اين فرمان. داشت
. كتباً متعهد شدند كه در دروس فلسفة دين خود از آراء كانت سخن به ميان نياورند

گيري كانت در برابر اين فرمان سازشكارانه و زيركانه بود كه البته با رويكرد اصولي  موضع
، نظام حاكم دولتي و سياسي بود كه برپاية فرمانبرداري و پيروي از، فلسفة سياسي او
  : وي در پاسخ نامة امپراتور نوشت . هماهنگي داشت

چه در ، از اين پس از هرگونه سخنراني عمومي دربارة دين طبيعي ونيز دين الهي
ها، چونان وفادارترين رعيت آن اعليحضرت مطلقاً  درسهاي خصوصي و چه در نوشته

  . 2خودداري خواهم كرد
 1798در سال ، عهد را يك سال پس از مرگ فريد ريش ويلهلم دوماما كانت اين ت

ها منتشر كرد و در آن بار ديگر  شكست، دراين سال كانت كتابي با عنوان جدال دانشكده
هاي  اما انگيزه. نظرياتي را كه در كتاب جنجال برانيگز خودعرضه كرده بود دنبال كرد

گيري فكري و  سالخوردگي و هم موضع سازشكاري كانت را در آن زمان هم بايد معلول
  : به يكي از دوستانش به نام بيستر نوشت، 1794وي در ماه مي سال . فلسفي وي دانست

اگر بايد . ماند ويژه آنچه پس از هفتاد سال زيستن از آن باقي مي به، زندگي كوتاه است
  . 3، ناچار بايد گوشة عزلت گرفت نگراني به پايان برد آن را بي

پس از مرگش در مجموعة آثارش منتشر  ـن زمان كانت در ورقة يادداشتي كه درهما
  : چنين نوشت  ـ شد
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در موردي مانند مورد ، اما در عين حال پس گرفتن و انكار عقيدة باطني پستي است ؛
اما  آورد بايد راست باشد؛ آنچه انسان بر زبان مي. كنوني سكوت نمودن وظيفة رعايا است

  . 4آورد كه همة حقيقت را بي پرده بگويد مين اين بر او الزم
  . ديد كاري مي و كانت به همين داليل خود را مجاز به پنهان

  
  استقالل انسان وتحول دين الهي به دين انساني درعصر جديد  -2

انديشة الوهيت مركز ثقل ، با تأسيس مسيحيت و سيطرة آن بر فرهنگ قرون وسطي
پيوندي ذاتي و » خداپرستي  «و » ديانت « ين دو مفهوم دين باوري قرار گرفت و گويي ب

هاي كليسا در دفاع از مسيحيت و عدم  اما به دليل نارسايي. ناپذير برقرار شد تفكيك
انديشة بنيادين اين جنبش . جنبش رنسانس قوت گرفت، سازگاري آن با نيازهاي روز

هم و هفدهم به بعد اين بود يكي از حوادث قرون شانزد. تفكيك بين ديانت و الوهيت بود
ديانت رنگ بشري گرفت به تعبير ديگر دين انسانيت به جاي دين ، كه با حذف الوهيت

تأسيس دين برپايه اخالق به جاي  –اين انديشه در انقالب كپرنيكي كانت . الوهيت نشست
لور به اوج خود رسيد و دركتاب دين در محدودة عقل تنها متب –تأسيس اخالق برپاية دين 

دهد و زمينة دين  كوشش براي حفظ دين و حذف خدا روح عصر جديد را تشكيل مي. شد
ترين  دكارت از يك طرف محكم: كند  انسانيت را به جاي دين در فلسفة كانت فراهم مي

برهان اثبات وجود خدا را به نام برهان وجودي كه يادگار آنسلم بود احيا كرد و از طرف 
بيرون . 5رد كه احكام كليسا از حوزة شناخت عقلي بيرون استديگر به صراحت اعالم ك

كردن باورهاي ديني از قلمرو شناخت توسط دكارت آغاز حذف الوهيت از قلمرو فرهنگ 
بز در كتاب لوياتان از يك طرف اعتقاد خود را صادقانه به مسيحيت بروز ها توماس. 6بود
نوعي ، است و به قول كاپلستون دهد و از طرف ديگر براي خدا وجود جسماني قائل مي

جان الك در عين مخالفت با كليسا در مورد منشأ الهي . 8كند بنا مي 7اصالت مادة دستوري
نگرش دنيوي در كنار اصالت انسان و . 9نامد  قوانين طبيعي را قوانين الهي مي، حكومت

يك از  هيچ .دهند اركان فرهنگ جديد را تشكيل مي ـاومانيزم ، سكوالريزم ـردگرايي ف
هستة . بار ضد ديني ندارند بلكه حامل معناي جديدي از دين هستند، اين مفاهيم الزاماً

مركزي اين معنا عبارت است از اينكه انسان مخدوم است و جز انسان هرچه هست 
  . 10درخدمت انسان است ) الوهيت  حتي(

رار تدريجي دورة روشنگري دورة استق. جنبش رنسانس به عصر روشنگري انجاميد
نيروي محرك جامعه در . عقل به جاي دين يا استقرار دين عقالني به جاي دين الوهي است

دهد و  شود و حجيت ديني جاي خود را به عقل فردي مي اني دوره از دين به عقل منتقل مي
از ديانت ، بنابر عقايد روشنفكران اين دوره. 11سپارد  جزميت جاي خود را به نقادي مي



63 

 

زبان اين متفكران اين . آيد حفظ و بقية آن حذف گردد ايد آنچه به كار زندگي ميمسيح ب
اين عبارت گوياي روح تفكر . 12آنچه بر كار زندگي نيايد دلبستگي بدان را نشايد: بود كه 

آنچه بعدها در آراي ديلتاي و هوسرل در آلمان و برگسون در . در عصر روشنگري است
پيدا شد در عصر روشنگري تدارك شده بود و مسيحيت را از  فرانسه به نام فلسفه حيات

كرد و دين از  مجموعه تشريفات خشك و فاقد روح زندگي به فلسفة حيات تبديل مي
انقالب كپرنيكي كانت در كتاب دين در . شد ها مي ديواري معبد وارد زندگي انسان چهار
زندگي براي دين داشتن و دين براي زندگي كردن است نه : حاوي اين پيام است كه  …

ديني كه نتواند جوابگوي نيازهاي زندگي زمان خود باشد حق طبيعي آن حذف از صحنة 
  . زندگي است

عقل انسان با استقاللي كه در عمل . در نظر كانت اخالق تعيين كنندة شأن دين است
عضو «عقل فردي هر انساني . ها و باورهاي ديني است اخالقي دارد مرجع تعيين ارزش
از اينجا مرجعيت و حجيت هر نوع دين تجربي مبتني بر . »قانون گذار قلمرو غايات است

زيرا اتكاي اخالق بر اديان تاريخي موجب نسبيت ؛ شود زايل مي) اديان تاريخي(وحي 
اخالق متكي بر دين . گردد مياخالق و سلب حاكميت عقل و اطالق اصول كلي آن 

گردد و وحدت و همدلي نوع انسان  هاي اخالقي مي شموجب شقاق و عدم تجانس در ارز
اصوالً چيزي جز شأن عقالني اخالق ، از نظر كانت دين قابل دفاع. اندازد را به خطر مي

حتي وجود خداوند به عنوان يكي از مفروضات عقل عملي صرفاً از لوازم . تواند باشد نمي
تكية اخالق بر ديانت مغاير روح تفكر كانتي اين است كه . تماميت نظام اخالقي است
مند،  زيرا اساس اخالق به عنوان يك نظام تكليفي يا وظيفه. استقالل اخالقي انسان است

. شود چيزي كه با تكية اخالق بر دين مخدوش مي، مستلزم اخيتار و آزادي انسان است
پس . شرط استقالل انسان اين است كه اصول اخالقي او فقط از ذات خود او برخاسته باشد

  . 13بايد دين تابع اخالق باشد نه برعكس
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  دين و اخالق  -3
سالمت زندگي انسان در گرو درك مسئوليت و قبول تعهد براي حل مشكالت و 

حال اگر نسبت باورهاي ديني . مقاومت در مقابل حوادث مخرب و ناسازگار زندگي است
ادث زندگي خود نباشد و به مسئوليت زندگي چنان تعريف شود كه خود انسان مسئول حو

دين براي ، بر انسان تحميل كند) مثالً ارادة نامتناهي خداوند ( اين  حوادث را ناحية ديگر 
بنابراين نسبت دين واخالق چگونه نسبتي . اخالق امر نامبارك و ناخوشايند خواهد بود

اطع توان در اين مورد حكم ق است؟ آيا دين مصلح اخالق است يا مخرب آن ؟ آيا مي
هاي ديني از جهت تقويت يا تخريب مسئوليت اخالقي  صادر كرد ؟ بسته به اينكه آموزش

شرايط متنوع و گوناگوني به وجود خواهد ، تعريف و تبليغ شوند، چگونه تنظيم، انسان
اديان مبلغ زهد و رهبانيت و درويشي و ترك دينا همواره عوامل تخريب اخالق . آمد
صر جديد مورد توجه محققان و متفكران قرار گرفته و در اين مورد اين مسأله درع. اند بوده

آراي امثال فرويد و ماركس و هيوم درمورد  . 14اند هاي متفاوت از دين ارائه كرده  ارزيابي
تر است و با موازين تفسير عقالني منابع  و افراطي تر آثار تخريبي دين در اخالق گزنده

، الذهر يعني بر خالف آراء تند و افراطي افراد فوق، ر استاخالق و اديان ابراهيمي ناسازگا
تواند توسط خود انسان مناسب با تقويت اخالق  دين به عنوان يك پديدة فرهنگي مي

توان عناصر مخرب  تعريف گردد و عقل انسان در تفسير كتب مقدسة اديان آزاد است و مي
  . تعريف كرد اخالق را از دين زدود و آن را متناسب با رشد اخالقي

  
  فلسفه دين از نظر كانت 

در نظر كانت دين . كنيم اي مي هاي بنيادي رويكرد كانت به دين اشاره اكنون به جنبه
  : كانت قبالً در انتقاد عقل عملي چنين گفته بود . بايد برپاية اخالق استوار شود نه برعكس

هدف عقل ناب عملي به قانون اخالقي با مفهوم نيكي برترين چونان متعلق و واپسين 
نه ، يعني به سوي شناخت همة وظايف چونان اوامر خدايي گردد؛ سوي دين رهنمون مي

بلكه قانونهاي اساسي هر ارادة ، مانند مصوبات يا احكام خودسرانة يك ارادة بيگانه حادث
آزادي براي خود كه با وجود آن بايد چونان فرمانها يا اوامر موجود برترين پذيرفته 

  . 15ندشو
پس اين دين . برد اخالق و قانونهاي اخالقي است كه ما را به سوي دين مي، بدين سان

كانت اين نكته را با صراحت در آغاز . نه اخالق به دين، است كه نيازمند به اخالق است
  : كند بيان مي …كتابش دربارة دين در 

درست به دليل آزادي  اخالق تا آنجا كه برپاية مفهوم انسان چونان موجودي آزاد كه
براي شناختن اصول وظايف ، كند، استوار شده است خود را با قانونهايي نا مشروط مقيد مي
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براي رعايت ، و همچنين. خود به مفهوم يا ايدة موجود ديگري بر فراز انسان نيازمند نيست
قصود پس به اين دليل اخالق در م. قانون خود به انگيزة ديگري جز خود آن نياز ندارد

  .خود به هيچ روي نيازمند دين نيست
خدا نيز به اعتبار هدف قانون اخالقي بايد براي عقل عملي ملحوظ ، چنانكه ديديم

بدين سان به گفته كانت اين مفهوم يا ايدة همان نيكي در جهان است كه ما براي . گردد
پس اخالق . ن كنيمترين اذعا امكان آن بايد به يك موجود برتر اخالقي و هم توانا و مقدس

از اين راه دامنة اخالق تا مفهوم يك ، شود به نحوي اجتناب ناپذير به سوي دين راهبر مي
قدرتي كه ارادة او برآن واپسين . قانونگذار اخالقي قدرتمند بيرون از انسان گسترده است

نيز تواند و بايد هدف انسان  تعلق يافته است كه در عين حال مي) آفرينش جهان ( هدف 
  . 17باشد

دهد كه مستلزم تام  مي درك قانون اخالق به صورت معقولي نشان، چنانكه ديديم
اين صورت معقول ناشي از اخالق است و منشأ «: به نوشتة كانت. فضيلت و سعادت است

آنچه كانت را به » .18غايتي است كه تصور آن مشروط به اصول اخالقي است، آن نيست
اصول محوري فلسفة اخالق اوست كه برخود آييني اراده  كند اين موضع پايبند مي

به عبارت ديگر اراده تابع امر مطلق است و امر مطلق را خود براي . ريزي شده است پي
، هر كس اخالق را بر شالودة فرمان الهي بنا كند. خويشتن وضع كرده و مقرر داشته است

اين بزرگترين خطاي فالسفة ، كانت به عقيدة، آييني را پاية آن قرار داده است و ـديگر 
  . سلف بوده است

تواند دربارة  نخستين خطاي ديني اين است كه انسان گمان برد مي، به عقيدة كانت
، كند دومين خطاي ناشي از علم كالم كه به دين سرايت مي. خداوند حكم جازم صادر كند

است كه بخواهيم خدا را با يكي ديگر از خطاهاي ديني اين . تعالي است الحاد يا نفي باري
ها كه  دركنار سفسطه. كانت اين عمل را سفسطه ناميده است. هاي كالمي اثبات كنيم دليل

مقصود از . شوند ها نيز نوع ديگري از خطاهاي ديني شمرده مي خرافه، اند نوعي خطاي ديني
شخصي يا  تابع انفعاالت و احوال، بر جاي عقل، اين است كه انسان در امور دين خرافه

  . 19آراي منقول باشد
  

  انت  سه برهان متداول خداشناسيك
در خداشناسي را نقد ، برهان طبيعي: ج ؛ شناسي برهان كيهان :برهان وجودي  ب: الف 

داند و سرانجام اثبات خدا را از طريق  كند و آنها را براي اثبات وجود خدا ناتمام مي مي
  . 20داند ميصور عقل عملي ممكن 
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ه ديديم نقد عقل محض ثابت كرد كه تصور ذات اكمل گرچه از حيث نظري چنانك
ولي از لحاظ منطقي محال و مستلزم تناقض نيست و بدين سان جا براي ، بدون محتوا ست

با ، به ياري تصور  خير برين، نقد عقل عملي نشان داد كه چگونه اين مفهوم. ايمان باز شد
. شود كند و بدين ترتيب داراي قسمي محتواي عملي مي وظيفه و قانون اخالق پيوند پيدا مي

پس در اين دو كتاب زمينه براي ايماني فراهم گشت كه موافق و هماهنگ با نتايج حاصله 
به . توان آن را ايمان عقلي يا استداللي نام نهاد مي، از فلسفة نقدي است و بدين مفهوم

اصيت عقلي دارد كه جانب عقل محض چنين ايمان به اين مفهوم ديگر نيز خ، عقيدة كانت
هر قدر هم . دارد مينگاه ، را در حفظ رابطه بين قلمرو طبيعت و عرصة اخالق و اختيار

ماند كه اين ايمان متعلق به   جاي شك باقي نمي، تصور كانت از ايمان عقلي دشوار باشد
ي واقعيات عالم ديانت است و هم با درك قانون اخالق تفاوت دارد و هم با درك دنيا

  . 21تجربي
ولي براي پركردن شكاف منطقي بين » انجامد اخالق ناگزير به ديانت مي «گرچه 

ايمان الزم ، »اخالق و صورت عقلي خداوند كه قانونگذار اخالق و فراسوي بشر است
فلسفه نقدي مرز ميان . گذارد كانت بين ديانت و عقايد مختلف مذهبي فرق مي. 22است

ديانت اين صورت عقلي را حيات . ت عقلي خدا را معين كردنظري و عملي صور
يكي بيش نيست اما عقيده مذهبي ممكن است ، ديانت راستين «: به نوشتة كانت . بخشد مي

تر آن است كه بگوئيم فالن شخص پيرو  بنابراين شايسته …اقسام گوناگون داشته باشد 
دين به اين ديانت يا آن ديانت توصيف مذهب يهود يا اسالم يا مسيح است تا اينكه او را مت

  .»23كنيم
تمام تكاليف خود خدا را به عنوان « دين حقيقي از نظر كانت عبارت از اين است كه 

اما به خدا حرمت گذاشتن چه . »24واضع كل قانون كه بايد مورد حرمت واقع شود بدانيم 
و براي اداي تكليف عمل معني دارد؟ معني آن اين است كه قانون اخالقي را اطاعت كنيم 

كانت براي آداب ديني يعني دعا و اظهار عبوديت و پرستش چه ، به عبارت ديگر. كنيم
غير از طريق سلوك اخالقي كه ، هر چيزي«: ارزش زيادي قائل نبود، فردي و چه جمعي

توهم ديني محض و عبادت ، تواند براي خشنودي خدا انجام دهد كند مي انسان خيال مي
دهد كه به عقيده كانت ديني كه هماهنگ با  اين عبارت نشان مي. »25داوند است كاذب خ

از ديدگاه او احكام بيروني و عبادي دين . عقل و اخالق نباشد بايد كنار نهاده شود
  . ارزش است بي

اگر اصول اخالق ناديده گرفته شود و امور ديني تنها از لحاظ اخالقي محض كه في 
ستايي  اي بت باوري و بت دين گونه، خشنودي خدا باشد منظور نشودتواند موجب  نفسه مي

  : خواهد بود 
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نفسه واجد خصوصيتي نيستند كه مطلوب  كند كه في حال اگر كسي به افعالي اقدام مي
اين رضاي بي ، شوند واقع گردند و فقط وسيله محسوب مي) واجد شأن اخالقي(خدا 

مشمول اين اغوا است كه ، ها و آرزوهايش ق خواستهواسطة الهي در مورد او و بنابراين تحق
تواند از طريق وسايل تماماً طبيعي يك تأثير  داراي چنان هنري است كه مي) پندارد مي(او 

لفظ ، چنين اقداماتي را بايد جادو ناميد اما من مايلم به جاي اين لفظ. فوق طبيعي ايجاد كند
  : گويد  ورد ديگر ميكانت درم. 26پرستي را به كار برم آشناي بت

پس كسي كه اطاعت از قوانين موضوعة وحياني را مقدم بدارد و اين قوانين را به  …« 
شرط ضروري دين تلقي كند و نيز اين ، اي براي پرورش خصلت اخالقي خود عنوان وسيله

قوانين را شرط ضروري جلب رضاي خدا بداند و سعي در خوش رفتاري و اصالح خلق و 
رفتار چنين فردي در خدمت به خدا صرف ، تابع اين اعتقاد تاريخي قرار دهد خوي خود را

پرستي است و ماهيت عمل او خدمت دروغين به خدا و پشت كردن به دين حقيقي  بت
  . »27است

هاي  ها بر آموزش ها و مدرسه كانت تعليم اصول و روشهاي اخالقي را در آموزشگاه
  : گويد  دهد و مي ديني برتري مي

چه در آموزش و پرورش بيشترين اهميت را داراست اين است كه تعليمات اخالقي آن
. تا چه رسد كه بخواهند نخستين را تابع دومين قرار دهند، را با تعليمات ديني به هم نياميزند

به ، آنهم در واقع با بيشترين مواظبت و تفصيل، هميشه آن نخست را] درست آن است كه [
شود جز  چه بدون آن از دين هيچ حاصل نمي، گ دانش بپيمايندترين وجه بر سن روشن

رياكاري و از روي ترس به وظايفي گردن نهادن و شركت در اعمالي كه در دل جاي 
  . 28ندارد و در يك كلمه دروغ گفتن 

  : كند  اين گونه داوري مي، دربارة دين …كانت در ديباچة دين در 
مدت زيادي در برابر عقل تاب نخواهد ، هدپروا بر عقل اعالن جنگ د ديني كه بي

  . 29آورد
توان گفت كه كانت دين را بر حسب اخالق و عقل تعبير  باتوجه به مطالب گذشته مي

اما اين تعبير به اين معني نيست كه دين از نظر كانت فاقد كلية عناصر آن چيزي ؛ كند مي
دين در ، چنانكه قبالً ديديم .گوييم است كه ما به آن تقدس و خشوع در برابر خداوند مي

ولي خدا در نظر كانت . نظر او به معني جستجوي تكاليف به عنوان اوامر الهي است
خدا همان عقل عملي است . فقط فكري در درون من است. موجودي بيرون از من نيست

 پيرامون و باالي، بنابراين خدا فقط در درون. كه خود باالستقالل واضع قانون اخالقي است
خدايي كه هم در من و هم ـ مانند خود قانون اخالقي ـ باالي سرمن . سرمن وجود دارد

« : گويد  كانت مي. باشد يا اصالً وجود ندارد يا همان قدرت قانونگذاري عقل عملي است
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موجودي هست «در درون من  …» توانيم جستجو كنيم  خدا را فقط در درون خودمان مي
مختار است يعني از قانون . با من رابطة علت و معلولي دارد، ستكه هر چند از من متمايز ا

تحسين يا ( كند از درون مرا هدايت مي، كند تبعيت نمي، طبيعت واقع در زمان و مكان
اين موجود ذات يا جوهري خارج . »موجودم  «خودم، همين ، و من انسان) نمايد  تقبيح مي

عبارت است از جبر بر ) ان نسبت به افعالشانس( عليت : تر اينكه  و عجيب، از من نيست
  .»  30ضرورت طبيعت« عمل از روي اختيار اما نه به عنوان 

كانت عقيده داشت ما خدا را فقط به عنوان يك حاكم خيرخواه دوست داريم نه به 
دهد كه  اين عبارت نشان مي.31ما فقط ارادة خير خداوند را دوست داريم ، دليل كماالتش
كوشيد ايمان مسيحي را تابع  كانت مي. بزاري در جهت فعل اخالقي استخداي كانت ا

خود به خود ما را به ) شناخت قانون اخالقي ( چنين شناختي « : عقل و غيرديني سازد 
كند؛ و  گذار اخالقي هدايت مي اعقتاد به خدا و يا حداقل به مفهوم خدا به عنوان يك قانون

كند بلكه  انجامد كه نه فقط هر انساني آن را درك مي ميبنابراين به يك اعتقاد ديني ناب 
البته هدايت در اين مسير چنان طبيعي است . در عاليترين درجة حرمت و قداست قرار دارد

شود هر  ميخواهد سعي و تالش خود را در اين زمينه به كاربرد متوجه  كه وقتي انسان مي
، اين معنا را تماماً و كامالً از درون خود بدون اينكه در اين مورد تعليم ديده باشد، فردي
پس نه فقط اين يك اقدام خردمندانه است كه انسان با اين شناخت آغاز كند . دهد ميبروز 

و اعتقاد تاريخي خود را با آن تطبيق دهد و تابع آن گرداند بلكه يك تكليف است كه اين 
كه باور ديني بر ما وعده داده  معرفت را شرط عالي اميد به مشاركت در سعادتي قرار دهيم

  . 32است 
  

  نقد و نظر 
صورتهاي گوناگون و گاه ، اش در مراحل پاياني زندگي، نظر كانت دربارة هستي خدا

مفهوم آگاهي از تكليف ، در آثار منتشرة پس از مرگ كانت. متناقض به خود گرفته است
در اينجا بعضي . ستبه عنوان آگاهي از حضور خداوند اهميت و تقدم پيدا كرده ا

  : كنيم هايي را كه كانت دربارة خدا در يادداشتهايش گنجانده است نقل مي انديشه
اي  انديشه …خدا در عين حال يك درخواست هستي اوست ) ايده( مفهوم محض 

 …زيرا يك فرمان مطلق هست ، خدايي هست …دربارة او در عين حال باور به اوست 
يك مفروض » خدايي هست  «قضية  …ر هستي خداست برهان عملي ب …فرمان مطلق 

ذواتي هستند كه هر چند فقط در انديشه فيلسوف جاي  …واجب عقل ناب عملي است 
و  انسان ، جهان پهناور، خدا: اند از  اينها عبارت. اند دارند، اما داراي واقعيت اخالقي عملي

بلكه انديشة خودمن ، نيست خدا چيزي بيرون از من …در جهان كه تابع فرمان قاطع است 
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هست صرفاً يك » خدا«اين قضيه كه  …آيا خدايي هست ؟ «ياوه است كه بپرسند . است
عقل ازخود مفهوم خدا را  …خدا محصول عقل ماست  …ذهني انديشه است  اصل درون
اند كه در واقع بر خود  خدا و مانند اينها مفاهيم اعتباري، مفهوم روح …آورد  پديد مي

تواند فقط از  مي) خدا ( اما هستي چنين موجودي …ا ند  ايدآلي، واقعي نيستند. رنداستوا
يعني ضرورت اينكه چنان عمل كنيم كه گويي به ؛ شود) مصادره(لحاظ عملي درخواست 
تواند در  خدا فقط مي …ايم  انگيز اما رستگاري بخش عمل كرده فرمان اين موجود هراس

فرض بر اين نيست كه جوهري برتر از من هست كه ، در فرمان مطلق …ما يافت شود 
آن  …بلكه امر يا نهي از سوي عقل خود من است ، دهد ناپذير به من مي فرمانهاي تخلف

  . 33چونان جوهري متمايزاز انسان نيست ) انسان ( فرمان دهندة بيرون از من 
  :رساند  و دربارة خدا سخن را چنين به پايان مي

  . 34و با اين حال به هستيش ايمان داريم؛ داناي هستي او نباشيمهمين بهتر است كه 
كرد چگونه مفاهيم متعدد  توان دانست كه كانت اگر فرصت پيدا مي در واقع نمي

ولي . داد كرد و بسط و تفصيل مي مندرج در ياداشتهاي تشكيل دهندة اين آثار را منظم مي
يگانة طريقة صحيح ايمان به خدا حفظ  ظاهراً هر چند مفهوم قانون اخالقي را به عنوان

كرده است، با اين همه تمايل پيدا كرده است كه قرب و درونماندگاري خدا و آگاهي  مي
از آزادي و اختيار اخالقي وآگاهي از الزام و تعهد اخالقي را به عنوان آگاهي از حضور 

  . خدا بيشتر تأكيد كند
ضي جهات تحت تأثير نهضت اين هم روشن است كه فلسفه ديني كانت از بع

يعني دين چنانكه واقعاً ، كانت به اديان تاريخي، مثالً درتعبير شعور ديني. روشنگري است
و هگل بعد از او خواسته است اين نقص را بر طرف . دهد اهميت زيادي نمي، موجود است

توني ولي به طور كلي فلسفة ديني كانت سعي در اين راه است كه عالم فيزيك نيو. سازد
با عالم شعور اخالقي و ، كه نافي آزادي است، يعني عالم واقعيت تجربي تابع قوانين علّي را

تواند بگويد كه ستمحالي در  عقل نظري به خودي خود فقط مي، آزادي و اختيار وفق دهد
از ، مفهوم قانون اخالقي. بيند مفهوم آزادي و مفهوم حقيقت ناپديداري فوق تجربي نمي

دهد كه چنين حقيقتي  ميبه ما اطمينان عملي ، آن با مفهوم آزادي» الينفك« اط طريق ارتب
توان  بنابراين مي. 35وجود دارد و ما به اين حقيقت به عنوان موجودات عاقل تعلق داريم

از ، كه از نظر پيچيدگي معرفت شناختي، گفت فلسفة كانت پاسخي بود به علم و دين
هم او احترام بسياري براي . داده بود فراتر بود] پرستي طبيعيخدا [= پاسخي كه قبالً دئيسم 
بايد محدود به روابط ] دانش[= و اصرار داشت كه دعاوي معرفت ، علم نيوتوني قائل بود

با اين وصف ـ بر اثر رعايت سنت ديني و سابقة . هاي طبيعي باشد مبتني بر تجربة بين پديده
دي به نيت اخالقي و نيك و بد و گناه و صواب و اهميتي زيا خودش] پيتيستي[ : تورعي  
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از ، ولي دراهميت و اولويت دادن به اخالق و ثانوي دانستن دين. داد تميز حق و باطل مي
، اخالق را تابع اصول عقل كلي، بود» عصر عقل« از آنجا كه فرزند . سنت فاصله گرفته بود

عقل  «يتهائي قائل بود، و در اينكه محدود» عقل نظري «ولي در اينكه براي . كرد تعبير مي
از نظر او نظام طبيعت و ، رفت از افق آن عصر فراتر مي، داد را مبناي دين قرار مي» عملي 

  . 36هاي جداگانه داشتند ولي حوزه، نظام اخالق هر دو عقالني بودند
هريك حوزه و ، مصالحة موقت بين علم و دين برقرار ساخته بود، كانت به اين ترتيب

  . اي نداشت و با ديگري رقابت و معارضه، وظيفه خود را داشت
هاي رو به كاهشي كه در تحليل و توصيف  دين ملزم نبود با استناد و توسل به رخنه

علم ، ها در حوزه پديده. ، از خود دفاع كند يا شواهد ادعائي اتقان صنع، علمي هست
گسترش تبيينهاي علمي ، ديني نقش عقايد. بالمنازع است و قوانينش اطالق كلي دارد

، »فرجامين حقيقت « بلكه اين است كه حيات اخالقي انسان را با ربط دادنش به ، نيست
  . 37روشنتر و ريشه دارتر گرداند

متعلق ، حوزه معرفت ممكن. هاي بكلي متفاوتي دارند علم و دين حوزه، ازنظر كانت
. با روشهاي خود دارد، ن حوزهو علم آزادي كاملي در كشف و كاوش اي، به علم است
تر بخشيدن به آن  راهنمايي و روشنگري ايثار اخالقي ما و آرامش هر چه جامع، وظيفه دين

  . 38است
نديده گرفتن دانش  «كانت تصريح كرده است كه ، همانطور كه پيشتر اشاره شد

هاي انتقادي  وشتهعمالً ن» الزم يافته است ، را به منظور جا باز كردن براي ايمان] معرفت [=
تري در بازسازي الهيات  او ـ بويژه شكاكييتش به ـ الهيات طبيعي و متافيزيكي ـ تأثير مستقيم

با اين وصف نفوذ آراء سازندة او در . داشته است تا فعاليتهايديگرش، بر مبنائي اخالقي
فلسفي ) اصالت تصور ( آليسم  در ايده. بخش اعظم فلسفه و كالم قرن نوزدهم مشهود است

به قيمت فروگذاري گرايشهاي ، عناصر اصالت عقلي تفكر كانت) هگل و پيروانش ( 
هاي ذهن يا قوالب  پرورده شده است و چهارچوب، اصالت تجربي و ضد متافيزيكي او

مطلق تعبير شده ) ذهن ( مقبول افتاده و خداوند به آگاهي ، همچون انگارة حقيقت، آگاهي
آميخته به وفاداري او به ، تعبير اخالقي كانت از ديانت، ي پروتستاندر ليبراليسم كالم. است

[ دوستش ياخمان . 39بود) يهودي ـ مسيحي( » اهل كتاب « ـ فحواي كالمي اخالق 
R.B.Jachmann [گويد كانت با اينكه عميقاً متدين  مي، نامة او را نوشته است كه زندگي

  . جست وري مياز هرگونه مراسم و آداب ظاهري ديني د، بود
به سبب تعاليم اخالقي مندرج در ، بخصوص به مسيحيت، كانت به هر عقيدة مذهبي

من ميان «: نويسد به الوتر مي 1775آوريل  28اي به تاريخ  در نامه. گذاشت مياحترام ، آن
گذارم و براي اينكه به  فرق مي، تعاليم مسيح و گزارشي كه دربارة تعاليم او در دست داريم
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كوشم تا تعليمات اخالقي را از دستورهاي انجيل  بيش از هر چيز مي، يم وي دست يابمتعال
مسلم اينكه آموزة بينادي انجيل همانا تعاليم خود مسيح است و دستورهايي كه . جدا كنم

  .»…فقط ممكن است جنبة تكميلي داشته باشد ، در آن كتاب آمده
  : نويسد و باز درهمان نامه مي

صاحبان انجيلها و حواريون نهايت احترام را دارم و بر همان راه  من براي گزارش
اند يا بر هر طريقت و وسيلت ديگري كه ممكن  آشتي كه ايشان خبر تاريخي آن را داده

زيرا تازه به فرض كه ، كنم خاضعانه تكيه مي، است در حكمت پوشيدة خداوند نهان باشد
نسان بهتري نخواهم شد چون اين صرفاً وسيلة به هيچ رو ا، بتوانم اين طريق را معين كنم

تعالي است و ممكن نيست من آنچنان جسور و گستاخ شوم كه همين را وسيلة  فعل حق
من آنقدر بر عصري كه گزارش صاحبان انجيلها و  …حقيقي رستگار شدن خود بدانم 

حواريون در آن صادر شده نزديك نيستم كه به اخذ چنين تصميمهاي خطرناك و 
  . تاخانه مبادرت ورزمگس

در آثار منتشر شدة كانت دربارة فلسفة دين هيچ چيز نيست كه با نص اين نامه يا روح 
تواند براستي متدين باشد بي  كانت بر اين باور بود كه شخص مي. آن مباينت داشته باشد

شريك شود و خود نيز عمري به ، آنكه در عقايد اهل هيج يك از مذاهب سازمان يافته
  . ين قاعده زندگي كرد و شالودة فلسفة ديني كانت همين استهم
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