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1 مقدمۀمترجمان

مقدمۀ مترجمان

کانت فیلسوفعصرروشنگریاست،عصریکهبراینیلبهاهدافخودنیازمند
متفکرانیبودتانهتنهاآیندۀپیشروراباوضوحیبیشـترترسـیموتدقیقکنند،
بلکهباسـاختارهایفکریواجتماعیزمانهنیزدرافتادهوبهصورتیانضمامیو
مصداقی،تنگناها،کوتهنظریهاوموانعموجودرابرمالسازندونقطۀتمرکزدیگر
متفکرانوجامعۀمدنیرامعینکنند.کانتبنابههردووجه،متفکریممتازدر
ایندورهاسـت،زیرانهتنهافلسـفۀنقدیراکهروحعصرروشـنگریاستعمقو
جانیمضاعفبخشـیدومفاهیمبلوغ،مدنیتوفرهنگرادرسـپهریمتفاوت
پیشکشـید،بلکهبهدقیقترینمعنایواژه،همچونفرزندزمانۀخود،بارعایت
اصولاخالقیورفتاری،بیاخالقیهایغیرعقالنیراآشکارساختودرشمایلی

عقالنیواخالقی،رویکردهایجایگزینرامعینکرد.
ازمیانموضوعاتمتعددیکهکانتدرنقدهایسهگانۀخودوبرخیدیگراز
آثارشبدانهاتوجهکردهاست،فرهنگوآموزشدوعرصۀویژهوممتازند.کانت
ذیـلمفهـومفرهنـْگدقایـقفراوانیراپیشکشـیدهاسـت،بهگونهایکـهمیتوان
ازآزادیاندیشـهوبیـانتـامؤلفههـایمتعـددحکومتمطلوب،سـعادتمدنیو
درنهایتسـعادتاخالقیوعقالنیرادرآنمشـاهدهکرد.تشـریحاینمفهومدر
چهارچـوبفلسـفۀنقـدیکانتمارابامجموعـهایازمفاهیممرتبطدرحوزههای
 غایتشناسـیطبیعـت،حـق،سیاسـت،اخـالقوبهویژهآموزشمواجهمیسـازد.

مقدمۀ مرتجامن
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وجـهاخیـرازآنروویـژهونیازمندتوجهاسـتکهاساسـاًهرگونهطـرحوانگیزهایفر

برایتغییرمبانیفرهنگیوحرکتبهسویفرهنگعقالنییاهمانفرهنگآزادی
واخالقیمسـتلزمبرنامهریزیوآموزشتدریجیوپیوسـتۀنسـلهایآتیاسـت،
نسـلهاییکهنهتنهابایدصاحبانفرهنگپیشروباشـندومیراثگذشـتهرادر
اختیـاربگیرنـد،بلکـهبایدمتناسـبباحرکتروبهجلویعقـل،میراثمذکوررا

کاملکنندوارتقادهند.
کانتدررسالۀتعلیم وتربیت ،اینحرکتمستمروبازخوانیفکروگذشتهراهم
دراشارهبهسختیامرآموزش-بهعنوانیکیازدوابداعارزشمندوبسیارسخت
تاریخبشریت-وهمدرقالبتجربیبودنفرایندتعلیموتربیتبیانکردهاست.
برایکانت،هرچندآیندۀتعلیموتربیتبایدبراساسفرهنگعقالنی-اخالقی،بنا
بهاهدافوکارکردهایچندگانۀفرهنگدرهردوسطحفرهنگمدنیوفرهنگ
اخالقـییـاهمـانفرهنگمهـارتوفرهنگانضباط،تنظیمشـود،امانظارتبر
فراینداجرایاینمهم،باتوجهبهشـرایطانضمامیانسـانهاوملتهاوجوامع
ورویدادهایمسـتحدثۀزمانیومکانی،امریکامالًتجربیاسـت.بهبیاندیگر،
شـایدفلسـفۀآموزشبرایملتهایمختلفیکسـانباشد،امااجرایفرایندهای
آموزشبرایهردوسـطحپیشازدانشـگاه)مدرسـه(ودانشـگاهامریمتنوعو
متعدداست.بهاینمعنا،نسخۀاجراییآموزشدرجوامعمختلفیکساننیست
وهرکشوریبرحسبسطحفرهنگیومسائلومشکالتیکهپیشروداردباید

نسخۀویژۀخودرابیابدواجراکند.
بـرایکانـت،عرصـۀاخـالقوعمْلعرصۀآزادیاسـت؛همبهمعنـایآزادیاز
تعیناتعلّیجهانجسمانیومناسباتاجتماعیوفرهنگیودینیپیرامونوهم
بهمعنایفراتررفتنازهرگونهحدومرزیکهوجودمحدودآدمیمقتضیآناست.
بـهعقیـدۀاو،آدمـیبـهاقتضـایطبیعتومشـیتیکهبـرایاودرنظرگرفتهشـده
اسـت،روبهسـویوحدتتمامیعقول،ملتهاوحکومتهادارد؛مشـروطبر
اینکهانسانهاآگاهانهبهاینحرکتبنیادینتوجهداشتهباشندوخودبهاقتضای
شـرایطتاریخـیوسـطحرشـدعقـل،فرهنـگرابنیانگـذاریکـردهوآمـوزشرا
متناسبباآنتنظیمکنند.دراینچهارچوب،آگاهیانسانبهرشدعقلومقصد
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وحدتگرایانـۀآْنانسـانهارابـهجمهـوریاخالقـیمیرسـاند؛جمهـوریایکهدر
مقاممقصدیایدئالْجمهوریهایفرهنگی،سیاسیوحقوقیرامحتوامیبخشد.
مسلماًاینراهمشکلاستوموانعفراوانیکهدرمسیرراهروانوجوددارداز
سـرعتآنهامیکاهدیاحتیآنهاراازسـفرمنصرفمیسـازد؛اماگریزینیست،
زیـرایـابایـدبـهسـختیهایعقالنیتواخـالقواقتضائاتآنتـندادوفرهنگ
ومدنیـتخـودراارتقـابخشـیدیـارنـجعقبماندگـیسـاختاریدروجـوهمتعـدد
حکومتـی،حقوقـی،آموزشـی،همکاریهـایبینالمللـی،رفاهوامنیـترامتحمل
شـد.ایندوگانۀرنجوسـختیناشـیازحرکتبهسـمتعقالنیتیارنجوسـختی
ناشیازایستادنوپیشرفتدیگرکشورهارابهنظارهنشستن،دردوقرناخیر،با
جلوهایمتفاوتظهورکردهاست؛پیشرفتمدنیوفرهنگیجوامعوکشورهادر
دوقرناخیربهگونهایبنیادینهمبهوجهداخلیوسرزمینیوهمبهوجهخارجیو
بینالمللیمعطوفبودهوازِقَبلاینالتفاتدوسویه،مجموعۀپیچیدهومنسجمی
ازحقوقبینالمللونفوذنسـبیآندرحقوقملیمقرردرکشـورهاتنظیمواجرا
شـدهاسـت.ایـنادبیاتمشـترکجهانیجلـوهایازآرمانوحـدتجهانیمدنظر

کانتاست،هرچندتارسیدنکاملبهآنراهیطوالنیدرپیشاست.
اثرپیشروازسـهفصلتشـکیلشـدهاسـت.درفصلنخسـت،پروفسـورآنا
مارتـاُگنزالـس،کانتشـناسبرجسـتۀدانشـگاهنوادایاسـپانیا،مفهـوم»فرهنگ
آزادی«نزدکانتراتشـریحکردهاسـت.اینفصلارتباطاینمفهومبامفاهیمی
چونفرهنگحقوفرهنگاخالقیرابهخوبیتوضیحدادهاست.بهعقیدۀکانت،
فرهنگآزادیمقتضیجامعۀمدنیاستوبنابهاصولحقواخالق،مامکلف

بهتأسیسدولتمدنیدردوسطحداخلیوخارجی)جهانوطنی(هستیم.
مؤلـفدرفصـلدوم،نظریـۀتعلیموتربیـتکانـترابهعنـوانرویکـردیدر
میانـۀرویکردهـایارتباطـیونظاممنـدتوضیـحدادهاسـت.بـرایکانت،رسـالت
تعلیموتربیـتتربیـتانسـانوتحقـق»انسـانیت«درتمامـیانسـانهااسـت.
ازآنجاکهاینفرایندداللتهایاجتماعیوسیاسیفراوانیدارد،ُگنزالسکوشیده
 اسـتدرایـنفصـل،موضـوعومسـائلمرتبـطبـاتعلیموتربیتمدنظـرکانترا
درگسـترۀوسـیعترتاریخوفرهنگموردبحثقراردهدتابدینطریقضرورتو
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کارایـیآمـوزشرابهمثابـهمرکـبحرکتبهسـویپیشـرفتوورودبـهعرصههایفر

جدیـدتمـدنوفرهنـگخاطرنشـانسـازد؛موضوعیکهکانتوبسـیاریدیگراز
فیلسوفانواندیشمنداندورۀجدیدبداناذعانداشتهاند.کسبمهارتهایفنیو
الزمبرایساختنجهانیمرفهوپاکیزه،تمرینمهارتهایشهروندیوزندگیتوأم
باصلحومدنیتودرنهایتحصول»شخصیت«ازِقَبلاخالق،کارکردهاییاست
کهنظامتعلیموتربیتبایدهمراهبابرنامۀتوسـعۀفرهنگیوسیاسـیواجتماعی
موردتوجهقراردهد.کانتاینتوسـعۀفرهنگیراذیلاصل»خوددوسـتی«طرح
کردهاستکهدربرگیرندۀسطحگستردهایازاحترامبه»دیگری«درمقاممکملو
کمککنندهبه»خود«اسـت.درواقع،ایناصلمؤیدصورتبندیدسـتوراخالقی
اومبنـیبـروسـیلهلحـاظنکـردندیگـراناسـت؛زیرادیگـرینهتنهابـهدلیلحق
برخـورداریاز»انسـانیت«فینفسـهقابلاحتـراماسـت،بلکهحضـوراودرتمامی
افکارواعمالفردفردآدمیانبهمثابهضابطیبرایحصول»کلیتوضرورت«که
شـرطقاعدهمندیافکارواعمالاسـت،نقشـیانکارناپذیردارد.ازهمینرواست
کـهآمـوزشبایـدشـهروندانرادرافقهمکاریوهمسـوییبایکدیگرتربیتکند؛
موضوعـیکـهدرنهایـتبـرایکانتذیلایدۀوحدتفکـروعمل،ملتومیهنو
ملتهاودولتهاوبهطورکلیوحدتعقالنینوعبشـرطرحودقایقحقوقیو

سیاسیآنتبیینشدهاست.
نویسـندهدرفصلسـومضمنبازخوانیفلسـفۀتاریخکانتوبرشـمردننتایج
وتبعاتآندرعرصۀاجتماعیوسیاسی،سهمکانترادرتولیدعلوماجتماعی
نشـاندادهاسـت.ازآنجاکـهعلـوماجتماعـیدرکنـاروجـهنظـری،تـاحـدبسـیار
زیـادیازمالحظـاتومطالعـاتتجربـیبرخوردارند،ُگنزالسبـارجوعبهکتاب
انسان شناسـی از منظر عملی کانتمالحظاتتجربیوعواملاجتماعیاثرگذار
رابررفتارافرادوملتهابیانداشتهاست.درکناراینمالحظات،مؤلفضمن
تشریحمفهوم»جامعهپذیریغیراجتماعیانسان«کهکانتبارهاودرآثارمختلف
ازآناسـتفادهکردهاسـت،رویکردکانترابهتشـکیلجوامعاولیهومدنیتهای
پیشـرفتهتوضیحدادهودرپایان،اثرگذاریکانترابرجامعهشناسـانبینانگذار

اینعلمنشاندادهاست.
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امیداسـتخوانندگانگرامیبامطالعۀاینکتابکمحجم،اماپرمحتوا،بیش
ازگذشـتهبـاافـکارواندیشـههایکانتدرحوزههایفرهنـگ،آموزشواجتماع
آشـناشـوند.مسـلماًگفتوگودربارۀمباحثفشـردۀاینکتاب-کهگویایتسـلط
مؤلفبرفلسفۀکانتاست-مقتضیمقدمهایمفصلترازجانبمترجماناست.
بااینحال،نظربهحجمکتاب،روانیمتنویادداشتابتداییخودنویسنده،ارائۀ
توضیحاترابیشازاینبهدرازانمیکشیم.امیداستخوانندگانمحترممارااز

نظراتونکاتخوددربارۀاینمباحثمحرومنسازند.

زهرهسعیدی
)استادیارپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات(

رضاماحوزی
)دانشیارمؤسسۀمطالعاتفرهنگیواجتماعی(
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