
 
Vol.27, No. 107, summer 2021,    

             Quarterly                                          
ISSN: 1608-7070    
Method@rihu.ac.ir    

 

 
Natural Purpose (organism) and its relation to the Final Purpose in 

Kant's third critique  
Morteza Saeidi Aboueshaqi (Farabi University of Tehran, morteza.saeidi@ut.ac.ir)  

Mahdi Zakeri (Farabi University of Tehran, zakeri@ut.ac.ir) 
 

ARTICLE INFO                       ABSTRACT 

 

Article History 

Received: 2020/10/10 

Accepted: 2020/12/10 

 

Key Words:  

Kant,  

purpose, 

Natural Purpose (organism) 

nature,  

purpose system 

final purpose 

human 

 

 Kant in Critique of Judgment, regards nature as the 

system of purposes, and contrary to the cause and 

effect system and the mechanistic approach that 

dominated his philosophy in the critique of pure 

reason, teleology and the teleological approach 

became the most important feature of Kant's third 

critique. Konigsberger's philosopher in the 

confrontation with nature, especially in organisms and 

animals and plants, finds that mechanistic approach 

could not be explained, so without denying the 

causality principle, he resorted to the principle of 

teleology in nature, attributing the former to the 

phenomenal world, and the second to the nominal 

world, because man is a citizen of both worlds. 

Natural purpose or organic beings are the most 

important beings that Kant explains with his 

teleological approach. They are their cause and their 

effect, and on the other hand produce their own kind, 

as well as their survival and growth done through 

themselves, that way, they absorb substances from the 

outside and give them their own face. 

In Kant's view, the ultimate purpose can only be 

human because he is capable to developing the 

purposes and by human will as the moral being that 

nature can be teleological, and determination the 

purpose by human will is culture or nurture, and 

thereby giving value to nature, otherwise nature and 

the creatures in it were in vain. 
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یدهچک  اطالعات مقاله   

 عّلای نظاام برخالف و گیردمی نظر در غایات نظام مثابه به را طبیعت حکم قوه نقد در کانت
 و غایتمندی بود، حاکم اشفلسفه بر محض عقل نقد در که ایمکانیستی نگرش و معلولی
 در کونیگسابرگی فیلساوف. شاودمای کانت نقد سومین ویژگی ترین مهم محورغایت نگرش
 خاوردبرمای ماواردی به گیاهان و جاندار موجودات و هاارگانیسم در ویژه به و طبیعت با مواجهه

 اصال باه شاود علّیت اصل منکر اینکه بدون پس نبود؛ آن تبیین به قادر مکانیستی نگرش که
 نومناا  جهاان باه را دومای و فنومناا  جهاان باه را اولی و شده متوسل طبیعت در غایتمندی

 .است جهان دو هر شهروند انسان که داندمی این هم را آن دلیل و دهدمی نسبت
 باا کانات کاه هساتند موجاوداتی تارین مهم( ارگانیا ) سااممند موجاودات یا طبیعی غایت

 دیگار طرف ام و هستند خود معلو  هم و علت هم آنها. پردامدمی آنها به محورغایت نگرش
 انجاام خودشاان طریا  ام آنهاا رشاد و بقاا همچنین و روندمی شمار به خود نوع تولیدکننده

 بااه را خودشااان صااورت و کنناادماای جاا   خااار  ام مااوادی کااه ترتیاا  ایاان بااه شااود،ماای
 .دهندمی آن
 را غایات توسعه توانایی که اوست میرا باشد؛ انسان تواند می فقط غایت واپسین کانت نظر به

 و باشاد غایتمناد توانادمای طبیعت که است اخالقی موجودی مثابه به انسان اراده با و دارد
 طبیعات باه واساهه ایان باه و اسات پرورش یا فرهنگ همان انسان، اختیار به غایت تعیین
 .بودند عبث آن در موجودات و طبیعت وگرنه بخشد،می ارمش
 دربااره شده مهرح احکام که است آن بر طبیعت، در کانت ارگانیستی دیدگاه بر نقد در هگل

 ندارناد؛ طبیعات در عینیتی و هستند استعالیی جنبه ام سوم نقد در طبیعی غایت و ارگانی 
 تصاور و اسات شاناخت غیرقابال ارگانیسام و طبیعای غایات مثاباه به طبیعت دیگرسخن به

 دیگاار سااوی ام ناادارد؛ تقااویمی کاااربرد و دارد تنظیماای کاااربرد تنهااا سااوم نقااد در ارگانیساام
 ارگاانیکی و مکاانیکی نظریاه دو میاان که نیستیم مجبور معتقدند جدید فیزی  دانشمندان

 .دارد وجود ارگانی  حیاتی اشیاء، همه بنیادی   ذرات در میرا برگزینیم؛ را یکی
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 20/9/1399 :یرشپذ یختار 
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 مقدمه. 1

 شدد بیدار انگاریجزمی پریشان خواب از هیوم توسط اگرچه کانت
و  ضدرورت یدی تب بدرای را محض  عقل نقد( و 89: 1394)کانت،

 ید ترت ی بدد ونگاشدت  یسدتیمکان یدتو عل یوتونین یزیکف یتکل
 یومیه یترا از شکاک یزیکرا برپا کرد و ف یوتونین یزیک  ف یزیک  متاف

 هدزاران اگرشد  یمتوقف نشد و مدع جاهمی  در اّما ید،نجات بخش
 تولیدد مکانیسدتی علیدت بدا توانندنمی برآرند خاک از سر هم نیوت 

 نگاه در کانت هک است امری همان ی . اکنند تبیی  را علف برگ یک
 (.367: 1383، همو) پردازدمی بدان انگارانهغایت

 سدهوا   یاصحاب روشنگر برخی بگوییم که نباشد گزافه شاید
 یداگرفتده  یدهرا ناد حکم قوه نقد شناسی  یتبخش غا عمدا   یحت یا

در نگداه  یزیکو ف یعتبا اصالت طب زیرا اند؛کرده تلقی اهمیتکم
انگلوساکسدون هدم  یلسدوفاننگداه بده ف ید . ایسدتسازگار ن آنان
 ُعلقده یعدتبده طب یسدتیکرده و آنها هم کده بده نگداه مکان یتسرا

 بیشدتر   هدم ما کشور در. گیرندمی نادیده را سوم نقد دارند بیشتری
دوم و سدوم  یکانت است و نقددها اول نقدبه  هانگاه وسویسمت

 .اندداده یتنقد سوم را کمتر اهم ویژهبه و او
 بدا آن، شناسدیغایدت بخش ویژهبهسوم و  نقد یگر،د سوی از

 سدازگارتر هدارمانتیسدت یعنی روشنگری، سرسخت منتقدان نگاه
اکنون کده : »نویسدمی حکم قوه نقد بارهکه گوته در جایی تا است

 را امزنددگی دوران تدری م  پرنشاط یده،به دستم رس حکم قوه نقد
 و هندر یدروند یداتح یفتوصد مد  کتداب ای  در. مدیونم آن به

 وجدود خودشدان خاطر به فقط گویی که یافتم ایگونهبه را طبیعت
... . بدا کننددمدی عمد  واحدد درون و ژرف کدانون یک از و دارند
 کجدا بده مرا دانستمنمی اینکه با را، خویش راه یدالوصفزا یشور
بده ممدره کدار مد  نشدان  یچنددان عالقه هاکانتی اینکه با و بردمی
 بده کده هداییی(. کدانت13 :1383)گوته،« گرفتم دنبال دادند،ینم

 نگداه بیشدتر کده هسدتند هاییهمان دهندنمینشان  ایعالقه گوته
 نگدداه بدده یدد دل ی و بدده همدد اندددپذیرفتدده را کانددت مکانیسددتی

 .ندارند ایعالقه سوم نقد در کانت انگارانهیتغا
علم  یشرفتپ یرتحت تأم 17 و 16 قرون در انگارانهغایت نگاه

 یدتغلبده نگدرش عل ی همچند وبه علدم  مکانیستینگاه  و یزیکف
 نگدرش. شدد سدررده فراموشدی بده یزیکیمتداف یدتبدر عل یعیطب

 فلسدفی−علمدی اندیشده وارد بعد به ارسطو از که ایانگارانهغایت

 یددهناد یدددر رنسدانس و دوران جد یافت یالغرب شد و بر آن است
محددود  1فداعلی یدتبه شناخت عل یانگاشته شد و شناخت علم

 فداعلی علدت از سخ  با یکه سخ  از علت مساو ایگونهبه شد؛
 در نخسدت مکانیسدم نویسددمدی فضدا ای  ترسیم در گاگروشد. 

 هدم گرایدیطبیعت و بود، روشنگری دوره گرایی  طبیعت به واکنش
 مفهدومی گراییطبیعت. گرفت شک  مدرسی فلسفه به واکنش در
بدهفعدال  و گرایاندهکد  نظامی و زنده موجودی مثابهبه  طبیعتاز 

 و نددا مرتبط هدم بهگوناگون  یروهایتوسط ن یشداد که اجزا دست
 هگنجاندد طبیعدیامدور  ید ذ طبیعدی فوق امور شد یسع گونهای 

 شدک  طبیعدت در حاّل  مقام در خدا از تصوری ترتی بدی  شود؛
 طبیعدی تبیدی  و ییاز خلق نبود که به همده خددا یکه جدا گرفت

بددود  یرسددم یدد د یدددتهد یو بدده نحددو زدمددی دامدد  معجددزات
 (.  1392)گاگرو،
در همدده جهددات بدده صددورت  یسددتیمکان یددی بدده تب یشگددرا
 یزیدکدر ف یوت و ن یلهکه گ  سرسبد آنها گال یافتراه  یریباورناپذ

 اید  شدد، ایجداد هداآمرریست هیوم توسط آن فلسفی مبانی و بود
 داد قرار تأمیر تحت هاحوزه همه در را اندیشمندان همه یی نحوه تب

 یفدداعل یددتبدده عل شناسددیزیسددت در حتددی را غددایی علیددت و
 یپنداشتند و حتد ی که انسان را همچون ماش ایگونه فروکاست؛ به

 ایمعاملده بدود مدرتبط نفسدانی افعدال وبا آنچه بده نفدس انسدان 
  شد. مکانیستی

 
 یکیمکان عتیطب مقابل در اتیغا نظام مثابه به عتیطب. 2

امکدان موجدودات  یکه زمدان شدرط حسدگونههمان کانت نظر به
 تعدّی  امکان   پیشینی شرط   علیت، مقوله یقاز طر نیزاست، فاهمه 

 بده زمان طریق از اشیاء همه ازآنجاکه و است زمان در آنها پیوسته
. کانت دهند رخ علیت اص مطابق با  یدپس با آینددرمی شناخت

ید را ا یدتبر طبق  قانون  عل زمانی یدر نقد عق  محض اص  توال
 بدودن بده شدرو  یعندی) افتددمی اتفاق هرآنچه»: نویسدمی گونه
 از بعدد ایقاعده با مطابق که گیردمی فرضپیش را چیزی( کندمی
 و علدت ارتبداط قدانون بدا مطدابق تغییدرات همه[ یعنی] آیدمی آن

 یتدوال ید ( و چدون ا269: 1395)کانت، «افتندمی اتفاق معلول
                                                           

 باه یفااعل تیاعل بلکاه سات ین الوجاودیمعطا یمعناا به نجایا در یفاعل تیعل. 1
 .است مدنظر یکیز یف و یاعداد تیعل صورت
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 علیدت در ضدرورت لدذا افتددیاتفاق مد یزمان به نحو ضرور در
 . یابدمی معنی
 همان بردیآن در نقد عق  محض نام م از کانت که یتعل ی ا

 در تجربدددی علدددم و شدددناخت کددده اسدددت مکانیسدددتی علیدددت
 قدانون ید ا. »آیددمی دست هب آن از فاهمه طریق از شناسیمعرفت
همده  و... دارد؛ علتدی دهددمدی رخ هرچیدزی کده اسدت طبیعت

 یدارهاو پد یابندمی  تعیّ  طبیعی نظمی در تجربی نحورخدادها به 
 و دهندد تشدکی  را طبیعدت تواننددیقدانون مد ید ا یقفقط از طر

قدانون، قدانون  فاهمده  ی . اگذارند نمایش به را تجربه یک هایابژه
 (.Kant,1998: 538« )است

بافتده را بده مثابده درهدم یعدتکانت در نقدد عقد  محدض طب
 فاهمده در یشدی کند که صورت آنها بده نحدو پمی لحاظ یدارهاپد

 علیدت نحدو بده فقدط طبیعت در او نظر از علیت. است شده داده
کدامال   یعدتنگاه کانت بده طب زیرا بود؛ خواهد مکانیکی یا فاعلی

بداور  ید بده ا حکضم قضوه نقضددر  اّمدااسدت.  یوتونیو ن یستیمکان
 نگریسدت؛ مکانیسدتی نحو به تنها طبیعت به تواننمی که رسدیم

بده و دهددمدیرخ  یعتهمه آنچه را در طب تواندنمی نگاه ای  زیرا
 هداییدیددگاه. کندد تبیی  دارند نمو و رشد که را طبیعی اشیاء ویژه
 زیسدتی علدوم تحدوتت از کنددمدی مطدر  سومنقد  در کانتکه 

 .شد مواجه آنها با تواننمی مکانیکی قوانی  با که است برخاسته
 یسدتیز هدایپدیدده ویدژهبده و طبیعدی هدایپدیدده در کانت
 یدی بدود کده تب رو روبده یو جانوران و... با موارد یاهانهمچون گ

 توانسدتینم −بود بسته کاربه محض عق  نقد در که− یستیمکان
بتواندد  بلکه ؛رفت یتاز عل یگریپس به سراغ نو  د ؛کارآمد باشد

و صدور  یونددهامفهدوم پ. »غدایی علیت یعنی کند تبیی  را یعتطب
 قاعدده تحدت بدرای اضاایی اصلیتاق   یاتموافق با غا یعتطب

 مکانیسدم طبق بر علیت قوانی  که وقتی طبیعت، هایپدیده آوردن
: 1383)کاندت،.« آیدمی شماربه کنند،نمی کفایت طبیعت صرف

م یک( و 315  نیازمندد شدنا زیسدت یک ویژهبه طبیعی علوم عال 
 عق  نقد در آنچه به نسبت است بیشتری مابعدالطبیعی هایفرض

 حاکمده قدوه از را مفروضدات اید  کده بدود، شدده مطدر  محض
 .گیردیم

. کندمی تعق  کلی یکرا تحت  یاست که جزئ آن حاکمه قوه
 کده ایقدوه باشدد، شدده داده( قانون اص ، قاعده، یعنی) کلی اگر

ا اگدر اّمد اسدت؛ ندیتعیّ  حاکمه قوه دهدمی قرار آن تحت را جزئی
 حاکمده قوهشود،  یداآن پ یداده شده باشد و بناست کل یفقط جزئ

 کدار بده را ایاسدتعالیی اص  یحاکمه تأمل قوهبود.  خواهد تأملی
 یددها یدکبه مثابه  یعتطب یعنی ی،کل یک ی را ذ ی تا قوان گیردمی

 خدودش از توانددیاص  را فقدط مد ی قرار دهد که ا کلی مفهوم یا
 را طبیعت از معنا ای (. 73−72 :همانآورد نه از خارج ) دست به
 حسدی فوق حقیقتی به که یافت توانمی عق  و تأملی حکم قوه در
 گذاردمی باقی  نامتعیّ  را آن فاهمه که است منسوب معقول ذاتی و
 حکدم قدوه بنابرای ،. کندمی حکم آن درباره سلبی نحو به احیانا   و

 را آن کنددمدی سعی و است مرتبط محسو  فوق فروتیه به تأملی
 فدوق طبیعدت به محسو  طبیعت قلمرو از انتقال و ببخشد  تعیّ 

 .نماید فراهم را محسو 
 بدود طبیعدت در که را مندینظام وحدت اول نقد در که کانت

 حکم قوه سوم، نقد در دانست،می عق  منطقی کاربرد با نسبت در
 نظامی طبیعی، قوانی  رتکثّ  در. کرد عق  جانشی  کاربرد ای  در را

 هرچند) ایفاهمه گویی است، درک قاب  انسان ذه  نزد یکرارچه
 مدا شناختی قوای راهنمایی برای را آن( انسان فاهمه از غیر ایفاهمه
 تقدّرب طبیعدت به نحوی به تأملی حکم قوه یعنی است؛ کرده فراهم

 مطابقت ما فکری قوای با غایت در کارکردهایش گویی که جویدمی
 (.  172 :1395 سالم ،) داندمی پیشینی اصلی را ای  و دارند

 توسدطبتوان با آنهدا  را یعیطب هایپدیده که اصولی جستجوی
امدر  ید بده ا آوردنبداور  یهشب یاربس کرد بندیدسته و دریافت آنها

اسدت  شدده طراحی گویی که است منتظم چنان طبیعت که است
(Guyer,1992: 370 .)بایدد بددانیم، غایات نظام را طبیعت اگر 

 یدابیم،مدی حسی ادراک در و تجربی نحو به را آن که حال عی  در
 عرصده از را مدا غایدت زیدرا دهدیم؛ ارجا  حسی فوق ایزمینه به

 .رساندمی عق  تنظیمی   هایایده به و بردمی فراتر محسو 
 

 و یکیمکان عتیطب نیب واسطه محسوس؛ فوق هیفرول . 3

 اتیغا نظام

 به رسیدن برای را کانت واقعفوق محسو  در یهوجود فروت فرض
را فقدط بدا  یدهفروت اید  زیرا دهد؛می یاری نوم  یا نفسهفی شیء

 بدرای نفسدهفدی شدیء. شناخت کرد مشاهده توانیم یشهود عقل
 ناممک که در نقد عق  محض آورده بود  ایتجربی و حسی شهود
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 صدرف پدیددار عندوانبده را مدادی جهان که است ممک ». است
 یددار)کده پد نفسهفی شیء همچون چیزی را اشفروتیه و بنگریم

 مداآن   ازاگدر  یرا )حتد یمتناسب یو شهود عقل یم( تعق  کنیستن
 فدوق حقیقدی مبندای یدک ترتید بددی  کنیم؛ اشضمیمه( نباشد

 کدار در داریدم، تعلدق آن بده مدا خدود که طبیعت، برای محسو 
 یداناع بندابرای . «یستما قاب  شناخت ن یالبته برا که بود خواهد

را  نظامبه مثابه  یعتو طب یعیطب ی و قوان مکانیکیرا به نحو  یحس
 (. 379: 1383)کانت، کنیممی لحاظ شناختیغایت نحو به

 عمد  غایتمنددی اص  براسا  که یتأمل حکم قوهنظر کانت  به
 باب در تأم  با زیرا باشد؛ عق  و فاهمه پیوند باعث تواندمی کندمی

 یابددمی را آنها غایت فاهمه، توسط شدهساخته قوانی  و اعیان کثرات
 مثابده بده هاتأم  در آن با را آنها غایی و محض هایصورت درواقع و

 .آوردمی دست هب نفسهفی شیء یا محسو  فوق فروتیه

( سدابجکتیو) یذهن یاصل یتأمل حکم قوه اص  ترتی  ای  به
 عیندی نحدو بده را چیدزی طبیعت برای فاهمه قوهخالف براست و 

 کدارکرد یدک تنهدا شدناختی غایت اصول» یعنی بخشد؛نمی تقوم
 ؛(Chadwick,1992: 77« )دارندد عق  فعالیت برای بخشنظام

 و ذهندی سازد،می طبیعت از یحکم تأمل قوهکه  تصویری بنابرای 
 از اسددتعالیی مفهددوم ایدد ». اسددت محسددو  فددوق و غایتمنددد
متعلدق بده  یاست نده مفهدوم یعیطب مفهومی نه طبیعت غایتمندی  

بلکه فقط  دهد،نمی نسبت( یعی)طب عی  به چیزی یچه یراز یار،اخت
 دربداره]بر طبق آن[ به تأمد   یداست که ما با ایشیوه یگانهاز  یحاک

 بندابرای  و بردردازیم منسجم سرتاسر ایتجربه قصد به طبیعت اعیان
 (.79: 1383)کانت،« است حکم قوه ذهنی)دستور(  اص  یک

 ی فوق محسو  در وساطت قوه حکم ب یهفروت یگرد سوی از
 را عقد  بده فاهمده زو گدذار ا دارد اساسی نقشی عق  و فاهمه قوه

عمدال بدا فاهمده. بخشدمی سهولت نحدو  بده ی قدوان ومقدوتت  ا 
بده  گوندهاید  و دهدمی دست هب یداررا به مثابه پد یعتطب یشینی،پ

 گدذاردمی باقی نامعی  را آن اّما دارد؛ اشارهفوق محسو   یهفروت
 یعدت،طب ی دربداره قدوان اشپیشینی اصول کمک بهقوه حکم  یول

 قدوانی  کمدک بده عق  و کندمی پذیر تعیّ  را محسو  فوق فروتیه
قوه حکدم گدذار از  ی و بنابرا بخشدمی  تعیّ  را آن اشپیشینی عملی

 (.95: همان) کندیرا فراهم م یاربه قلمرو اخت یعیقلمرو مفهوم طب

تعدارض  یشدود بده ندوع یسدتهنگر غدایی نحدو به طبیعت اگر
. تدز شدوندمدی بیان تزآنتی و تز حکم دو قال  در که خوریمیبرم

 بده بایدد هایشدانصدورت و اشیاء همه تولید ینکهعبارت است از ا
 حکمدی ای . کرد تصور توانینم ی از ا یرباشد و غ یکیمکان نحو

 عیندی اصلی براسا  و نییّ است که از طرف فاهمه و قوه حکم تع
 طبیعدت در ینکهعبارت است از ا تزآنتیو  شودمی صادر اشیاء در

 مکددانیکی نحددو بدده تولیدشددان کدده کنددیممددی مالحظدده را اشددیایی
 غایتمنددی بده بایدددربداره آنهدا  یشدیدناند درو  یستن پذیرتبیی 

 و عق . یقوه حکم تأمل براسا  است حکمی ی . اشد متوس 
 درواقدع شناسدیممدی طبیعی غایت عنوانبه را شیء یک وقتی

 دسدت هبد عقد  بدا فقدط کده ایمکرده تعق  عّلیتی تحت را طبیعت
 صدرفا   و عقلدی اصلی با آمده، دست هب عی  در آنچه یعنی آید؛می

 اصد  اید  و شودمی حکم اشدرباره یتأمل حکم قوه توسط ذهنی
فاهمده باشدد بددون  یسدتیمکان یتاص  عل مکم  تواندمی عقلی

بده مثابده نظدام  یعدتطب یعندی ؛داشدته باشدند یبا هم تضاد ینکها
 دو در زیدرا ندارندد؛ یبا هدم ناسدازگار یکیمکان یعتو طب یاتغا

 بددر پدیددده مثابدده بدده محسددو  یعددتطب»و  اندددمختلددف سدداحت
 بنیدان اید  در تنهدا. کنددمی تکیه خود بنیان مثابه به محسو فوق

 بدا محسو  طبیعت غایتمندی و[ ینوارگی]ماش مکانیسم که است
 شهروند که انسانی یعنی ؛(121 :1386)دلوز، «سازگارند یکدیگر

 نحدو بده را طبیعدت محسدو ، جهان در است مختلف جهان دو
 نظدام مثابده بده را طبیعدت محسدو ،در جهان فدوق و مکانیستی

 .بیندمی غایات
 دو اید  کده دانسدت کامد  را کانت فلسفه توانمی صورتی در
حکدم آنهدا بر وحدتی بلکه باشند، نداشته ناسازگاری تنهانه جهان

دربداره  یدو مبنا را در داور ی وحدت ا یدکه با یاصل. »باشد فرما
 نتیجده در)و  دو هدر از خدارج چیدزی در ایدسازد ب یسرم یعتطب

 حداوی حدال عدی  در و(، طبیعدت ممک  تجربی تصور از خارج
 ای  از هریک و باشد؛ داشته قرار محسو  فوق در یعنی آنها، مبنای
(. 383: 1383کاندت،« )گردندد راجدع نبده آ یددبا یدی تب یوهدو ش
 یکده خدارج از تصدور تجربد یبه اصدل یدبا هاآن یآشت یبرا ی بنابرا

متوسد  « محسدو فدوق یدهفروت»به  یعنیقرار دارد  یعتممک  طب
   .کند می فراهمآن را  یکه قوه حکم تأمل یمشو
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ضدرورت و  یبه جا تواننمی که کندمی تأکید کانت طرفی از
 تدوانمدی فقدط بلکده ؛را قدرار داد ییغدا یتعل یستی،مکان یتعل

 ییکده موافدق بدا اصد  اسدتعال کرد، غایی علیت تابع را مکانیسم
اص  کده ههرچده را  ی ا(. »386: هماناست ) یعتطب یتمندیغا

عنوان محصددول آن  ( و بددهیددده)پد یعددتطب یدد کدده متعلددق بدده ا
 تعقد  آن بدا پیوندد در مکدانیکی قدوانی  برحس  باید شماریمیم

 علیدت، نو  ای  بدون زیرا است؛ باقی خود قوت به کماکانه کنیم
 طبیعدی محصدوتت طبیعدت، غایات عنوانبه سازمند، موجودات

 (.396 :همان« )بود نخواهند
 غایت و کند درک را طبیعت غایتمندی نیست قادر فاهمه اینکه

 کده اسدتآن  بخدش   تعیّ  ساختار دلی  به دهد تشخیص را طبیعی
 هداجزئدی بی  تواندنمی خودش و رودمی جزئی به کلی از همواره
 هداجزئدی دل از را کلدی توانددنمدی همچنی  و کند برقرار پیوندی

 بده غایدت مفهدوم». دهد تشخیص آنها از را غایت و بکشد بیرون
 و مکّمد  توانددمی تأملی حکم اص    یاه سابجکتیو ایهقاعده مثابه

 آن بده ولدی باشدد، مکانیسدتی علیدت تعّینی   حکم دهندهگسترش
« شددودنمددی هددم آن جددایگزی  و کندددنمددی اندددازیدسددت

(Caygill,1995: 173.) 
 غایدت و طبیعدت یتمندیکانت در غا دیدگاه از آنچه بنابرای ،

 که دارد یعتینسبت به طب ینشان از هندسه بزرگتر آیدبرمی طبیعی
 یدبا یکیمکان یعتطب هندسه وبود  یستیدر نقد عق  محض مکان

 از بایددفندوم   واز عقد   یددکه فاهمده باگونه همان ،آن باشد تابع
 امدری را طبیعدت کده راسدتا مدی . کاندت در هکنندد تبعیت نوم 
 کده رسدمی نکته ی آن به ا مندیقاعده کاوش در دید،می مندنظام

 .باشد غایتمند باید طبیعت
 

 کیارگان موجود ای یعیطب تیغا. 4

 تواننددنمی که دارد اشاره موجوداتی به طبیعت غایتمندی در کانت
 سازمندآنها موجودات  تری مهم وشوند  یی تب یستیبا نگرش مکان

 یادعا»واقع در گذاردمی نام طبیعی غایت را آنهاکه  اندارگانیک یا
 دیدبا هداسمیارگان که[ است  ی]ا شناسانهتیغا حکم  یتحل در او

 لحداظه یعدیطب تیدهغا مثابده بده یشناستیغا در هاانسان توسط
 توانمی وقتیرا فقط  یزچ یک (.Ginsborg, 2013: 26« )شوند

 خدودش معلدول و علدت کده آورد شدماربده طبیعی غایت عنوانبه
 سددنجیده فاهمده قدوه بدا و فداهیمچدون در م غدایی علیدت. باشدد

 حکدم قدوه و عقد  در را وضدعیتی ندی بدون تنداقض چ شود،نمی
 بددان توانمی شود شناسانده مفهوم در آنکهبی و زندیرقم م یتأمل

 جهدان زنده موجودات که است آن کانت اصلی ادعای». اندیشید
 نحدو بده تواننددنمدی هسدت آنهدا در علیدت نوعی که ما پیرامونی
 در هرچندد اند،یشچراکه علت و معلول خو شوند تبیی  مکانیکی

مدی تزم باشد خود علت بخواهد چیزی اگر و متفاوت؛ معنای دو
  (.Wicks, 2007: 195« )باشد خودش از پیش که آید

و  یگدریدرخدت د ید بوته هرکدام به ترت یامثال درخت  برای
 آورندد؛مدی وجدودبه قانونمندی و طبیعت بارا مطابق  یگریبوته د

 همچنی  و اندآمده وجودبه خودشان معلول عنوان هر دو به بنابرای 
 تولید نو  عنوانبه را خودشان گونهای . است خودش علت هرکدام

 .اندیشباعث تداوم نو  خو و کنندمی
 در حکدم قوه نقد در کانت که کندمی اشاره درستیبه وود آل 

 نده گدذاردمی دست طبیعت هایابژه بر شناسیزیبایی و غایتمندی
 یعدت( و طبWood, 2005: 164) انسدان دست ساخته هایابژه
 غایتمندد زیدرا باشد؛ زیبا خیال و فاهمه آزاد هماهنگی در تواندمی

 غایدت را بشدر دسدت هدایکاندت سداخته یکز،. به اعتقاد واست
 شدده سداخته یقصدد و هددف یهرچندد کده بدرا داند،نمی طبیعی
از آنهدا در ذهد  بشدر باشدد  یممک  است طرح اوت   یراز باشند؛
 کننددنمدی تولیدد را خودشدان آنها مانیا   وساخته شوند  ینکهبدون ا

(Wicks, 2007: 198.) 
 ندو  عندوانبده را خودش یکهر  ینکهبر ا افزونو بوته  درخت

 ی . کانت فقط اکندمی تولید هم فرد مثابه به را خود کند،می تولید
. شدود متمدایز مکدانیکی افدزایشتدا از  نامددمی رشد را تولیدنو  

 بدا دهددیو درخت و انسان رخ مد یاهرشد گ  و گ در آنچه درواقع
 زیدرا نیسدت؛ توجیده قابد  مکانیسدتی نگدرش و مکدانیکی علیت

 جذب... و آب و خاک از نحوی هر به که ایماده به آنها از هرکدام
 آن از خارج که چیزی بخشند؛می را خویش نوعیه کیفیت کنندمی
 .دهد رخ تواندنمی نو 

حفدظ  به آنهاهستند که حفظ هر جزء  ایگونهبه ویژه انوا  ای 
 به هابرگ حفظ درخت در مثال  . بالعکسوابسته است و  یگرجزء د
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وجدود  یآنها نباشند برگد اگر زیرا است؛ وابسته ساقه و ریشه حفظ
 بده وابسدته درخدت سداقه حفدظ یگدرنخواهد داشت و از طرف د

 درمجمدو ،. شد خواهد خشک ساقه نباشند اگر زیرا هاست؛برگ
 توانددمدی. الدف: است خودشو معلول  علتسه معنا  بهدرخت 
غذا و مدواد  یقرا از طر خودش. ب؛ کند تولید را خودش همچون

از آن  جدایی اگدر. ج؛ دهددیرشد مد −کندمی جذب که− یرونیب
 (.Ibid: 196) کندیم یمخود را ترم یدد ی آس

 کده دانست طبیعی غایت را شیئی توانمی صورتی در بنابرای ،
 یدترا علّ  یعلّ  یوندنو  پ ای  کانت که باشد خویش معلول و علت

دسدتگاه  در را علیدت ندو  اید  توانددنمدی فاهمده. نامدیم ییغا
 توسدط صدرفا   که ییتا جا یعلّ  یوندپ» زیرا ؛بسازد یشخو یممفاه

 و هاعلت)از  ایسلسله که است پیوندی شود،می اندیشیده فاهمه
هدم کده بده  یاییاست و اش یکه همواره نزول سازدمی را( هامعلول

 در تواننددنمدی انددعلت مثابه به دیگر اشیایی مستلزممثابه معلول 
 پیوندد را عّلدی پیوندد ای . باشند نهاآ علت خود نوبه به حال همان
 (.330 :1383کانت،« )نامندمی فاعلی عل 

 آیدددرمدی اندیشده به فاهمه در که علیعل  فا یوندپ مقاب    در
 وکه در عقد   یشیداند یتیتوان به عل یم −است یکه همواره نزول−

 بدودن، نزولدی بدرافزون که پیوندی شود؛یتعق  م یتأمل حکم قوه
 بتواندد معلدول یعندی باشد؛ تصور قاب  آن برای هم بودن صعودی

 در و طبیعدی غایدت در که چیزی باشد؛ علت خویش، علت برای
 ی و بده همد شدد داده نشان گیاه و گ  و انسان همچون موجوداتی

 برتر است. یفاعل یتاز عل ییغا یتعل ی دل
وابسدته  یکدیگرحفظ اجزاء به  یعیطب یتدر غا اینکه بر افزون

 اگدر و شدوندمدی درک ک  یک ایده در طبیعی غایت یاجزا است،
 در فقدط هدابدرگ . مثال  نداشتند رشد امکان نبود عقلی در ایده ای 

 اگدر همچندی  و یابنددمدی را خود حقیقی معنای درخت با نسبت
... باعث رشد درخدت و خاک و آب اینکه انتظار نبود درخت ایده

 در را اجزا ایده ای  و. شدنمی محقق یابند درخت صورت و شوند
 یکدیگرندد؛ معلدول و علدت کد  و اجزا که کندمی متحد ک  یک

 شدوندمی محقق اجزا با نسبت در ک  و ک  با نسبت در اجزا یعنی
 (.331: همان)

 حکدم قدوه و عقد  در غدایی علیدت و فاهمه در فاعلی علیت

 علیدت ذید  را فاهمده یتکانت عل یول ؛با هم تفاوت دارند یتأمل
عنوان معلول از  به را آن توانمی که است معتقد و دهدمی قرار عق 

 توانددمدی فداعلی عل  پیوند»: کرد یعق  داور یی  غا یتعل یقطر
« شدود داوری غدایی علد  طریدق از معلدول عنوانبه حال عی  در

 یسدتیمکان علیت بر ییغا یتعل یبند برتر ی (. در ا332: همان)
 غدایی علیدت کده اسدت اید  وضدو  بهآن هم  ی نهفته است و دل

 ساحت در مکانیستی علیت و عق  و نفسهفی ساحت در را موجود
 .بود خواهد دومی علت اولی که کنندیو فاهمه مالحظه م یدارپد

 قوام دیگر اجزای وسیله به جزء هر طبیعی غایت در که آنجا از
 و کد  بدرای ابزاری شود،یاجزا و ک  تعق  م یربه خاطر سا و دارد

 کده کنددمدی عمد  انددامی همچدون ابدزار ید . ااجزاسدت دیگر
 جدزء هدر طبیعدی غایدت در گوندهای  و اجزاست سایر تولیدکننده
. بدود خواهند جزء آن تولیدکننده اجزا سایر و اجزا سایر تولیدکننده

 اسدت، طبیعدی غایدت و اجزا ک  وحدت که را شیئی چنی  کانت
 ترتید ، اید  بده. نامددمدی بخشخودسازمان و سازمند موجودی

 اید  دارد؛ خدویش درون در بخشصورت نیرویی سازمند موجود
 خدود درون بده کده مدوادی به شودمی باعث بخشیصورت نیروی

 بده و دهدد انتقدال را صدورت آن هسدتند صورتش فاقد و کشدمی
 قدوه اید (؛ کندد بخشی )صورت بخشد سازمان را مواد آن عبارتی
 .شود تبیی  مکانیستی عل  و روابط با تواندنمی بخشیصورت

 
 یرونیب تیغا با متفاوت یدرون و یعیطب تیغا دهیا. 5

 خدود درون را بخشدیصدورت قدوه سدازمند موجودات که آنجا از
 و ربط بدون و نفسهفی وقتی که اندطبیعت در موجوداتی تنها دارند

 عندوانبده را آنهدا تدوانمی شوند گرفته نظر در دیگر اشیاء با نسبت
از  غدایتی بده موجدودات اید  و دانسدت ممکد  طبیعدت، غایات

 بتدوانیم شودمی باعث که بخشندمی عینی واقعیت و  یّ تع یعتطب
 قائد  یاءدرباره اش −مکانیستی نگرش با متفاوت و− یگرد اینحوه

 .کنندمی فراهم را طبیعت درباره شناسیغایت از بنیانی که شویم
 موجدودات در دروندی غایتمنددی دربداره داوری اصد  کانت

اصد ، کده  ید ا: »نویسددمدی گوندهاید  را آنها تعریف و سازمند
اسدت:  یدرهسدت، بده صدورت ز یدزموجودات سدازمند ن یفتعر

 غایات چیزاست که در آن هر  یمحصول یعتسازمند طب محصول
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 معلول و علت از اص  ی (. ا335: همان) «است وسیله متقابلا  و
 علت هم سازمند موجود در جزئی هر زیرا آید؛می دست هب متقاب 
 هم و اجزاست دیگر نگهداری   و ایجاد برای ایوسیله یعنی است؛

بده را آن کده اجزاسدت دیگدر غایت که است چیزی یعنی معلول؛
 در جزئدی هدیچ ترتید  اید  بده. باشدند آن نگهدار   و آورند وجود

 معاملده آن بدا بتدوان که نیست( طبیعی یت)غا سازمند موجودات
 کده اصد  اید . باشدد عبدث و غایدت بدون یعنی کرد؛ مکانیستی

 بده یددبلکه با ؛از تجربه اخذ شود تواندنمی دارد ضرورت و کلیت
 بده کده−وحددت مداده  یرا برا ایایده اص  ای . باشد پیشی  نحو

 در و شدودیمتصدور مد −شدوندمدی کشدیده سازمند موجود درون
 معدی  وحدتی تواندنمی خود خودی به است متکثر ماده که حالی
 و اسدت آن وحدت برای یشی پ ییاست که مبنا یا ایده بلکه یابد؛

 موجود در که یابد تسّری چیزی هر به طبیعی غایت شودمی باعث
 .است سازمند
دانشدمندان بده همدان  دیگدرو  شناسدانزیست برای اص  ای 

دارد و به صدفه  یعلت ممکنی هر) یتاندازه مهم است که اص  عل
 تدواننمدی علیت اص  بدون زیرا دانان؛فیزیک برای( دهدیرخ نم

 اندوا  تواننمی غایی اص  بدون و داشت ایتجربه هیچ طورکلیبه
تعقد   یعدیطب یدتکده بدا مفهدوم غا درآورد اندیشده بده را طبیعی

 یعتاز طب ی( نظامطبیعی یت)غا مفهوم ای  و اص  ای . شوندیم
 اسدت متفاوت طبیعت مکانیستی   نظام با که دهدمی شک  ما برای

 یعندی نیسدت؛ کافی سازمند موجودات به اندیشیدن برای دومی و
 را اجدزا مکانیستی نگاه با بتوان سازمند پیکری در که است ممک 
 کده دهد پاسخ تواندنمی نحو هیچ به نگرش ای  ولی کرد؛ بررسی

 را آن صدورت چگونده شدد داده سدازمند موجدود بده که اولیه ماده
... و اسدتخوان و گوشدت و پوسدت بده تبددی  مثأل و است برگرفته

 .شودیم
 یعددیطب یزهددای  چ یرونددی  ب یتمندددی  غا اسددت معتقددد کانددت

 مثال  . باشد وجودشان تبیی  مبانی عنوانبه طبیعت غایت تواندینم
مواندع  ید بده دل را هداکدوه و کشدتیرانی دلی  به را دریاها تواننمی

 را هداگربده و چدوب کدردن فراهم برای را هاجنگ و جنگ  یعیطب
 در آبیداری و شددن انبدار بدرای را برف و هاموش بردن بی  از برای

 دومدی کددام هدیچ در اینکده یعنی دانست؛ طبیعی غایات تابستان

 آن بدرای طبیعدی غایدت بتواند که نیست اولی آمدن وجودبه علت
 است مشروط و نسبی غایتی شودمی گفته غایت آنها به اگر و باشد

 موجدودات بدرای دیگدر سدوی از و باشدد نفسدهفی غایتی اینکه نه
 کده کندیممی تصور را خالق ایفاهمه آن، درونی غایت و سازمند

 فقدط کاندت نظدر به. دهیمینسبت م غایتفعال است و به  ایقوه
 غایتمنددی از را آن تدواننمی که دارد وجود بیرونی غایتمندی یک

 یکدی کده مؤندث و مدذکر زوج یک: دانست گسسته و جدا درونی
 نسدبتی در ببیندیم هدم کندار در را آنها اگر ولی است؛ دیگری برای

کدّ   یدک یدززوج قبد  از هدر چ ید ا»کد  هسدتند.  یک متقاب ،
 در یافتدهسدازمان کلی نه گرچه دهد،یم ی را تشک دهندهسازمان

 (.400: همان« )را واحدا پیکری
 صدورت واسدطه به دانستیم طبیعی غایتی را اشیاء برخی اینکه

 آن وجدود اینکه با است متفاوت کامال   مطل  ای  و بود اشدرونی
 بده بایدد بدودن طبیعدت غایدت برای زیرا بدانیم؛ طبیعت غایت را

 فوق چیزی با طبیعت نسبت مستلزم که شویم متوس  نهایی غایت
 رود؛مدی فراتدر طبیعت درباره شناسیغایت از که است محسو 

کده در  وحددتی. باشد طبیعت فراسوی در باید طبیعت غایت زیرا
 از تعدددادی بددرای نبایددد شددودیاصدد   فددوق  محسددو  فددراهم مدد

نظام  یکرا به مثابه  یعتطب ک  باید بلکه باشد؛ طبیعت موجودات
 و. یابددمدیفوق محسو  وحدت  یکرد که در اصل یتلق یتمندغا

 فقدط شدد قائ  غایی نظامی طبیعت در ماده برای توانمی گونهای 
: شدود اندیشدیده طبیعدی غایدت از صدورتی تحت که شرط ای  به
 غدایتی مفهوم حام  ضرورتا   است، سازمند که جایی تا فقط ماده»

 طبیعدت محصدول نیدز اشیدژهصورت و ی هم یرااست، ز یعیطب
 نظدامی مثابده بده طبیعت ک  ایده به ضرورتا   مفهوم ای  اّما. است
 مکانیسدم کد  کده ایایدده شدود؛می راهبر غایات قاعده با موافق

 هدایپدیدده بررسدی برای)تاق   عق  اصول با موافق باید طبیعت
 ترتید ی (. بدد339 :همدان« )گدردد آن تابع( نحو ای  به طبیعت

کده  یداتیح یابدد،مدی حیدات و شدودمدی ارگانیسمتابع  یسممکان
 یدامد   یعندیمطلدق اسدت،  یتیکده غدا یینها یتدر غا سرانجام
 .یابدمی معناانسان، 
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 ی بد یدک  با یکبه مثابه  یعتطب یبرا یعیطب یتغا یجوجست در
 یامکدان یتغا زیرا د؛قائ  ش یکتفک یینها یتو غا امکانی یتغا

 کده نهدایی یدتغا یولد ؛اسدت یاءاشد یگدرد یتغا یبرا یا یلهوس
 شدیئی بدرای غدایتی عندوانبه نباید است طبیعت غایت تری نهایی
 .شود لحاظ دیگر

 غایتمنددی با تمایز در طبیعت نسبی غایتمندی تمایز در کانت
 شدرط را معلدول ایده توانیممی طریق دو به است معتقد آن درونی
 مثابده بده واسدطهبدی را معلدول یدا: دهدیم قرار علت علیت   امکان

 دیگدر صدناعت بدرای ایماده عنوانبه اینکه یا کنیم لحاظ صناعت
 کدده غایددت عنددوانبدده یددا عبددارتی بدده ممکدد ؛ طبیعددی موجددودات

 بدرای وسدیله مثابده بده یدا است، طبیعی موجود درونی غایتمندی
 (.322: همان) است نسبی که عل  سایر مندانهغایت استفاده

 یانتخداب شدود کده تمدام قلمدرو یبه نحدو یدبا یینها غایت
 یگدرد یداتهمده غا بندابرای  ؛آن و به خاطر آن باشد یبرا یعتطب

 در تموجدودا یگدرد زیدرا ؛بالنسبه به انسدان، ابدزار خواهندد بدود
 کده اسدت موجدودی تنهدا انسدان و آینددمدی کاربه انسان استفاده

 غایتمندد نظدامی سدرس و غایات از مفهومی خود عق  با تواندمی
اسدت کده  یینهدا یتغا ی دل ی دلوز انسان به ا ی . به نظر ژبسازد
( و بدده 118: 1386،را دارد )دلددوز یدداتتوسددعه مفهددوم غا ییتوانددا

همده » یگرسدخ ،د. بدهباشدد غایدت واپسی  تواندیم ی دل ی هم
 بدا قرا مطداب یاتاز غا یبالنسبه به انسان نظام یگرد یعیطب یایاش

 (.1383کانت،« )دهندمی تشکی  عق  بنیادی قضایای
عقدد  را عبددث  ذی موجددودات و انسددان بدددون خلقددت کانددت

 کندد؛می تشبیه حاص یبدون آب و علف و ب یو به برهوت داندیم
باشدد کده  یینهدا یدتغا توانددمدی انسان صورتی در باوجودای ،

 اراده بایدد یعنی باشد؛ غایتمند نظامی همچون طبیعت به نگاهش
. بدهدد غدایی نسدبتی خدودش و طبیعدت به که باشد انسان در آن
 دلخدواه غایدت تعیدی  بدرای عقد  ذی موجدود در قابلیت ایجاد»
 1پارور اوسدت( همدان  یدارتوأم بدا اخت یجه)که در نت یطورکل به

 غایدت را فرهندگ یا رورشکانت پ ی (. بنابرا408: همان« )است
 مثابده بده انسدان به بالنسبه آن در طبیعت همه که داندمی واپسینی

                                                           

1. Kultur. 

 از تدرعالی غایات به رسیدن برای را ما فرهنگ و بود؛ خواهند ابزار
 اسدتقرار هماندا غدایی رابطه برپایی». کندمی آماده طبیعت غایات

 و فرهندگ هدف برتری  ای ،: است مدنی کام  اساسی قانون یک
(. 121: 1386)دلدوز،« اسدت یندیزم یاعدال یرخ یا یختار غایت
 آن گدرنظداره انسدان کده طبیعدت به کانیستینگاه م یکبا  ی بنابرا

 فددرض بدا بلکدده یافدت؛ نخدواهیم دسددت نهدایی غایددت بده باشدد
 طبیعت و شودیآن م یینها غایت انسان که است جهان غایتمندی

 .کندمی پیدا ارزش
 غایدات کده اسدت عقد  ناگزیر اقتضای که است معتقد کانت

 سدازیممدی نهدایی غایدت یعندی نامشروط، غایتی تابع با مشروط
 غایتمندد جهانی به کمعق  که ح گونهای  و( 424: 1383کانت،)

 بده رسیدن و هابه سرشتش به دنبال گذر از مشروط توجه با کندمی
 بدا پیوندی است نامشروط آنچه جهان غایات در و است نامشروط

 نهایی غایت تاج توانندیموجودات معقول م یعنی ؛عق  دارد خود
 باشدد آنها خاطر به و آنها با نسبت در طبیعت همه و گذارند سر بر
 جهدان بده بدودنش، عاقد  واسدطه به نهایی غایت همی  درواقع و

 زندده و جانبی موجودات از ترکیبی جهان وگرنه بخشد،می ارزش
 .نداشتند ارزشی که بود

و مسدتق  از شدروط  نامشدروط اینهایی غایت توصیف ای  با
 انسدان یعنی باشد؛ نفسهفی باید یتغا ای داشت.  یمخواه یعیطب

( یدار)اخت محسوسدش قکه با قوه فو− یشخو اتمرنفس همچون
 کده شدوددر نظر گرفته  −کندمیاعال را مقرر  یتو غا گذاریقانون

نامشدروط و  تواندمی اشاخالقی گذاریقانون با غایات زنجیره در
 شدناختیغایدت نحدو بده طبیعدت کد  اگدر و باشدد یینهدا یتغا

 قضیه را قضیه ای  کانت(. 424: همانشود تابع اوست ) یستهنگر
 قدوانی  تحدت( عقد  ذی ود)موجد انسدان فقطکه  داندمی بنیادی

 توسدط پیشدی  نحدو بده که باشد اینهایی غایت تواندمی اخالقی
 است. شده فراهم عق 
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 و ایده کردن مطر  در حکم قوه نقد برجستگی است معتقد هگ 
 در انضدمامی و کلدی امدری همچدون که است، درونی غایتمندی

 اندددفاهمدده انتزاعیددات از گریددز راه و شددوندمددی اندیشددیده خددود
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 بدرآن کانت، از قدرشناسی بر  هگ  بنابرای (. 184: 1392)هگ ،
 کده اندساخته عق  با بلندی دیوار فاهمه ساخته انتزاعیات که است
 باشد، فاهمه در آنچه و بخشنظام احکام در گویدمی عق  را آنچه

. بریدزد فدرو را آن خواهددمدی و دهندمی قرار بخشقوام احکام در
 اید  بدرای دلیلدی مدا کده کدردمی تکذی  کانت و تصدیق هگ »

 سرتاسدر در کاندت. است ارگانیسم حقیقتا   طبیعت که داریم فرض
 کداربرد فقدط ارگانیسدم تصدور که بود کرده استدتل حکم قوه نقد

(. هگ  173: 1391یزر،)ب« ندارد تقویمی کاربرد و دارد، تنظیمی
 دهندد نشان کردند سعی ارگانیسم یعنیموضع،  ی از هم یگرانو د

 و تنظیمدی نده اندتقویمی داند،می ارگانیک را طبیعت که احکامی
 و تنظیمدی و تقدویمی احکدام و فنوم  و نوم  بی  فاصله گونهای 

 .شود برداشته عق  و فاهمه
 هددا،ایدئالیسددت دیگددر و هگدد  طددرف از کدده نقدددی بنددابرای 

 کاندت کده است ای  بود، مطر  کانت بر فیخته و شلینگ همچون
 تنظیمدی و تقدویمی احکدام و عقد ، و فاهمده فنوم ، و نوم  بی 

 حکضم قضوه نقضد بدا حتدی آن از عبدور کده کشیده بلند بس دیواری
 و ارگانیک طبیعت درباره کانت که احکامی حتی و نیامد، دست هب

 کده هستند ایاستعالیی جنبه از همه کند،می مطر  طبیعی غایت
 غایدت مثابده بده طبیعدت یعندی دیدد؛ طبیعدت در را آنها تواننمی

 .داندمی شناخت قاب  غیر را ارگانیسم و طبیعی
 طبیعی غایت مفهوم که شدند مدعی طبیعت فیلسوفان و هگ 
 کنشددگری   یددا اراده ندددارد لزومددی و نیسددت غایتمندددی مسددتلزم

گاهانه  که کردند تردید نیز ای  در و داد نسبت زنده شیء به را خودآ
 باشدد ماده درون در نفس یا رو  نوعی مستلزم جاندار ماده تصور

 (.179: همان) کند سازماندهی و هدایت را آن نمو و رشد که
 جدیدد نظریدات پایگداه از را کاندت نظدر تدوانمدی همچنی ،

 آنچه در حتی که معتقدند فیزیک دانشمندان. کرد بررسی فیزیکی
 آن، مبندای و اصد  در شود،می محسوب جاندار غیر و حیاتی غیر

 پالنک، ماکس. دارد وجود حیاتی مبنایی آن بنیادی ذرات در یعنی
 درک بدده تددوانمددی صددورتی در اسددت معتقددد آلمددانی، فیزیکدددان
 اتمدی ساختارهای در که شد نای  اتم فیزیک به مربوط پدیدارهای

 و باشند خود اجزای بخش تعیّ  که دید هاییک  و هاتمامیت بتوان
 . شوندمی ارگانیک و آلی موجودات بسان غیرآلی موجودات

 شددرودینگر هددایفرضددیه و ژوردان پاسددکوئال هددایپددژوهش
 دارای را طبیعدت کده اسدت زمینه همی  در نیز اطریشی فیزیکدان

 بده مداده و حیات مناسبات امروزه و. دانندمی سحروار نظمی اراده
 و مکدانیکی نظریده دو میدان از نیسدتیم مجبدور مدا که شده نحوی

 چیدز همه بنیادی ذرات در حیات زیرا برگزینیم؛ را یکی ارگانیکی،
 در آنچده بده توجده اب ی (. بنابرا461: 1370)ژان وال،  دارد وجود

 و گفدت،مدی کاندت آنچده بدر اسدت نقدی بینیم،می نظریات ای 
 آیا حال. بود گذاشته مکانیستی و ارگانیکی رویکرد بی  که تمایزی

 و حیدوان و گیداه و سنگ میان فرق توانمی طبیعت از تلقی ای  در
 رو  و انسان و ارگانیسم و حیات آیا کرد؟ بیان را عق  دارای انسان  

 در شدود؟مدی بددل علدم مسدئله به فلسفه مسئله از ذه  و نفس و
 و گینسدبرگ شدوند،مدی بددل علم مسئله به فلسفه مسائ  آیا اینکه

 :گویندمی کوآرفود
 کده 1هاییحکم مورد در کانت بدانیم که بجاست و خوب ای 
 احکدام آن محتدوای نده گویدد،مدی سخ  کنندمی شناسانزیست

(Ginsborg, 2001: 235)بدده نسددبت شناسددانزیسددت اّمددا ؛ 
 سدط،، دو ای  بی  کورفورد. نیستند تفاوتبی احکامشان محتوای

 گذارد؛می تفاوت درستیبه شنا زیست نگاه و فلسفی نگاه یعنی
 فدراهم را شناسدیزیست امکان   فلسفی و شناسانهغایت نگاه یعنی

 بددان شدنا زیسدت چده ؛(Quarfood, 2004: 119) کنددمی
 غایت دیدن حقیقت در. باشد نداشته توجه چه و باشد داشته توجه

 علددم امکددان درونددی، علیددت و بخشددیخودسددازمان و طبیعددی
 مدورد باید فلسفی بحثی عنوانبه و آوردمی فراهم را شناسیزیست

 بده و حیدات و شناسدیزیسدت مسدائ  کنده در کده باشد، ارزیابی
 هگد  و کاندت مددیون که شودمی یافت آنها در انضمامی صورت

 .است
 

 یریگجهینت. 8

 پدیددارها تنیددهدرهمرا به مثابه  یعتطب مح  عقل نقددر  کانت
بدا جهدان  یمعلول−یو علّ  یستیمکان نگرش با که کردمی مالحظه
بده طبیعدی موجودات توانستنمی نگرش ای  ولی شد؛یمواجه م
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 غایتمنددی بده پدس کندد؛ تبیدی  را جاندداران و گیاهان رشد ویژه
 .شد متوس  غایات نظام همچون طبیعت و طبیعت
 بسدیار ارگانیدک موجدودات یا طبیعی غایت به غایات نظام در
 و خدودآیی  و خودبسدنده و بخدش خدودتعیّ ها را آن که داد اهمیت

 علت هم که ی دل ی ا به دید؛می بخشسازمانخود و خودانگیخته
 علدت و خود حافظ و خود تولیدکننده و خود؛ معلول هم و خودند

 .هستند خود نو  یافت  ادامه
 بدی  دیدوار که کندمی فراهم را امکان ای  شناسانهغایت حکم

و  یدزد)محسو ( و نوم  )فدوق محسدو ( فدرو بر فنوم  عرصه
 کندد؛خدود کمدک  یبده نظدام فلسدف بخشیدنکانت را در سامان 

انتقادات بده کاندت در  یشترو ب یفتاداتفاق در عم  ن ی هرچند که ا
 یسدتیارگان رویکدرد همدی هگ  با  اگرچه ؛راستا بوده است ی هم

 .یدمسئله فائق آ ی توانست بر ا
 زندده ارگانیسدم یدک تنهداییبده هم طبیعت خود کانت نظر از
بده کندد؛مدی نگهدداری و تولیدد را خود ارگانیسم مثابه به و است
 سدرمنزل   بده را آن کده اسدت نهفتده ایدر آن فاهمه یاکه گو ینحو

 قوام باعث کانت در طبیعی غایت عبارتی به برد؛می مقصود غایت  
 بحدث تنظیمدی نحدو بده را آن کده هرچند شود،می م  به طبیعت

 اسدت ایده یک ک ، مثابه به طبیعت بنابرای  تقویمی؛ نه و کندمی
 موجدود عندوانبده انسان با نسبت در که واپسینی غایت. عقالنی و

 ی و همد یابدمی معنا طبیعت به بخشغایت و گذارقانون و مختار
 .داندیجهت را فرهنگ انسان م

 بلکده نبدود؛ بیروندی بداراید  که غایتی گفت توانمی سرانجام
 غایدت  آن را  تدوانمدی− ،بدود انسان و م  بر مبتنی و درونی غایتی

 دیگر بارها  یکرمانت یرکانت و تأم یشهاند ی با ا −دانست سوبژکتیو
 یدادیز یرو هگ  تأم ینگکه بعدها در شل برگشت اندیشه تاریخ به

 طبیعتدی بده رسیدن یعنی برداشت؛ را بعدی گام شلینگگذاشت. 
گاه گداه نحدو بده کوشدش و جهدد در کده خفته و ناآ  بده شدرو  ناآ

گاهی یعنی برسد؛ رو  به تا کندمی خالقیت  بعددها و شدودمدی آ
 طبیعدت و. کرد فلسفی و درآورد بودن شاعرانه از را نگاه ای  هگ 

 نقدد بدا پیونددی در و شد شلینگ اصلی بحث هنر عنوانبه خالق
گاه طبیعت   و گرفت قرار کانت سوم  در کده اسدت انسدانی همدان آ

 در غایدت واپسدی  کدهگوندههمدان آید؛می دست هب طبیعت غایت

 دارمیراث آنچه بر فلسفی طرحی با هم هگ . بود انسان هم کانت
 در معقول صورت براسا  طبیعت که بود آن بر آمدمیشمار  به آن

  .است جریان در دیالکتیکی سیری
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