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ABSTRACT
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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چکیده

ّ
میگیرد و برخالف نظاام علای
کانت در نقد قوه حکم طبیعت را به مثابه نظام غایات در نظر 
فلسفهاش حاکم بود ،غایتمندی و

مکانیستیای که در نقد عقل محض بر

معلولی و نگرش
مایشاود .فیلساوف کونیگسابرگی در
غایتمحور مهمترین ویژگی سومین نقد کانت 
نگرش 
برمایخاورد
ارگانیسمها و موجودات جاندار و گیاهان به ماواردی 

مواجهه با طبیعت و بهویژه در
که نگرش مکانیستی قادر به تبیین آن نبود؛ پس بدون اینکه منکر اصل ّ
علیت شاود باه اصال
غایتمندی در طبیعت متوسل شده و اولی را باه جهاان فنومناا و دومای را باه جهاان نومناا
میداند که انسان شهروند هر دو جهان است.
میدهد و دلیل آن را هم این 
نسبت 
غایت طبیعی یا موجاودات سااممند (ارگانیا ) مهمتارین موجاوداتی هساتند کاه کانات باا
میپردامد .آنها هم علت و هم معلو خود هستند و ام طرف دیگار
غایتمحور به آنها 
نگرش 
میروند و همچنین بقاا و رشاد آنهاا ام طریا خودشاان انجاام
تولیدکننده نوع خود بهشمار 
ماایشااود ،بااه ایاان ترتیا کااه مااوادی ام خااار جا ماایکننااد و صااورت خودشااان را بااه
میدهند.
آن 
به نظر کانت واپسین غایت فقط میتواند انسان باشد؛ میرا اوست که توانایی توسعه غایات را
مایتواناد غایتمناد باشاد و
دارد و با اراده انسان به مثابه موجودی اخالقی است که طبیعت 
تعیین غایت به اختیار انسان ،همان فرهنگ یا پرورش اسات و باه ایان واساهه باه طبیعات
میبخشد ،وگرنه طبیعت و موجودات در آن عبث بودند.
ارمش 
هگل در نقد بر دیدگاه ارگانیستی کانت در طبیعت ،بر آن است که احکام مهرحشده دربااره
ارگانی و غایت طبیعی در نقد سوم ام جنبه استعالیی هستند و عینیتی در طبیعات ندارناد؛
بهدیگرسخن طبیعت به مثاباه غایات طبیعای و ارگانیسام غیرقابال شاناخت اسات و تصاور
ارگانیساام در نقااد سااوم تنهااا کاااربرد تنظیماای دارد و کاااربرد تقااویمی ناادارد؛ ام سااوی دیگاار
دانشمندان فیزی جدید معتقدند مجبور نیستیم که میاان دو نظریاه مکاانیکی و ارگاانیکی
یکی را برگزینیم؛ میرا در ذرات بنیادی همه اشیاء ،حیاتی ارگانی وجود دارد.
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 .1مقدمه

غرب شد و بر آن استیال یافت در رنسدانس و دوران جدیدد نادیدده

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

انگاشته شد و شناخت علمی به شناخت علیدت فداعلی محددود
شد؛ بهگونهایکه سخ از علت مساوی با سخ از علدت فداعلی

کلیت فیزیک نیوتونی و علیدت مکانیسدتی نگاشدت و بددی ترتید
متافیزیک فیزیک نیوتونی را برپا کرد و فیزیک را از شکاکیت هیومی
نجات بخشیدّ ،اما در همی جا متوقف نشد و مدعی شد اگر هدزاران

مدینویسدد مکانیسدم نخسدت در
شد .گاگرو در ترسیم ای فضدا 
طبیعتگرایی دوره روشنگری بود ،و طبیعتگرایدی هدم

واکنش به
طبیعتگرایی مفهدومی

در واکنش به فلسفه مدرسی شک گرفت.

نمیتوانند بدا علیدت مکانیسدتی تولیدد
نیوت هم سر از خاک برآرند 
یک برگ علف را تبیی کنند .ای همان امری است که کانت در نگاه
میپردازد (همو.)367 :1383 ،
غایتانگارانه بدان 


از طبیعت به مثابه موجودی زنده و نظامی کد گرایانده و فعدال بده
دست داد که اجزایش توسط نیروهای گوناگون به هدم مرتبطاندد و
ای گونه سعی شد امور فوق طبیعدی ذید امدور طبیعدی گنجاندده
ّ
شود؛ بدی ترتی تصوری از خدا در مقام حال در طبیعدت شدک
گرفت که جدای از خلق نبود که به همده خددایی و تبیدی طبیعدی
معج دزات دام د مددیزد و بدده نحددوی تهدیددد دی د رسددمی بددود

شاید گزافه نباشد که بگوییم برخی اصحاب روشنگریسدهوا
یتشناسی نقد قوه حکم را نادیده گرفتده یدا
یا حتی عمدا بخش غا 
کردهاند؛ زیرا با اصالت طبیعت و فیزیک در نگداه
کماهمیت تلقی 

آنان سازگار نیسدت .اید نگداه بده فیلسدوفان انگلوساکسدون هدم
ُ
سرایت کرده و آنها هم کده بده نگداه مکانیسدتی بده طبیعدت علقده
میگیرند .در کشور ما هدم بیشدتر
بیشتری دارند نقد سوم را نادیده 
نگاهها به نقد اول کانت است و نقددهای دوم و سدوم
سمتوسوی 

دادهاند.
او و بهویژه نقد سوم را کمتر اهمیت 
غایدتشناسدی آن ،بدا

از سوی دیگر ،نقد سوم و بهویژه بخش
رمانتیسدتهدا سدازگارتر

نگاه منتقدان سرسخت روشنگری ،یعنی
مینویسد« :اکنون کده
است تا جایی که گوته درباره نقد قوه حکم 
زنددگیام را

نقد قوه حکم به دستم رسیده ،م پرنشاطتدری دوران
به آن مدیونم .در ای کتداب مد توصدیف حیدات دروندی هندر و
گونهای یافتم که گویی فقط به خاطر خودشدان وجدود
طبیعت را به 
دارند و از یک کدانون ژرف و درون واحدد عمد مدیکنندد . ...بدا
نمیدانستم مرا بده کجدا
شوری زایدالوصف راه خویش را ،با اینکه 
کانتیها عالقه چنددانی بده ممدره کدار مد نشدان

میبرد و با اینکه

یهدایی کده بده
یدادند ،دنبال گرفتم» (گوته .)13 :1383،کدانت 
نم 
نمیدهند همانهایی هسدتند کده بیشدتر نگداه
گوته عالقهای نشان 
پذیرفتددهانددد و بدده همددی دلیدد بدده نگدداه

مکانیسددتی کانددت را
عالقهای ندارند.
یتانگارانه کانت در نقد سوم 
غا 
غایتانگارانه در قرون  16و  17تحت تأمیر پیشرفت علم

نگاه
فیزیک و نگاه مکانیستی به علدم و همچندی غلبده نگدرش علیدت
طبیعی بدر علیدت متدافیزیکی بده فراموشدی سدررده شدد .نگدرش
غایتانگارانهای که از ارسطو به بعد وارد اندیشده علمدی−فلسدفی


1

(گاگرو.)1392،
گ درایش بدده تبیددی مکانیسددتی در همدده جهددات بدده صددورت
باورناپذیری راه یافت که گ سرسبد آنها گالیله و نیوت در فیزیدک
بود و مبانی فلسفی آن توسط هیوم آمرریستهدا ایجداد شدد ،اید
حوزهها تحت تأمیر قرار داد
نحوه تبیی همه اندیشمندان را در همه 
زیسددتشناسددی بدده علیددت فدداعلی

و علیددت غددایی را حتددی در
گونهایکه انسان را همچون ماشی پنداشتند و حتدی
فروکاست؛ به 
معاملدهای

با آنچه بده نفدس انسدان و افعدال نفسدانی مدرتبط بدود
مکانیستی شد.
 .2طبیعت به مثابه نظام غایات در مقابل طبیعت مکانیکی

به نظر کانت همانگونهکه زمدان شدرط حسدی امکدان موجدودات
است ،فاهمه نیز از طریق مقوله علیت ،شرط پیشینی امکان ّ
تعدی
پیوسته آنها در زمان است و ازآنجاکه همه اشیاء از طریق زمان بده
درمیآیند پس باید مطابق با اص علیت رخ دهند .کانت

شناخت
در نقد عق محض اص توالی زمانی بر طبق قانون علیدت را اید
میافتدد (یعندی شدرو بده بدودن
مینویسد« :هرآنچه اتفاق 
گونه 
قاعدهای بعدد از
میگیرد که مطابق با 
پیشفرض 
میکند) چیزی را 

میآید [یعنی] همه تغییدرات مطدابق بدا قدانون ارتبداط علدت و
آن 
میافتند» (کانت )269 :1395،و چدون اید تدوالی
معلول اتفاق 
 .1علیت فاعلی در اینجا به معناای معطایالوجاود نیسات بلکاه علیات فااعلی باه
صورت علیت اعدادی و فیزیکی مدنظر است.

86
در زمان به نحو ضروری اتفاق مدیافتدد لدذا ضدرورت در علیدت
معنی مییابد.
یبرد همان
ای علیت که کانت از آن در نقد عق محض نام م 
علیدددت مکانیسدددتی اسدددت کددده شدددناخت و علدددم تجربدددی در
میآیدد« .اید قدانون
معرفتشناسی از طریق فاهمه از آن بهدست 

مدیدهدد علتدی دارد؛ ...و همده
طبیعت اسدت کده هرچیدزی رخ 
رخدادها به نحو تجربی در نظمی طبیعی ّ
مییابند و پدیدارها
تعی 
یتوانندد طبیعدت را تشدکی دهندد و
فقط از طریق اید قدانون مد 
ابژههای یک تجربه را به نمایش گذارند .ای قدانون ،قدانون فاهمده

است» (.)Kant,1998: 538
درهدمبافتده

کانت در نقدد عقد محدض طبیعدت را بده مثابده
میکند که صورت آنها بده نحدو پیشدی در فاهمده
پدیدارها لحاظ 
شده است .علیت از نظر او در طبیعت فقدط بده نحدو علیدت
داده 

فاعلی یا مکانیکی خواهد بود؛ زیرا نگاه کانت بده طبیعدت کدامال
مکانیستی و نیوتونی اسدتّ .امدا در نقضد قضوه حکضم بده اید بداور
نمیتوان به طبیعت تنها به نحو مکانیسدتی نگریسدت؛
یرسد که 
م
مدیدهدد و بده
نمیتواند همه آنچه را در طبیعت رخ 
زیرا ای نگاه 
دیددگاههدایی

ویژه اشیاء طبیعی را که رشد و نمو دارند تبیی کندد.
مدیکندد از تحدوتت علدوم زیسدتی

که کانت در نقد سوم مطدر
نمیتوان با آنها مواجه شد.
برخاسته است که با قوانی مکانیکی 
پدیددههدای زیسدتی

پدیددههدای طبیعدی و بدهویدژه

کانت در
همچون گیاهان و جانوران و ...با مواردی روبدهرو بدود کده تبیدی
یتوانسدت
مکانیستی −که در نقد عق محض بهکار بسته بود −نم 
کارآمد باشد؛ پس به سراغ نو دیگری از علیت رفت؛ بلکه بتواندد
طبیعت را تبیی کند یعنی علیت غدایی« .مفهدوم پیونددها و صدور
طبیعت موافق با غایات تاق اصلی اضاایی بدرای تحدت قاعدده
پدیدههای طبیعت ،وقتی که قوانی علیت بر طبق مکانیسدم
آوردن 
میآید( ».کاندت:1383،
نمیکنند ،بهشمار 
صرف طبیعت کفایت 
زیسدتشدنا نیازمندد

 )315و یک عالم علوم طبیعی بهویژه یک
فرضهای مابعدالطبیعی بیشتری است نسبت به آنچه در نقد عق

محض مطدر شدده بدود ،کده اید مفروضدات را از قدوه حاکمده
یگیرد.
م
میکند.
قوه حاکمه آن است که جزئی را تحت یک کلی تعق 
قدوهای کده
اگر کلی (یعنی قاعده ،اص  ،قانون) داده شدده باشدد ،
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میدهد قوه حاکمه ّ
تعیندی اسدت؛ ّامدا اگدر
جزئی را تحت آن قرار 
فقط جزئی داده شده باشد و بناست کلی آن پیدا شود ،قوه حاکمده
اسدتعالییای را بده کدار

خواهد بود .قوه حاکمه تأملی اص

تأملی
میگیرد تا قوانی را ذی یک کلی ،یعنی طبیعت به مثابه یدک ایدده

یا مفهوم کلی قرار دهد که ای اص را فقدط مدیتواندد از خدودش
بهدست آورد نه از خارج (همان .)73−72 :ای معنا از طبیعت را
میتوان یافت که به حقیقتی فوق حسدی
در قوه حکم تأملی و عق 
ّ
میگذارد
نامتعی باقی 
و ذاتی معقول منسوب است که فاهمه آن را
میکند .بنابرای  ،قدوه حکدم
و احیانا به نحو سلبی درباره آن حکم 
مدیکندد آن را
تأملی به فروتیه فوق محسو مرتبط است و سعی 
ّ
تعی ببخشد و انتقال از قلمرو طبیعت محسو به طبیعدت فدوق
محسو را فراهم نماید.
نظاممندی را که در طبیعدت بدود
کانت که در نقد اول وحدت 
میدانست ،در نقد سوم ،قوه حکم
در نسبت با کاربرد منطقی عق 
ّ
را در ای کاربرد جانشی عق کرد .در تکثر قوانی طبیعی ،نظامی
فاهمهای (هرچند

یکرارچه نزد ذه انسان قاب درک است ،گویی
فاهمهای غیر از فاهمه انسان) آن را برای راهنمایی قوای شناختی مدا

فراهم کرده است؛ یعنی قوه حکم تأملی به نحوی به طبیعدت ّ
تقدرب
میجوید که گویی کارکردهایش در غایت با قوای فکری ما مطابقت

میداند (سالم .)172 :1395 ،
دارند و ای را اصلی پیشینی 
جستجوی اصولی که پدیدههای طبیعی را بتوان با آنهدا توسدط
دستهبندی کرد بسیار شبیه بداور آوردن بده اید امدر
آنها دریافت و 
است که طبیعت چنان منتظم است که گویی طراحی شدده اسدت
( .)Guyer,1992: 370اگر طبیعت را نظام غایات بددانیم ،بایدد
مدییدابیم،
در عی حال که آن را به نحو تجربی و در ادراک حسی 
به زمینهای فوق حسی ارجا دهدیم؛ زیدرا غایدت مدا را از عرصده
میرساند.
ایدههای تنظیمی عق 
میبرد و به 
محسو فراتر 
 .3فرولیه فوق محسوس؛ واسطه بین طبیعت مکانیکی و
نظام غایات

فرض وجود فروتیه فوق محسو درواقع کانت را برای رسیدن به
شیء فینفسه یا نوم یاری میدهد؛ زیرا اید فروتیده را فقدط بدا
فدینفسده بدرای
یتوان مشاهده کرد .شناخت شدیء 
شهود عقلی م 
تجربیای که در نقد عق محض آورده بود ناممک

شهود حسی و
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است« .ممک است که جهان مدادی را بدهعندوان پدیددار صدرف

اگر طبیعت به نحدو غدایی نگریسدته شدود بده ندوعی تعدارض

فروتیهاش را چیزی همچون شیء فینفسه (کده پدیددار

بنگریم و

آنتیتز بیان مدیشدوند .تدز
برمیخوریم که در قال دو حکم تز و 

نیست) تعق کنیم و شهود عقلی متناسبی را (حتدی اگدر از آن مدا

صدورتهایشدان بایدد بده

عبارت است از اینکه تولید همه اشیاء و

ضمیمهاش کنیم؛ بددی ترتید یدک مبندای حقیقدی فدوق

نباشد)

یتوان تصور کرد .ای حکمدی
نحو مکانیکی باشد و غیر از ای نم 
است که از طرف فاهمه و قوه حکم تع ّینی و براسا اصلی عیندی

خواهد بود که البته برای ما قاب شناخت نیست» .بندابرای اعیدان

آنتیتز عبارت است از اینکه در طبیعدت
میشود و 
در اشیاء صادر 

حسی را به نحو مکانیکی و قوانی طبیعی و طبیعت به مثابه نظام را

اشددیایی را مالحظدده مددیکنددیم کدده تولیدشددان بدده نحددو مکددانیکی

میکنیم (کانت.)379 :1383،
غایتشناختی لحاظ 

به نحو

تبیی پذیر نیست و در اندیشدیدن دربداره آنهدا بایدد بده غایتمنددی

محسو برای طبیعت ،که خدود مدا بده آن تعلدق داریدم ،در کدار

به نظر کانت قوه حکم تأملی که براسا اص غایتمنددی عمد
میتواند باعث پیوند فاهمه و عق باشد؛ زیرا با تأم در باب
میکند 


متوس شد .ای حکمی است براسا قوه حکم تأملی و عق .

مییابدد
کثرات اعیان و قوانی ساختهشده توسط فاهمه ،غایت آنها را 

مدیشناسدیم درواقدع
وقتی یک شیء را بهعنوان غایت طبیعی 
ّ
کردهایم کده فقدط بدا عقد بدهدسدت

طبیعت را تحت علیتی تعق

صورتهای محض و غایی آنها را با تأم در آنها بده مثابده

و درواقع

میآید؛ یعنی آنچه در عی بهدست آمده ،با اصلی عقلدی و صدرفا


میآورد.
فینفسه بهدست 
فروتیه فوق محسو یا شیء 

میشود و اید اصد
دربارهاش حکم 

ذهنی توسط قوه حکم تأملی

به ای ترتی اص قوه حکم تأملی اصلی ذهنی (سدابجکتیو)

میتواند مکم اص علیت مکانیسدتی فاهمده باشدد بددون
عقلی 

است و برخالف قوه فاهمه برای طبیعت چیدزی را بده نحدو عیندی

اینکه با هم تضادی داشدته باشدند؛ یعندی طبیعدت بده مثابده نظدام

نمیبخشد؛ یعنی «اصول غایت شدناختی تنهدا یدک کدارکرد
تقوم 

غایات و طبیعت مکانیکی با هدم ناسدازگاری ندارندد؛ زیدرا در دو

نظامبخش برای فعالیت عق دارندد» ()Chadwick,1992: 77؛

سدداحت مختلددفانددد و «طبیعددت محسددو بدده مثابدده پدیددده بددر

میسازد ،ذهندی و
بنابرای تصویری که قوه حکم تأملی از طبیعت 

میکندد .تنهدا در اید بنیدان
فوقمحسو به مثابه بنیان خود تکیه 


غایتمنددد و فددوق محسددو اسددت« .ایدد مفهددوم اسددتعالیی از

است که مکانیسم [ماشینوارگی] و غایتمندی طبیعت محسو بدا

غایتمندی طبیعت نه مفهومی طبیعی است نده مفهدومی متعلدق بده

یکدیگر سازگارند» (دلوز)121 :1386،؛ یعنی انسانی که شهروند

نمیدهد ،بلکه فقط
اختیار ،زیرا هیچ چیزی به عی (طبیعی) نسبت 

دو جهان مختلف است در جهان محسدو  ،طبیعدت را بده نحدو

شیوهای است که ما باید [بر طبق آن] به تأمد دربداره
حاکی از یگانه 

مکانیستی و در جهان فدوقمحسدو  ،طبیعدت را بده مثابده نظدام

تجربهای سرتاسر منسجم بردردازیم و بندابرای

اعیان طبیعت به قصد

میبیند.
غایات 

یک اص (دستور) ذهنی قوه حکم است» (کانت.)79 :1383،

میتوان فلسفه کانت را کامد دانسدت کده اید دو
در صورتی 

از سوی دیگر فروتیه فوق محسو در وساطت قوه حکم بی

جهان نهتنها ناسازگاری نداشته باشند ،بلکه وحدتی بر آنهدا حکدم

قوه فاهمه و عق نقشی اساسی دارد و گدذار از فاهمده بده عقد را

فرما باشد« .اصلی که باید وحدت ای دو مبنا را در داوری دربداره

میبخشد .فاهمده بدا اعمدال مقدوتت و قدوانی بده نحدو
سهولت 

طبیعت میسر سازد باید در چیدزی خدارج از هدر دو (و در نتیجده

میدهد و اید گونده بده
پیشینی ،طبیعت را به مثابه پدیدار بهدست 
میگدذارد
فروتیه فوق محسو اشاره دارد؛ ّاما آن را نامعی باقی 

خارج از تصور تجربی ممک طبیعدت) ،و در عدی حدال حداوی

پیشینیاش دربداره قدوانی طبیعدت،

ولی قوه حکم به کمک اصول
فروتیه فوق محسو را ّ
میکند و عق بده کمدک قدوانی
تعی پذیر 

مبنای آنها ،یعنی در فوق محسو قرار داشته باشد؛ و هریک از ای
دو شیوه تبیدی بایدد بده آن راجدع گردندد» (کاندت.)383 :1383،
بنابرای برای آشتی آنها باید به اصدلی کده خدارج از تصدور تجربدی

پیشینیاش آن را ّ
تعی میبخشد و بنابرای قوه حکدم گدذار از

عملی

فدوقمحسدو » متوسد
ممک طبیعت قرار دارد یعنی به «فروتیده 

یکند (همان.)95 :
قلمرو مفهوم طبیعی به قلمرو اختیار را فراهم م 

شو یم که قوه حکم تأملی آن را فراهم میکند.
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نمیتوان به جای ضدرورت و
میکند که 
از طرفی کانت تأکید 

بهعنوان غایت طبیعی بدهشدمار آورد کده علدت و معلدول خدودش

علیت مکانیستی ،علیت غدایی را قدرار داد؛ بلکده فقدط مدیتدوان

باشدد .علیدت غدایی چدون در مفداهیم و بدا قدوه فاهمده سددنجیده

مکانیسم را تابع علیت غایی کرد ،کده موافدق بدا اصد اسدتعالیی

نمیشود ،بدون تنداقض چندی وضدعیتی را در عقد و قدوه حکدم


غایتمندی طبیعت است (همان« .)386 :ای اص کده ههرچده را

میتوان بددان
یزند و بیآنکه در مفهوم شناسانده شود 
تأملی رقم م 

کدده متعلددق بدده ایدد طبیعددت (پدیددده) و بددهعنوان محصددول آن

اندیشید« .ادعای اصلی کانت آن است که موجودات زنده جهدان

یشماریم باید برحس قدوانی مکدانیکی در پیوندد بدا آن تعقد
م

نمدیتوانندد بده نحدو
پیرامونی ما که نوعی علیدت در آنهدا هسدت 

کنیمه کماکان به قوت خود باقی است؛ زیرا بدون ای نو علیدت،

یشاند ،هرچندد در
مکانیکی تبیی شوند چراکه علت و معلول خو 

موجودات سازمند ،بهعنوان غایات طبیعدت ،محصدوتت طبیعدی

دو معنای متفاوت؛ و اگر چیزی بخواهد علت خود باشد تزم مدی

نخواهند بود» (همان.)396 :

آید که پیش از خودش باشد» (.)Wicks, 2007: 195
برای مثال درخت یا بوته هرکدام به ترتید درخدت دیگدری و

اینکه فاهمه قادر نیست غایتمندی طبیعت را درک کند و غایت
طبیعی را تشخیص دهد به دلی ساختار ّ
تعی بخدش آن اسدت کده

مدیآورندد؛
بوته دیگری را مطابق با طبیعت و قانونمندی بهوجدود 

جزئدیهدا

نمیتواند بی
میرود و خودش 
همواره از کلی به جزئی 

آمدهاند و همچنی
بنابرای هر دو بهعنوان معلول خودشان بهوجود 

پیوندی برقرار کند و همچنی نمدیتواندد کلدی را از دل جزئدیهدا

هرکدام علت خودش است .ای گونه خودشان را بهعنوان نو تولید

بیرون بکشد و غایت را از آنها تشخیص دهد« .مفهدوم غایدت بده
میتواندد ّ
مکمد و
هقاعدهای سابجکتیوه یا اص حکم تأملی 

مثابه

یشاند.
میکنند و باعث تداوم نو خو 

میکند که کانت در نقد قوه حکدم در
آل وود بهدرستی اشاره 

گسترشدهنده حکم ّ
تعینی علیدت مکانیسدتی باشدد ،ولدی بده آن

میگدذارد نده
ابژههای طبیعت دست 
زیباییشناسی بر 

غایتمندی و

نمددیشددود»

نمددیکنددد و جددایگزی آن هددم

دسددتاندددازی


ابژههای ساخته دست انسدان ( )Wood, 2005: 164و طبیعدت


(.)Caygill,1995: 173

میتواند در هماهنگی آزاد فاهمه و خیال زیبا باشد؛ زیدرا غایتمندد


بنابرای  ،آنچه از دیدگاه کانت در غایتمندی طبیعدت و غایدت

است .به اعتقاد و یکز ،کاندت سداختههدای دسدت بشدر را غایدت

برمیآید نشان از هندسه بزرگتری نسبت به طبیعتی دارد که
طبیعی 

نمیداند ،هرچندد کده بدرای قصدد و هددفی سداخته شدده
طبیعی 

در نقد عق محض مکانیستی بود و هندسه طبیعت مکانیکی باید

باشند؛ زیرا اوت ممک است طرحی از آنهدا در ذهد بشدر باشدد

تابع آن باشد ،همانگونهکه فاهمده بایدد از عقد و فندوم بایدد از

نمدیکنندد
بدون اینکه ساخته شوند و مانیا آنها خودشدان را تولیدد 

نوم تبعیت کنندد .کاندت در همدی راسدتا کده طبیعدت را امدری

(.)Wicks, 2007: 198

میرسد کده
قاعدهمندی آن به ای نکته 
میدید ،در کاوش 
نظاممند 

طبیعت باید غایتمند باشد.

درخت و بوته افزون بر اینکه هر یک خودش را بدهعندوان ندو
میکند .کانت فقط ای
تولید میکند ،خود را به مثابه فرد هم تولید 
مینامدد تدا از افدزایش مکدانیکی متمدایز شدود.
نو تولید را رشد 

 .4غایت طبیعی یا موجود ارگانیک

یدهدد بدا
درواقع آنچه در رشد گ و گیاه و درخت و انسان رخ مد 

نمیتوانندد
کانت در غایتمندی طبیعت به موجوداتی اشاره دارد که 

علیت مکدانیکی و نگدرش مکانیسدتی قابد توجیده نیسدت؛ زیدرا

با نگرش مکانیستی تبیی شوند و مهمتری آنها موجودات سازمند

مادهای که به هر نحوی از خاک و آب و ...جذب
هرکدام از آنها به 

میگذارد درواقع «ادعای
ارگانیکاند که آنها را غایت طبیعی نام 

یا

میبخشند؛ چیزی که خارج از آن
میکنند کیفیت نوعیه خویش را 


سمهدا بایدد
او در تحلی حکم غایتشناسانه [ای است] که ارگانی 

نمیتواند رخ دهد.

نو

تشناسی بده مثابده هغایدت طبیعدیه لحداظ
انسانها در غای 

توسط

گونهای هستند که حفظ هر جزء آنها به حفدظ
ای انوا ویژه به 

میتوان
شوند» ( .)Ginsborg, 2013: 26یک چیز را فقط وقتی 

برگها به
جزء دیگر وابسته است و بالعکس .مثال در درخت حفظ 
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حفظ ریشه و ساقه وابسته است؛ زیرا اگر آنها نباشند برگدی وجدود

تأملی با هم تفاوت دارند؛ ولی کانت علیت فاهمده را ذید علیدت

نخواهد داشت و از طرف دیگدر حفدظ سداقه درخدت وابسدته بده

میتوان آن را بهعنوان معلول از
میدهد و معتقد است که 
عق قرار 

برگهاست؛ زیرا اگر نباشند ساقه خشک خواهد شد .درمجمدو ،


مدیتواندد
طریق علیت غایی عق داوری کرد« :پیوند عل فداعلی 

مدیتواندد
درخت به سه معنا علت و معلول خودش است :الدف .

در عی حال بهعنوان معلدول از طریدق علد غدایی داوری شدود»

همچون خودش را تولید کند؛ ب .خودش را از طریق غذا و مدواد

(همان .)332 :در ای بند برتری علیت غایی بر علیت مکانیسدتی

یدهدد؛ ج .اگدر جدایی از آن
میکند −رشد مد 
بیرونی −که جذب 

نهفته است و دلی آن هم به وضدو اید اسدت کده علیدت غدایی

یکند (.)Ibid: 196
آسی دید خود را ترمیم م 

فینفسه و عق و علیت مکانیستی در ساحت
موجود را در ساحت 

میتوان شیئی را غایت طبیعی دانست کده
بنابرای  ،در صورتی 
ّ
ّ
علت و معلول خویش باشد که کانت ای نو پیوند علی را علیدت

یکنند که اولی علت دومی خواهد بود.
پدیدار و فاهمه مالحظه م 
از آنجا که در غایت طبیعی هر جزء به وسیله اجزای دیگر قوام
یشود ،ابزاری بدرای کد و
دارد و به خاطر سایر اجزا و ک تعق م 

نمدیتواندد اید ندو علیدت را در دسدتگاه
ینامد .فاهمده 
غایی م 
ّ
مفاهیم خو یش بسازد؛ زیرا «پیوند علی تا جایی که صدرفا توسدط

مدیکندد کده

دیگر اجزاسدت .اید ابدزار همچدون انددامی عمد

علتها و
سلسلهای (از 

میشود ،پیوندی است که
فاهمه اندیشیده 

تولیدکننده سایر اجزاست و ای گونده در غایدت طبیعدی هدر جدزء

میسازد که همواره نزولی است و اشیایی هدم کده بده
معلولها) را 


تولیدکننده سایر اجزا و سایر اجزا تولیدکننده آن جزء خواهند بدود.

نمدیتوانندد در
علتاندد 
مثابه معلول مستلزم اشیایی دیگر به مثابه 
ّ
همان حال به نوبه خود علت آنها باشند .ای پیوندد علدی را پیوندد

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

مینامند» (کانت.)330: 1383،
عل فاعلی 

صورتبخش در درون خدویش دارد؛ اید

موجود سازمند نیرویی

درمدیآیدد

در مقاب پیوند عل فاعلی که در فاهمه به اندیشده

میشود به مدوادی کده بده درون خدود
صورتبخشی باعث 

نیروی

−که همواره نزولی است −میتوان به علیتی اندیشید که در عقد و

میکشد و فاقد صورتش هسدتند آن صدورت را انتقدال دهدد و بده


یشود؛ پیوندی که افزونبدر نزولدی بدودن،
قوه حکم تأملی تعق م 

عبارتی آن مواد را سازمان بخشد (صورتبخشی کندد)؛ اید قدوه

صعودی بودن هم برای آن قاب تصور باشد؛ یعندی معلدول بتواندد

نمیتواند با روابط و عل مکانیستی تبیی شود.
صورتبخشی 


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

 .5ایده غایت طبیعی و درونی متفاوت با غایت بیرونی

دلی علیت غایی از علیت فاعلی برتر است.

صدورتبخشدی را درون خدود

از آنجا که موجودات سدازمند قدوه

افزون بر اینکه در غایت طبیعی حفظ اجزاء به یکدیگر وابسدته

فینفسه و بدون ربط و
طبیعتاند که وقتی 

دارند تنها موجوداتی در

مدیشدوند و اگدر
است ،اجزای غایت طبیعی در ایده یک ک درک 

میتدوان آنهدا را بدهعندوان
نسبت با اشیاء دیگر در نظر گرفته شوند 

بدرگهدا فقدط در
ای ایده در عقلی نبود امکان رشد نداشتند .مثال 

غایات طبیعدت ،ممکد دانسدت و اید موجدودات بده غدایتی از
میشود بتدوانیم
میبخشند که باعث 
طبیعت تع ّی و واقعیت عینی 

ایده درخت نبود انتظار اینکه آب و خاک و ...باعث رشد درخدت

نحوهای دیگر −و متفاوت با نگرش مکانیستی −درباره اشیاء قائد


نمیشد .و ای ایده اجزا را در
شوند و صورت درخت یابند محقق 

میکنند.
غایتشناسی درباره طبیعت را فراهم 

شویم که بنیانی از

مدییابندد و همچندی اگدر
نسبت با درخت معنای حقیقی خود را 

میکند که اجزا و کد علدت و معلدول یکدیگرندد؛
یک ک متحد 

کانت اصد داوری دربداره غایتمنددی دروندی در موجدودات

یعنی اجزا در نسبت با ک و ک در نسبت با اجزا محقق میشدوند

مدینویسدد« :اید اصد  ،کده
سازمند و تعریف آنها را اید گونده 

(همان.)331 :

تعریف موجودات سدازمند نیدز هسدت ،بده صدورت زیدر اسدت:

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

محصول سازمند طبیعت محصولی است که در آن هر چیز غایات
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ا

و متقابل وسیله است» (همان .)335 :ای اص از علت و معلول

علت بهوجود آمدن اولی نیست که بتواند غایدت طبیعدی بدرای آن

میآید؛ زیرا هر جزئی در موجود سازمند هم علت
متقاب بهدست 

میشود غایتی نسبی و مشروط است
باشد و اگر به آنها غایت گفته 

وسیلهای برای ایجاد و نگهداری دیگر اجزاست و هم

است؛ یعنی

فینفسده باشدد و از سدوی دیگدر بدرای موجدودات
نه اینکه غایتی 

معلول؛ یعنی چیزی است که غایت دیگدر اجزاسدت کده آن را بده

میکندیم کده
فاهمهای خالق را تصور 

سازمند و غایت درونی آن،

وجود آورند و نگهدار آن باشدند .بده اید ترتید هدیچ جزئدی در

قوهای فعال است و به غایت نسبت میدهیم .به نظدر کاندت فقدط


موجودات سازمند (غایت طبیعی) نیست که بتدوان بدا آن معاملده

نمیتدوان آن را از غایتمنددی
یک غایتمندی بیرونی وجود دارد که 

مکانیستی کرد؛ یعنی بدون غایدت و عبدث باشدد .اید اصد کده

درونی جدا و گسسته دانست :یک زوج مدذکر و مؤندث کده یکدی

نمیتواند از تجربه اخذ شود؛ بلکه بایدد بده
کلیت و ضرورت دارد 

برای دیگری است؛ ولی اگر آنها را در کندار هدم ببیندیم در نسدبتی
ّ
متقاب  ،یک کد هسدتند« .اید زوج قبد از هدر چیدز یدک کد

یشدود و در
مدیشدوند −متصدور مد 
درون موجود سازمند کشدیده 

یدهد ،گرچه نه کلی سدازمانیافتده در
سازماندهنده را تشکی م 


نمیتواند وحدتی معدی
حالی که ماده متکثر است به خودی خود 

پیکری واحدا را» (همان.)400 :

ایدهای را برای وحددت مداده −کده بده

نحو پیشی باشد .ای اص

اینکه برخی اشیاء را غایتی طبیعی دانستیم به واسدطه صدورت

یابد؛ بلکه ایدهای است که مبنایی پیشی برای وحدت آن اسدت و
میشود غایت طبیعی به هر چیزی ّ
تسری یابد که در موجود
باعث 

درونیاش بود و ای مطل کامال متفاوت است با اینکه وجدود آن

سازمند است.

را غایت طبیعت بدانیم؛ زیرا برای غایدت طبیعدت بدودن بایدد بده

زیستشناسدان و دیگدر دانشدمندان بده همدان

ای اص برای

غایت نهایی متوس شویم که مستلزم نسبت طبیعت با چیزی فوق

اندازه مهم است که اص علیت (هر ممکنی علتی دارد و به صدفه

مدیرود؛
غایتشناسی درباره طبیعت فراتدر 

محسو است که از

نمدیتدوان
یدهد) برای فیزیکدانان؛ زیرا بدون اص علیت 
رخ نم 

زیرا غایت طبیعت باید در فراسوی طبیعت باشد .وحددتی کده در

نمیتوان اندوا
تجربهای داشت و بدون اص غایی 

بهطورکلی هیچ

یشددود نبایددد ب درای تعدددادی از
اص د فددوق محسددو ف دراهم م د 

طبیعی را بده اندیشده درآورد کده بدا مفهدوم غایدت طبیعدی تعقد

موجودات طبیعت باشد؛ بلکه باید ک طبیعت را به مثابه یک نظام

یشوند .ای اص و ای مفهوم (غایت طبیعی) نظامی از طبیعت
م

مدییابدد .و
غایتمند تلقی کرد که در اصلی فوق محسو وحدت 

میدهد که با نظام مکانیستی طبیعت متفاوت اسدت
برای ما شک 

میتوان برای ماده در طبیعت نظامی غایی قائ شدد فقدط
ای گونه 

و دومی برای اندیشیدن به موجودات سازمند کافی نیسدت؛ یعندی

به ای شرط که تحت صدورتی از غایدت طبیعدی اندیشدیده شدود:

ممک است که در پیکری سازمند بتوان با نگاه مکانیستی اجدزا را

«ماده فقط تا جایی که سازمند است ،ضرورتا حام مفهوم غدایتی

بررسی کرد؛ ولی ای نگرش به هیچ نحو نمیتواند پاسخ دهد کده
ماده اولیه که بده موجدود سدازمند داده شدد چگونده صدورت آن را

یدژهاش نیدز محصدول طبیعدت
طبیعی است ،زیرا همی صورت و 
استّ .اما ای مفهوم ضرورتا به ایده ک طبیعت بده مثابده نظدامی

برگرفته است و مثأل تبددی بده پوسدت و گوشدت و اسدتخوان و...

میشدود؛ ایددهای کده کد مکانیسدم
موافق با قاعده غایات راهبر 

یشود.
م

طبیعت باید موافق با اصول عق (تاق برای بررسدی پدیددههدای

کانددت معتقددد اسددت غایتمندددی بیرونددی چیزهددای طبیعددی

طبیعت به ای نحو) تابع آن گدردد» (همدان .)339 :بددی ترتید

یتواند غایت طبیعت بهعنوان مبانی تبیی وجودشان باشد .مثال
نم 

مدییابدد ،حیداتی کده
مدیشدود و حیدات 
مکانیسم تابع ارگانیسم 

کدوههدا را بده دلید مواندع
نمیتوان دریاها را به دلی کشدتیرانی و 

سرانجام در غایت نهایی کده غدایتی مطلدق اسدت ،یعندی مد یدا

گربدههدا را
طبیعی جنگ و جنگ ها را برای فراهم کدردن چدوب و 

مییابد.
انسان ،معنا 

موشها و برف را بدرای انبدار شددن و آبیداری در
برای از بی بردن 
تابستان غایات طبیعی دانست؛ یعنی اینکده در هدیچ کددام دومدی
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غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

 .6غایت نهایی

عالیتدر از
ابزار خواهند بود؛ و فرهنگ ما را برای رسیدن به غایات 

در جستجوی غایت طبیعی برای طبیعت به مثابه یک ک باید بدی

غایات طبیعت آماده میکند« .برپایی رابطه غدایی هماندا اسدتقرار

غایت امکانی و غایت نهایی تفکیک قائ شد؛ زیرا غایت امکدانی

یک قانون اساسی کام مدنی است :ای  ،برتری هدف فرهندگ و

وسیلهای برای غایت دیگدر اشدیاء اسدت؛ ولدی غایدت نهدایی کده

غایت تاریخ یا خیر اعدالی زمیندی اسدت» (دلدوز.)121 :1386،

نهاییتری غایت طبیعت است نباید بهعندوان غدایتی بدرای شدیئی


نظدارهگدر آن

بنابرای با یک نگاه مکانیستی به طبیعدت کده انسدان

دیگر لحاظ شود.

باشدد بده غایددت نهدایی دسددت نخدواهیم یافدت؛ بلکدده بدا فددرض

کانت در تمایز غایتمندی نسبی طبیعت در تمایز با غایتمنددی
میتوانیم ایده معلدول را شدرط
درونی آن معتقد است به دو طریق 

یشود و طبیعت
غایتمندی جهان است که انسان غایت نهایی آن م 
میکند.
ارزش پیدا 

امکان علیت علت قرار دهدیم :یدا معلدول را بدیواسدطه بده مثابده

کانت معتقد است که اقتضای ناگزیر عقد اسدت کده غایدات

مادهای بدرای صدناعت دیگدر
صناعت لحاظ کنیم یا اینکه بهعنوان 

مشروط با تابع غایتی نامشروط ،یعندی غایدت نهدایی مدیسدازیم

موجددودات طبیعددی ممکد ؛ بدده عبددارتی یددا بددهعنددوان غایددت کدده

(کانت )424 :1383،و ای گونه عق که حکم به جهانی غایتمندد

غایتمندی درونی موجود طبیعی است ،یدا بده مثابده وسدیله بدرای

میکند با توجه به سرشتش به دنبال گذر از مشروطها و رسیدن بده


غایتمندانه سایر عل که نسبی است (همان.)322 :

استفاده

نامشروط است و در غایات جهان آنچه نامشروط است پیوندی بدا

غایت نهایی باید به نحدوی انتخداب شدود کده تمدام قلمدروی
طبیعت برای آن و به خاطر آن باشد؛ بندابرای همده غایدات دیگدر
بالنسبه به انسدان ،ابدزار خواهندد بدود؛ زیدرا دیگدر موجدودات در
مدیآیندد و انسدان تنهدا موجدودی اسدت کده
استفاده انسان بهکار 
میتواند با عق خود مفهومی از غایات و سدرس نظدامی غایتمندد

بسازد .به نظر ژ ی دلوز انسان به ای دلی غایت نهدایی اسدت کده
توانددایی توسددعه مفهددوم غایددات را دارد (دلددوز )118 :1386،و بدده
یتواند واپسی غایدت باشدد .بدهدیگرسدخ « ،همده
همی دلی م 
اشیای طبیعی دیگر بالنسبه به انسان نظامی از غایات را مطدابق بدا
میدهند» (کانت.)1383،
قضایای بنیادی عق تشکی 
ذی عقد را عبددث
کانددت خلقددت بدددون انسددان و موجددودات 
میکندد؛
یحاص تشبیه 
یداند و به برهوتی بدون آب و علف و ب 
م
مدیتواندد غایدت نهدایی باشدد کده
باوجودای  ،در صورتی انسان 
نگاهش به طبیعت همچون نظامی غایتمند باشد؛ یعنی بایدد اراده
آن در انسان باشد که به طبیعدت و خدودش نسدبتی غدایی بدهدد.
«ایجاد قابلیت در موجدود ذی عقد بدرای تعیدی غایدت دلخدواه
بهطورکلی (که در نتیجه توأم بدا اختیدار اوسدت) همدان پارور

1

است» (همان .)408 :بنابرای کانت پرورش یا فرهندگ را غایدت
میداند که همه طبیعت در آن بالنسبه به انسدان بده مثابده
واپسینی 
1. Kultur.

یتوانند تاج غایت نهایی
خود عق دارد؛ یعنی موجودات معقول م 
بر سر گذارند و همه طبیعت در نسبت با آنها و به خاطر آنها باشدد
و درواقع همی غایت نهایی به واسدطه عاقد بدودنش ،بده جهدان
بیجان و زندده
میبخشد ،وگرنه جهان ترکیبی از موجودات 
ارزش 
بود که ارزشی نداشتند.
نهاییای نامشدروط و مسدتق از شدروط
با ای توصیف غایت 
فینفسه باشد؛ یعنی انسدان
طبیعی خواهیم داشت .ای غایت باید 
نفساتمر خو یش −که با قوه فوق محسوسدش (اختیدار)
همچون 
میکند −در نظر گرفته شدود کده
قانونگذاری و غایت اعال را مقرر 
میتواند نامشدروط و
اخالقیاش 

قانونگذاری
در زنجیره غایات با 
غایدتشدناختی

غایت نهدایی باشدد و اگدر کد طبیعدت بده نحدو
نگریسته شود تابع اوست (همان .)424 :کانت ای قضیه را قضیه
میداند که فقط انسدان (موجدود ذی عقد ) تحدت قدوانی
بنیادی 
نهاییای باشد که بده نحدو پیشدی توسدط

میتواند غایت
اخالقی 
عق فراهم شده است.
 .7نقد و بررسی

هگ معتقد است برجستگی نقد قوه حکم در مطر کردن ایده و
غایتمندی درونی است ،که همچدون امدری کلدی و انضدمامی در
دیشددوند و راه گریددز از انتزاعیددات فاهمددهانددد
خددود اندیشددیده مد 
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(هگ  .)184 :1392،بنابرای هگ بر قدرشناسی از کانت ،بدرآن

دیههددای شددرودینگر
پددژوهشهددای پاسددکوئال ژوردان و فرضد 

ساختهاند کده

است که انتزاعیات ساخته فاهمه دیوار بلندی با عق

فیزیکدان اطریشی نیز در همی زمینه اسدت کده طبیعدت را دارای

نظامبخش و آنچه در فاهمه باشد،
میگوید در احکام 
آنچه را عق 

اراده نظمی سحروار میدانند .و امروزه مناسبات حیات و مداده بده

مدیخواهدد آن را فدرو بریدزد.
میدهند و 
قوامبخش قرار 
در احکام 

نحوی شده که مدا مجبدور نیسدتیم از میدان دو نظریده مکدانیکی و

میکدرد کده مدا دلیلدی بدرای اید

«هگ تصدیق و کانت تکذی

ارگانیکی ،یکی را برگزینیم؛ زیرا حیات در ذرات بنیادی همه چیدز

فرض داریم که طبیعت حقیقتا ارگانیسم است .کاندت در سرتاسدر

وجود دارد (ژان وال .)461 :1370 ،بنابرای با توجده بده آنچده در

نقد قوه حکم استدتل کرده بود که تصدور ارگانیسدم فقدط کداربرد

مدیگفدت ،و
میبینیم ،نقدی اسدت بدر آنچده کاندت 
ای نظریات 

تنظیمی دارد ،و کاربرد تقویمی ندارد» (بیزر .)173 :1391،هگ

تمایزی که بی رویکرد ارگانیکی و مکانیستی گذاشته بود .حال آیا

و دیگران از همی موضع ،یعنی ارگانیسم سعی کردند نشان دهندد

در ای تلقی از طبیعت میتوان فرق میان سنگ و گیداه و حیدوان و

میداند ،تقویمیاند نده تنظیمدی و
احکامی که طبیعت را ارگانیک 

انسان دارای عق را بیان کرد؟ آیا حیات و ارگانیسم و انسان و رو

ای گونه فاصله بی نوم و فنوم و احکدام تقدویمی و تنظیمدی و

مدیشدود؟ در
و نفس و ذه از مسئله فلسفه به مسدئله علدم بددل 

فاهمه و عق برداشته شود.

اینکه آیا مسائ فلسفه به مسئله علم بددل مدیشدوند ،گینسدبرگ و

دتهددا،
بنددابرای نقدددی کدده از طددرف هگد و دیگددر ایدئالیسد 

کوآرفود میگویند:

1

همچون شلینگ و فیخته بر کانت مطر بود ،ای است کده کاندت

ای خوب و بجاست که بدانیم کانت در مورد حکمهایی کده

بی نوم و فنوم  ،فاهمده و عقد  ،و احکدام تقدویمی و تنظیمدی

زیستشناسان میکنند سخ مدیگویدد ،نده محتدوای آن احکدام
()Ginsborg, 2001: 235؛ ّامددا زیسددتشناسددان نسددبت بدده

بهدست نیامد ،و حتی احکامی که کانت درباره طبیعت ارگانیک و

بیتفاوت نیستند .کورفورد بی ای دو سدط،،
محتوای احکامشان 

استعالییای هستند کده

میکند ،همه از جنبه
غایت طبیعی مطر 

میگذارد؛
یعنی نگاه فلسفی و نگاه زیستشنا بهدرستی تفاوت 

نمیتوان آنها را در طبیعدت دیدد؛ یعندی طبیعدت بده مثابده غایدت


زیستشناسدی را فدراهم

غایتشناسانه و فلسفی امکان

یعنی نگاه

میداند.
طبیعی و ارگانیسم را غیر قاب شناخت 

زیسدتشدنا بددان

میکندد ()Quarfood, 2004: 119؛ چده


دیواری بس بلند کشیده کده عبدور از آن حتدی بدا نقضد قضوه حکضم

هگ و فیلسوفان طبیعت مدعی شدند که مفهوم غایت طبیعی

توجه داشته باشد و چه توجه نداشته باشد .در حقیقت دیدن غایت

مسددتلزم غایتمندددی نیسددت و لزومددی ندددارد اراده یددا کنشددگری

طبیعددی و خودسددازمانبخشددی و علیددت درونددی ،امکددان علددم

خودآگاهانه را به شیء زنده نسبت داد و در ای نیز تردید کردند که

میآورد و بهعنوان بحثی فلسفی باید مدورد
زیستشناسی را فراهم 


تصور ماده جاندار مستلزم نوعی رو یا نفس در درون ماده باشدد

زیسدتشناسدی و حیدات و بده

ارزیابی باشد ،کده در کنده مسدائ

که رشد و نمو آن را هدایت و سازماندهی کند (همان.)179 :

میشود که مددیون کاندت و هگد
صورت انضمامی در آنها یافت 

همچنی  ،مدیتدوان نظدر کاندت را از پایگداه نظریدات جدیدد

است.

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

 .8نتیجهگیری

یعنی در ذرات بنیادی آن مبنایی حیاتی وجود دارد .ماکس پالنک،

کانت در نقد عقل مح طبیعت را به مثابه درهمتنیدده پدیددارها
ّ
میکرد که با نگرش مکانیستی و علی−معلولی بدا جهدان
مالحظه 

فیزیکدددان آلمددانی ،معتقددد اسددت در صددورتی مددیتددوان بدده درک
پدیدارهای مربوط به فیزیک اتم نای شد که در ساختارهای اتمدی
تمامیتها و ک هایی دید که ّ
بتوان
تعی بخش اجزای خود باشند و

موجودات غیرآلی بسان موجودات آلی و ارگانیک میشوند.

نمیتوانست موجودات طبیعدی بده
یشد؛ ولی ای نگرش 
مواجه م 
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غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

ویژه رشد گیاهان و جاندداران را تبیدی کندد؛ پدس بده غایتمنددی

کانت هم انسان بود .هگ هم با طرحی فلسفی بر آنچه میراثدار

طبیعت و طبیعت همچون نظام غایات متوس شد.

میآمد بر آن بود که طبیعت براسا صورت معقول در
آن به شمار 

در نظام غایات به غایت طبیعی یا موجدودات ارگانیدک بسدیار
ّ
خدودتعی بخدش و خودبسدنده و خدودآیی و
اهمیت داد که آنها را

سیری دیالکتیکی در جریان است.

میدید؛ به ای دلی که هم علت
خودانگیخته و خودسازمانبخش 
خودند و هم معلول خود؛ و تولیدکننده خود و حافظ خود و علدت
ادامه یافت نو خود هستند.
میکند که دیدوار بدی
غایتشناسانه ای امکان را فراهم 

حکم
عرصه فنوم (محسو ) و نوم (فدوق محسدو ) فدرو بریدزد و
کانت را در سامان بخشیدن بده نظدام فلسدفی خدود کمدک کندد؛
هرچند که ای اتفاق در عم نیفتاد و بیشتر انتقادات بده کاندت در
همی راستا بوده است؛ اگرچه هگ با همدی رویکدرد ارگانیسدتی
توانست بر ای مسئله فائق آید.
از نظر کانت خود طبیعت هم بدهتنهدایی یدک ارگانیسدم زندده
مدیکندد؛ بده
است و به مثابه ارگانیسم خود را تولیدد و نگهدداری 
نحویکه گو یا در آن فاهمهای نهفتده اسدت کده آن را بده سدرمنزل
میبرد؛ به عبارتی غایت طبیعی در کانت باعث قوام
غایت مقصود 
میشود ،هرچند کده آن را بده نحدو تنظیمدی بحدث
طبیعت به م 
میکند و نه تقویمی؛ بنابرای طبیعت به مثابه ک  ،یک ایده اسدت

و عقالنی .غایت واپسینی که در نسبت با انسان بدهعندوان موجدود
مییابد و همدی
غایتبخش به طبیعت معنا 

قانونگذار و
مختار و 
یداند.
جهت را فرهنگ انسان م 
میتوان گفت غایتی که اید بدار بیروندی نبدود؛ بلکده
سرانجام 
مدیتدوان آن را غایدت
غایتی درونی و مبتنی بر م و انسان بدود − ،
سوبژکتیو دانست −با ای اندیشه کانت و تأمیر رمانتیکها بار دیگر
به تاریخ اندیشه برگشت که بعدها در شلینگ و هگ تأمیر زیدادی
گذاشت .شلینگ گام بعدی را برداشت؛ یعنی رسیدن بده طبیعتدی
ناآگاه و خفته کده در جهدد و کوشدش بده نحدو ناآگداه شدرو بده
مدیشدود و بعددها
میکند تا به رو برسد؛ یعنی آگاهی 
خالقیت 
هگ ای نگاه را از شاعرانه بودن درآورد و فلسفی کرد .و طبیعدت
خالق بهعنوان هنر بحث اصلی شلینگ شد و در پیونددی بدا نقدد
سوم کانت قرار گرفت و طبیعت آگاه همدان انسدانی اسدت کده در
میآید؛ همدانگوندهکده واپسدی غایدت در
غایت طبیعت بهدست 
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