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  چکیده

اي نیاز اسـت تـا    ، به امر سوم یا واسطه تألیفیکانت معتقد است در احکام      

عبارت دیگر، مندرج در مفهـوم         بیرون از مفهوم موضوع است و به       محمولی که 

 در  مـسأله این  .  به نحو مرتبط و ضروري به موضوع حمل کنیم         ،موضوع نیست 

  زیرا این احکـام،    ؛کند   پیشینی به صورت معمایی ظهور می      تألیفیمورد احکام   

 نی، پـسی  تـألیفی برخالف احکـام     بنابراین فاقد هرگونه محتواي تجربی بوده و     

از .  سـود جـست     ازشهودهاي تجربی به عنـوان امـر سـوم         ها   براي آن  توان نمی

محض باشد تا امکان ساخته     و    پیشینی کامالً الزم است این امرسوم،    رو، همین

 شینی دری پۀاین واسط. سر سازدی پیشینی را م   تألیفیمعناداري احکام     و شدن

 به این نحو که . داردکارکردي دو سویه زمان است که شهود محضِ این احکام،

و هـا     لیف مفهـوم  أتـ دهی به کثرات حسی و        وحدت  خیال در  ةقوحین فعالیت   

 تـألیفی هـم احکـام      شـود و    عینی ساخته می   ۀهم تجرب  ، به مدد زمان   شهودها

اصـول   و و همچـون قواعـد     که ناظر به مفاهیم محض فاهمه هستند       پیشینی،

. شوند  میمتعین ،عبارت دیگر  به ساخته شده و کنند،  می عملکارگیري آنها هب

هدفی است کـه ایـن نوشـتار          پیشینی، ۀمعرفی این واسط    و مسألهن این   ییتب

  .بیان آن است درصدد

  

 پیـشینی،   تـألیفی  احکام    پسینی، تألیفی احکام ،تألیفیاحکام   : کلیدي هاي  هواژ

  .فهم خیال، حس، نظري، عقل سوم،امر مفهوم، محمول، موضوع، شهود،
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  مقدمه

 آن میان،  از  در عقل نظري و    تألیفی احکام   مسألۀن کانت براین باورند که      ار مفسر اکث

 ۀمسألاسمیت آن را مهمترین     .  است نقد عقل محض   اصلی   ۀمسأل  پیشینی، تألیفیاحکام  

,Smith(  اسـت هانقالب کپرنیکـی دانـست    محـوري  ۀمـسأل  و النگـبن آن را  )206 ,1984

,Langbehn( استتأسیس علم مابعدالطبیعه معرفی کرده  این احکام هم از . )2005,118

هـاي پیـشینی و کلـی و ضـروري            دهند و هـم قـانون       رو که معرفت ما را گسترش می        آن

هـا را در دانـشی ویـژه بنـام             تا آنجا کـه کانـت آن       .اند  طبیعت هستند بسیار حائز اهمیت    

ون اي چـ  و مـسائل عمـده   ) 14، بنـد    1370 ،کانـت (  بررسی کرده است   "فیزیک محض "

 و بـه تبـع آن، آزادي، اخـالق و هنـر را در      (determinate) استقرا، حدود معرفت، تعـین    

  . نقدي خود مورد بحث قرار داده استۀفلسف

 پرداختن به تفکیـک احکـام       ، تحت تأثیر فیلسوفان تحلیلی و کواین      ،هرچند امروزه 

رو نیـست   روبـه اقبـال چنـدانی   بـا   به پسینی و پیشینی، تألیفی و   ،تألیفیبه تحلیلی و    

)Quine, هاي کانـت را تالشـی جهـت     توان دیدگاه  با این وجود می، ولی)20-43 ,1951

هاي ضروري مـورد نیـاز         علم به حساب آورد که در آن اصول و قاعده          ۀتأسیس یک فلسف  

از فیلـسوفان علـم و      بـسیاري   این تالش همچنان توسـط      . شود  فیزیک تجربی تبیین می   

شود ل میها دنبا کانتی-ستحتی پ )Langdehn,  همچنـان  رو  از همین.)2005,119-120

  .رسد نظر می   موجه بهمسألهبررسی این 

 ذکـر عنوان اصول فاهمـه       ، چندین اصل را به    "تحلیل اصول " بخش ،نقد اول کانت در   

 معرفـی   "فیزیـک محـض   " پیشینی و تحت عنوان      تألیفیعنوان احکام    ها را به    کرده و آن  

 هاي پیـشینی فیزیـک تجربـی        و شاید اصول معدود دیگر، پشتوانه      این اصول    .کرده است 

هـاي علـم اخیـر،        ها و گزاره    هستند که تنها در نسبت با موضوع      )  عینی ۀهاي تجرب   گزاره(

هاي پیشینیِ تحقق معرفت تجربـی        اما اگر اصول، شرط   . گردند  ساخته شده و معنادار می    

 و مـسأله رسـد ایـن    نظر مـی  است؟ بهها به چه معنا  هستند، ساخته شدن و معناداري آن  

 زیـرا طـی آن، هـم    ؛ اسـت عقـل محـض  نقد   نخست   ۀ نیم ۀمسألترین    پاسخ به آن، اصلی   

انقالب کپرنیکی کانت و هم مبانی، ملزومات و حدود و ثغور معرفت به عالم خارج تبیین                 

کـر   را ذتـألیفی تفاوت محتوایی احکام تحلیلی و  نخست  در اینجا   به این منظور،    . شود  می
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 پیـشینی در    تـألیفی کرده و سپس بر مبناي همین تفاوت، چگونگی ساخته شدن احکام            

  .دهیم محدودة عقل نظري و فاهمه را توضیح می

  تألیفیتقسیم احکام به تحلیلی و 

در ": طور کلی به دو دسته تقـسیم کـرده اسـت    ، احکام را بهنقد عقل محض کانت در   

، این نـسبت بـه دو   ...شود محمول اندیشیده میها نسبت موضوع به   احکام که در آن   ۀهم

 یا محمول ب چنان به موضوع الف تعلق دارد که در ایـن مفهـوم الـف               :گونه ممکن است  

گنجانیده شده است، و یا ب سراسر بیـرون از مفهـوم الـف قـرار گرفتـه                  ) طور مستتر   به(

م را حکـم    مورد نخست را حکم تحلیلی و مـورد دو        . است، هرچند که با آن پیوسته است      

ــألیفی ــیت ــامم  م ,Kant( "ن 1965, A7/B10 .(  ــیحی ــست را توض ــوع نخ ــام ن  وي احک

(explicative)     و مورد دوم را توسیعی (ampliative)  زیرا احکام نـوع اخیـر       . خوانده است 

منـشأ  " .بخـشند  چیز جدیدي را به مفهوم موضوع اضافه کرده و معرفت ما را توسعه مـی             

 اها به اعتبـار محتـو   ی آن هر وضعی داشته باشد، در آناحکام هرچه باشد و صورت منطق    

فرقی وجود دارد که بر حسب آن هر حکم یا صـرفاً توضـیحی اسـت و بـا آن چیـزي بـر           

گردد و یا آنکه توسیعی است و شناسایی با آن بـسط پیـدا                محتواي شناسایی افزوده نمی   

 ،کانـت ( " نامیـد  تـألیفی  توان احکام تحلیلی و نـوع دوم را احکـام           نوع اول را می   . کند  می

  ).2، بند1370

، احکــامی توسـیعی هـستند و معرفـت مـا را گــسترش     تـألیفی جـا کـه احکـام     از آن

لحـاظ    بلکـه بـه  ،انـد  ، از احکام تحلیلـی تفکیـک نـشده        "صورت"لحاظ    دهند، صرفاً به    می

 احکـام  ، تابعِ اصل حاکم بـر تألیفیرو، اگرچه احکام  از این. ها متمایزند    نیز از آن   "محتوا"

 خـود   ةگونه احکام، اصلی ویـژ       ولی این  ،)2همان، بند ( هستند اصل تناقض    تحلیلی، یعنی 

 کثـرات  تـألیفی هاي ضـروري وحـدت      هر عینی تابع شرط   "دارند که گویاي آن است که       

,Kant("باشد شهود در یک تجربه ممکن می 1965, A158/B197.(  

 گویـاي آنـست کـه وي        تـألیفی م  تأکید کانت بر محتوا و لحاظ اصلی ویژه براي احکا         

اي  رابطـه "دانـد نـه     مـی " واقعـی ۀرابطـ "، گونه احکـام  را در این موضوع و محمول     ۀرابط

دانـد و نـه    گونـه احکـام مـی    دار تشکیل این ، و بنابراین منطق استعالیی را عهده   "منطقی

اي اسـت کـه منطـق         مـسأله ،  تـألیفی تبیین امکـان احکـام      " ، را )صوري( منطق عمومی 
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امـا در منطـق     . را بدانـد    ی هیچ ربطی بدان ندارد و حتـی نیـاز نـدارد کـه نـام آن                عموم

 ۀگفتـ  بـه ). Ibid, A154/B193( " استمسأله مسائل، این مهمترین ۀاستعالیی در میان هم

 ۀ منطقـی رابطـ  ۀمسأل قرار دارد، تألیفی اصلیی که در بن تمییز تحلیلی و ۀمسألآلیسون،  

از طریـق اتحـاد تـصور       "که آیـا ایـن رابطـه،          این( حکم   بین محمول و مفهوم موضوع در     

 واقعی بـا    ۀکه آیا در رابط     استعالیی یا مادي است    ۀمسألنیست، بلکه این    )  یا نه  "شود  می

کـه    اي هـستند، در حـالی        چنین رابطـه   ةکنند  بیان تألیفیاحکام  . آن عین قرار دارد یا نه     

ـان مـی   حکام تحلیلی صرفاً روابط منطقی بین مفاهیم را ب        ا ). 101،  1383 ،آلیـسون ( "کننـد   ی

 از  .، درصـددیم محمـولی را بـه یـک عـین ربـط دهـیم               تـألیفی عبارت دیگر در حکـم        به

 آن حمـل   دهـد و محمـولی بـه    رو، موضوع در این احکام به یک عین ارجاع مـی            همین

شود که پیش از این در مفهوم موضوع وجود نداشـته و بنـابراین حکمـی توسـیعی                    می

 ههمـوار "این معرفت توسیعی، گویاي گسترش مادي معرفت است کـه         . دشو  عرضه می 

شود، نه بـا       موضوع از آن تعبیر می     ۀوسیل   محمول با عینی است که به      ۀ رابط ةدربردارند

اي   رابطـه مثابه این است کـه بگـوییم ایـن محمـول               و این به   . موضوع ةمفهوم قبالً داده شد   

  ).103همان، ( " با مفهوم موضوعاي منطقی رابطه کند، نه صرفاً  با آن عین برقرار میواقعی

,Kant( کنـد   را به پسینی و پیشینی تقسیم مـی تألیفیسو احکام  کانت از یک 1965, B3 (

  کنـد کـه بـه        پیشینی را احکامی معرفی مـی      تألیفیبه تعریف، احکام     دیگر، بنا   و از سوي  

ها عقل محض و  و منشأ آن) Ibid, A11( هستندیلحاظ محتوا فاقد هرگونه محتواي تجرب

 پیـشینی فاقـد محتـواي    تـألیفی  اما اگر احکـام  ).2، بند1370کانت (  محض است ۀفاهم

ارجـاع   بـه عـین      به یک موضوع نـاظرِ    محمول   ،گونه احکام   تجربی هستند، چگونه در این    

دهـد    گونه احکام بدان ارجاع مـی       ی که مفهوم موضوع در این     عبارت دیگر عین    دهد؟ به   می

 پـسینی   تألیفیکه مفهوم موضوع در احکام      دارد   و تفاوتی با عینی       چه شباهت چیست و   

  دهد؟ بدان ارجاع می

   پیشینیتألیفیمعماي احکام 

 .شـود  حلیلی به هـیچ روي گـسترده نمـی    معرفت ما در احکام ت     که کانت مدعی است  

 ،تـألیفی  امـا در احکـام   .باشـد  زیرا محمول چیزي جز آنچه مندرج در موضوع است نمـی        

محمولی اساساً متفاوت و بیرون از مفهوم موضوع ولی متعلق بـه آن، بـر موضـوع حمـل                   
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 اما چگونه؟ بـراي ایـن منظـور، الزم        .بخشد  طریق معرفت ما را توسعه می       شود و بدین    می

در " حمـل محمـول بـر موضـوع باشـد؛           ۀ وجود داشته باشد تا واسط     )X(است امر سومی  

داشـته باشـیم   ) Xمثالً (بایستی باز چیز دیگري       می ، جدا از مفهوم موضوع،    تألیفیاحکام  

تا فهم بر آن تکیه کند و محمولی را که در آن مفهوم گنجانیـده نـشده اسـت امـا بـدان                      

,Kant( "تعلق دارد را بشناسد 1965, A8.(  

ـاطت         ة نحو ،کانت ةعقید   به   پـسینی  تـألیفی  در احکـام     X حمل محمول بر موضوع به وس

ـ (empirical intuition)  شهود تجربـی ،احکاماین  در  زیرا.ه استو قابل توجی آسان امري ه  ب

 تألیفی ولی در احکام     1. حمل محمول بر موضوع است     ۀدست آمده از عین خارجی، واسط     

اگر الزم است از مفهوم الف بیرون روم تا مفهوم          " .پیشینی این وسیله کمکی وجود ندارد     

طریـق    کـنم و بـدین      آنچه بدان تکیـه مـی     ي دیگر را که به آن پیوسته است بشناسم،            ب

 زیرا من در اینجا این امتیـاز را نـدارم کـه خـود را در                 .شود چیست   پذیر می   ف امکان تألی

داند که حـل   ا معمایی می رمسألهرو کانت این   از همین؟)Ibid, A9( "تجربه بیابمۀ حیط

عه یا فـرو ریخـتن      مابعدالطبیبرجا ماندن   " . سرنوشت مابعدالطبیعه است   ةکنند آن تعیین 

توانـد    همه کـس مـی    .  است مسأله یکسره در گرو حل این       ،آن، و بالنتیجه موجودیت آن    

توانـد نتـایج را     دلخواه خویش موجه جلوه دهد و میء خود را در مابعدالطبیعه به گونۀ آرا

 اما مادام کـه موقتـاً نتوانـسته باشـد           ؛که ما را دچار خفقان سازد     تا آنجا روي هم بینبارد      

پاسـخی  ]  پیـشینی ممکـن هـستند      تـألیفی که چگونه احکام      مبنی بر این  [دین پرسش   ب

پایـه    این همه فلسفه بیهوده و بی     : دهم که بگویم     من به خود حق می     ،رضایت بخش دهد  

  .)5، بند 1370، کانت( "و حکمت کاذب است

 تـألیفی جا است که کانت پرسش از چگونگی تشکیل احکام             تا آن  مسألهضرورت این   

 تـألیفی احکام   زیرا   .)B14(  دانسته است  نقد عقل محض   اصلی   ۀمسألشینی را پرسش و     پی

هـاي علـم طبیعـت        ، هم اصول و پـشتوانه     )فیزیک محض (  عقل نظري  ۀپیشینی در حیط  

,Kant و 15 ، بند1370 ،کانت( هستند 1965, BXVI(    و هم تالش جهت فهـم چگـونگی

) فیزیـک تجربـی  ( نگی تـشکیل تجربـه    استعالیی و چگـو    ۀها، کلید فهم فلسف     تشکیل آن 

  ).17همان، بند ( است

 تألیفیاي که الزم است بدان توجه داشته باشیم این است که کانت یکجا احکام                 نکته

 مـا   ۀدانـد کـه وظیفـ        فاهمه و عقل نظري را احکامی از قبل موجود می          ةپیشینی در حوز  

قلی محضی واقعاً موجـود   و عتألیفیچنین شناسایی " .ها است  شناسایی مبناي امکان آن   
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باید مورد تحقیق قرار دهـیم، مبنـاي ایـن امکـان اسـت و بایـد        اما آنچه اکنون می . است

ممکن است، تا بتوانیم در مقامی باشیم که مبادي امکـان        بپرسیم چنین شناختی چگونه     

و در جاي   ا .)5همان، بند ( "2کار بستن و قلمرو و حدود آن را معین سازیم         ه  آن، شرایط ب  

نقد اي که پرسش اصلی       شوند، بگونه    پیشینی ایجاد می   تألیفی مدعی است احکام     يیگرد

,Kant( " پیشینی ممکن اسـت؟ تألیفیچگونه احکام "داند که   را این میاول 1965, A194 .(

 بدین نحو که از   . به ظاهر مخالف را دو تعبیر از امر واحد لحاظ کرد           توان این دو تعبیرِ     می

هـا و     عنوان شرط    به گونه احکام    پیشینی، این  تألیفیاحکام  اج استعالیی   سو ، در استنت    یک

شـوند و بنـابراین بایـد     کـشف مـی  )  عینـی ۀاحکام تجرب( هاي فیزیک تجربی    اصولِ گزاره 

ها در جریان سـاخته شـدن    ها و پشتوانه  و از سوي دیگر، همین مقوم  .وجود داشته باشند  

 .رك( شـوند  عبارت دیگر ساخته مـی  ار شده و به و معنادمتعینهاي فیزیک تجربی،      گزاره

,Kant و 241، 1383 ،کانت 1965, B177 .(زیرا ،شوند این احکام به یک معنا ساخته نمی 

 امـا  .هـا اسـت   در فهم تقرر دارند و تشکیل هر معرفتی در خصوص طبیعت، مبتنی بر آن           

 ،شـود   عرفتی منجر نمـی   گونه م   ها به نحو جزمی و صرفاً از طریق فاهمه، به هیچ            اثبات آن 

ها   واقعیت عینی این قاعده   "؛  کند  میها ارائه     از آن ) توتولوژیک( گویانه  اي همان   بلکه گزاره 

تواند همـواره در تجربـه اثبـات          ها می   و حتی امکان آن   هاي ضروري تجربه      عنوان شرط   به

هـا امـر    ا آن زیر.باشند  پیشینی، کامالً غیر ممکن میتألیفیبدون این رابطه، اصول  . گردد

 بتوانـد واقعیـت عینـی       تـألیفی عینـی کـه در آن وحـدت         .  را ندارند  ،"عین" یعنی   ،سوم

  ).Ibid, B196/A157("هاي خود را عرضه بدارد مفهوم

هـاي محـض فاهمـه را، مقیـد          پیشینی و مفهـوم    تألیفیوار شدن احکام      کانت عینیت 

کـارگیري    وي، بـه  عقیـدة     بهزیرا  . ها درحدود و مرزهاي تجربه لحاظ کرده است         کردن آن 

 منجر بـه احکـامی      ، بدون رجوع به شهودها یا همان محتواي عینی        ها  این احکام و مفهوم   

جهـت     از آن  واقع  پیشینی دارند ولی در    تألیفیشود که ظاهراً شکل       گویانه می   صرفاً همان 

اسـت کـه    بنابراین روشن   " . احکامی تحلیلی هستند   دهند،  که معرفت ما را گسترش نمی     

هـا، محمـول وصـف      پیشینی از طریق احکامی که در آن    تألیفی امید به تبیین احکام      اوالً

و بـدین    اسـت تـألیفی مگر اینکه کسی اضافه کند ایـن وصـف   موضوع است بر باد است،   

از آنجا  ). 231،  1383 ،کانت("ها ثبت کند    گویی آشکار را در خاطره      همان  ترتیب، یک این  

نیـز هـستند،    ) اعیـان ( هـاي تجربـه     هاي امکان متعلـق     طهاي امکان تجربه، شر     که شرط 
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 شـده و    متعـین ایـن فعالیـت،      ، در جریـان   ) پیـشینی  تـألیفی احکـام   ( هـا   گونه شرط   این

  ).Kant, 1965, B197( شوند عبارتی، ساخته می به

   پسینیتألیفیامر سوم در احکام 

) در وجودش  (بخش باشد، باید محمول را به عین        براي اینکه معرفت   تألیفییک حکم   

اگر کسی صرفاً با مفـاهیم بـازي   "رو   از این ). موضوع(اطالق کند و نه صرفاً بر مفهومِ عین       

تواند بدون نیـاز بـه    راحتی می صورت به  در این، را درنظر نگیردها  کند و واقعیت عینی آن    

ش اما اگر او تالش کند تا معـرفت   . شهود، معرفت ما را به خیال خود هزاران بار بسط دهد          

. )237،  1383 ،کانـت ( "کلـی متفـاوت خواهـد بـود       ه  را به یک عین بسط دهد، اوضاع ب       

 پسینی و پیشینی ساري است این اسـت کـه محمـول             تألیفیآنچه در مورد هر دو حکم       

 عقل نظري، تنها با ربط یافتن یـک مفهـوم          تألیفی احکام   ۀهم"باید ناظر به شهود باشد؛      

 تـألیفی این شهود در مورد احکـام       ).  الف ن، ضمیمۀ هما( "پذیرند  مفروض به شهود امکان   

  .پسینی، شهود تجربی است

هاي جدید بـر موضـوع        پیش از ذکر چگونگی عملکرد شهود تجربی در حمل محمول         

 اول بـا ذکـر   نقـد گفتارهـاي    ذکر است که کانت در پیش، شایان  پسینی تألیفیدر احکام   

 را کلیـت و      پیشینی تألیفی از احکام     پسینی تألیفیحکم  فرقِ  ها و توضیحاتی چند،       مثال

. ضرورت نسبی درمقابل کلیت و ضرورت تام که ویژة احکام نوع اخیر است دانسته اسـت               

لیت نسبی یـا     و پسینی دانسته که داراي ک      تألیفی را حکمی    "داردوزن  هر جسمی   "وي  

  احکـام پیـشینی اسـت       و نه ضرورت و کلیت تـام کـه ویـژة            است فرضی از طریق استقرا   

)Kant 1965, B3 .(  گفتارهـا،    پیـشینی در پـیش  تـألیفی توضیحات کانت در باب احکـام

هـاي    هـا، اصـول و عملکـرد        بهـره از مفهـوم       پسینی، بی  تألیفیگویاي آن است که احکام      

 فیزیـک  ۀ پیـشینی در حیطـ  تـألیفی از سوي دیگر، کانـت احکـام      . پیشینی ذهن هستند  

ـ     - است نمودهنام برده و تعریف     ها را      آن  وي که – را محض   و بـه   ، عینـی  ۀ از احکـام تجرب

 احکـام   رغم اینکه    علی بنابراین.  تفکیک کرده است   ،هاي فیزیک تجربی    عبارت دیگر گزاره    

جـا کـه ایـن      از آن،هاي پیشینی ذهن هـستند      مات و فعالیت  مند از مقو     عینی بهره  ۀتجرب

 پیشینی به حـساب     یتألیفاحکام  ها را     توان آن   احکام داراي محتواي تجربی هستند، نمی     

گونـه    آن، پسینی در معناي صرف اسـتقرایی تألیفیها را احکام  توان آن   هرچند نمی  .آورد
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تـوان گفـت احکـام        با این توضیح می   .  نیز به حساب آورد    ،گفتارها آمده است    که در پیش  

گفتارها هستند که در گـامی         پسینیِ ذکر شده در پیش     تألیفیعینی، همان احکام    ۀ  تجرب

این رویکرد  . اند  ، به ضرورت و کلیت پیشینی حاصل از فعالیت ذهن نیز مجهز شده            جلوتر

 اشـاره کـرده باشـیم و هـم در راسـتاي      تقرادهد تا هم به مبانی عقلی اسـ  به ما اجازه می   

هـاي     عینی، از مکانیسم حمل محمول به موضوع به وسـاطت شـهود            ۀتبیین احکام تجرب  

  . سود بجوییم، نقد اول تقریر شده استگفتارهاي گونه که در پیش تجربی، آن

، مفهـوم   "هـر جـسمی وزن دارد     "، در مثال    نقد عقل محض  گفتارهاي    کانت در پیش  

ــه      ــسم ب ــه ج ــل آن ب ــسته و حم ــسم دان ــوم ج ــرون از مفه ــولی بی ــو  وزن را محم نح

میـسر  ) appearances هـا   نمود(هاي تجربی   را از طریق شهود   ) ضرورت استقرایی (ضروري

 به همـراه   (properties/ qualities)هاي تجربی یا همان کیفیات  شهوداین. دانسته است

شوند تا    شود، واسطه می     ارائه می  "جسم"هایی که در قالب حکم تحلیلی از مفهوم           تحلیل

 حمـل  آنمحمول دیگري که در مفهوم جسم مندرج نیست ولی مرتبط بـا آن اسـت بـر     

ام، آن مفهـوم      از جـسم نگنجانـده    هرچند محمول وزن را هرگز در مفهوم خـودم          "شود؛  

تـوانم    همچنان به یک متعلق تجربه، از راه بخشی از کلیت آن تجربه، اشاره دارد که مـی                

دهـم کـه از طریـق      و این کـار را زمـانی انجـام مـی       .بیفزایم] بدان[هاي دیگري را      بخش

 از پـیش مفهـوم جـسم را از طریـق            تـوانم   مـی . انـد   مشاهده دریابم که اجـسام، سـنگین      

هـایی کـه در ایـن         ، یعنـی مشخـصه    ...ناپذیري، شـکل و       هایی چون بعد، تداخل     مشخصه

  امـا اینـک شـناخت خـود را توسـعه داده و بـه              . شوند، تحلیل کـنم     مفهوم اندیشیده می  

یـابم کـه      ، و درمـی   دسـت آوردم  ه  کنم که از آن این مفهوم جسم را ب          اي رجوع می    تجربه

عنـوان یـک       آن را به مفهومم به     هاي فوق مرتبط است و بنابراین       صه همواره با مشخ   وزن،

بنـابراین بـر مبنـاي      . "ها سنگین هـستند      جسم ۀهم"گویم    کنم و می    محمول، تألیف می  

 زیرا هر دو مفهـوم،  .تجربه است که امکان تألیف محمول وزن با مفهوم جسم، وجود دارد         

 یـک کـل، یعنـی اجـزاء         عنوان اجـزاي     همچنان به  یگري نیست، اگرچه یکی مندرج در د    

هرچنـد صـرفاً بـه نحـو      ( ها اسـت، بـه هـم تعلـق دارنـد            نفسه تألیف شهود    تجربه که فی  

محمـول وزن، بـه   ، شود ی دیده میروشنبه عبارت فوق در چنانکه  ).Ibid, B12( ")امکانی

ینـی در   ایـن موضـوع بـه ع      . شـود   هاي تجربی از جسم، به موضوع حمل می         وساطت شهود 

واقع بـه آن عـین و نـه صـرفاً مفهـوم              دهد که محمول مذکور را در        حسی ارجاع می   ۀتجرب

  .سازد میبخش   و معرفتتألیفیترتیب حکمی  کند و بدین جسم حمل می
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  صـرفاً  پـسینیِ تـألیفی هـاي احکـام     هاي تجربی بـه موضـوع       اما اگرچه حمل محمول   

.  به این سـادگی نیـست  مسأله عینی   ۀتجرب ولی در احکام     ،رسد  نظر می   استقرایی ساده به    

هـا در      عینی در جریان تألیف شهود     ۀکانت مدعی است عین یا همان موضوعِ احکام تجرب        

در این فرایند، عناصري پیشینی بـر       . شود   شناختی حس، خیال و فهم ساخته می       ةسه قو 

  .شود  حین صدور حکم عرضه میمتعینشود و یک عینِ  این شهودها اطالق می

 دریافـت " ةجریان را در سه واژ     این   نقد عقل محض  گفتار ویرایش اول      نت در پیش  کا

(apprehension)" ،"بازســازي (reproductive)" بازشناســی" و (recognition)" ــان  بی

عمل بازسـازي   . شود  صورت نمود ظاهر می      حس است که به    ة دریافت، محصول قو   .کرده است 

هـا را تـألیف کـرده و اطـالق مقولـه بـر                خیال، نمـود   ةقو گیرد که طی آن     در خیال انجام می   

و سـرانجام در وحـدت      . هـا اسـت     این مرحله، مرحله فعالیت شـاکله     . سازد  نمودها را میسر می   

,Kant( 3گیرد عمل بازشناسی انجام می) ادراك نفسانی محض( آگاهی خود 1965, A13.(  

توضـیح داد کـه     توان فرایند تـشکیل عـین و حکـم تجربـی را چنـین                 به اختصار می  

به همراه دو صورت پیشینی زمان      ) ها  نومن(آمده از اعیان خارجی    دست ههاي حسی ب    نمود

 خیـال در    ةفعالیت قـو  . یابند   بیشتر می  تألیفی خیال رفته و در آنجا نظم و         ةو مکان به قو   

نظـم  " بیـشتر بـر مبنـاي        ، زیرا خیال  .نسبت با هر دو قوه حس و فهم قابل توضیح است          

صـورت  "توان آن را      کند که می     عرضه می  اي از شهودهاي تجربی اشیا       شاکله م، ه "زمانی

و هـم  ) 139-140، 1383 ، و آلیـسون Ibid, A142/B181(  از عین نامید"(image) خیالی

افـق  "تـوان آن را   کنـد کـه مـی       هاي محض زمان و مکـان عرضـه مـی           اي از شهود    شاکله

 شده و در ایـن      )مند  شاکله( مند  زمان ،ه که در آن، مقوالت محض فاهم      . نامید "استعالیی

عنوان فعالیت تعینـی      این افق استعالیی به   . )139- 141همان،  ( شوند   می متعینافق زمانی   

 بر کثـرات و شـهودهاي   الت فاهمه است که در جریان تألیف  زمانی مقو  ۀ خیال، شاکل  ةقو

ة عالیی، قـو  کانت در ویـرایش اول اسـتنتاج اسـت        . شوند  اطالق می ) صورت خیالی ( حسی

 خیـال   ة را قـو    در یـک حکـم     و کثرات حـسی   ) مند  مقوالت شاکله ( ها   مفهوم ةکنند تألیف

  ادراك نفـسانی محـض  ۀ دوم آن را وظیفـ و در ویرایش) A118 & A120( معرفی کرده است

(pure apperception)  رك(  در فاهمه دانـسته اسـت. Meyer, 1996, احکـام  ). 214-240

یف کثرات شهود حسی در حس، خیال و فهم، عالوه بر کلیـت              عینی در جریان تأل    ۀتجرب

اما در ایـن احکـام چگونـه        . شوند   از ضرورت و کلیت پیشینی نیز برخوردار می        ،استقرایی
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عبارت دیگر،    ي بر موضوع و به    رنحو ضرو    به محمولی که مندرج در مفهوم موضوع نیست،      

  شود؟  حمل می،بر عین

 بـر  "شهود" عقل نظري، محمول از طریق تألیفیکام کانت بر این باور است که در اح   

. ، شهود تجربی از اعیـان اسـت     سینی پ تألیفیاین شهود در احکام     . شود  موضوع حمل می  

 شـده  عبارت دیگـر، کثـرات حـسی داده      هاي تجربی و به     شهود تجربی اعیان، همان نمود    

(the given)ها  و یا همان نشانه )Kant, 1992, VIII (ۀ تـألیف در  ه مرحلـ است که در س

کانـت  . دنشو   ساخته می  ،"عین" صورت   در نهایت به    وحدت یافته و   حکمحس، خیال و    

 نیز خوانده است که البته متفـاوت از مفـاهیم محـض             "مفهوم"ساخته شده را    این عینِ   

,Ibid( استفاهمه  590 & Meyer 1996, 214 .(    این مفهوم در حکـم سـاخته و عرضـه

در حکـم، کثـرات     .  تشکیل حکـم اسـت      ماحصلِ "عین"وان گفت،   ت  بنابراین می . شود  می

هـاي    تجربی، تحت شهودهاي محض مکـان و زمـان، مقـوالت، اصـول و قاعـده               شهودهاي  

) در ویـرایش دوم   (و یـا ادراك نفـسانی محـض         ) در ویـرایش اول   ( خیـال    ةپیشینی در قـو   

گونـه کـه      ین بـد  .دنشو  می محمول در یک حکم عرضه       -  در قالب موضوع   یابند و   وحدت می 

گونـه کـه در       آن –  دست آمده اسـت   ه  بشده    هاي حسی داده    محمولی که با نظر به شهود     

هـاي حـسی یـا      شـهود ۀیافتـ  ۀ وحدت بر دست ،- استقرایی بیان کردیم   تألیفیمورد احکام   

هـا   ها، تحت صورت    شهود ۀحمل این محمول بر دست    . شود  حمل می ) وضوعم( همان عین 

حـال    گیرد و بدین ترتیـب حکمـی ضـروري و در عـین              ام می و اصول پیشینی فاهمه انج    

  .شود تجربی صادر می

   پیشینیتألیفیامر سوم در احکام 

 پیشینیِ عقل نظري، به لحاظ محتـوا فاقـد هرگونـه    تألیفیکه گفته شد، احکام    چنان

عنـوان اصـول پیـشینی فاهمـه،           از سوي دیگـر، ایـن احکـام بـه          .محتواي تجربی هستند  

هـا   همچـون شـرط  رو  ایـن   از.تجربه، عـین و معرفـت تجربـی هـستند    هاي حصول    شرط

اما ). 5، بند1370 ،کانت( عنوان اموري از قبل موجود تحلیل و ارزیابی شوند          بایست به   می

هاي پیشینی بدون نظر به تجربه و صرفاً بـر مبنـاي             کانت معتقد است تقریر همین شرط     

. شود که ارزش معرفتی چندانی ندارند       گویانه می   تحلیل مفهومی، منجر به احکامی همان     

,Meyer( دهد عبارت دیگر، فاهمه تنها، احکامی تحلیلی ارائه می به 1992, بنابراین ). 206
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ن و معناداري خـود را صـرفاً در          به این معنا که تعی     .گونه احکام نیز ساخته شوند      باید این 

توانـد از طریـق     م، محمول نمـی   اما از آنجا که در این احکا      .  آورند دست  بهنسبت با تجربه    

، بنابـه ماهیـت     )سـوم ( توسل به شهودهاي تجربی بر موضوع حمل شود، این امر واسطه          

 باید چیزي غیر از شهود تجربی باشد، هرچند به آن مرتبط و متصل              پیشینی این احکام،  

  . دانسته است"شهود محض"کانت این امر سوم را . است

هـاي زمـان و       ، از شـهود   "حس اسـتعالیی  "ل   در فص  نقد عقل محض  کانت در   اگرچه  

هاي محـضی کـه    ، ولی شهود  )A48-9/B66( هاي محض یاد کرده است      عنوان شهود   مکان به 

.  خیـال هـستند   ةکنند، شهودهاي حاضر در قـو        پیشینی ایفاي نقش می    تألیفیدر احکام   

اي  خیـال را شـهوده  ةمحض زمان و مکان در قوهاي   آلیسون نیز با براهینی چند، صورت     

 و 127-129،  1383 ،آلیـسون ( عبارت دیگـر شـاکله مقـوالت دانـسته اسـت            محض و به  

را ) ها بـر شـهودهاي حـسی        اطالق مفهوم (سو وحدت فهم و حس        که از یک  ) 145-140

,Kant( کند میسر می 1965, A138/B177 & A141/B180 (  و از سوي دیگر حمل محمول بـر

  .سازد  پیشینی را ممکن میتألیفیموضوع در احکام 

 پیـشینی تنهـا بـه ایـن شـرط           تـألیفی احکـام   "چنانکه گفته شد، کانت مدعی است       

 شهودي که اگر احکام، تجربـی     ها باشد؛   ود مبناي مفهوم موضوع آن    اند که یک شه     ممکن

 " پیشینی باشـند، یـک شـهود پیـشینی محـض اسـت             تألیفیباشند، تجربی است و اگر      

هاي استعالیی اسـت کـه در حکـم           شاکلهاین شهود محض، همان     ). 241،  1383 ،کانت(

را ) صـورت خیـالی   (هاي محض فاهمه بر کثرات حـسی         عینی، امکان اطالق مفهوم    ۀتجرب

هـاي خیـالی را    هاي حسی وحـدت یافتـه در صـورت    ترتیب، صورت کند و بدین   میسر می 

 مکـن هاي بیشتر بر عینِ ساخته شـده را م        مجدداً وحدت بخشیده و امکان حمل محمول      

,Kantبنا به ویرایش اول ( سازد می 1965, A100-101( پیـشینی، افقـی   تألیفی، و در احکام 

 شـده و    متعـین تواننـد در آن افـق         سازد که مفاهیم محض فاهمه مـی        از زمان فراهم می   

ها و اصول استعالیی پیشینی جهت ساختن معرفت تجربی ایفـاي نقـش               عنوان معرفت   به

 شـدن و سـاخته      متعـین هاي محض فاهمه را بـا          شدن مفهوم  متعینکه کانت     این. کنند

 به ایـن دلیـل اسـت کـه     )Ibid, A125-127( سازد  پیشینی همراه میتألیفیشدن احکام 

 طبیعت کامالً متناظر با مقوالت  ة در حوز  ، پیشینی تألیفی یا همان احکام     ،اصول فاهمه 

اي کـه     گونـه   بهگیري و اطالق مقوالت حضور دارند،       کار  به  بوده و همچون قواعد درست    
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 حـساب آورد  هـا بـه    شدنِ اصول متنـاظر بـا آن   متعین شدن مقوالت را     متعینتوان    می

)Langbehn, 1996,124.(  

رو ضروري است که تجانسی میـان مقـوالت     خیال بین فهم و حس از آن       ةوساطت قو 

روشن اسـت کـه امـر ثـالثی بایـد           " .اي متکثر حسی وجود ندارد    ه محض فاهمه و شهود   

 متجانس باشـد و از سـوي دیگـر بـا پدیـدار، تـا      سو با مقوله      داشته باشد که از یک    وجود  

این تمثل واسطه باید محـض، یعنـی عـاري از    . پذیر سازد اطالق مقوله بر پدیدار را امکان  

حال، از یک جهت معقول و از جهت دیگـر محـسوس              هر محتواي تجربی باشد و در عین      

,Kant( "سـت  اسـتعالیی ا ۀ چنین تمثلی شاکل؛باشد 1965, A177/B138 .(   کانـت در ایـن

چـه     آن ، محسوس و محض را با هم ذکر کرده است، حـال آنکـه             ۀعبارت، دو حالت شاکل   

حـال محـسوس نیـز        توانـد در عـین      محض و عاري از هرگونه محتواي تجربی است، نمی        

 هـم    محـسوس و   ۀ خیال، هم شاکل   ةقو کانت،   ةعقید  بهاین ابهام ناشی از آنست که       . باشد

کـه کانـت در ایـن کتـاب هـر دو معنـاي                ایـن  .دارد  عرضه مـی    را )محض(  معقول ۀشاکل

و حتـی در    بـرده کـار  بـه طور یکـسان   هاي محسوس و محض را بدون تفکیک و به         شاکله

رو    تألیف حکم معرفی کرده اسـت، از آن        ة خیال را قو   ةویرایش اول استنتاج استعالیی، قو    

 ۀشـاکل ( و محـض  ) صـورت خیـالی   ( هـاي حـسی     شهود خیال امکان ارتباط     ةاست که قو  

سازد که اطالق شهودهاي محض بر شهودهاي حـسی           را چنان فراهم می   ) محض مقوالت 

  .سازد عنوان آخرین گام صدور حکم و تشکیل عین و تجربه، کامالً ممکن می را به

بـه هـم    خیال در این فعالیـت دو محـصول مـرتبط    ةتوان گفت قو     می ،طور خالصه   به

، توالی منظم    یک عین  صورت خیالیِ . "افق زمانی " و   "هاي خیالی   صورت" کند   می عرضه

ایـن صـورت خیـالی را    . هـا اسـت   بر مبنـاي نظـم زمـانی آن      یک عین   شهودهاي تجربی   

 افق زمانی یا همـان    .  محض است  ۀ محسوس نیز نامید که متفاوت از شاکل       ۀتوان شاکل   می

 یکـی  هـا   مفهـوم اند، اگرچه بـا ایـن     مههاي محض فاه    ، صورت زمانیِ مفهوم   محضۀ  شاکل

 مقوالت، شهود تماماً محضی اسـت       ۀعبارت دیگر، شاکل    مند و به    این صورت زمان  . نیستند

، 1376 ،مجتهـدي (  پیـشینی اسـت  تألیفی حمل محمول بر موضوع در احکام    ۀکه واسط 

ت  عینی از طریق اطالق مقوال     که هم امکان حکم تجربۀ    را   کانت این واسطه     ).142و134

 متعـین را )  پیـشینی تألیفیاحکام ( سازد و هم اصول فاهمه بر کثرات حسی را محقق می 

این امر سوم که صرفاً یک امـر کلـی اسـت و تمـام      " : معرفی کرده است   "زمان"کند،    می
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 ،باشد، عبارت است از حـس درونـی و صـورت پیـشینی آن               تصورات ما در آن مندرج می     

,Kant( "یعنی زمان 1965, B155.(  

 یافتـه  تجربـه، عمـل اطـالق مقـوالت شـاکله      ) تـشابهات ( هاي  کانت در بخش آنالوژي   

در ادراك نفـسانی محـض را       ) صـورت خیـالی   (  خیال ة بر تولیدات قو   )هاي محض   شهود(

شده   عینِ ساخته  ۀ، رابط )اصل جوهر، علیت و مشارکت    ( ها  کمک آنالوژي   توضیح داده و به   

عنـوان مثـال، در    اي کـه بـه   گونـه    بـه  ؛ن کرده است  با خواص خود و با دیگر اعیان را تبیی        

 عین،  و کیفیات یک  عرض شکل گرفته است، خواص       -حکمی که بر مبناي صورت جوهر     

  ).Ibid,A182-189/B224-232( شوند در یک حکم بر آن حمل می

گونـه کـه شـهودهاي         همان .اند   پیشینی تألیفیاین شهودهاي محض، محتواي احکام      

هـا،     که در صورت عدم همراهی آن      .اند   پسینی تألیفیحتواي احکام   ، م )صورت خیالی (حسی

). Ibid, A51/B75( "اندیشۀ بدون محتوا تهی بوده و شهود بدون مفهوم، کـور خواهـد بـود   "

گونـه حکـم      تـوان هـیچ     یابد و بدون تجربـه نمـی         صرفاً از طریق تجربه توسعه می      معرفت

هـاي    هاي محض بر شاکله     با اطالق شاکله  ). 239،  1383،  کانت(  پیشینی ارائه داد   تألیفی

محسوس، جهان ذهن و عین به هم متصل شده و در نتیجه فاهمه در معرفتی با واسطه،                 

  .شود به عین خارجی مرتبط می

 پیـشینیِ از قبـل موجـود در ذهـن را همـان              تألیفیکانت عمل متعین کردن احکام      

 تجربه را به مبانی پیشینی ذهـن  این تلقی، هم  . گونه احکام دانسته است     شدن این   ساخته

کنـد و هـم اصـول پیـشینی ذهـن را محـدود بـه                  مجهز مـی  ) کلیت و ضرورت پیشینی   (

آلیـسم اسـتعالیی خـود،         ایـده  ۀترتیب، کانت در پرتو اندیش      بدین. کند  مرزهاي تجربه می  

هاي تجربی حسی و فعالیت پیشینی ذهن در هر سه قـوة حـس،                ها، داده   مقوالت، شاکله 

 پیـشینی  تألیفیاحکام ) متعین کردن(هایی ضروري براي ساختن  فاهمه را مؤلفه خیال و   

گونه احکام را متفاوت از احکام تماماً تجربی هیوم و احکام تماماً عقلـی                لحاظ کرده و این   

  .نظر گرفته است نیتس در الیب

   نتیجه

 در  شود که منـدرج     ، محمولی بر موضوع حمل می     تألیفیکانت مدعی است در احکام      

. شـود    معرفت ما به موضوع بیشتر مـی       ، با چنین حملی   رو   از همین  .مفهوم موضوع نیست  
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 و یـا از آن  ،هایی که واجد است  هایی را عالوه بر آن      که موضوع بتواند محمول     اما براي این  

گونـه     ایـن  ع دهـد تـا حمـلِ      ارجـ ا "عـین "دست آورد، باید دائماً به        به،  قابل تحلیل است  

تـوان صـدق و کـذب احکـام       صورت اسـت کـه مـی        تنها در این  .  سازد ها را موجه    محمول

 پیـشینی را    تـألیفی و عینیـت و معنـاداري احکـام         )  عینـی  ۀاحکام تجرب (  پسینی تألیفی

گونـه احکـام را بـا نظـر بـه       توانیم صدق و کذب این  زیرا در مورد نخست، می .تبیین کرد 

 هـا   آن و یا عدم مطابقت با واقـع     و از مطابقت    ارزیابی کنیم  )عین( متعلق خارجیِ موضوع  

هـاي محـض، و از        بـا شـهود    ، تنها در صورت مرتبط بـودن      دوم و در مورد     .سخن بگوییم 

  پیـشینیِ عقـل نظـري      تـألیفی ها، ارتباط با شهودهاي تجربی است که احکـام            طریق آن 

 مربـوط شـده و      "عـین "بـه    مـستقیم نحـو باواسـطه و غیر        بـه  تواننـد    مـی  )اصول فاهمه (

 رو،  از ایـن  . وندش   بخش شناسایی  هایی معرفت   صورت گزاره    و به  گردیده متعینق  طری  بدین

، هرچند احکامی ذهنـی و از پـیش موجـود هـستند و بنـابراین از               پیشینی تألیفیاحکام  

 معنـادار محتـوادار و     صرفاً در نسبت بـا تجربـه         شوند، ولی همین احکام     تجربه ناشی نمی  

هاي جدلی  گویی و بعضاً معرفت   ها منجر به همان     ف آن  تحلیل صر  اي که   گونه   به ؛شوند  می

 محـوري انقـالب     ۀمـسأل  کـه تـشکیل آن       - را  پیـشین  تألیفیم  این ضابطه، حک  . شود  می

ـ           در نسبت با   -کانت است کپرنیکی    عینـی   ۀ محتواي محضی، که آن نیز مـرتبط بـا تجرب

.  خـوانش کنـیم    آلیـسم اسـتعالیی     را تنها در فـضاي ایـده         دهد که باید آن     است، قرار می  

محـض در ذهـن و      ) اندیشه( پیشینی هم واجد صورت پیشینی     تألیفیمعنا که حکم      بدین

آلیـسم محـض و رئالیـسم         را از هر دو صورت ایـده        یی است که آن   )محتوا(هم واجد ماده    

  .دارد تجربی خام دور می
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  ها پی نوشت

  . این مسئله در بخش بعد خواهد آمد-1

 در استنتاج احکام تألیفی پیشینی را متأثر از افالطون دانـسته      آلیسون این رویکرد کانت    -2

است؛ زیرا به عقیدة وي، کانت نیز جهت تبیین تجربۀ عینی در استنتاج استعالیی، وجود قبلـی                 

  ).77، ص1383آلیسون، (احکام تألیفی پیشینی را نتیجه گرفته است 

  .57-59، صص1387 در این خصوص، رجوع کنید به ماحوزي، -3
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