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  )نقد عقل محض تابکق آن در ی از مصادي با توجه به پاره(

  

  **يادآب بر عبدلکا یتر علکد

  

  چکیده

ن یاز هم . انت است ک ين مفهوم در فلسفۀ نظر    یتر  يادی، بن »ییاستعال«مفهوم  

ن یـ رد اکارکـ اربرد و ک بر فهم معنا، یانت اساساً مبتن  ک یشناس  رو، فهم معرفت  

م ی، خـواه  یلـ ی تحل -یفی توصـ  ین مقالـه، بـا روشـ      یدر ا . مفهوم در نظر اوست   

تـاب  نقـد   کدر  »  ییاسـتعال «فهوم  ق م ی از مصاد  يا  ه با توجه به پاره    کد  یوشک

 و  ی عقلـ  يهـا   انت، برخالف فلسفه  ک يه فلسفۀ نظر  کم  یعقل محض، نشان ده   

نـد، بـه چـه معنـا و چگونـه           » محـور  - یمتعال «یه همگ ک يش از و  ی پ یتجرب

ه بـا   کد  یوشکم  ی خواه کارن  ی ا انجام يبرا. است»  محور -ییاستعال «يا  فلسفه

ام فاهمـه حـضور مفهـوم     کـ  اح یرد منطقـ  کارکانت از ساختار و     کل  یان تحل یب

ـ  یـ  از عناصر غ   يا  در قالب سلسله  » ییاستعال« وحـدت  «ژه عنـصر ی، بـو  یر تجرب

  .میانت را نشان دهک یشناس ، در معرفت» محضیخودآگاه

ام فاهمه، ک احیرد منطقکارک، ساختار و ی، متعالیی استعال:يدیلک ياه واژه

  .ییمن استعال
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار فلسفه در  -**
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مهمقد  

ن رو، یاز همـ . انـت اسـت  ک ين مفهوم در فلسفۀ نظـر یتر يادی، بن »ییاستعال«مفهوم  

 مفهوم در نظـر     نیرد ا کارکاربرد و   کبر فهم معنا،     یانت اساساً مبتن  ک یشناس  معرفتفهم  

 اصـطالح   يشۀ لغـو  یـ ه پـس از اشـاره بـه ر        کـ د  یوشـ کم  یـن مقالـه خواهـ    یـ در ا . اوست

»Transcendental « ش یپفلسفۀ غرب در ادوار     خ  یتار آن در    ياربردهاک از   يا  پارهان  یو ب

 ينقد و وانتکش از یپلسوفان یف از یبعضدر نزد  یبه معرفت متعال ابتدا ،انتکروزگاراز 

در . میـ ان آور یـ انت سخن به م   ک يم و سپس از مدلول آن در فلسفۀ نظر        ینکاشاره  از آن   

م یخواه نشان   ،ام فاهمه ک اح یرد منطق کارکانت از ساختار و     کل  یان تحل یادامۀ مقاله، با ب   

ـ ی غ  از عناصـر   يا  سلـسله چگونه خـود را در قالـب        » ییاستعال« ه مفهوم کداد    در  یرتجرب

 ،انـت کظر  ـه از ن  ک گفت   مـیسرانجام، خواه . سازد  یمان  یانت نما ک یشناس  معرفتتاروپود  

 ی و شـرط منطقـ     بخـشد   یمـ دت  ـ وحـ  ی در فاهمۀ آدمـ    ییاصر استعال ـ عن چه به همۀ  ـآن

انـت آن را    که  ک محض است    یی استعال ی خودآگاه یت، نوع  همۀ آنهاس  يریارگک ان به کام

   .نامد یم»  محضی نفسانك ادراییوحدت استعال«ا ی» ییمن استعال«

  »Transcendental« اصطالحیخینۀ تاریشی و پيشۀ لغوی ر.1

ــصدر الت»Transcendental« واژة ــه از م ــی برگرفت ــ» Transcendere« ین ــه معن  یب

 يانـت و معنـا    کاربرد آن در فلـسفۀ      کـ اژه، صرف نظـر از      ن و یا. است» برگذشتن از مرز  «

ع   ياربردهـا کده است،   یانت بدان بخش  که  ک یخاصانـت در  کش از ی پـ ی مختلـف و متنـو

ش از ظهـور    ین واژه پ  ی ا هک را   ییدهاراربک از   يا  پارهحال،  . خ فلسفۀ غرب داشته است    یتار

  :مینک یمر کانت داشته است، به اجمال ذکفلسفۀ 

 يرکـ  ف ي الگـو  ی از نـوع   یک حـا  1اش یعی و مابعدالطّب  یاتیاربرد اله کژه در   ن وا یا) الف

ر نهـاده   یان تـأث  ی و نوافالطون   مانده است و بر افالطون     ي به جا  يثاغورین ف ییه از آ  کاست  

عـت  یه از همۀ موجودات عالم طب     ک است   ي، خدا موجود  يرک ف ين الگو یبر اساس ا  . است

 و برتر است و بـرخالف آنچـه   یش متعالیت خو از همۀ مخلوقا   ینی د يها و بر طبق آموزه   

ت اوسـت و نـه      ی نشانۀ نقـص و محـدود      ، عالم يای در همۀ اش   ي، حلول و  اند  هان گفت یرواق

ن یـ ه در فلـسفۀ افالطـون ا      کـ رد  کـ د  یکد تأ ی با البتّه. يامل و نامحدود بودن و    ک از   یکحا

ن یا مثُل، بـه همـ     یر  ه همۀ صو  کاختصاص ندارد، بل  ) ورژیمد( به صانع     صرفاً یگونه از تعال  
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چ وجــه بــه شــائبۀ ی و برترنــد و بــه هــی، از موجــودات محــسوس، متعــالیمعنــا از تعــال

ش ی در خـو اًر است و صرفک فرِکه فکز خدا یدر فلسفۀ ارسطو ن. ستندیت آلوده ن  یمحسوس

ـ     ین و واالتر  ین رو صاحب باالتر   یردازد و از هم   پ  یمر  کبه تف   از   اسـت،  ین لذّت نـاب عقالن

ل ارسـطو در بحـث از       یـ ن دل ید بـه همـ    یشـا .  و برتر است   ی متعال یعیدات طب همۀ موجو 

ن یـ  ا ی آدمـ  يلت بـرا  ین فـض  یه برتر ک معتقد گشته است     ،ی مرتبۀ سعادت انسان   نیواالتر

لـذّت    ازيا هچـش  ن رهگـذر لـب  یـ د از ای شود تـا شـا   مستغرقيمت نظرکه در ح کاست  

 در  ين و بـه تبـع و      یلـوط  در فلـسفۀ اف    سـرانجام . بش گـردد  یان نـص  ی نـاب خـدا    یعقالن

ه بـه   کـ ست، بل یـ عـت ن  یه خدا حالّ در طب    کن است   یده بر ا  ی عق ،يهودیلون  ی ف يها  هآموز

ه کـ ن روسـت    یعـت اسـت و از همـ       ی از طب  یاتش متعـال  ذامل و نامحدود بودن     ک ياقتضا

 ضیۀ فـ  یـ  به نظر  ی متعال ي از خدا  یعی صدور موجودات طب   ین چگونگ یی تب ين برا یافلوط

)theory of Emanation(ض ی فـ طی نفس و عقـل را بـه عنـوان وسـا    يل شده و پا متوس

  .ده استیشکان یعت به میبه طب» احد«

 يا  سلسله داللت بر  ي برا ی قرون وسط  یدرسات م یدر اله » Transcendental«واژة) ب

 ن از یدند و بنـابرا   ش  یمز اطالق   یه بر همه چ   کفت  ر  یمار  ک به   یلّکار عام و    یم بس یاز مفاه 

ه کـ ،  یار عام متعال  یم بس ین مفاه یا.  بودند ی براساس جنس و فصل، متعال     یفیهرگونه تعر 

 ل مقـوالت دهگانـۀ    یـ چ وجـه در ذ    ی به هـ   ست و یرون ن یرة شمول آنها ب   ی از دا  يزیچ چ یه

، )rerum(قـت  ی، حق)unum(، وحـدت  )ens(موجـود  : نجنـد، عبارتنـد از   گ  یم ن ییارسطو

ه کـ البتّـه همچنان ). pulchrum (ییابـ یو ز ) aliquid(زی، تما )res(ء  ی، ش )bonum(ر  یخ

 بـا  یار عـام متعـال  یم بـس ین مفـاه  یـ در فهرسـت ا   » ءیش«و  » موجود«،  اند  ه گفت یبرخ

Runes(گر مترادفند یدکی , 1962 ام یلیه وکه همچنانک است ی گفتن،نیهمچن). 320 ,

 رتـر از یار دیبس» زیتما«و » ءیش«ه دو اصطالح    کسد  ر  یم توجه داده است، به نظر       زیر

 متـداول  یات مدرسـ یـ وند، در الهشـ  یمـ افـت   ین فهرست   یه در ا  ک يگریاصطالحات د 

Reese (اند هگشت , 1980 , رد آنهـا در  کارک و یار عام متعالیم بسین مفاهیفهم ا). 780

 يهـا   هژه آمـوز  ی و بـو   ی در قرون وسط   یحیمسات  ید فهم اله  یلک ،ین معرفت انسان  ییتب

  . استینیئوک توماس آیاتیاله

ـ ا.  آن اسـت   یشناخت  معرفتاربرد  ک» Transcendental «گر واژة یبرد د ارک) ج ن واژه  ی

 و  ی، متعال ك شخص مدر  یت از ساحت آگاه   یه واقع ک از آن است     یکاربردش حا کن  یدر ا 
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 یافتنیـ ن  و دسـت   ینشدن   حاصل يت، امر یواسطه از واقع   یم و ب  ی مستق یبرتر است و آگاه   

 )epistemological dualism (یشـناخت  معرفـت ت یـ ن رو، قـائالن بـه ثنو  یاز همـ . است

ن ی خـودش باشـد، چنـ   ي به فراسـو   ی متضمن رجوع اساس   يا  هشیه هر گاه اند   کمعتقدند  

ــاند ــده  «يا هشی ــود فرارون ــال» از خ ــتیو متع ــد.  اس ــن ترتیب ــر ثنوی ــب، از منظ ت ی

 ی متعـال  ی آن ارجـاع   ي در فراسو  یتی به واقع  ی، ارجاع هرگونه حالت ذهن    یشناخت  معرفت

)transcendent reference( ک خواهد بودیث التفـات یـ  ذهـن از ح ين برخورداره متضم 

)intentionality(از آن استی متعالیتیت به واقع نسب .  

   از آنيو نقد وانت کش از یلسوفان پی ف ازی بعض در نزدی معرفت متعال بهيا  اشاره.2

 بـه   ،2آنها گذشت ر  که ذ ک »Transcendental «اربرد عمدة واژة  ک با توجه به سه      حال

به . رده استک را اراده و فهم      یین واژه چه معنا   ی از ا  يه و کم  ینیم تا بب  یور  یمانت  ک سراغ

 از  يجز در پرتو فهـم مـراد و       » ییاستعال«انت از مدلول واژة     که فهم مراد    کسد  ر  یمنظر  

سر یـ  وارد سـاخته اسـت، م   ین معرفتـ  ی به اعتبـار چنـ     يه و ک ی و انتقادات  یمعرفت متعال 

 بـر   یش از خود را به چه معنا مبتن       ی پ يها  ه فلسف يه و کم  ینید بب ین رو، با  یاز هم . تسین

 فلـسفۀ   ي نقـد آنهـا بنـا      ه با ک  دانسته است و چگونه درصدد برآمده است       یمعرفت متعال 

لسوفان ی عمدة همۀ ف   يانت، خطا کدة  یبه عق .  استوار سازد  ییش را بر معرفت استعال    یخو

ه آنـان   کـ ن بـوده اسـت      ی ا یت و اعتبار معرفت انسان    ینیعن  یین و تب  یی در تع  يش از و  یپ

 انتظـام و وحـدت   ، قـوام یه بـه معرفـت انـسان   کـ ت و ضرورت را   یلّکواستند  خ  یم یهمگ

 بـه  ی معرفت تجربـ يرون از مرزهای بیاتیا واقعی ی متعالیمیبخشند، با توسل به مفاه   یم

 اسـت و    ی روشـ  ي خطـا  کیانت،  کن خطا به نظر     ینند؛ و ا  کق  ی ترز یرة معرفت انسان  کیپ

حال . یکیتک تا یی است و نه خطا    یکی استراتژ ییم، خطا ییتر سخن بگو   قیم دق یاگر بخواه 

 ياربردهـا کر چنـد نمونـه از    ک را با ذ   یکی و استراتژ  ی روش ين خطا یه مفاد ا  کم  یوشک یم

ه ک وان گفت ت  یماز باب مثال،    . می ساز انت روشن کش از   ی پ يها  ه در فلسف  یم متعال یمفاه

ـ  کـ د یوشـ ک یمـ  یت و اعتبار معرفت انـسان   ینین ع یی در تب  ارتکد ل بـه مفهـوم   ه بـا توس

 مطلقـاً  ي خـدا کیـ ه وجـود  کـ  نـشان دهـد   يار نبودن و کبی مطلق خدا و فر    یرخواهیخ

لّ کـ  بـودن  ینـ یقیت و یـ نی، ضـامن ع یت متعالی واقعکیار، به عنوان کبیرخواه و نافر یخ

ـ    یندگان اصـل  یه از نما  ک كن جان ال  یهمچن.  است یمعرفت انسان   اسـت،   ی فلـسفۀ تجرب

ه خدا آن را در وجـود    کانست  د  یم خرَد   کوچک شمع    را یت و اعتبار معرفت انسان    ینیضامن ع 
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 يز بـرا  یـ ق عـالم و ن    ی حقـا  ینـ یقی شـناخت    يه بـرا  کـ  معتقد بود    يو.  برافروخته است  یآدم

 يبـرا ه کـ ست ین نی به ايازی است و نیافک خرَد کوچکن شمع   ی هم ی عمل یدن زندگ یگذران

 را بـه  یه سراسر قلمرو معرفت انـسان کم ی بگردیبخش نیقید ی خورشیپ ستن دریشناختن و ز 

لـسوف عقلگـرا معتقـد      ی ف کینوزا به عنوان    یگر، اسپ ی د ياز سو . ت منور سازد  ینین و ع  یقینور  

ن کـ  ممی است، فقط هنگـام ي شهود ی شناخت يه به نظر و   ک،  ینیقیق  یه شناخت حقا  کبود  

م و یا بنگـر ی به همۀ اشـ )sub specie aeternitatis (»تیاز وجه سرمد«ه کسر است یو م

 خـدا،  یعنـ ی ر جـوهر واحـد،  ک نفوس را حاالت دو صفت امتداد و تف     یهمۀ اجسام و تمام   

 ین چگـونگ  یـی گـر در تب   ی د يلسوف عقلگـرا  ی ف کیتس به عنوان    ینبین ال یهمچن. میبدان

 هم ندارند، به وجود     ي به رو  يا  هنجرچ در و پ   یه ه ک یی مونادها يروهایات و ن  کارتباط ادرا 

ن یـ ه اکـ د و معتقـد بـود   شـ  یم است، متوسل   ی نفسان كه صرف ادرا  ک ی موناد متعال  کی

اد را از ازل    یـ ن بن یشیـ  پ ی همـاهنگ  یه همان خداسـت، نـوع     ک ك صرفاً مدرِ  یموناد متعال 

 و یلک بـار سرانجام،. گر برقرار ساخته استیدکی آنها با    يروهایات و ن  کان مونادها و ادرا   یم

رون از یـ  بیاتیـ  را واقعی معرفت انـسان ینیقی گاه هیکت انحا،   از يدام، به نحو  کز هر یوم ن یه

ه عبـارت   کا  ی وجود همۀ اش   یه ضامن واقع  ک معتقد بود    یلکبار. انستندد  یم یتجربۀ انسان 

 بـه نـام   ی و فعالك صرفاً مدرِی، وجود روحان» بودن آنهاستكا مدرِ ی/  شدن و  كمدر«از  

ز در  یـ  بـر همـه چ     ي فعـال و   ك همه جا حاضر اسـت و علـم و ادرا          يه موجود کت  خداس

ار وجود جوهر ک، به سبب ان  یلکوم، برخالف بار  یالبتّه ه . نده احاطه دارد  یگذشته، حال و آ   

لّ معرفـت  کـ ه کـ  ،ی در نـزد آدمـ  ی حصول انطباعات حـس  ین چگونگ یی تب ي، برا ینفسان

 متوسـل  ی از انطباعات حسی متعالیت الوهی واقعکی، به وجود  بر آنهاستی مبتن یتجرب

رد و کـ  یمـ ار کحاً انی را صر  ی، وجود جوهر جسمان   كه، برخالف ال  کنین ا یدر ع او  اما  . نشد

ه اسـتمرار، اتّـصال و   ک معتقد بود انست،د  یم ن ي و ضرور   فرض وجود آن را هم الزم      یحتّ

  يزی اسـرارآم  يروهـا ی سلسله ن  کی، مستلزم فرض    ییل نها ی، در تحل  یدوام انطباعات حس 

ب یـ  با نظـم و ترت یه انطباعات حسکوند ش یم و سبب   اند  هعت نهفت یه در عالم طب   کاست  

ما عارض شوندیخاص بر حواس   (See: Hume, 1999, 153-54).داست یب، پین ترتی بد

انتقـال مـنظّم   ه کـ  ،عـت یز نهفتـه در طب ی اسـرارآم يروهـا ی ن،ومیـ  هیـی گرا ه در تجربه  ک

 رون از انطباعات   ی و ب  ی متعال یاتیوند، واقع ش  یم را سبب    ی به ذهن آدم   یانطباعات حس

وم قـرار گرفتـه     یار ه ک مورد ان  ی جوهر نفسان  کیه به عنوان    ک ،ه خدا ک یی؛ گو اند  یحس

ا بدانـد،   یـ   و وم بخواهد یه ه کآن یرده و ب  ک ش را عوض  یوم چهرة خو  یاست، در فلسفۀ ه   

  .وم نمودار ساخته استیا در فلسفۀ ه خود ر،عتیز طبیاسرارآم يروهایدر چهرة ن
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 توجـه داده  -انـت ک فلسفۀ   يان امروز ـ از شارح  یکی -سونیاَل يرـه هن کنانـ همچ يبار

,Allison, 1983(است  لـسوفان  ی همـۀ ف یکی و اسـترتژ ی روشـ ك مشتري، خطا)19-28

 آنـان   یشناس  معرفته  کن است   ی ا یت و اعتبار معرفت انسان    ینین ع ییانت در تب  کش از   یپ

ه کـ  ی در حـال . است)theocentric epistemology( »محور-خدا« یشناس معرفت يا هونگ

 درصـدد   -ه خواهـد آمـد    کـ  یحی بـا توضـ    -» ییاسـتعال «انت با بهره گرفتن از مفهـوم        ک

 )anthropocentric epistemology (» محـور -انـسان  «یشناسـ  معرفـت  یس نـوع یتأسـ 

 يت و اعتبـار   یـ نی صـرفاً ع   یت انـسان  ت و اعتبار معرفـ    ینیه براساس آن، ع   کبرآمده است   

 یرد منطقـ  کارکـ  بودن آن برخاسته از سـاختار و         ي بودن و ضرور   ینیقی است و    ینیشیپ

  . استیخود فهم انسان

  انتک يدر فلسفۀ نظر» ییاستعال« مدلول اصطالح .3

انـت از واژة  که کـ م یح دهـ یه با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد، توضـ      ک میوشک یمحال  

فلـسفۀ  «ش را   یرده اسـت و چـرا فلـسفۀ خـو         کـ  را اراده و فهـم       ییاچه معن » ییاستعال«

ان یانت با فرق نهادن مک.  نام نهاده است)transcendental philosophy (»ییاستعال

ط یه دالّ بر شـرا    ک ،شیاربرد خاص خو  کو  » Transcendental« واژة   یاربرد مدرس ک

 يا  هان گون ا نه به عنو   ر» ییاستعال«واهد  خ  یم تجربه است،    انک ام ي و ضرور  ینیشیپ

ه بـا  کـ  ییهـا   از معرفت به راهيا هویش«ه صرفاً به عنوان ک بلها هاز معرفت به خود ابژ    

» نکـ  تجربـۀ مم   ]يضـرور [ طی معرفـت بـه شـرا      یعنـ یم،  یوشـ   یم به شناختن قادر     آنها

)Caygill , 1995 » ییفلـسفۀ اسـتعال  «انت نام کن رو، به نظر یاز هم. ندک یفمعرّ) 399 ,

ن را  کـ  تجربـۀ مم   يط ضـرور  یه شـرا  کـ  است   یمی از مفاه  یبندة نظام یسته و ز  ی شا صرفاً

ان کـ  ام يط ضـرور  یه شرا ین و توج  یی تب یه در پ  ک ییفلسفۀ استعال . نندکه  ین و توج  ییتب

 بـه   یابی دسـت  ی از چگـونگ   یی اسـتعال  ییهـا  نیـی  عرضۀ تب  ی است، در پ   ییمعرفت استعال 

 يقاً بـه معنـا  یانت دق ک در فلسفۀ    ییعاله معرفت است  ک چرا   . است ینیشی پ یفیمعرفت تأل 

ان ـیـ د مین بایبنابرا.  است)synthetic a priori knowledge (»ینیشی پیفیمعرفت تأل«

ارت، کـ ل د یـ  از قب  یلـسوفان یه ف کـ  ییبـه معنـا   » یتجربـ «عرفت  ـ و مـ   ییمعرفت اسـتعال  

دنـد، فـرق   رک یمـ اراده و فهم » یتجرب« از واژة    ومی و ه  یلک، بار ك ال ،تسینبینوزا، ال یاسپ

ان کـ اد شده خـود ضـرورتاً مـسبوق بـه ام          ی ي به معنا  یان معرفت تجرب  که ام ک چرا   .نهاد
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ـ      ینی ع يشرط ضرور  گری است و به عبارت د     ییمعرفت استعال   ،یت و اعتبار معرفـت تجرب

ن یـی ان تبیـ د میـ گـر، با ی دياز سـو .  اسـت ینیشیـ  پیفیاستوار بودن آن بر معرفـت تـأل      

را هرگونـه   یـ ز.  فـرق نهـاد    یختشـنا   روان يهـا  نیی و تب  ینیشی پ یفی تأل  معرفت ییاستعال

ـ  یـی  تب ی، در واقع، نـوع    یختشنا  روانن  ییتب  و  ینیشیـ ه فاقـد اعتبـار پ     کـ  اسـت    ین تجرب

 روشـن سـاختن     ين به معنـا   کان تجربۀ مم  ک ام یین استعال یین تب یهمچن.  است يضرور

سوس و امـر     امـر محـ    یز منطقـ  یه تما کچرا «.ستی امر محسوس و امر معقول ن      یز منطق یتما

Kant(» سـت  اا واضح بـودن صـورت آن دو  یمعقول ناظر به مبهم  , 1993 , A44/B62 , 84(، 

 منشأ  ینیشی و پ  ییز استعال ین صرفاً ناظر به تما    ک تجربۀ مم  یین استعال ییه تب ک یدر حال 

  . امر محسوس و امر معقول استيو محتوا

ه کـ  است   ینه عنصر ذهن  انت هرگو کدر فلسفۀ   » ییاستعال«ب، مدلول واژة    ین ترت یبد

 ی تجربـ يا هوی برخاسته باشد و به شـ ی فهم انسانیرد منطقکارکفقط و فقط از ساختار و    

   ن حـال، وحـدت، قـوام و انتظـام          ی استنتاج نشده باشـد و در عـ        یاز متعلّقات تجربۀ حس

ر گـر، هرگونـه عنـص     یبـه عبـارت د    .  مرهـون آن باشـد     ینیشیـ  پ ي به نحو  یمعرفت تجرب 

 ینیشیـ  و پ  ي، ضـرور  یلّک يها  صورت یل منطق ی تحل ه در پرتو  ک است   ي عنصر ییاستعال

ـ     ی به دست آمده باشد و از همیمعرفت تجرب   قابـل  ین رو فقـط بـر قلمـرو معرفـت تجرب

  . اطالق باشد

 دانست؟ بـه    یی استعال یوان آن را معرفت   ت  یمست و به چه معنا      ی چ یاما معرفت تجرب  

ساسـاً  ه معرفـت ا   کم  یه بدان کن است   ی ا ییتعال فهم معرفت اس   ين قدم برا  یانت، اول کنظر  

از . ودشـ   یمان  یم ب ک ح کیر در قالب    ی ناگز ی و هرگونه مفهوم   م استوار است  یۀ مفاه یبر پا 

رد کارکـ انت از ساختار و کل ید در تحلیر بای ناگزییق مفهوم استعالی فهم دقين رو، برا  یا

  .ام به تأمل پرداختک احیمنطق

  ام فاهمهک احیرد منطقکارکو انت از ساختار کل ی تحل.4

ث ربـط و نـسبت   یند، از حک یم صادر   یه فاهمۀ انسان  ک یامکانت، همۀ اح  کدة  یبه عق 

 )synthetic judgments (یلـ یام تحلکاح: اند ه محمولشان با موضوعشان بر دوگونیمنطق

ر ه دکـ  انـد  یماکانت، احک، از نظر یلی تحلامک اح).analytic judgments (یفیام تألکو اح

ـ ا. اسـت  )explicative (یحی توضـ  يردکارکـ رد مفهوم محمول صرفاً     کارکآنها   ن بـدان   ی
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 متوسـل   ین به تجربۀ حس   آ اثبات صدق    يه برا کآن ی ب ،یلیم تحل که در هـر ح   کمعناست  

موضوع نهفتـه اسـت، پـرده        ه در مفهوم  ک ی محمول از ابهام   يم، صرف دانستن معنا   یشو

 و مقـدم بـر   ینیشیـ  صرفاً پیمکانت حک به نظر    یلیلم تح کن رو، هر ح   یاز هم . اردد  یمبر

ضاح یـ رت از ا   محمـول عبـا    یرد منطقـ  کارکگانه  ی ،یلیم تحل ک در هر ح   پس. تجربه است 

 آن اسـت و فـرق موضـوع و محمـول در             ی از ساحت مفهـوم    ییزدا  موضوع و ابهام   يمعنا

مـول  م موضـوع و مح یه در مفـاه کـ  است یلی صرفاً عبارت از اجمال و تفص   یمکن ح یچن

 ، مفهـوم محمـول    یرد منطقـ  کارکـ ه در آنهـا     ک اند  یماک اح یفیام تأل کاما اح . وجود دارند 

 ، محمـول ي، دانـستن معنـا  یفیم تـأل کـ در هر ح.  است )ampliative (یعی توس يردکارک

 بـا   ی را گـاه   یشیـ ن افزا یانـت، چنـ   کدة  یبه عق . دروآ  یمد  ی موضوع پد  ي در معنا  یشیافزا

م، ینـ کعت رجـوع    یه به عالم طب   کآن ی ب زی ن ید و گاه  ین فهم وات  یمعت  یرجوع به عالم طب   

م و بـه    ییفـزا ا  یمـ  مفهـوم موضـوع       مفهوم محمول را به    ینیشی و پ  یتجربری غ يا  هویبه ش 

 مـا بـه     یفیم تـأل  کدر حالت اول، ح   . میوش  یمل  ی دربارة مفهوم موضوع نا    يدیمعرفت جد 

ـ  و ینی پـس یفیم تـأل کـ  حکی، ی بر تجربۀ حس بودنیل مبتن یدل  در ی اسـت؛ ولـ  یتجرب

ت یـ ل فعالیـ ، به دلینی نبودن آن بر تجربۀ پسین مبتنی ما، در عیفیم تألکحالت دوم، ح  

 یافتن ذهـن بـه معرفتـ      یل دست   ی و به دل   ینیشی پ یمکل آن، ح  یک ذهن در تش   ینیشیپ

  . استیفی تألیمکم مندرج نبود، حکه قبالً در آن حکد دربارة موضوع یجد

 ینیشیـ  پ یفیام تـأل  کـ ت ذهـن در سـاختن اح      یـ ة فعال ه نحو کن است   یحال پرسش ا  

 انت، مصروف پاسـخ دادن    ک دةی، به عق  ییوشش فلسفۀ استعال  کام  چگونه است؟ اساساً تم   

، 1377 ،انـت ک(ن است   ک چگونه مم  ینیشی پ یفیأل ت امکه صدور اح  کن پرسش است    یبه ا 

 یفی تـأل  مکـ ح«انت، از خود نـام      ک دةی به عق  .)112،  1370 ،انتک: د با ینکسه  ی؛ مقا 217

 يا سلـسله رفتن ی اوالً مستلزم پذ   یمکن ح یان صدور چن  که ام کد  یآ  یمن بر یچن» ینیشیپ

 آنها را به    یه از محصوالت خود دستگاه ذهن باشند و ذهن آدم         ک است   ینیشیاز عناصر پ  

ه کـ ن اسـت    یـ زم ا اً مـستل  یرده باشد؛ و ثان   ک اخذ ن  ی از متعلّقات تجربۀ حس    ینی پس ينحو

ان موضوع  ی م ینیشی پ ی وحدت ،ینیشی پ يدن به نحو  ی خود عمل فهم   د با  بتوان یذهن آدم 

بـه  . درد آویـ  در مفهوم موضوع پد    ي و ضرور  ینیشی پ یشیند و افزا  کجاد  یو محمول ا  

 به  ینیشی پ یفیم تأل ک ح کیل  یک در تش  یه ذهن آدم  ک يا  ینیشیانت، عناصر پ  کنظر  

 محـض   ینیشیـ م پ ی محـض و مفـاه     ینیشیـ  پ يودهاـشهـ : از رد، عبارتنـد  یگ  یمار  ک
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)Caygill, 1995, 384-85 .(ا چمعرفت یه ساختمان منطقکوان نشان داد ت یمگونه ـام 

 محـض اسـت و هـم    ینیشی پي از شهودهايا سلسله بر یه هم مبتنک چنان است   یانسان

ت یـ انـت، تأمـل در ماه     ک دةیـ  محـض اسـت؟ بـه عق       ینیشیم پ ی مفاه  از يا  سلسله يدارا

 یانکـ  م-ی زمـان ییهـا  ه اساسـاً داد ی حـس يهـا  هه دادکـ هـد   د  یمـ  نشان   ی حس يها  هداد

)spatio-temporal( كتر، ساختار ادرا   قیر دق ید و به تعب   هستن ی زمـان  ي سـاختار  ی حس- 

ه بـه منزلـۀ   کـ ان کـ ه خـود زمـان و م     کن است   کا مم ین باشد، آ  یاما اگر چن  .  است یانکم

 اخـذ شـده   یخـام حـس   يهـا  ه از دادی تجربـ ي، به نحو اند  یحس كصورت هرگونه ادرا  

 خـود ذهـن    یرد منطقـ  کارک از ساختار و     ینیشی پ يد ضرورتاً به نحو   یه با کنیا ا یباشند  

 يهـا  ه شـدن داد ك ادرايه اگر شرط ضـرور کن است یانت اکد؟ پاسخ  ن شده باش  یناش

د یـ ن شـرط با   یـ  داشته باشند، ا   یانک م - ی زمان یرتا صو ی يه ساختار کن است   ی ا یحس

 ]یعنـ ی[  محض شهود،  ینیشی پ يها  صورت«ن  یبنابرا.  باشد یرتجربیغ و   ینیشی پ یشرط

وان از  ـتـ   یم را   یفی تأل ینیشیرفت پ ـ مع يزاـه اج ـکتگاه معرفتند   ـان، دو خاس  کزمان و م  

ه فقـط بـه   کـ از آنجـا  «ن، ی بـرا عـالوه ). Kant, 1993, A38/B55, 80(» ردکذ ـآنها اخ

دار یـ وانـد بـر مـا پد      ت  یم ابژه   کیه  کت است   ی از حساس  ی محض يها  صورتن  ی چن لۀیوس

ه بـه  کـ  انـد  یان و زمان شهودات محضک باشد، می متعلّق شهود تجرب   کین  یشود و بنابرا  

ه در آنهـا  کـ  یفیدارها را دربردارند، و تـأل     ی به عنوان پد   ها  هان ابژ ک شرط ام  ینیشی پ ينحو

,Ibid(» و اسـت یتک اعتبار ابژيرد، دارایگ یمصورت  A89/B121, 123( . ـا باـ ام ـ ی ه د توج

گانـه  ی،  ی هرگونه شهود حس   ینیشی محض و پ   يها  صورتان به عنوان    که زمان و م   کرد  ک

ط گـر، شـر  یستند و بـه عبـارت د      ی ن ینیشی پ یفیم تأل ک ح کیان صدور   ک ام یشرط منطق 

 کیـ . ستندیـ  صدور آن ن   ي برا یافک شرط منطقاً    ی ول .اند  یمکن ح یمنطقاً الزم صدور چن   

 ینیشیـ م پ ی مفـاه  ،یه دستگاه ذهـن آدمـ     کد  وش یم صادر   ی هنگام ینیشی پ یفیم تأل کح

  .وند دهدیان پک زمان و مینیشی و پ محضيها صورتمحض را به 

 ي دارایه دستگاه ذهن آدمـ    کند  کواهد اثبات   خ  یمانت چگونه   که  کم  ینید بب یحال با 

ه کـ ان، کـ ف بـا زمـان و م    یب و تأل  یکه در تر  ک است   ی محض ینیشیم پ ی از مفاه  يا  سلسله

 يو. ازندسـ   یمـ ن  کـ  را مم  یفیم تأل ک ح کی شهودند، صدور    ینیشیپ محض و    يها  صورت

سره کـ یه کـ  اند یرتجربی غیمی مفاه،ینیشیم محض و پین مفاهیه اکنی نشان دادن ا   يبرا

 اخـذ  یگونـه تجربـۀ حـس    چی و از هـ اند ه خود فاهمیرد منطق کارکبرخاسته از ساختار و     
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ــشد ــد هن ــ ان ــدائاً در مبحث ــوان  ی، ابت ــا عن ــا « ب ــتنتاج مت ــه یکیزیفاس ــوالت فاهم  » مق

)metaphysical deduction of the categories of understanding(یل منطقـ یـ  با تحل 

ه فاهمـه   کـ  یامکحه همۀ ا  کهد  د  یمام فاهمه نشان    ک همۀ اح  ي و ضرور  یلّک يها  صورت

 ت، نـسب  )quality (تیفیک ،)quantity (تیمکوجه به چهار وجهۀ نظر      ند، با ت  ک یمصادر  

)relation(   هت ج  و) modality( ن یا. اند  هند، فقط دوازده گون   ار وجود د  یمکه در هر ح   ک

حث اسـتنتاج   ـانـت در مبـ    کل  یـ ام فاهمـه، بنـابر تحل     کـ  اح يهـا   صورتنۀ  گا  هانواع دوازد 

. وندشـ  یمـ م یته تقـس ـهار دسـ  ـاد شده، بـه چـ     یهار وجهۀ نظر    ـ با توجه به چ    یکیزیمتاف

 ی و شخص  )particular (ی جزئ ،)universal (یلّکام  کاح:  عبارتند از  تیمکام ناظر به    کاح

)singular( .یجـاب یام اکـ اح:  عبارتنـد از ،تیـ فیکام ناظر بـه     کاح) affirmative(، ی سـلب 

)negative(  ی و عدول) limitative( .یام حملـ  کـ اح: ام نـاظر بـه نـسبت عبارتنـد از         کـ اح 

)categorical(ی، شــرط) hypothetical(ی و انفــصال) disjunctive(ام کــ؛ و ســرانجام، اح

ـ  کـ اح: ناظر به جهت عبارتند از      ینـ یقی و   )assertoric (ی وقـوع  ،)problematic (یام ظنّ

)apodictic( .ام اسـت،  کـ  حکیار گرفته شدن در     ک مستلزم به    یه هر مفهوم  ک همچنان ام

 يریارگکـ انت، فاهمه در به     ک دةیبه عق . م است ی مفاه يریارگک به   ز مستلزم ی ن یمکهر ح 

 ی تجربـ يا هوی شـ ه بـه کـ ست یـ ن نکـ اد شده ممیم  ک از دوازده نوع ح    کیم در هر    یمفاه

 يهـا  صـورت ام کـ ن احیـ ه اک چرا .گر مرتبط سازدیدکیام را به   ک اح موضوع و محمول آن   

 ضرورتاً تـابع    یامکن اح یه صدور چن  کداست  ی و پ  اند  یمک صدور هرگونه ح   ي و ضرور  یلّک

ننـد و نـه     ک خود بتوانند تجربـه را انـشا         هک است   ینیشی و پ  يط ضرور ی از شرا  يا  سلسله

 ینیشیـ  و پ  يط ضـرور  ین شـرا  یـ انـت از ا   ک. د آمده باشند  ی تجربه پد  يه خود به امال   کنیا

ـر یـ تعب» مــقوالت محـض فــاهمه     «ـاد شــده بـه      یـ نـۀ   گا  هام دوازد ک بر صدور اح   مکحا

 یچگـونگ »  مقـوالت ییاسـتنتاج اسـتعال  « بـا عنـوان   یه در مبحث  کوشد  ک یمـند و   ک یم

ل یه تحلکش از آنیاما پ. ندکل یشف و تحلکن مقوالت را یذهن به ا مشروعیابیدست

 يه مراد و  کم  ینید بب یم، با ینکان  یانت از شمار مقوالت محض فاهمه را ب       ک ییاستعال

م، ییانـت سـخن بگـو   کم بـه زبـان    یاگر بخواه . ستیقاً چ یدق» ییاستنتاج استعال «از  

ح ین و توضـ یـی تب «م عبـارت اسـت از    یمفـاه  ییه اسـتنتاج اسـتعال    کـ م  یید بگـو  یاـب

ـ  ـ ب ینـیشی پ يوـد به نح  ـواننت  یما آن   ـم ب ـیفاهـه م ـک يا  هوـیش ط ـ مرتبـ  هـا   هژـا اب

,Ibid(» دـونـش A85/B117, ه اسـتنتاج  کـ د یـ آ یمـ ن بریانت چنـ کن سخن یاز ا). 220
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ن یهمچنـ .  اسـت ي و ضـرور ینیشیـ  استنتاج پی، نوعی، برخالف استنتاج تجرب  ییاستعال

 یکیزیر از اسـتنتاج متـاف     ی غ ییم، استنتاج استعال  یردکانت نقل   که از   ک یباتوجه به سخن  

ه آن مفهـوم را  کن است ی مفهوم نشان دادن اکی ییرا مقصود از استنتاج استعال    یز. است

ه اسـتنتاج  کـ  ی در حال.ار گرفتک در قلمرو تجربه به ی و به نحو مشروع    یوان بدرست ت  یم

ـ  ،ن باشـد  کد مم یبا  می ه اگر تجربه  کست  ن ا ین ا ی مب یکیزیمتاف  واقعـاً و در مقـام       هـا   هژاب

  .دنن و چنان باشید چنیاالمر با نفس

نـۀ فاهمـه    گا  هام دوازد کـ  مقـوالت از اح    یی بـه اسـتنتاج اسـتعال      ی اجمـال  یحال نگاه 

 فاهمـه  یرد منطقـ کارکـ  از سـاختار و      یانت چگونه آنها را ناشـ     که  کم  ینیم تا بب  ینکفا  یم

 و  )plurality (ثـرت ک ،)unity (م محـض وحـدت    یانـت، اگـر مفـاه     کدة  یـ قبه ع . اندد  یم

ـ کام  کـ اح« را در    )totality( تیتمام ـ  یلّ  تیـ واقع محـض م  یو مفـاه  » ی و شخـص   ی، جزئ

)reality(، سلب ) negation(  و حصر ) limitation(   ی و عدول  ی، سلب یجابیام ا کاح«در را «

 را  )community (تک و مـشار   )causality (تیـ  علّ ،)substance (هر جو  محض می مفاه و

، )possibility (انکـ ام م محـض  یو سرانجام، مفـاه   » ی و انفصال  ی، شرط یام حمل کاح«در

مقـوم  » ینـ یقی و ی، وقـوع  یام ظنّ کاح«در    را )necessity ( و ضرورت  )existence (وجود

 کیـ  چیم، منطقاً به صدور هـ    یام ندان کن اح ی موضوع و محمول ا    ینیشی و پ  یفیوحدت تأل 

ـ کط  یا شـرا  ی ها  صورتن مقوالت محض فاهمه     یابرابن .م بود یام قادر نخواه  کن اح یاز ا  ، یلّ

انـت، مقـوالت محـض      ک بـه نظـر      .انـد   هام فاهم ک اح ان صدور همۀ  ک ام ینیشی و پ  يضرور

ام کـ  اح نیـ ام فاهمه در قالـب ا     ک همۀ اح  ینیشی و پ  ي، ضرور یلّکط  یفاهمه به عنوان شرا   

 ي دارند، بـه نحـو     یانک م -ی زمان یه صورت ک ید حس نه بر تمثّالت حاصل از شهو     گا  هدوازد

ن تمـثّالت جـز   یـ اطالق مقوالت محض فاهمه بر ا  اما.وندش یم اطالق ي و ضرور ینیشیپ

 مقولۀ محـض    کی يریارگکه به   ک چرا   .ستیر ن یپذ انک ام ،ینیشی پ یفیام تأل کدر قالب اح  

 و وحـدت  ینیشیـ  پیفیم تـأل کـ  حکیـ  استفاده از آن مقولـه در  يفاهمه ضرورتاً به معنا 

 یم بـا لحنـ  یاگر بخواه.  استینیشی پیفیم تألکثرات شهود در قالب آن ح    کدن به   یبخش

ام کـ ش را فقط در احیها ییاستعدادها و توانافاهمه «ه کم یید بگویم، بایی سخن بگو یانتک

ا یـ م یه مفـاه کـ رد کد توجه ی بانیوجود ابا ). Walker, 1978, 78 (»ذاردگ یمش یبه نما

 يوان آنهـا را بـه فراسـو       ت  یم محض فاهمه فقط بر قلمرو تجربه قابل اطالقند و ن          مقوالت

 یمیه مفـاه  ـکـ بل ی متعـال  یمیم محض نه مفـاه    ین مفاه یه ا ک چرا   . گسترد یام تجرب کاح
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 ي بـرا يم صرفاً قواعدین مفاهیه اکن معناست یز بدی بودن آنها ن   یی و استعال  اند  ییاستعال

 یفیم تـأل  ک ح کی و صدور    ،ندی آنها يبند  طبقه ي برا یل و اصو  ثرات شهود ک به   یبخش نظام

 . است یم بر شهودات حس   ین مفاه ی از ا  ی برخ ي اطالق مناسب و ضرور    ي به معنا  ینیشیپ

 وجـدان از    کیـ در  ) اتکـ ادرا(دارها  ی پد یفی از اتّصال تأل   عبارت است «ه  کن تجربه   یبنابرا

ورتاً متـضمن مقـوالت     ر، ضـ  )146،  1370انت،  ک(»  است ين اتّحاد ضرور  یه ا کآن جهت   

ه کـ  چـرا    .ودشـ   یمـ م، منحـصر ن   یه گفتـ  ک ي استفادة ذهن از مقوالت به امور      البتّه. است

ستند و از   یـ ان تجربـه ن   ک ام ینیشی و پ  يط ضرور ی جز شرا  يزیانت چ کمقوالت در فلسفۀ    

 نـۀ گا هام دوازدکـ نـۀ فاهمـه فقـط بـر اح    گا  هه مقوالت دوازد  کانت معتقد است    کن رو   یهم

ه کـ ن بدان معناسـت  یا. ز فعالندی نیات حس کف ادرا یه در تأل  کوند، بل ش  یمق ن فاهمه اطال 

 خـام  يها ه به دادیبخش  انتظامی دارد، خود نوعیانک م-ی زمان يه ساختار ک،  یشهود حس 

یحس)  ه کـ وان گفـت    ت  یمن رو   یاز هم .  زمان است  ی متوال  آنات یدر ط ) یانطباعات حس

اد یـ » كف ادرا یتـأل « عنـوان    انت از آن با   که  ک  است ینیشیف پ یأل ت ی خودش نوع  ،شهود

 مفهـوم محـض فاهمـه       کیـ  ینیشی پ يریارگک مستلزم به    یفیاما هرگونه تأل  . رده است ک

 در ی تمـثّالت حـس  یفیاتّحـاد تـأل  . ست ایبخش لزم وحدتف ضرورتاً مستیه تألک چرا  .است

 بـر آن تمـثّالت   »وحدت«ه فقط با اطالق مقولۀ   ک است   ینیشی پ ي شهود ضرورتاً اتّحاد   کی

ف مفهـوم محـض فاهمـه گفتـه       یانت در تعر  که  کن روست   یاز هم . ه است یثّر قابل توج  کمت

ف ی، به تـأل بخشد یم وحدت ،مک حکی در ه به تمثّالت مختلف ک يردکارکهمان  «ه  کاست  

ن یتـر  ن وحـدت را در عـام  یـ ، و ابخشد یمز وحدت   ی شهود ن  کیمحض تمثّالت مختلف در     

 نیبنـابرا ). Kant, 1998, A79/ B104, 211(» مینـام   مـی اهمـه رش مفهوم محـض ف یتعب

ن و  کـ ات مم کـ همـۀ ادرا  «ه  کم  ییانت دربارة مقوالت فاهمه بگو    کم همنوا با خود     یوانت  یم

ـ با... ابـد ی ارتباط   ین، هر آنچه بتواند به معرفت تجرب      یبنابرا معـروض مقـوالت واقـع      ... دی

,Ibid(» شود 1998 B164, 263.(  

 یی هـم بـه تنهـا      ینیشیـ م محـض پ   یا مفـاه  یه مقوالت   کرد  کد توجه   یهمه، با  نیبا ا 

چ یه«ه  ک چرا   . را فراهم سازند   ینیشی پ یفیام تأل ک صدور اح  ي برا يط ضرور یوانند شرا ت  یمن

,Ibid(» وان از مقوالت محض بـه دسـت آورد  ت یم را نیفیۀ تألیقض 1998, B289, 334 .(

 ذهـن  ی جـز افعـال منطقـ   يزیـ  چ،هم محـض فاهمـ  یه مفاهکوان گفت ت  یمن  یبراعالوه  

از . نـد یآ  یمـ ار  ک، در قلمرو تجربه به      یستند و فقط در پرتو اطالقشان بر شهودات حس        ین
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ام حاصل از تجربـۀ     که اح کن است   یم محض فاهمه فقط ا    یدة مفاه یفا«ه  کن روست   یهم

 ندارند، نسبت به    یاختصاص ن و یمه تع ک حا  از افعال قوة   کی چیه نسبت به ه   ک  را یسطح

لۀ یورد و به وسـ   آ  یم فراهم   یلّک آنها اعتبار    يق برا ین طر ی و از ا   سازد  یمن  یآن افعال متع  

ن یـ ب، بـه ا   یرتـن ت یبد). 169،  1370انت،  ک(» سازد  یمن  کلّاً مم ک را   یام تجرب کـآنها اح 

 عناصـر   ي و ضـرور   ینیشیـ  پ یمحلّ تالقـ  ،  ینیشی پ یفیم تأل ک ح کیه  کم  یسر  یمجه  ینت

 ینیشیـ  پ یفیم تـأل  که ح کرد  کد توجه   یاما با .  و محض است   ینیشی پ ی و مفهوم  يشهود

ه کـ  يا یه در آن تمثّالت حـس ک است )act of consciousness (ی فعل آگاهکیقتاً یحق

 مبـدل   يا  ه دارند، در پرتو اطالق مقـوالت فاهمـه بـر آنهـا بـه ابـژ                یانک م -ی زمان یصورت

ه کـ د گفـت  ین حال بای در ع . است ینیشی پ یفیم تأل ک ح کی يه متعلق ضرور  کوند  ش  یم

 از اصـول و قواعـد       يا  سلـسله  يریارگک  مرهون به  ،ینیشی پ یفیم تأل ک ح کی ینیاعتبار ع 

 ینیشیـ  پیفیم تـأل کـ  حکی در ی و مفهوميف عناصر شهود  ی تأل ي برا ي و ضرور  ینیشیپ

 ،دن به تمثّالت شهود به مدد مقوالت محـض فاهمـه        یگر، وحدت بخش  یبه عبارت د  . است

 خود  یرد منطق کارکه از ساختار و     ک است   ي و ضرور  ینیشی پ ی اصول يریرگاکمستلزم به   

 بـر مقـوالت     و هـم ی بر شهودات حـس   همیی استعالي شده باشند و به نحو    یذهن ناش 

ـ ا.  قابل اطـالق باشـند    ینیشی پ یفیم تأل ک ح کیف آنها در    ی بر تأل   محض فاهمه و هم    ن ی

ده یـ نام» مـۀ محـض   هلّ فا کـ اصول  «ا  انت آنها ر  که  ک اند  ی اصول ي و ضرور  ینیشیاصول پ 

مطـرح   را   ين اصـول و قواعـد     ی چنـ  ،ییل استعال یانت در مبحث تحل   که  کنی ا لیدل. است

م محض یا مفاهی ارتباط مقوالت    ی چگونگ یی استعال نیی تب يه برا کن است   ی است، ا  کرده

 وجـود   یه در هر شهود حـس     ک يثّرکند، و تمثّالت مت    ذهن یه صرفاً افعال منطق   کمه،  فاه

م ی متوسل شو  ینیشیم محض پ  یگر از مفاه  ی د يا  پارهه به   کست  ین ن ی جز ا  يا  هارند، چار د

گـر ربـط و     ی د ي فاهمه برخاسته باشند و از سـو       یرد منطق کارک از ساختار و     ییه از سو  ک

ان، داشـته   کـ  زمـان و م    یعنیت،  ی حساس ینیشی محض و پ   يها  صورت با   ینیشی پ ینسبت

 شهودات محض و مقوالت     ي و ضرور  ینیشی حلقۀ اتّصال پ   ن منطقاً بتوانند  یباشند و بنابرا  

 مقوالت محض فاهمه و     ه هم با  ک را   ی و محض  ینیشیم پ یمفاهن  یانت چن ک. محض باشند 

 مقـوالت   يهـا   هلکشـا  «،ت دارند ی سنخ ی شهودات حس  ي و ضرور  یلّک يها  صورت با    هم

 يهـا  هلکاما شـا . ده استی نام)schema of the categories of understanding (»فاهمه

 حلقـۀ اتّـصال مقـوالت و        ،ینیشیـ  و پ  یی اسـتعال  ي بـه نحـو    چـه   اگر ،زیمقوالت فاهمه ن  
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ار کـ  بـه  یامکد در قالب احیه از سنخ مفهومند باکنی ايوند، به مقتضاش  یمشهودات واقع   

 در قالـب  ینیشیـ  و پي ضـرور ی مفهـوم  يهـا   هلکن شـا  یـ ار گرفتن ا  کاما به   . گرفته شوند 

اربرد کـ  خواهـد بـود تـا    ینیشی و پ ي از اصول و قواعد ضرور     يا  سلسلهابع  ر ت ی ناگز ،امکاح

ز ی منطقاً تجـو    را ینیشی پ یفیام تأل ک در قالب اح   ها  هلک از آن شا   کی هر   ي و ضرور  مناسب

ه کم  ی در دست ندار   یلیچ دل ی ه ین قواعد و اصول   ی و گرنه بدون متوسل شدن به چن       ند؛ک

د یـ رد و چـرا با کـ د اطـالق  یـ  از مقوالت فاهمه باکی دامک را بر ها هلکن شای از ا کی دامک

واهـد  خ  یمـ  محـض    لّ فاهمـۀ  کـ انت با توسـل بـه اصـول         ک هکنجاست  یدر ا . ردکن  یچن

ل یـ ه در پرتـو تحل    کمه را   ه محض فاهمه بر مقوالت محض فا      يها  هلک اطالق شا  یچگونگ

ه کـ  یالت، بر هر دسـته از مقـو      يدة و یبه عق . ندک، اثبات   اند  هشف شد ک مقوالت   ییاستعال

ت، نـسبت و جهـت بـه دسـت       یـ فیکت،  یـ مکام نـاظر بـه      ک اح ،ییل استعال یدر پرتو تحل  

 يهـا   هلکه شـا  کـ  را   یل اصـو  يو. انندر  یمم  ک ح ینیشی پ ي، ضرورتاً اصول و قواعد    اند  هآمد

 )axioms of intuition (»هوداصـول متعارفـۀ شـ   «، ت ضروتاً تـابع آنهاینـد  یمکوالت مق

 »ی حـس ك ادرا يهـا  یابیـ  شیپـ « ت را   یـ فیک يهـا   هلک شـا  م بـر  کده است؛ اصول حا   ینام

)anticipations of perception(تـشابهات  « مقوالت نسبت را يها هلک، اصول ناظر به شا

 مقـوالت جهـت را   يهـا  هلک و اصول مربوط بـه شـا  )analogies of experience (»تجربه

  . نام نهاده است)postulates of empirical thought (»یر تجربکاصول موضوعۀ تف«

  ی؛ مقوم وحدت آگاهییمن استعال. 5

ض و ـ محـ یودآگاهـ خ یرض نوع ـدون ف ـا ب یه آ کد  یآ  یمش  ی پ سؤالن  ینجا ا یاما در ا  

لّ فاهمۀ محـض، اطـالق   ک مقوالت از اصول يها هلکت شایوان از تبعت  یم منطقاً   ،ینیشیپ

 و  يف ضـرور  ی، و تـأل   یحس بر مقوالت فاهمه، اطالق مقوالت فاهمه بر شهودات          ها  هلکشا

ه بنـا بـه   کاد شده ین امور یا همۀ ای شهود سخن گفت؟ آکی در  ی حس يها  ه داد ینیشیپ

ستند و  یـ  ن ينـد واحـد   ینـد، فرا   دستگاه ذهن  یرد منطق کارکار و   فرض، برخاسته از ساخت   

ه همـۀ   کن است   یانت ا ک پاسخ   ستند؟ی ن ی آگاه ینیشی و پ  يمنطقاً مستلزم وحدت ضرور   

 )unity of consciousness (»یوحدت آگاه« به نام يند واحدی فرایه در طاد شدیامور 

تاً رد ضـرو  یگر، همواره با  یبه عبارت د  . اند  هوند خورد ی به هم پ   ینیشی و پ  ي ضرور يبه نحو 

 يهـا   ه داد ي و ضـرور   ینیشیـ  پ يه بتواند به نحـو    ک وجود داشته باشد     يا  هسوژة شناسند 
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ن یـ  مقـوالت فاهمـه را بـر ا        .دانها وحدت بخشد  ند و ب  کف  ی تأل ي را در شهود واحد    یحس

لّ فاهمـۀ  کند و اصول  کن مقوالت محض اطالق     ی را بر ا   ها  هلک شا .ندکشهود واحد اطالق    

  .ندک اعمال ها هلکمحض را بر شا

 اسـت،   ی آگـاه  ینیشیـ  و پ  يه مقـوم وحـدت ضـرور      کـ ن سوژة شناسنده    یحال اگر ا  

 چـرا   .اد شده را انجـام دهـد      ی يارهاکند  ه بتوا ک باشد، منطقاً محال است      ی تجرب يا  هسوژ

وجـه از    چی و بـه هـ     اند  هان تجرب ک ام ینیشی و پ  يط ضرور ی شرا اد شده خود،  ی يارهاکه  ک

  فـرض و   شین پـ یتـر  يادیـ ه بنکـ  هـم    يا  هن سـوژ  یبنـابرا . انـد   ه اخـذ نـشد    یتجربۀ حـس

 ی خودآگـاه یواند نوعت یماد شده است، ن   ی يارهاک انجام   یشرط منطق  شین پ یتر  يضرور

از .  باشـد )empirical or psychological self- consciousness (یختشنا روانا ی یتجرب

 و ینیشیـ  پيه بـه نحـو  کـ  يا  هانت به هنگام بحث از سـوژة شناسـند        که  کن روست   یهم

 و ضـامن قـوام، انتظـام و         سـازد   یمـ  قـادر    ینیشیـ  پ یفیام تأل ک ما را به صدور اح     يضرور

نـد، دوگونـه   ک یمـ ر یـ  تعب)ego, I (»مـن « بـه   آنانت ازک است و یوحدت معرفت انسان

ا یـ » مـن «ن دو   یـ  از ا  يو. رده است ک کیکامالً از هم تف   کرا  » من«ا دوگونه   ی یخودآگاه

 یی و مـن اسـتعال  )empirical I( یمن تجرب: ر به دست داده استیسه تعب» یخودآگاه«

)transcendental I( یختشنا روان؛ من) psychological I(  ی و مـن منطقـ) logical I( ؛

انـت،  کدة یـ بـه عق . )I as subject ( و من به عنوان سوژه)I as object (من به عنوان ابژه

 . مـوردنظر اسـت  یختشنا روان و یتجربمن  » من از خودم آگاهم   «: مییوگ  یمه  ک یهنگام

ت یـ ه هو کـ  اسـت    ی شخـص  ی خودآگـاه  ی از نـوع   یکحـا » مـن «ن گـزاره    یـ ه در ا  ک چرا

گـر،  یهـد و بـه عبـارت د       د  یمـ ن سخن را نـشان      یندة ا ی گو یختاشن  روانا  ی یکیولوژیزیف

 را هرگـز  یا منطقـ ی ییاما من استعال  . ن گزاره به عنوان ابژه لحاظ شده است       یدر ا » من«

 ین من برخالف من تجربیه اک چرا . دانست ي ماد يا جوهر ی ی جوهر نفسان  کیوان  ت  یمن

» جـوهر « محض   د تا بتوان مقولۀ   وش  یم واقع ن  ،ی هرگز متعلّق شهود حس    یختشنا  روانو  

شـرط   شین پـ  یتـر   يفـرض و ضـرور     شین پ یتر  يادیه خودش بن  ک بل ،ردکرا بر آن اطالق     

 کیـ ه  ک یا منطق ی ییانت، من استعال  ک به نظر    .است» جوهر «ینیشیاستفاده از مفهوم پ   

ه کـ  يزیـ را چ یـ ست؛ ز یـ ل آن ن  او متد ي از سنخ مفهوم به معنا     ی است، حتّ  یسوژة منطق 

 ياربردن هرگونه مفهوم است، منطقاً از سنخ مفهوم بـه معنـا           ک به   یی استعال شرط مطلقاً 

 یین در وصف من استعال    یبنابرا. واند بود ت  یم ن  واقع شود  یمکه بتواند محمول ح   ک يزیچ
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 صـرفاً  یی مطلقـاً اسـتعال  ین خودآگـاه یـ ه اکـ وان گفـت  ت یمن ن ی جز ا  يزی چ ،یا منطق ی

). 182 ،1370،همـان (» به موضوع نامعلوم آنها    است   ی باطن يدارهایارجاع پد «عبارت از   

 ي جـوهر   بـه  یین مـن اسـتعال    یـ ل سـاختن ا   ه مبد کانت معتقد است    ک ،ن رو یهماز  

 مغالطـۀ  کیـ  ابکـ  ارتيند، بـه معنـا  کر عمل ک تفيه بتواند به عنوان مبنا ک ینفسان

دارها قابـل   یـ قـاً فقـط بـر پد      یه دق کـ  - تیردن مقوالت جوهر و علّ    ک و اطالق    یمنطق

ه از من   کن بدان معناست    یا. ستیدار ن یه اصالً از سنخ پد    ک است   يزی بر چ  - نداطالق

ن مـن   یـ ه ا ک چرا   .وان سخن گفت  ت  یمن ن ک متعلّق تجربۀ مم   کی به عنوان    ییاستعال

شرط  «ن فقط به عنوانیان تجربه است و بنابراک امییگانه شرط مطلقاً استعالی خود،

 هـا   هه در آن مـن از همـۀ ابـژ         کـ شه  یـ  هرگونـه اند   ی وحدت منطق  یعنی،  ]رکتف [يصور

,Kant(» مستقلّ است 1998, A398, 362( دیآ یمار ک، به.  

از آن بـه عنـوان نـشانۀ        » ییمـن اسـتعال   «ش از   یشتر مراد خـو   یح ب ی توض يانت برا ک

بـه  .  اسـت ینی معنا و مدلول نامعيه دارا ک است   يزیه دالّ بر چ   کرده است   کاد  ی یمحض

 اسـت   یان ته یامالً م ک ینیشی و پ  ي تمثّل ضرور  کیانت  کنظر   در   ییگر، من استعال  یعبارت د 

ـاه  کـ م  ییم بگو یوانت  یمه فقط   ک مفهوم است، بل   کیه آن   کم  ییم بگو یوانت  یم ن یحتّ«ه  ک  یه آگ

). Kant,1993, A346/ B404, 331 (» مالزم و همـراه اسـت  م،یه با همۀ مفاهک است یمحض

ه مـن  کـ م یید بگـو یـ م، بایی سـخن بگـو   ییتر دربارة من استعال    قیم باز هم دق   یاگر بخواه 

ن ی در عـ ی ول. معرفت و تجربه استیاد منطقیه بنک است  ی مطلق یی سوژة نها  ،ییاستعال

 يود و امـر شـ  یمـ  واقـع ن يچ شهودیه متعلّق هک چرا . داشتیوان از آن تمثّل   ت  یمحال ن 

ن و یتـر  يادیـ  از بنه صـرفاً عبـارت    ک ندارد، بل  ي وجود ه از خودش  کو است   یتکامالً سوبژ ک

، ی، با هرگونه تمثّل   یمک ح ه با هرگونه  ک فاهمه است    یرد ساختار منطق  کارکن  یتر  يضرور

 با هرگونه معرفت    یلّک و به طور     يا  همقول ، با هرگونه  یفی، با هرگونه تأل   يبا هرگونه شهود  

امالً کـ  سوژة   ،ییه من استعال  کورزد    می انت اصرار ک.  همراه است  ینیشی پ ي به نحو  يا  هو تجرب 

 برخاسته از آن اسـت و       ی آگاه ي و ضرور  یلّک،  ینیشیه وحدت، قوام و انتظام پ     ک است   یمطلق

ـ یه تحت هـ ک است یان ته یامالً م ک یر منطق ی تعب کین حال خود آن     یدر ع   واقـع  يا هچ مقول

,See: Kant, 1993, A356(وان داشـت  ت یم از آن نیچ تمثّلین هیود و بنابراش یمن بـه  ). 338

ـ کم  کـ  ح کیـ  در قالـب     یمک با هرگونه ح   ییستعالن من ا  یانت، ا کدة  یعق  و  ي، ضـرور  یلّ

 از يا هچ مقولین حال تابع هی در عی ول؛ همراه است)I think (»شمیاند یممن  «ینیشیپ
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محمـل  « داشته باشد، ینیلول معچ مدیه هکآن ی به خودکست، بلیمقوالت محض فاهمه ن  

، »شمیاند یممن «م کن  حی ا. است)the vehicle of all the categories (» مقوالتهمۀ

ز برخالف یو ن) Kant, 1993, A354, 336(» ستی تجربه نکیخودش «انت، کر یبه تعب

ه بـه  ک است ی نفسانكه صورت ادراکبل«ست، ی نها هان معرفت به ابژ کمقوالت، شرط ام  

,Ibid(»  مقـدم اسـت  يا ه تعلّق دارد و بر هـر تجربـ  يا ههر تجرب 1993, A354, 337 .(

 و  يالزمـۀ ضـرور   » شمیاند  یممن   «ییم استعال که ح کند  ک یمانت ادعا   کن،  ی برا عالوه

ه کـ  اسـت    ي از تجربه، ضـرور    ي ضرور ی داشتن تمثّل  يه برا ک  چرا . تجربه است  یمنطق

واهد ـق نخـوژه تعلّـمثّل به سـرنه آن تـراه باشد و گـهم» مـشیاند یممن  «اـجربه بـت

,See: Kant (تـداش 1998, B132,  تعلّـق نداشـته   يا هچ سوژیه به هک یو تمثّل) 246-47

 خواهد بـود    یان ته یعنا و م  م  یبامالً  ک ین، تمثّل ی و معتبر نخواهد بود و بنابرا      ینیباشد، ع 

انـت، وحـدت    که به نظـر     ک است   ین گفتن یهمچن. رون است ین ب که از قلمرو تجربۀ مم    ک

وحـدت  « از آن بـه      يه و کـ » شمیـ اند  یممن  «م  ک در ح  یی من استعال  ینیشی و پ  يضرور

رده است، کر ی تعب)unity of transcendental apperception (»یی استعالی نفسانكادرا

 ،ب مفهوم و شهود در معرفـت یک تررایز.م و شهودات در معرفت استیب مفاهیکمقوم تر

 بـر  ینیشیـ  پيبـه نحـو  «ه کست، بلی نی مفهومیه خودش وحدتک است یمتضمن وحدت 

ـ ا). Kant, 1998, B131, 246(» ب مقدم استیک ترم ناظر بهیهمۀ مفاه ن وحـدت، بـه   ی

  شـهودات  یفیم و وحدت تأل   ی وحدت مفاه  ي و ضرورر  ینیشیاد پ یانت، نه فقط بن   کدة  یعق

)synthetic unity of intuitions(ان شـهود،  کـ ان فهم، امک وحدت امیاد منطقیه بنک، بل

لّ قلمـرو  کـ ه در ک است ین اصلیتر یان معرفت است و عالک امیلّکان تجربه و به طور    کام

ن یـ ضاح اــ ی ايانت براک). See: Kant, 1998, B135, 248(ود ش یمافت ی یمعرفت انسان

 یعنـ ی، ی در قلمرو معرفت انسانین اصل منطقیتر یعال» شمیاند یممن «م که حکمطلب  

ـ   یی اسـتعال  ی نفسان كش به ادرا  ی خو یبای راه ینگچگون است،   کدر قلمرو تجربۀ مم    ه  را ب

ه کـ نیبـا نـشان دادن ا     ) ز ساختن آن از شهود، و ب      یبا متما ) الف: ندک یمن  ییوه تب یدو ش 

  . مقوالت فاهمه به دست آمده استییل استعالی در پرتو تحلیی استعالی نفسانكادرا

ـ اند یمـ من «م کانت به حک یبای راهوة ی از دو شکیه هر کم  یوشک یمحال    كا ادرایـ » شمی

 یی اسـتعال ی نفـسان كدربارة تفاوت شـهود و ادرا  . میح ده یجمال توض  را به ا   یی استعال ینفسان

 داده يا هشیـ واند مقـدم بـر هرگونـه اند   ت یمه  ک است   یه شهود عبارت از تمثّل    کوان گفت   ت  یم
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ثـرات  که  کـ  يا  هدر همان سـوژ   » شمیاند  یممن  «م  ک با حـ  ي بدون ارتباط ضرور    اما .شود

بـه  ). See: Ibid, 1993, B132, 153(سـت  عنام یبـ  يوند، امــر شـ  یمافت یشهود در آن 

» شمیاند  یممن  «م  کح کید با   یر با ی شهود من باشد، ناگز    ه شهود، ک آن يگر، برا یعبارت د 

ـ اند  یمـ مـن   «م  کـ ن ح ین، خود ا  یبا وجود ا  . مرتبط باشد  در سوژه  ن و  یتـر   یاساسـ » شمی

 چیو هـ  خته اسـت    یانگ خود یه فعل ک است   ییمطلقاً استعال  سوژة   یفعل منطق ترین    لیاص

اشـت،  د  یمت  ی به حساس  ین تعلّق یمترـکه اگر   ـکرا  ـ چ .ت ندارد ی در حساس  یگونه مرجع 

م یه گفت ک ی در حال  . واقع شود  ید و متعلّق شهود حس    ی ابژه درآ  کیبه صورت    وانستت  یم

ـ    یهـ » شمیـ اند  یمـ من  «م  که از ح  ک مـن  «م  کـ ح. وان داشـت  تـ   یمـ  ن يا  یچ تمثّـل تجرب

 حاصـل   یعنـ یل است؛   ی محض و اص   ی نفسان ك ادرا کیانت حاصل   کبه نظر   » شمیاند  یم

ـ اند یمـ مـن  «ه تمثّـل  کنین ایه در عک است یآن نوع از خودآگاه   « ... دروآ یمـ د یـ را پد» شمی

د با هت یمخـودش ن ن یا). See: Kant, 1993, B132, 153(»  همراه باشديگریچ تمثّل دیواـن

 هـست، بـه شـهودات     فاهمه همۀف شهودات به واسط یه شرط تأل  ک یی استعال ی نفسان كادرا

 سـوژة  کیـ ن لحاظ شـوند و بـه   کن تجربۀ ممیه به عنوان متعلّقات راست  کهد  د  یماجازه  

ف شـهودات بـه وسـاطت فاهمـه         یم، تأل یه گفت کاما همچنان .  تعلّق داشته باشند   ییاستعال

 یی اسـتعال ی نفسانكن ادرایبنابرا. ن استک ممینیشی پیفیام تأل کفقط در پرتو صدور اح    

ن برخـوردار اسـت،     ک به تجربۀ مم   یبخش ه از خصلت ضرورت   ک» شمیاند  یممن  «م  کا ح ی

          و فقـط در     سـازد   یمـ ان  یـ  نما یخود را فقط در اطالق مقوالت محض فاهمه بر شهودات حس 

 را  یل در قلمرو معرفت انـسان     ی اص ی نفسان كن ادرا یه حضور ا  ک مقوالت است    يریارگک پرتو به 

ام فاهمـه   کـ  همۀ اح  ي و ضرور  یلّک يردهاکارکا  ی اگرچه مقوالت    نیبنابرا. میابی یم در یبروشن

 ك ادرا ینـیشــ یـواند وحـدت پ  ت  یم« فاهمه   یشه دارند، براست  ی ر یی استعال ی نفسان كدر ادرا 

   .)Kant, 1993, B145, 161(» درد آویدقوالت پلۀ میط به وسق را فیانفسن

  یانی مالحظات پا.6

 یفیم تـأل  کـ ه صـدور ح   کـ افـت   یوان در تـ   یمـ  یشـن م، برو یحال با توجه به آنچه گفت     

شتر یـ ه پ کـ همچنان. ن اسـت  ک است، چگونه مم   یی فلسفۀ استعال  یه مسألۀ اصل  ک ینیشیپ

شـهودات  :  عبارتنـد از   ینیشیـ  پ یفیم تـأل  کـ  صدور هـر ح    ي برا يم، دو عنصر ضرور   یگفت
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 a priori pure (ینیشیـ م محـض پ ی و مفاه)a priori pure intuitions (ینیشیمحض پ

conceptions( .  ه به تحل کم  ییوگ  یمحالانـت بـه   ک یبایـ  راه یه از چگـونگ ک یلیه با توج

م کـ  حکیه در قالب کل ی اصی نفسانكن ادرا یم، ا ی به دست داد   یی استعال ی نفسان كادرا

اد مطلقـاً  یـ  همـراه اسـت، بن  یمـ ک با هر ح  ینیشی و پ  ي ضرور يبه نحو » شمیاند  یممن  «

م یاگر بخواه .  است ینیشیپ یفیم تأل کمحض در هر ح   م  ی وحدت شهودات و مفاه    ییاستعال

عمـل  «ف عبارت اسـت از  ی تألینیشی پیفیم تألکه در هر حکم یید بگویم، باییتر سخن بگو  قیدق

 معرفـت   ]عمـل  [کیـ آنچه در   افتن  یدن و در  یمل فهم نار هم نهادن تمثّالت مختلف و ع      کدر  

ـ ). Ibid, A77/B103, 111(» افته استیثّر کدر آنها ت ـ ا اام  یه مـستلزم نـوع  کـ ن عمـل  ی

والت ـدد مقـ ـم بـه مـ  کـ  حکـیـ  به تمثّالت مختلف در   ي و ضرور  ینیشیپبخشی    وحدت

ه کـ نده اخذ شود، بل   کثرات شهود و از خود تمثّالت پرا      کواند از   ت  یماهمه است، ن  ـمحض ف 

 یی اسـتعال  يانت، امر کر  ی به تعب   و ودش  یم بدانها افزوده    ینیشی پ يهمواره ضرورتاً به نحو   

 فاهمـه بـه تمـثّالت    يضـرور بخـشی   وحدته عمل کرد که د توجین حال، بایدر ع . ستا

  انکـ ن شـرط ام   یمچنـ ه ه کـ هـد، بل  د  یمـ  رخ   ینیشی پ يبه نحو م نه فقط    کمختلف در ح  

,See: Kant, 1993( است ینیشیمعرفت پ B851, 646-47 .(انـت  که کـ ست ن رویاز هم

 لیـ ر قـوة تخ یناپـذ  ال، اجتنـاب ن حـ یعـ ورانه و در کورکرد کارکف را به یهمواره عمل تأل 

)faculty of  imagination(  نـده  ک به تمثّالت مختلـف و پرا ینیشیپبخشی  وحدتدر

بـود،    مـی  لیـ رد قـوة تخ   کارکن  یانت، اگر فاهمۀ ما فاقد ا     کدة  یبه عق . هدد  یمنسبت  

ـ ا. میاشتد  یم ن یگونه معرفت  چیه  مـا   يت آن بـرا   یـ ه ماه کـ ل  یـ  تخ رد قـوة  کارکـ ن  ی

 قـوة  يارادریـ  فعـل غ   کیـ م،  یم از آن آگاه شـو     یوانت  یم يدشوارته است و به     ناشناخ

 . اسـت ییختـۀ سـوژة اسـتعال   ی فعـل خودانگ کیا ی )faculty of representation (تمثّل

ثرات به مـدد مقـوالت محـض فاهمـه          کف  ی تأل ینیشی پ یفیم تأل ک، در هر ح   بین ترت یبد

 یی اسـتعال ی نفـسان ك از ادرای ناشـ فین تـأل یـ ل است و وحدت ا    یت قوة تخ  یحاصل فعال 

 مـا در  ینیشی پیفیم تألکانت، در صدور هر حکدة یبه عق). See: Ibid, A95, 127(است 

 براسـاس   ینیشیـ  پ ينده و مختلف را به نحـو      ک، تمثّالت پرا  یی استعال ی نفسان كپرتو ادرا 

ا را  له آنهـ  ین وسـ  یم و بد  یازس  یمان و زمان با هم متّحد       ک م ینیشی محض و پ   يها  صورت

م و سرانجام با استفاده     ینک یم يل بازساز یم و سپس آنها را به مدد قوة تخ        ینک یم كادرا

اد هـر   یـ ه بن کـ م  ینکد توجه   یاما با . مینک یم یآنها را بازشناس  » یوحدت آگاه «از مفهوم   



1389100ستان بهار و تاب/ 53سال  / 216شمارة / نی دانشکدة ادبیات و علوم انساۀنشری/ هاي فلسفی پژوهش

 ی و بازشناســـ )reproduction (ي، بازســـاز)comprehension (كف ادرایســـه تـــأل 

)recognition(    را یـ  استوار اسـت؛ ز یی استعالی نفسانك ادراي و ضرور  ینیشیپ بر وحدت

 كدن است و وحدت ادرا    ی وحدت بخش  ي به معنا  یفیم، اساساً هرگونه تأل   یه گفت کهمچنان

ـ  با البتّـه . اسـت بخـشی     وحدت هرگونه عمل    یی شرط مطلقاً استعال   ،یی استعال ینفسان د ی

 )extra- categorical (یولمقـ - فرای وحدتیی استعالی نفسانكه وحدت ادراکرد کتوجه 

بـه  » وحدت«ان سخن گفتن از مقولۀ      ک ام ینیشی و پ  ي ضرور یه خود شرط منطق   کاست  

 وحـدت مـن  نیاست و بنابرا» یلّکام کاح« از مقوالت محض فاهمه در قلمرو      یکیعنوان  

ه کـ  چـرا  .ستین» وحدت«هرگز تابع مقولۀ محض    » شمیاند  یممن  «م  ک در حـ  ییاستعال

ه در  کـ نیست تـا ا   ی ن یم مقول یاد شده اساساً از سنخ مفاه     یم  ک در ح  ییوحدت من استعال  

 یم متعـال ی، از سـنخ مفـاه  یولـ ق ایـ ن وحـدت، بـه طر  یا. دت واقع شودل مقولۀ وح  یذ

ن وحـدت  یـ ه به اک چرا .ستی بودند، نییه برتر از مقوالت دهگانۀ ارسطو ک هم   یمدرس

 ین وحـدت  ین چن یبنابرا. میا  هافتی مقوالت محض فاهمه دست      ییل استعال یدر پرتو تحل  

 کیـ  فاهمـه اسـت و       یرد منطق کارک برخاسته از ساختار و      ینیشی پ يضرورتاً و به نحو   

 ی و مقـول ی تجربـ يه فاقـد هرگونـه محتـوا   کـ  است یته انیصرف و م یاصطالح منطق 

ـ ا. ان تجربـه اسـت    ک ام یاست و صرفاً شرط منطق    ) یمفهوم( ن وحـدت شـرط مطلقـاً    ی

.  اسـت  ینیشی پ یفیام تأل کل در اح  ی قوة تخ  م به مدد  ی و مفاه  ف شهودات ی تأل ییاستعال

انـد   نک ممی هنگامینیشی پیفیام تألکاح« ه کم ییانت بگوکد همنوا با  ین رو، با  یاز هم 

ف در ین تـأل یـ  ايل و وحدت ضـرور یف تخی تألیعنی، ینیشی شهود پيط صوریه شرا ک

ـ کن بـه طـور   کـ  ممی مــعرفت تــجرب  ی را بـا نـوعیی اسـتعالی نفـسانك ادرا کی ، یلّ

  ). Kant, 1993, A158/ B197, 194(» میمرتبـط سـاز

 ی نفـسان  ك ادرا ییه وحـدت اسـتعال    کـ  گفت   وانت  یم،  ییل نها یب، در تحل  ین ترت یبد

ـ اند  یمـ من   «ینیشی و پ  يم مطلقاً ضرور  کدر ح » من« وحدت   یعنیمحض،   ، اصـل   »شمی

ه بـه   ک ،ینیشی پ یفیام تأل ک اح انکهد و  ام   د  یمل  یکانت را تش  ک ییاالصول فلسفۀ استعال  

ث یـ  بـودن و هـم از ح    یفیث تـأل  یـ  است، هـم از ح     یان تجربه و معرفت تجرب    ک ام يمعنا

ـ ک،  ینـ ی بسته به اعتبـار ع     -سره باز کی بودن   ینیشیپ ن ی و بنـابرا   ینیشیـ  و پ  ي، ضـرور  یلّ

. ل است ی محض و اص   ی نفسان ك ادرا ییو وحدت استعال  » شمیاند  یممن  «م  ک ح ییِاستعال

 یی اسـتعال یه معرفتـ کـ  یلّ معرفـت انـسان  کت ینیانت، اعتبار و عکب، به نظر   یتن تر یبد
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 یی مطلقاً استعال  ی خودآگاه ی بودن وحدت منطق   ینیشی و پ  يت، ضرور یلّکاست، در گرو    

 یی مطلقـاً اسـتعال  يا ه سـوژ ،انـت ک در فلسفۀ ییه من استعالکن بدان معناست ی و ا است

 یفیام تـأل کـ الب احـجربه را در قـ  ـ است و ت   ییتعالـ و اس  ینیشیه ضامن معرفت پ   کاست  

 ییدن به من اسـتعال یانت با رسکه کوان گفت ت یمن رو، یاز هم. سازد یمن  ک مم ینیشیپ

ه  فاهمـ رد مقـوالت محـض  کارکـ ل سـاختار و  یـ  آن در پرتـو تحل    یشف وحدت منطق  کو  

 یلّ قلمـرو معرفـت آدمـ   کـ ه براساس آن ک به دست دهد  از معرفتییتوانسته است الگو 

 ییاسـت؛ الگـو   »  محـور  -ییاستعال «یتر معرفت  قیر دق یو به تعب  »  محور -انسان «یمعرفت

 از ی بـه رجـوع بـه مقـوالت    يازیـ  نیت و اعتبار معرفت انسان  ینین ع ی تضم يه در آن برا   ک

انـت،  کن از نظـر     یبنابرا. ستی ن ی مدرس یم متعال یا مفاه ی ییل مقوالت دهگانۀ ارسطو   یقب

 در پرتـو وحـدت مطلقـاً    ینیشیـ  پیفیام تـأل کـ ان صدور احکم با توجه به ا یمعرفت انسان 

، تر قیبه سخن دق  . ی متعال ی است و نه معرفت    یی استعال ی، معرفت ی نفسان ك ادرا ییاستعال

 اسـت،   يه ضـرور  کـ ن بل کاد نه فقط مم   ی بن - خود ییه معرفت استعال  کانت معتقد است    ک

ن یانـت چنـ   که  کـ م  یید بگـو  یـ سـرانجام با  . اد محـال اسـت    ی بن -ری غ ی معرفت متعال  یول

افتن بـه مفهـوم     یـ  مقوالت محض فاهمـه و راه        ییه در پرتو استنتاج استعال    کشد  یاند  یم

 یرد منطقـ  کارکـ ل سـاختار و     یل در پرتو تحل   ی محض و اص   ی نفسان ك ادرا ییوحدت استعال 

ه کـ نـد   کچندان اند «ه مفروضات آن    ک را بنا نهاده است      یی استعال يا  ه فلسف ،مقوالت فاهمه 

ن روسـت  ی و از هم)Walker, 1978, 77(» ندیایق آن برنیوانند از عهدة تصدت یمان نکاکش

ا ی )the canon of pure reason (»قانون عقل محض«ش را ی خوییانت فلسفۀ استعالکه ک

  . نام نهاده است)the architectonic of pure reason (» عقل محضيمعمار«
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  ها نوشت یپ

ار رفتـــه اســـت و از واژة کـــبـــه » transcendent«شتر واژة یـــاربرد، بکـــن یـــ البتّـــه، در ا- 1

»transcendental «متر استفاده شده استک.  

ن سـه  یـ منحـصر بـه ا  » transcendental«اربرد واژةکه کته الزم است کن نیر اک البتّه تذ-2

 .ات داشته استی هم خارج از قلمرو فلسفه در عرفان و اله      يگری د ياربردهاکه  کست، بل یاربرد ن ک

,Runes, 1962:كن باره ریشتر در ای اطّالع بيبرا 319  .   
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