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 مقدمه

ن جديد )از دكارت تا هگل(، با يكي از بارزتري فلسفه فلسفه يعني دورهتاريخ در دوره سوم از ادوار 

توان نقطه ( مواجه هستيم. كانت را مي1229-1089منتقدان متافيزيك يعني ايمانوئل كانت)

ك نه دروني نقد كانت از متافيزيعطف و سرآغاز نگاه انتقادي نويني نسبت به متافيزيك دانست. 

 متافيزيك به با نگاه وي . به اين معنا كهستبلكه بيروني و معرفت شناسانه ا شناسانه؛و هستي

ه نظر . بپردازدميآن  علم بودن ، به پرسش از شرايط امكاناز بيرون و نيز در مقايسه با علوم

ايد. متافيزيك متواند شرايط امكان يك شناخت عيني يا علم عيني را احراز نكانت متافيزيك نمي

 اي از قضاياي تركيبي پيشينبه معناي دقيق كلمه، نه مجموعه اش،ي بنياديهااز جهت گزاره

اي از قضاياي تركيبي پسين. و از طرف ديگر به عنوان يك دانش، نه علمي است و نه مجموعه

هت تافيزيك را از جبه معناي علم منطق و رياضيات است و نه دانشي در رديف علم فيزيك. م

و نه  ( دانستتحليلي احكامشبه اي از شبه قضايا )مجموعهتوان مي (هااجزائش )به عنوان گزاره

 ،يك شبه علم و نه علم. اين نتيجه اش )به عنوان يك نظام(قضاياي حقيقي و از جهت كليت

ز يكي ديگر ا شناسي استعاليي كانت است. اما در اين ميانحاصل رويكرد و نقدِ معرفت

 اداري يامربوط به معن ،طرح استدر فلسفه كانت در باب نقد متافيزيك قابل  يي كههاپرسش

 معنا؟ بي معنايي متافيزيك است: متافيزيك از نظر كانت بامعناست يابي

ه بايد بدان اي كنخستين نكته كانت، فوق در باب فلسفه مسألهكه با طرح رسد به نظر مي

دي شده است و حتي خود داراي معاني متعد ،معناداريعنوان توجه داشت آن است كه امروزه 

به  .: فصل هشتم و نهم(1942)آگدن و ريچاردز، چند به چاپ رسيده است آثاري در اين باب

ز ست. ايژگي و وصفي براي الفاظ و جمالت امعنا ودر وهله نخست و اساسا  رسد كهمي نظر

به عالم زبان دانست. اما از طرف ديگر ما  توان كاربرد اوليه و اصلي معنا را مربوطاين جهت مي

 ،ابطه علّي يا معلولي ميان دو چيز، رخاص ، كارن مانند زندگيشاهد كاربرد معنا در عالم غير زبا

ه و تَبَعي ثانوي را بايد يهايي ويژه اشياي خاص و... نيز هستيم. چنين كاربردهاحاالت و وضعيت

با معنايي در عالم معنايي و بي گفت كه توانمي سادهبراي درك تمايز فوق، به بياني دانست. 

ا بودن ي بيهوده مربوط به يو در عالم غير زبان زبان مربوط به مهمل و مستعمل بودن است

 .و... است نبودن

در سطوح مختلفي مطرح شود؛ يعني در  معناييمعناداري و بي ۀمسالبا اين وصف بايد  

 يي، پرسش از معنا، هم از جهت زباندارسطوح مربوط به زبان و غير زبان. مثال در باب معني
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 يث غيرزباني، مثال در پرسشو هم از حجمله  پرسش از معناي يك واژه ياگيرد مانند صورت مي

 ي وداراز معني نيز با دو سطح از متافيزيك از حيث معني كانت . در نقاديزندگي معناي از

و  متافيزيكي و... گان و جمالتاز جهت واژ مثال زباني يعنيسطح معنايي مواجه هستيم: بي

 .غيرزباني يعني از جهت بيهوده بودن يا نبودن آنسطح 

كانت، اين مقاله بر آن  معنايي متافيزيك از نظربي داري واز معني پرسش با تمركز بر حال 

 :آن را در ذيل دو سوال مورد تحقيق قرار دهداست تا 

شناختي متافيزيك آنگونه كه براي فلسفه معاصر موضوعيت و آيا اساسا نقد زبان -1

داري معني مسألهآيا محوريت دارد، در فلسفه كانت نيز از موضوعيت برخوردار است؟ 

دارد يا  اهي در نقد كانت، جايگو برجسته معنايي متافيزيك، به نحو صريح و بارزبي و

 آنكه يا ،شناختي نيز به متافيزيك پرداخته استآيا كانت با رويكرد و نقدي زبانندارد؟ 

 تنها زمينه كلي چنين نقدي در كانت وجود دارد؟

داري و هاي كلي بر محور معنينكات و داللتها وزمينهاي از وجود پاره با توجه به -2

معنايي لزوما به بي ،مالحظاتي چنيندر فلسفه كانت، مجموعه  معنايي متافيزيكبي

 در چه سطح و حدي؟ و ؟ شودمنجر مي داري آنمعنيبه انجامد يا متافيزيك مي

قد ن اهدپرسش نخست آن است كه كانت آنگونه كه در فلسفه معاصر شكلي پاسخ  

هاي داللت و هاوجود زمينهاما نشده است.  مسألهدرگير اين متافيزيك از حيث زبان هستيم، 

آن  پاسخ كلي پرسش دومتوان رد كرد. معنايي متافيزيك را نميداري و بيكلي در باب معني

بدين صورت كه  داري زباني است.اوال متافيزيك از حيث اجزاي خود داراي معني است كه

ت، مانند جوهر، علي يژه )واژگان متافيزيكياي از واژگان و جمالت ومتافيزيك به عنوان مجموعه

متافيزيكي مانند نفس غيرمادي است، جهان حادث  ، امكان، نفس، تجرد و... و جمالتوجوب

با لحاظ متافيزيك به عنوان يك علم  ثانيا دار است...( معنيالوجود موجود است و.است، واجب

معنايي زباني است و بي از نظر كانت دچار ،متافيزيك يك علم است ادعا كه و نظام علمي، اين

معنايي غيرزباني بي و در نهايت بايد گفت كه مجموعه متافيزيك دچار معناي محصلي ندارد.

 نيز هست.

و  به بحثدر فلسفه كانت را  ي زيرمدعا بر آن است تا چهار اين نوشتارخالصه به طور  

 :بررسي بگذارد
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مورد  در فلسفه كانتد توجه است، ي معاصر مورهازبان آنگونه كه در فلسفه مسأله نخست، 

ر حوزه نكات و استلزاماتي دو  هاقابليتاين فلسفه از  عنايت نيست. هر چند بايد پذيرفت كه

 برخوردار است. -معنايي متافيزيكبي از جهت معناداري يا-زبان و متافيزيك

عني م ولي ،از نظر كانت واژگان و جمالت متافيزيكي اگرچه معرفت بخش نيستند دوم،

  هستند. داربخش و معني

، در متافيزيك يك علم استسوم، متافيزيك به عنوان يك علم يعني در قالب اين ادعا كه 

نابراين را ندارد، بمعنايي زباني گرفتار است. از آنجا كه متافيزيك شرايط يك علم بي بن بست

 معناست.بي عنوان يك علممعناست پس به بي اشوجه است و علم بودنبي آن اِسناد علم به

يعني بيهوده است. از آنجا كه است، معنايي غيرزباني بي چهارم، كليت متافيزيك دچار

شود، پس منتهي نمي خود مباحث و مطالب متافيزيك به غايات و اهداف مورد نظرمجموعه 

  بيهوده است.

ر حسب ب مدعاي فوقچهار  و مستندات مربوط بهداليل  تفصيل به بهو  به ترتيب در ادامه 

 شود.اشاره مي فلسفه كانت،

 موضوعیت زبان در فلسفه كانت مسأله( 0

خست، : نتوان مورد بررسي قرار داددر دو سطح مي موضوعيت زبان براي فلسفه كانت را سألهم

خود فلسفه سطح برد و دوم، در سر ميه كه كانت در آن ب تاريخ فلسفه اي ازدوره سطح در

برد داراي شرايط، اي كه كانت در آن بسر ميسوال اين است كه آيا دوره سطح اولنت. در كا

اي مورد هيا نه؟ سوال ه استكافي براي رويكرد زباني به متافيزيك بود ها و بسترهايمولفه

 انيا آيابه نقد متافيزيك چيست؟ ث رويكرد اصلي خود فلسفه كانت كه اوالنظر در سطح دوم اين

 زبان و نقد متافيزيك از جهت مسألههاي كلي در باب ها، نكات و داللتزمينه ازفلسفه كانت 

 ؟زبان، برخوردار است يا نه

 متافیزیك نسبت به دوره فلسفيانتقادي  رویكرد (الف

توان يم ،اريخ فلسفه در طي كل سه دوره يونان، قرون وسطي و جديد )و نه معاصر(با رجوع به ت

اذعان ( metaphysics)قادي با متافيزيكباب مواجهه انت به يك وجه اشتراك سلبي در

دي ي انتقاهاتمام جريان و غالبِ اصلي اشتراك سلبي مذكور آن است كه رويكرد . وجهداشت
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بوده ن معنايي آن يعني رويكردي زبانيداري و بيمعني مسألهدر باب متافيزيك، معطوف به 

ي، شناختمختلف هستي رويكردهاي و انكارها با تكيه بر هاها و سنجشنقادي است. بلكه

دوره فلسفه معاصر يعني از اوايل قرن . تنها در اندبودهشناختي، كالمي )الهياتي( و... معرفت

داري معني مسألهگرايي است كه ( و تحصلpositivism) بيستم و با ظهور موج پوزيتيويسم

ورزي قرار گرفته است. محور اصلي فلسفه ،در حوزه علوم و آنگاه در حوزه متافيزيك

اقعيت وص ودار در خصهمه آنچه كه بتوان به نحو معنيها بر اين باور بودند كه پوزيتيويست

ه، دني است. معناي يك گزارپذير يعني حسيات، بيان شاهدهگفت، از طريق توصيف امور مش

بي رداري است، اساسا روش تجمعنيين كننده مربوط به روش اثبات آن است و روشي كه تضم

اند و نه متناقض، معني دارند؛ تنها اگر به نحو تجربي ليليايي كه نه تحهاست. خالصه، گزاره

ست ماخ، جي هاي ارنديدگاه معني هستند.هاي متافيزيكي بيند. بنابراين گزارهپذير باشتحقيق

 و 22:  1949)ودبرگ،  تدگاه در نظر گرفيتوان در ذيل اين دير و رودولف كارناپ را مياِي ا

 Linguistic) «زباني ۀففلس»ت عنوان تر خود تحدر ادامه، اين ديدگاه در شكل كامل .(24

Philosophy)  تحليل زباني»يا»(Linguistic Analysis)   .فلسفه زباني مطرح شد

مسايل  حسب آن راه حل در باب زبان است كه براي يا تحليل زباني صرفا نظرگاه فلسفي ويژه

از الفاظ كليدي و ويژه در خود زبان جستجو  ايپيچيده فلسفي از طريق مداقه در كاربرد پاره

شود. ويتگنشتاين متاخر، رايل، آستين، هِر، استراوسن، وارناك و... بيش و كم به اين فلسفه مي

 تعلق دارند. 

ي جمالت اردبا طرح پرسش از معنيجريان فلسفي اخير كه معطوف به زبان متافيزيك بود،  

متافيزيكي آغازيد و آنگاه در ادامه به نظريه حل يا منحل كردن مسايل متافيزيكي از طريق 

زبان منتهي شد. در واقع در مورد مواجهه فلسفي با واقعيت در دوره نخست و دوم )يونان و 

وجود در افق موجود بماهو م نظر بر اين بود كه بايد با واقعيت ،قرون وسطي يا عصر متافيزيك(

ن بود ايمواجه شد. در دوره سوم )عصر شناخت( نظر بر كه مقوالت متافيريكي، شب و بر حسب

 و بر حسب بنيادها و شرايطشناخت نقادي شده و ارزيابي شده  كه بايد با واقعيت در افق

يت در ه بايد با واقعاين بود كروبرو شد. در دوره چهارم نظر بر آن  )غيراستعاليي يا استعاليي(

در دوره نخست و دوم به فيلسوفان مواجه شد.  معنايي آنبي يا يدارمعني افق زبان و بر حسب

 و در دوره چهارم به دنبال شناخت ويژه از واقعيتبودند، در دوره سوم در پي خود واقعيت دنبال 

ر آن به د فلسفه كانتكه  ايدورهنتيجه آنكه  .در باب واقعيت دارزبان معني يا دارواقعيت معني
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اي چالش فضرويكرد زباني به متافيزيك و  دوره كرد،رد و فضايي كه در آن تنفس ميبُسر مي

براي آن  ايچنين مواجهه توان نتيجه گرفت كه. بنابراين مينبوده است زباني با متافيزيك

 موضوعيت و اصالت نداشته است.

 متافیزیك نسبت بهفلسفه كانت  انتقادي رویكرد( ب

تافيزيك م ت فهماني خود فلسفه كانت بهنسب و انتقادي رويكرد در اين مقام پرسش اين است كه

ست؟ آيا نقد آن چي عه، در مقام فهم وكانت با مابعدالطبي« نسبت»نوع چيست؟ به بيان ديگر 

خي و به منزله ريعه با رويكرد تاتاريخي است )يعني بررسي مابعدالطبي-اين نسبت از نوعِ جدلي

ني بررسي )يع آن(؟ يا از نوع زباني استبه تاريخي مانند نسبت هگل -ديالكتيكييك جريان 

 م وجودي استآن(؟ يا از قس مانند نسبت ويتگنشتاين به عه با رويكرد تحليل زبانيمابعدالطبي

 ر بهمانند نسبت هايدگ تانسيالاگزيس چوب امور وجودي وعه در چار)يعني بررسي مابعدالطبي

)يعني بررسي براساس شرايط معرفت در باب  اليي استشناسي استعآن(؟ يا بر حسب معرفت

ب چيزي جز سنجش خرد نا»كانت در پاسخ اين پرسش معتقد است كه كار او  يعه(؟مابعدالطب

وه ه اين قهايي است كناختش خرد به نحو كلي و در رابطه با همه شسنج ،نيست و مراد از آن

  .(A XII) «تواند در تحصيل آنها بكوشدمستقل از هر تجربه مي

ا ر مقام فهم و نقد آن، اساسمابعدالطبيعه د كانت به كه رويكرد با اين وصف بايد گفت

ن ديگر معرفت شناختي( است. به بيا رويكردو مبتني بر شرايط معرفت )يا  استعاليي رويكردي

ردازد. با اين پشناسي استعاليي است كه به فهم و نقد مابعدالطبيعه مي كانت بر حسب معرفت

ران( اساسا ها و ويتگنشتاين و ديگشود كه پروژه كانت )بر عكس پوزيتيويستتوضيح روشن مي

وم و از جمله زبان زبان عل معنايي در حوزه زبان يعنيبي ي يادارمعطوف به تعيين معني

  .متافيزيك، نبوده است

 معنایي متافیزیكبي ي ودارمعني مسألۀطرح  و امكان نهت و زمیكان ۀفلسف (ج

زبان درگير نشده است. اما از طرف  مسألهبا  دارروشن است كه كانت به نحو مستقل و دامنه

 رح آنيا امكان ط مسألههاي توجه به اين توان به نحو جسته و گريخته و كلي زمينهديگر مي

ه به نحو هايي كتوان به ديدگاهمي گاهي در فلسفه كانتبدين صورت كه را در آثار كانت يافت. 

يم و همه مفاه»ي در زبان است، برخورد كرد مانند اينكه: دارمالك معني مسألهمرتبط با كلي 

به همراه آنها همه اصول، حتي آنها كه امكانا پيشيني هستند، به شهودهاي تجربي مرتبطند، 
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  «بار عيني خواهند بودربه ممكن، آنها جداي از اين ارتباط فاقد اعتاي يك تجهيعني به داده

(B 298). دارند و تنها كاربرد تجربي را مجاز مي»نويسد: ن مييا وي در باب مقوالت چني

د معنا روند به كلي فاقوقتي در مورد متعلقات تجربه ممكن يعني عالم محسوسات، به كار نمي

اي است كه[ ميزان و مالكي ... ]مابعدالطبيعه حوزه»نويسد: نيز مي .(B 724) «خواهند بود

آن[ در معني ]دربي هاي سستِساختنِ ]دعاوي[ سنجيده درست، از پرگويي مطمئن براي تمييز

 .(09: 1922)كانت،  «دست نيست

امكان  و بنابراين زبان مسألهتوان از رابطه غيرمستقيم فلسفه كانت با از طرف ديگر مي

اب شناسان انگليسي آ.س يوئينگ در اين بنيز سخن گفت. يكي از كانت طرح چنين مبحثي

اگر چه كانت به ارتباط ميان مالحظات اخذ شده از مطالعه در ماهيت زبان، »نويسد: ميچنين 

ند با ككند كه منشا متافيزيكي را كه طرد ميدهد و تالش نمياي نشان نميبه فلسفه عالقه

-شناسانه تعيين كند ]با اين وصف[، نتايجي كه در باب مابعدالطبيعه مطرح ميمالحظات زبان

هاي بسياري از فالسفه معاصر دارد، و جاي شگفتي است كه ت آشكاري با بحثسازد، شباه

 ات تري از اين شباهت به عمل نيامده است. به اين فالسفه بايد توصيه كردپيشتر، استفاده جامع

 «بذول دارندكنند، به كانت مبخشي از توجهي را كه اين گونه سخاوتمندانه نثار ويتگنشتاين مي

(Ewing, 1967: 178 ،19: 1925به نقل از اسكروتن).  

 موضوعیت زبان در تفسیرهاي جدید از كانت

دور جديد مطالعات و زبان در فلسفه كانت بايد افزود كه  مسألهيد امكان طرح در باب تاي

انت سفه كسي زبان، در باب فلبه اين طرف در نزد فالسفه انگلي 1428يرهايي كه از سال تفس

ظراند ارحان بر اين نته از شزبان دارد. اين دس مسألهصورت گرفته است، نشان از عنايت آنها به 

ي ت و اچ جاسمي پحجمي مانند شرح كمهاي پررحبه جاي تدوين و تنظيم ش بهتر است كه

لي به يتحلاي كه در آنها از منظر فلسفه ونهبه گ ،تري عرضه شودجمكم ح هايون، تحليلپيت

قرن  فهاي مرتبط با مسايل مورد عالقه فالسهاي وي به شيوهدگاهآراي كانت نظر گردد و دي

ون با اوسرنين آثاري متعلق به پي اف استبيستم، مورد ارزشيابي و سنجش قرار گيرد. يكي از چ

 يريفه كانت را با سوگ( است. اين اثر فلسthe bounds of sense) مرزهاي حسعنوان 

 ونتراوسدهد. براي نمونه اسم و شرح قرار ميمورد فه تعارفسفه زبان مفلمشخص در حوزه 

( از the principle significance) داريعنياصل مص از در اثر خويش به طور مشخ



  14، شماره 45ستان پاييز و زم، 18سال  ،اهی فلسفیژپوهش/ 188

 ,Strawson) دهدي و معيار تجربي پيوند ميبگويد و آن را با شرايط تجرنظر كانت سخن مي

1989: 241). 

 رحطو امكان  كلي هايوجود زمينه توانمي نتيجه كلي حاصل از مباحث فوق آن است كه

  را در فلسفه كانت پذيرفت.معنايي و... بي ي وداراز حيث معني زبان مسأله

 داري زباني در سطح واژگان و جمالت متافیزیكمعني مسأله( 2

در ادامه، واژگان و جمالت متافيزيك است.  معنايي زبانيِبي مربوط به معناداري يا دوم مسأله

ه در فلسف ها/ جمالت متافيزيكواژگان و سپس گزاره /مفاهيم يدارنخست به داليل معني

 ود:شاما پيش از آن به بيان توصيف كلي كانت در باب متافيزيك اشاره ميپردازيم. مي كانت

 چیستي متافیزیك

فلسفه كانت مورد نقد قرار گرفته است، چيست؟ معموال در افيزيك كه در يفي از مترا و تعمعن

در  بيعهتصور كانت از مابعدالطشود كه بيان تصور كانت از مابعدالطبيعه بدين نكته اشاره مي

بر اين  (Caygill, 1995: 291) تع آن اسي از آن قرار دارد و تابراستاي توصيف وُلف

ه خود ق در مبادي آنها كانداز كلي به واقعيات و تحقيچشمعبارت از داشتن  اساس مابعدالطبيعه

)نفس(  و انسان ، جهانسازد، به عالوه بحث در خداگر ميوجودشناسي جلوه را در مباحث عام

دانشي كه با مجموعه »روند: ترين ثمرات و نتايج آن به شمار ميترين و اصليكه عالي

 اش فقط حل اين مسايل ]خداوند،آهنگ نهايي ،هاي خود ]مباحث كلي و امور عامه[داركت

  .(B7) «آزادي و ناميرايي[ است جهان،

وان تاگر بخواهيم تصور كانت از متافيزيك را به معنايي دقيق تر و كلي تر ترسيم كنيم مي

د. در عين گيرميگفت كه متافيريك، دستگاهي نظري است كه براساس الگويي خاص شكل 

كلي الگوي  يك هاي متعددي سخن گفت اما همه آنها دارايتوان از متافيزيكحال كه مي

گونه و نظامند از مفاهيم و تعاريف و اصول اي دستگاههستند. بدين معني كه شبكه مشترك

يزيك، فهستي و آنگاه در مورد جهان، مبدا و انسان هستند. به بيان ديگر متاكل انتزاعي در باب 

. با شناسي استشناسي، مبداشناسي و انسانشناسي، جهانهاي هستينظامي مركب از بخش

ها، ناشي از موضوع و شيوه و روش تشكيل متافيزيك و عناصر و اين وصف تفاوت متافيزيك

كانت توصيفاتي در باب سطوح مختلف متافيزيك هاي آن است و نه الگوي كلي آنها. مولفه

 تمام ادوار متافيزيك را به به انداز ويدهد تا چشمازه را ميت كه به ما اين اجارائه داده اس
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فت كه توان گييد كلي مدعاي فوق ميأ. براي تبدانيم نيز تمام انواع آن مربوط و متافيزيكي

ار برده را به كاي براي هر مابعدالطبيعه آينده مقدمهخود تعبير  تمهيداتكانت در عنوان كتاب 

با  خواهيم پرداخت.( تر مدعاتر و جزييهاي كانت، به تاييد دقيقاز طريق تحليل ادامه،)در است

م داد متافيزيكي تعميسه دوره  توان بر هركانتي از متافيزيك را مي يمعناالگو و  اين وصف

 يعني:

هاي افالطون، ارسطو، اين دوره شامل متافيزيك «:متافيزيك كالسيك»دوره  (1

الت ها بر حسب مقوسينا، مالصدرا، اكويناس و... است. اين متافيزيكفلوطين، ابن 

 اند. صرف مانند مُثل، هستي، صورت، احد، وجود و... شكل گرفته

توان ا را ميهاين متافيزيك «:متافيزيك مدرن»متافيزيك يا  دوره جديد و پسا دكارتيِ (2

در عين ا هشد. اين متافيزيكدر نزد دكارت، اسپينوزا، اليب نيتس، ولف و هگل جويا 

و مبتني بر حقايق جديد فلسفي از  ولي مرتبطاند، بر حسب مقوالت محضحال كه 

 اند.شناخت و تاريخ شكل گرفته قبيل

ب ها بر حساين متافيزيك «:متافيزيك معاصر»ب متافيزيك يا دوره متاخر در با (9

ند. اشكل گرفته باب حقايق، مقوالت منتزع از علم جديد و با الهام از نظريات آن در

-از ديدگاه ايمربوط به ماترياليسم ديالكتيك و متافيزيك وايتهد و پاره هايمتافيزيك

 گيرند.در ذيل اين معنا از متافيزيك قرار مي ،فيلسوفان-هاي فيزيكدان

عني ي )يا نوع دوم( كانت به متافيزيكي مربوط به دوره دوم تيجه آنكه در عين حال كهن

 از متافيزيك وي تحليل و توصيف و نمونه مباحثي كهاما با توجه به  متافيزيك مدرن، نظر داشت،

 )يا توان گفت كه از نظر وي هر سه دورهمي كند )كه در ادامه مالحظه خواهد شد( ،مطرح مي

اي هنواقص و آسيب ها،دشواري و بنابراينمشابه ويت و ساختار متافيزيك از هاز  نوع( هر سه

 . يكساني برخوردارند

 واژگان مفاهیم / ي متافیزیك در سطح داردالیل معني-2-0

اري دكلي به ماهيت و الگوي متافيزيك در نزد كانت، به تامل در داليل معنياي پس از اشاره

آنها  د كه براساسنداليلي در فلسفه كانت وجود دارپردازيم. مفاهيم و واژگان متافيزيكي مي

ت از كان نگاهي به محتواي سنجشپذيرفت.  تافيزيك را از جهت واژگاني مدارتوان معنيمي
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ا ناختي آنهششناختي و نه زبانمفاهيم و واژگان متافيزيكي نشان از تحليل و نقد صرفا معرفت

 شود:اشاره مي (نقد مقام در همو  تحليل مقامدر )هم  از مفاهيم دارد. در ادامه به سنجش كانت

 كانت از متافیزیك در سطح مفاهیم تحلیل-الف

ست: و مفاهيم متافيزيكي ا يكي از تعاريف كانت از متافيزيك براساس نوع و سنخ تصورات

: 1922)كانت، «تحقيقاتي كه مبتني بر مفاهيم انتزاعي ]غيرتجربي[ باشد»متافيزيك عبارت از 

: 1908ت، كان«)شودمفاهيم صرف، مابعد الطبيعه ناميده مي نظامي از شناخت پيشيني»يا  .(49

 اند:برخي از ويژگيهاي تصورات و مفاهيم بنيادي متافيزيكي از اين قبيل .(94

، حاصل انتزاع از پديدارها نيستند. به «از جهت راه حصول»مفاهيم متافيزيكي  نخست،

: 1922كانت، ) تبار عقلي از امور دروني يا ... نيستندبيان ديگر محصول امور حسي و تجربي يا اع

45 ،49 ،04).  

ا و يعني داراي محتو هستند. ، پيشيني«از جهت محتوا و مفاد»مفاهيم متافيزيكي  دوم،

 .B XIV) و 04)همان:  مفاد حسي و تجربي نيستند

 و آنها محصول فرايند تحليل مفاهيم« روش تشكيل»دعاوي متافيزيكي از جهت  سوم،

واسطه ها به مندرجات بياساس فرايند گذر از موضوع موضوعات متافيزيكي است، اين دعاوي بر

 نديحاصل چنين فرايند و رگيمي شكل وارض و محموالت ذاتي يا تحليلي(طه آنها )عواس يا با

عريف عناصر اساس ت زيكي براوي اساسي متافيبه بيان ديگر دع ت.صيل اسسير از اجمال به تف

 :kant, 1989) گيرندل ميساختن مندرجات و لوازم و به مدد مفاهيم شك اصلي آن و آشكار

17,19 , A 484,B 512). 

انداز امور و مفاهيم كلي مورد و امور جزيي در پرتو و چشم در متافيزيك تصورات چهارم، 

عناوين  تحت افراد جزيي از آن جهت كه مصاديقي از كلي و گيرند.شناسايي و تحليل قرار مي

و... هستند، مورد پژوهش اصحاب متافيزيك واقع  و مفاهيم كلي مانند وجود، امكان، ضرورت

 .(A 714, B 742)زيك همانا امور و مفاهيم كلي استر متافيمتعلق پژوهش د شوند.مي

 / واژگانكانت بر متافیزیك در سطح مفاهیم  نقد-ب

پس از اشاره به تحليل كانت از مفاهيم متافيزيكي، به بخشي از نقد كانت در باب آنها كه به 

 شود:هيچ وجه از جنبه زبان شناختي صورت نگرفته است، اشاره مي
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و به  -كانت براي آنكه بتوان در مورد عينيت و حدود مفاهيم متافيزيكياز نظر -نخست

 تعالييشناسي اسسخن گفت، بايد تا حد الزم به مباحث معرفت -طور كلي هر مفهوم پيشيني

ساسا توجهي به در حالي كه اصحاب متافيزيك ا .(A 669, B 697) در مورد آنها پرداخت

آنكه عمده توجه آنها معطوف به طرح مباحث  ( و ياA 725, B 753) ندارند مسألهاين 

شناسي در مورد تصورات متافيزيكي است. اما روشن است كه بررسي و پژوهش وجود وجود

شناختي از نوع استعاليي در مورد آنها شناختي در مورد مفاهيم متافيزيكي با پژوهش معرفت

  متفاوت است.

ند قي دقيق از مفاهيم متافيزيكي مانبه نظر كانت امكان تعريف جامع و توصيف منط-دوم

جوهر و علت و ... وجود ندارد. دليل اين عدم امكان مربوط است به اينكه اوال متعلق و مصداق 

در مورد  «متعلق و مصداق»هوم يني مفاهيم متافيزيكي براي ما معلوم نيست. و ثانيا خود مفيق

( از  Ax7-241, B 756 9,-A 728 ,) هم و تاريك استمفاهيم متافيزيكي تصوري مب

توان گفت كه به دليل عدم امكان كشف يقيني در ارتباط با مصاديق مفاهيم اين رو مي

اموري مانند متعلق و مصداق در خصوص چنين مفاهيمي، بايد  متافيزيكي و نيز ابهام

 رهاي فلسفي را صرفا به عنوان توضيح و پيشنهادهايي براي مفاهيم داده شده در نظتعريف»

نه تعاريف دقيق منطقي. خالصه بايد ابهام و لغزنده بودن مفاهيم  .(A 730, B 758) «گرفت

 متافيزيكي را پذيرفت و تعريف دقيق آنها را نا ممكن انگاشت. 

مفاهيم متافيزيكي )و به تبع آن شناخت مابعدالطبيعي( منوط « حدود»حال از آنجا كه تعيين 

ه چنين توان بآنهاست، در اين صورت نمي« دقيق مصداقكشف »دقيق و آشكار و « تعريف»به 

كاري دست يازيد. وقتي كه ذهن تصور دقيقي از مفاهيم متافيزيكي و مصاديق آنها ندارد چگونه 

 را تعيين كند؟ ( متافيزيكي تواند حد و مرز و شعاع مفاهيم )و شناختمي

هيم كه گريبان مفا دوري بودن تعاريف مفاهيم متافيزيكي دشواري ديگري است -سوم

ابتناي معرِف بر معرَف درتعريف مفاهيم اساسي متافيزيكي ازقبيل وحدت  گيرد.متافيزيكي را مي

 شودو عرض يا علت و معلول سبب اذعان به دوري بودن تعاريف اين مفاهيم مي و كثرت، جوهر

(A 245). 
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ن تصورات اي»كه  تصورات متافيزيكي اين است در موردنقطه اوج نقد فلسفه كانت -چهارم

 ( و نيز نه119-119: 1925)اسكروتن،  «ند، اما نه متناقضهست ]ي معرفتي[ تهي و فاقد محتوا

 معني.بي

شود در نقدهاي فوق از مفاهيم متافيزيكي، مالحظاتي نتيجه آنكه همانگونه كه مالحظه مي

 خورد.معنايي( باشد، به چشم نميبي ي يادارمعنيصريح كه ناظر به نقد زبان شناختي )از حيث 

 جمالتها / گزارهي متافیزیك در سطح داردالیل معني -2-2

هاي متافيزيكي نيز نشان از گزاره ه محتواي سنجش كانت در مورداز طرف ديگر نگاهي ب

هاي زارهاز گ در ادامه به سنجش كانتشناختي آنها دارد. شناختي و معرفتتحليل و نقد غيرزبان

 شود:اشاره مي نقد( مقام در و هم تحليل مقامدر )هم  متافيزيكي

 ها كانت از متافیزیك در سطح گزاره تحلیل (الف

دهد، هايي را كه كانت به تصديقات و جمالت متافيزيكي نسبت ميتوان مجموع ويژگيمي

 چنين برشمرد:

ضاي است و اين اقت «بر تجربهاحكام مقدم »شناسايي متافيزيكي تنها شامل ، نخست

 .(42: 1922)كانت،  استمنابع اين نوع از شناسايي  خصوصيتِ

، احكام متافيزيكي به معناي اعم، يا احكام بنيادي و اساسي و مواد و مصالح كلي دوم

مانند  ؛(189-182،189 )همان: دانباشند، تحليليگيري آن ميمتافيزيك كه عناصر اصلي شكل

؛ وجود يعني آنچه منشا آثار عنوان موضوع وجود دارد آن است كه فقط به جوهر :كه اين قضايا

هاي مربوط به امور توان گفت كه گزارهآنچه كه مبدا تحقق شي است. مي است؛ علت يعني

 اند.عامه متافيزيك، همه تحليلي

ه ه معناي اخص، احكامي هستند ك، به نظر اصحاب مابعدالطبيعه، احكام متافيزيكي بسوم

دهند و هدف اساسي از متافيزيك به معناي اعم، ميشناسايي ما را نسبت به اشيا گسترش 

كه  يا اين قضيه جهت كافي حصول همين احكام معطوف به اشيا است. احكامي از قبيل اصل

 و انسان ، جهاناحكام مربوط به خداواحد است و  و بسيط وثابت است،  هر آنچه در اشيا جوهر

با اين وصف بايد پذيرفت كه  .(182-180)همان:  گيرندميدر همين حوزه مورد بحث قرار 

يعه مابعدالطب غايت .(189)همان:  احكام متافيزيكي به معناي اخص، بايد تاليفي ماتقدم باشند
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ه قضاياي در اولي براي وصول ب عمومي، مابعدالطبيعه خصوصي است و تشكيل قضاياي تحليلي

 .(189)همان:  تاليفي در دومي است

 امو بنياد احك ، با توجه به بند سوم بايد گفت كه احكام متافيزيكيِ عام، مبناچهارم

احكام تاليفي ماتقدم در متافيزيك به معناي خاص، محصول متافيزيكي به معناي خاص هستند. 

 .b7, 18)) باشندمتافيزيك به معناي عام مياحكام تحليلي در 

ابل اي كه امكان رفع اين تق، احكام متافيزيكي، احكامي مقابل هم هستند به گونهپنجم

سومي را، كه نه عيناً حكم نخست و نه عيناً  كمتوان براين اساس فرض و حوجود دارد و مي

ته را اين نك -به ويژه در معناي خاص -نگاهي به احكام متافيزيكي حكم دوم باشد، ارائه داد.

هستند كه به همراه مقابل خود، در همان حوزه  ايكند كه اين احكام به گونهروشن مي

. يعني يا بالفعل با گزاره مقابل آنها مواجهيم و يا اندو يا قابل طرح اندمتافيزيك يا مطرح شده

 ؛بالقوه از چنين ويژگي برخوردارند. اما نكته مهم آن است كه اين تقابل زدودني و فرارفتني است

ر برا تدارك ديد و آنرا پروراند آنگونه كه عيناً  ايانهمي حكم توان فرض ومي كه بدين صورت

 است و ، حادث و...متناهي جهان» دو حكمِ براي مثال دو حكم سابق و مقابل منطبق نيست.

  .(A 504, B 532) از اين قبيل است ،«است ، قديم و...جهان نامتناهي

 هاكانت بر متافیزیك در سطح گزاره نقد( ب

متافيزيكي، به بخشي از نقد كانت در باب آنها كه به هاي پس از اشاره به تحليل كانت از گزاره

 شود:هيچ وجه از جنبه زبان شناختي صورت نگرفته است، اشاره مي

دانيم كه احكام ( و ميP20 (4)تمام احكام اساسي متافيزيك تحليلي است) -نخست

حكام اگويند. بنابراين دهند و چيزي در مورد واقعيت نميتحليلي آگاهي ما را گسترش نمي

 توانند مانند احكام رياضي يا علمي در حوزه شناسايي قرار گيرند. متافيزيكي نمي

شود ممكن است چنين به نظر آيد كه فلسفه و متافيزيك با قضاياي تحليلي آغاز مي -دوم

 P) ردايي ما قرار گيتواند در حوزه شناسشود و ميولي در نهايت منجر به قضاياي تركيبي مي

اما براي پذيرش اين نظريه بايد نحوه گذر از احكام تحليلي به تركيبي آشكار گردد.  .((2) 18

به عالوه از آنجا كه تقسيم احكام به دو دسته تحليلي و تركيبي داراي حصر عقلي است و 
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از اين رو امكان گذر از يك قضيه تحليلي به  ،(P 14-18 (2)باشد)گسست آنها منطقي مي

 . تركيبي وجود ندارد

شوند بر اساس فرآيند گذر از موضوعات به احكامي كه در متافيزيك توليد مي -سوم

است و حاصل آن،  واسطه يا با واسطه آنها )عوارض و محموالت ذاتي يا تحليلي(مندرجات بي

باشد. با اين وصف نخستين پرسش چيزي جز سير از اجمال به تفصيل در حوزه مفاهيم نمي

آنهم تناقض  ،(P 15 (2)امي كه تنها بر اصل عدم تناقض مبتني است)اين است كه چنين احك

 توانند حقايقي را در مورد عالم خارجمنطقي، و ربطي به اشياي متعين خارجي ندارند، چگونه مي

 بيان كنند؟ 

حتي اگر اين احكام بر تناقض فلسفي نيز ابتنا يابند باز از چنان ابهام و كليتي برخوردارند 

نند حكم مشخصي در مورد عالم جزئي و اشياي طبيعي بيان كنند. آيا اين نكته بدين تواكه نمي

معنا نخواهد بود كه در احكام متافيزيكي )و نه مفاهيم(، عروض و اتصاف موضوعات و محموالت 

ذهني است؟ بدين معني كه موضوعات احكام متافيزيكي، اموري ذهني و  ،متافيزيكي

اند و محموالت آنها هم بر اساس همان سوبژكتيواند و بر اساس معيارهاي ذهني حاصل شده

تمام موضوعات و محموالت و با اين وصف گيرند. خالصه معيارها، وصف موضوعات قرار مي

 .(A 484 B 512) ارند و بسمتعلقات متافيزيكي تنها در ذهن حضور د

« اي تعريفيفلسفه»گيري اينكه حاصل چنين احكامي در نهايت منجر به شكل ديگر مسأله

( كه از فهم محض حاصل شده است .ولي آيا با احكامي كه محصول تعاريف P 19 (2)) است

ه نظر ب توان واقعيات را توصيف كرد و آنها را متناظر با اشيا و واقعيات دانست؟صرف است مي

يا منطقي و امكان واقعي اش كانت چنين گذري از تعريف منطقي به اوصاف واقعي، خلط امكان

 .(A 244 B 302) است

 توانندشوند ميمتافيزيكي مطرح مي احكامي كه به عنوان دعاوي و آراي فلسفي و-چهارم

دعا و نظريه و كاذب باشند. يعني امكان رفع هر دو م داراي هر دو طرف و دو مدعاي نادرست

توان از ابطال يا نقض يك طرف به و طرح نظريه سوم وجود دارد. با اين وصف هيچگاه نمي

اي وراي هر دو نظريه صدق قطعي طرف ديگر حكم كرد، چرا كه همواره امكان ظهور نظريه

در حالي كه در يك علم  .( A 504, 507, 529, B 532, 535, 557) وجود دارد

 را پذيرفت. توان چنين حالتينمي
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هاي متافيزيكي نيز مالحظاتي صريح شود در نقدهاي فوق از گزارههمانگونه كه مالحظه مي

 معنايي( باشد، در كار نيست.بي ي يادارشناختي )از حيث معنيكه ناظر به نقد زبان

 تعریفياي ي متافیزیك به عنوان فلسفهدارمعني -2-3

ذهني و غير  و تعريفي ايگذشت، متافيزيك خود را به عنوان فلسفه همانگونه كه در بند پيشين

ر در مورد كل هستي و د اي از توصيفات تحليليتعاريف مجموعهسازد. اين نمودار مي معرفتي

معنا بي به نحو في نفسهباب نفس، جهان و خدا هستند. كانت چنين مجموعه توصيفاتي را 

  معنا باشند.بي توانندنمي ،و تحليالتچرا كه اساسا مجموعه تعريفات  داندنمي

 امكان درك تصوري از مقوالت متافیزیكي-2-4

د خدا، مانن م متافيزيكيض منطقي شويم از مفاهيتوانيم بدون آنكه دچار تناقبه نظر كانت ما مي

د توانيزيك مي ما از متافيآگاهته باشيم. به بيان ديگر وري داشتيار و... دركي تصنفس، اخ

 Bو  B XXVII) ينيفي پيشام تاليديقي به معناي احكوري باشد ولي نه لزوما تصتص

XXVIII).  الزم به ذكر است كه پذيرش امكان تصوري در باب چيزي، مستلزم هم حصول

 (غير خبري جمالت ناقص يعني)هر چند در حد مركبات  دارو هم جمالت معني دارواژگان معني

 در باب آن چيز است.

 كاربرد واژگان متافیزیك در حوزه عقل عملي-2-5

در حوزه عقل عملي و نيز مفهوم غايت  كانت با كاربرد مفاهيم عقل محض از قبيل خدا و نفس

ها، و نيز تصديقات مربوط به آنها در همان حوزه با برهان نظم و... در رابطهدر باب تاريخ و 

داري مفاهيم و واژگان و نيز قضايا و جمالت است. اين خود، بهترين جواز براي معنيموافق 

اي از معناي خود را كه عقل تدارك ديده حداقل جنبه ،آيد. اين واژگانمتافيزيكي به شمار مي

حاال »نويسد: كانت در باب كاربرد مفاهيم عقل نظري در عقل عملي مي كنند.است، حفظ مي

ر نوع پيشرفتي را از عقل نظري در اين حيطه فراحسي ]عقل متافيزيكي[ مضايقه پس از آنكه ه

ماند كه تالش كنيم و ببينيم، آيا در زمينه شناخت كرديم، هم چنان اين راه براي ما باز مي

شوند كه ما را قادر كنند تا آن مفهوم عقالني متعالي امر نامشروط هايي پيدا نميعملي عقل، داده

كنيم، و به اين ترتيب، مطابق با اراده مابعدالطبيعه، از طريق شناخت پيشين خود كه را تعيين 

البته فقط از نظر عملي و به منظور عملي ممكن است، فراتر از مرز كل تجربه ممكن، حصول 
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ه اگر شويم ككنيم؟ و بنابراين ما اجازه داريم و حتي از طريق عقل نظري ]عقل نقاد[ دعوت مي

  .(B XIX) «هاي عقل عملي پر كنيمميدان را با دادهبتوانيم آن 

 شاكاربرد عملي است كه بايد گفت به نظر كانت عقل در كاربرد عملي همين راستايدر 

ندارد يعني به عنوان عقل عملي محض نيز در از حوزه نظري حال و روز بهتري  نيز از جهتي

ر خي»بر اين اساس است كه كانت پي امر نامشروط براي امرِ به لحاظ عملي مشروط است. 

رساند، اما به دهد كه جستجوي عقل عملي محض را به ثمر مياعلي را غايتي تشخيص مي

معني بداند[، دست بي جاي آنكه آن را توهم بخواند و ما را از تصديق آن زنهار دهد ] يا آن را

پاسترناك، «)اندوريشود كه براي آن ضراي ميبه كار دفاع از اين غايت و اصول موضوعه

1949 :52).  

فسه داراي نخالصه مفاهيم متافيزيكي در عين تهي بودن از حيث عينيت تجربي، به نحو في

 شوند و از حالت تهي بودنمعني هستند و با ورود به عرصه عقل عملي، داراي عينيت عملي مي

 آيند. محض درمي

 واژگان و جمالت ادبیات و حقوق ي در حددارمعني -2-6

ادبيات و حقوق و... درعين حال كه براي كانت در رديف علومي مانند  هايي از قبيل هنر وحوزه

 مالت آنهاواژگان و ج كند، وليا به عنوان علم ياد نميفيزيك و رياضيات نيستند و كانت از آنه

 واژگان و جمالت از نظر كانتتوان گفت كه . با اين وصف ميمعني نيستندبي براي وي

  ند.، داراي معني باشمتافيزيك د در عين علم نبودنِنتواننيز مي يمتافيزيك

 يفقدان تصریحات الزم براي گذر از نقد استعالیي به نقد زبان -2-7

معنايي ذاتيِ بي ميان عدم احراز شرايط استعاليي و معرفت شناختي با يكانت به نحو صريح

ي امابعدالطبيعي، رابطه هايِتصديقات و تركيب جمالت/ استدالل تصورات، جمالت// هاواژه

 سد.رمعنايي به متافيزيك به حد كفايت نميبي ر آثار كانت، اطالقبرقرار نكرده است. به عالوه د

 معنایي متافیزیكبي تفسیر پذیري دعاوي صریح كانت در باب -2-8

ناسانه )از معرفت ش ،متافيزيك مسألهممكن است گفته شود كه با وجود آنكه رويكرد كانت به 

نوع استعاليي( است ولي وي در فهم و نقد خويش در باب متافيزيك، مالحظات و اشاراتي 

 اي از تعابير كانت نشان از آنپاره معنايي آن مطرح كرده است. به بيان ديگربي صريح در باب

ي ا... ]مابعدالطبيعه حوزه»انگارد، مانند اين عبارت: معني ميبي كه وي زبان مابعدالطبيعه رادارد 
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هاي ساختنِ ]دعاوي[ سنجيده درست، از پرگويي است كه[ ميزان و مالكي مطمئن براي تمييز

ري را با اين وصف چنين تعابي .(09: 1922)كانت،  «معني ]درآن[ در دست نيستسست بي

 چگونه بايد فهم و تفسير كرد؟

معنايي بي شود كه در اين عبارتدر پاسخ بايد گفت كه اوال با تامل در عبارت فوق روشن مي

مبنايي بي دليلي وبي به كار رفته است و در نهايت ناظر به و بيهودگي به معناي سست بودن

بير عه خواهد آمد اين تي آنها. ثانيا چنانچشناختمعنايي زبانبي و نه لزوما دعاوي متافيزيكي است

  معنايي در سطح علم بودگي متافيزيك است و نه سطوح ديگر.بي دال بر

 اشمتافیزیك در سطح علم بودگي زباني معنایيبي مسأله-3

معنايي متافيزيك بي و تاكيدات كانت، اساسا با معنايي و هاحليلكه با توجه به ترسد به نظر مي

 مطرح است. كانت نيز علم بودن متافيزيك ز لحاظ نظام متافيزيكي و در سطحبراي وي ا

 هاي دانش انساني موضوعيت و تعينفيلسوفي است كه براي سطح نظام و علم بودگي شاخه

-توان گفت كه هويت يك علم را صرفا در حد جمع جبري گزارهقايل است. وحتي مي ايويژه

ني مبت در سطح علم بودگي متافيزيك، معناييبي گفتني است كه طرحاما  داند.هايي چند نمي

 سستي و و بر نقد استعاليي و بنابراين براساس فقدان استانداردهاي معرفت شناسي استعاليي

شرايط  ،نظام متافيزيكي است. به بيان ديگر چون متافيزيك با فرض علم بودن بنياد بودنبي

  معناست.بي اشاستعاليي حاكم بر علوم را ندارد، پس علم بودن

، نخست با عنايت به علومي مانند رياضيات و فيزيك در طريق تثبيت اين ادعاست كه كانت

ز سازد كه آيا متافيزيك نيرا مطرح مي هابرد و اين سوالعلم بودن متافيزيك را زير سوال مي

تواند علمي در رديف فيزيك و رياضيات باشد؟ آيا شرايط امكان علم بودگي براي متافيزيك مي

ي هاآيا مجموعه دعاوي متافيزيك از چنان استحكامي برخودارند كه بتوانند ويژگينيز مهياست؟ 

ذكور م يهارسد كه چون پاسخ پرسشوي در ادامه به اين نتيجه مي يك علم را داشته باشند؟

معني است. يعني علم بودن، محمول بي ،متافيزيك يك علم استاست، پس اين جمله كه منفي 

تافيزيك ماست كه بگوييم  داراين جمله معني از نظر وي ي براي متافيزيك نيست. امادارمعني

 ما چه دانايي خود را به ثبوت رسانيم و»بيان كانت مويد اين ادعاست: اين . يك شبه علم است

را به نحو قطعي روشن سازيم، چرا كه ديگر  علم نماچه ناداني خود را باالخره بايد ماهيت اين 

 .(09: 1922)كانت،  «توان جريان امور را بر روال كنوني آن ادامه دادبه هيچ وجه نمي
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، داراي دو معناي در نزد كانت كه واژه علم گفته شود نيز ممكن است با نوعي مسامحه 

هايي مانند فيزيك و رياضي و... است حقيقي و مجازي است. معناي حقيقي آن مربوط به حوزه

 يدارهايي از قبيل حقوق و ادبيات و.... با اين وصف معنياش مربوط به حوزهو معناي مجازي

 علم، امري نسبي خواهد بود. يعني نسبت به معنايي از علممعنايي متافيزيك به عنوان يك بي و

معني است بي ،متافيزيك علم استرود، اين جمله كه كه در مورد فيزيك و رياضي به كار مي

 معني است. انند ادبيات و...، جمله مذكور بايي مهااما نسبت به كاربرد علم در حوزه

 معنایي غیر زباني متافیزیكبي مسأله -4

 ابب مهم و اساسي در در عين حال غير استعاليي ولي نقدمعنايي غير زباني مبتني بر يب

كليدي كه كانت در باب متافيزيك در مقدمه  بررسي ليست اوصاف منفيِمتافيزيك است. 

 رزبانيغي معناييوصف بيامكان اسنادِ  نشان از ،آورده استنقد عقل محض ويراست دوم خود بر 

ر بيان به تصريح يا به كنايه، د عابير خودو در ديگر ت كانت در مقدمه مذكوردارد.  را بر متافيزيك

به مواردي مانند عدم توفيق، عقب گرد كردن، حركت  ،اوصاف منفي اساسيِ متافيزيك

... و ، عدم مقبوليت عام، نااميدسازي، اختالف نظر حاد و فيصله ناپذيرنه، بيهودگيكوركورا

  .(B VII)دندار متافيزيك غيرزباني معناييبي پرداخته است كه در مجموع داللت بر

هستند كه متافيزيك گرفتار ي نظري و عملي هاناشي از وضعيت يمعنايبي نوعاين  

ان در باب جه ي نظري است كههابيهودگي و عدم توفيق آن ناشي از عدم تامين وعده آنهاست:

داده است. عقب گرد آن مربوط به بازگشت دائمي آن به گذشته و مشغول شدن  و مبدا و نفس

وح راهي است كه در بدان و غرق شدن در آن است. حركت كوركورانه آن ناشي از عدم وض

هاي خويش از شناخت ايخرد آدمي در رده» نويسد:كانت ميپيش گرفته است و همينطور. 

نار زند، تواند كشوند كه آنها را نميهايي سربار آن ميداراي اين سرنوشت ويژه است كه پرسش

واند تشوند، ولي خرد نميها به وسيله خود طبيعت خرد در برابر خرد نهاده ميزيرا اين پرسش

 «ودرها از تمام توان خرد آدمي فراتر ميها پاسخ گويد؛ زيرا پاسخ به اين پرسشبه اين پرسش

(A VII). هايي ]متافيزيكي[ كه دانش خواهي او را همواره دمي در پرسشخرد آ» افزايد:نيز مي

كانت  .(A 856, B 884)«دست نياورده استه اي بكنون از آنها نتيجهاند... تامشغول داشته

عدالطبيعه اگر ماب»نويسد: معنايي غيرزباني متافيزيك است چنين ميبي در بيان ديگري كه مويد

يك علم است چرا مانند علوم ديگر قبول عام و دائم نيافته است و اگر علم نيست چه شده است 



  111 /معنایي متافیزیكبي داري یاكانت و مسألۀ معني

 گرددكه همواره به صورت علم متظاهر بوده و فاهمه آدمي را با اميدهايي كه هرگز نه قطع مي

 (09: 1922شود، معطل ساخته است؟)كانت، و نه برآورده مي

ر اش و در كنار ديگاالذهانياز آنجا كه متافيزيك در مقام تحقق و حالت بين حاصل آنكه

معرفتي يا زباني( از اوصاف منفي مهمي برخوردار  علوم و در جريان تاريخي خود )و نه صرفاً

 ارزش است.بي ثمر وبي يعني علمي بيهوده و ،معنايي غيرزباني نيز هستبي بنابراين دچار ،است

 گیرينتیجه

وان از تنقطه تالقي و مواجهه كانت با مابعدالطبيعه از حيث زبان آن نيست. در عين حال كه مي

اين حيث نيز نظر كانت را جويا شد. اما روشن است كه اساسا مواجهه كانت با مابعدالطبيعه، 

م لهايي را كه كانت براي مابعدالطبيعه به عنوان يك عشناختي است. هم، سنخِ ويژگيمعرفت

-شناختي دارند، مانند موضوع، روش، شرايط، نظام و...؛ و هم دشواريشمرد، وجه معرفتبرمي

جود شناختي دارند از قبيل ووجه معرفت شمرد، اساساًهايي را كه كانت براي مابعدالطبيعه برمي

 سوء فهم، ابهام، مغالطي بودن، تحليلي صرف بودن، جدلي بودن، تعريفي بودن و... . با اين

 ايمله، جمتافيزيك يك علم استبه نظر كانت در عين حال كه از طرفي تعبير  وصف اساساً

، ولي ندازا نيستند و فاقد عينيتهاي مابعدالطبيعي معرفتهمعني است و از طرف ديگر گزاربي

 معني باشند.بي آيد كه واژگان و جمالت متافيزيكيمات الزم نمياز اين مقد

كانت، در سطح محدود و  شناسي استعالييمعنايي از معرفتبي ي ودارمعني مسألهتابعيت  

ايط داراي شر و در سطح علم، متضمن تناقض باشد ،جمله/ گزاره يعني در سطح معيني است.

ه حصول منجر بتنها  ،كص معرفت شناختي متافيزي. در نتيجه ضعف و نقاستعاليي نباشد

 مسألهشود. پس يعني در سطح علم بودگي آن مي خاص ايدر محدوه معناييبي دشواري

مام سطوح ت شود و نهمربوط مي متافيزيك« يا علم نابودگي علم بودگي» به مرتبه معنايبي

 آن. 

ط نتواند شراي« علمي»اين است كه اگر  اوال كانتشناختي معرفتدر واقع نقطه تمركز 

استعاليي و معرفت شناختي را احراز كند، با توجه به معناي خاصي كه از علم وجود دارد، اين 

، داراي معناي محصلي نخواهد بود. با اين وصف بايد گفت كه جمله آن يك علم است جمله كه

براي مابعدالطبيعه  علميگر محمول معنا خواهد بود. به بيان دبي ،مابعدالطبيعه يك علم است

ي يعن ؛براي آن است درختبه كار بردن محمولي مانند  معناست و همانندبي بط و بنابراينربي



  14، شماره 45ستان پاييز و زم، 18سال  ،اهی فلسفیژپوهش/ 112

-معنايي بدين معناست كه نميبي . بنابراينمابعدالطبيعه درخت استمانند آن است كه بگوييم 

يات داد. حمل علم بر فيزيك و رياضتوان محمول علم را بر علوم و متافيزيك، به يكسان نسبت 

ولي نه آنكه بتوان همان معناي محصل و واحد را در مورد  ،معناي محصل و واحدي دارد

 متافيزيك در نظر گرفت.

به عالوه چنانچه گذشت داليل متعدد ديگري گواه بر اين است كه كانت در مباحث خود 

را نشانه نگرفته است. نيز در مباحث معنايي كل سطوح متافيزيك بي به نحو صريح و مستدل،

ت ناي خاص )بر اساس مالك كليعينيت به معنظريه مربوط به متافيزيك در نزد كانت، ميان 

ه ي بدارمعنيايده  ويژه مانند فيزيك و رياضي و...( با يو ضرورت و در ارتباط با حوزه علوم

 ايصورت كه حصول عينيت در حوزهي در كار نيست. بدين ، تالزم، در عين ترابطاشمعناي كلي

 مطلق آن معناييبي ي آن نيز هست ولي فقدان عينيت در حوزه اي، مستلزمدارمستلزم معني

  نيست. حوزه

معنايي غير زباني متافيزيك، لزوما نتيجه و تابعي از سنجش بي در نزد كانت حكم به 

اريخي و هاي عملي و تيعني ضعف ،تي مقام ثبوهااستعاليي او نيست. بلكه مربوط به ناتواني

االذهاني است كه گريبان آن را گرفته است. نگاهي به پرونده متافيزيك در عرصه تاريخ و بين

 ي اساسي در باب آن دارد.هانشان از ضعف ،اشتحقق تاريخي

ي مختلف متافيزيك از قبيل فقدان معرفت هاو آسيب هاضعف توان ازميدر نزد كانت 

يخي(، )وجه تار و جدلي بودن متافيزيك )وجه معرفت شناختي(، پايان دوره متافيزيك بخشي

معنايي بي (،)وجه روان شناختي گرايش به متافيزيك و ناگزيري اه متافيزيكياجتناب ناپذيري نگ

معنايي غيرزباني متافيزيك به عنوان بي عنوان يك علم )وجه زبان شناختي( و متافيزيك به

-بي از تواننمياوال  اما ؛سخن گفت تاريخ محقق شده است )وجه تاريخي و عيني(،آنچه در 

بايد معناداري زباني آن را در سطح حداقل ثانيا  و سخن گفت اشآن در تمام سطوح ييمعنا

 پذيرفت.  هامفاهيم و گزاره

واند از تتوان بدين نتيجه هم اشاره كرد كه به نظر كانت متافيزيك ميبا اين وصف مي

اما نه به عنوان يك مجموعه  ،جهت واژگان و جمالت و معاني آنها به واقعيت خود ادامه دهد

بخشي  الهام شأن تواند در آينده به حضور معنوي ومعرفت بخش. متافيزيك مييا نظام يا علم 

 كمتافيزيو حداقلي ولي نه به حضور تام و معرفت بخش خود. كاربرد معنوي  ،خود ادامه دهد
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)سود بردن از زبان متافيزيكي در طراحي جدول  كانت توان به انحاي مختلف در فلسفهرا مي

)سود  هايدگر ،هانوكانتي از قبيل هاو ديگر فلسفه مقوالت و تحليل استعاليي و متافيزيكي(

 ت.سو... به نظاره نش بردن زبان متافيزيكي از قبيل وجود و عدم و امكان و... در تحليل دازاين(
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