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مسعود
دانشيار گروه فلسفه ،دانشگاه تبريز
چكیده
اينكه آيا از نظر كانت متافيزيك ،معنادار است يا نه ،مسأله اصلي اين نوشتار است .در اينجا برآنيم
تا در راستاي اين مسأله كلي ،نظر كانت را در ذيل دو سوال زير مورد بررسي قرار دهيم:
-1اساساً معناداري و بيمعنايي متافيزيك آنگونه كه در فلسفه معاصر محوريت دارد ،براي كانت نيز
موضوعيت داشت؟ آيا معنيداري و بيمعنايي متافيزيك مسأله اصلي و بنيادي كانت است يا تنها زمينهها
و داللتهايي كلي در ميان است؟
-2در صورت وجود زمينهها و استلزامات و داللتهاي كلي در باب معناداري و بيمعنايي متافيزيك در
فلسفه كانت ،ديدگاههاي وي به چه جهات و چه سطوحي از معناداري و بيمعنايي در باب متافيزيك
مربوط ميشود؟
پاسخ سوال نخست آن است كه به نظر ميرسد كه اوالً رويكرد و نقد كانت از متافيزيك را ميتوان
معرفت شناختي و البته از نوع استعاليي آن دانست و نه از منظر زبان (يعني براساس متافيزيكِ زبان،
فلسفه زباني ،فلسفه زبان متعارف يا زبان شناسي) ،ثانياً از حيث مسأله محوري ،معنيداري يا بيمعنايي
متافيزيك ،نه مسأله اصلي كانت است و نه آنكه فلسفه وي به نحو واضح و متمايز و مستقلي ،متضمن
چنين مسألهاي است .ثالثا ميتوان پذيرفت كه فلسفه كانت از زمينهها ،داللتها و استلزامهايي در باب
مسألۀ معنيداري و بيمعنايي متافيزيك برخوردار است .اما سوال دوم ،دو سطح از معناداري يا بيمعنايي
را ميتوان در فلسفه كانت به دست آورد :الف-سطح زباني :از دو جهتِ اجزا (يعني از جهت واژگان و
جمالت متافيزيكي) و كل (به عنوان نظام وعلم متافيزيكي ) و ب -سطح غير زباني .در سطح زباني،
اوالً واژگان و جمالت متافيزيكي بيمعني نيستند؛ ثانياً اين ادعا كه :متافيزيك يك علم است ،بي
معناست .در سطح غير زباني ،مجموعه متافيزيك به دليل عدم وصول به غايات و ،...بيمعنا دانسته
ميشود.
واژگان كلیدي :فلسفه كانت ،نقد متافيزيك ،سطوح بيمعنايي و معناداري ،با معنايي زباني ،بيمعنايي
زباني ،بيمعنايي غيرزباني.
* تاريخ وصول94/08/26 :

تأييد نهايي94/10/04 :
E-mail: masoud_omid1345@yahoo.com

**

فلس
 /94ژپوهشاهی فی ،سال  ،10پاييز و زمستان  ،95شماره 19
مقدمه
در دوره سوم از ادوار تاريخ فلسفه يعني دوره فلسفه جديد (از دكارت تا هگل) ،با يكي از
بارزترين منتقدان متافيزيك يعني ايمانوئل كانت( )1724-1804مواجه هستيم .كانت را ميتوان
نقطه عطف و سرآغاز نگاه انتقادي نويني نسبت به متافيزيك دانست .نقد كانت از متافيزيك نه
دروني و هستيشناسانه؛ بلكه بيروني و معرفت شناسانه است .به اين معنا كه وي با نگاه به
متافيزيك از بيرون و نيز در مقايسه با علوم ،به پرسش از شرايط امكان علم بودن آن ميپردازد.
به نظر كانت متافيزيك نميتواند شرايط امكان يك شناخت عيني يا علم عيني را احراز نمايد.
متافيزيك از جهت گزارههاي بنيادياش ،به معناي دقيق كلمه ،نه مجموعهاي از قضاياي
تركيبي پيشين است و نه مجموعهاي از قضاياي تركيبي پسين .و از طرف ديگر به عنوان يك
دانش ،نه علمي به معناي علم منطق و رياضيات است و نه دانشي در رديف علم فيزيك.
متافيزيك را از جهت اجزائش (به عنوان گزارهها) ميتوان مجموعهاي از شبه قضايا (شبه احكام
تحليلي) دانست و نه قضاياي حقيقي و از جهت كليتاش (به عنوان يك نظام) يك شبه علم و
نه علم .اين نتيجه ،حاصل رويكرد و نقدِ معرفتشناسي استعاليي كانت است .اما در اين ميان
يكي ديگر از پرسشهايي كه در فلسفه كانت در باب نقد متافيزيك قابل طرح است ،مربوط به
معناداري يا بيمعنايي متافيزيك است :متافيزيك از نظر كانت بامعناست يا بيمعنا؟
به نظر ميرسد كه با طرح مسأله فوق در باب فلسفه كانت ،نخستين نكتهاي كه بايد بدان
توجه داشت آن است كه امروزه عنوان معناداري ،خود داراي معاني متعددي شده است و حتي
در اين باب آثاري چند به چاپ رسيده است(آگدن و ريچاردز :1392 ،فصل هشتم و نهم) .به
نظر ميرسد كه در وهله نخست و اساسا معنا ويژگي و وصفي براي الفاظ و جمالت است .از
اين جهت ميتوان كاربرد اوليه و اصلي معنا را مربوط به عالم زبان دانست .اما از طرف ديگر ما
شاهد كاربرد معنا در عالم غير زبان مانند زندگي ،كار خاص ،رابطه علّي يا معلولي ميان دو چيز،
حاالت و وضعيتهاي ويژه اشياي خاص و ...نيز هستيم .چنين كاربردهايي را بايد ثانويه و تَبَعي
دانست .براي درك تمايز فوق ،به بياني ساده ميتوان گفت كه بيمعنايي و با معنايي در عالم
زبان مربوط به مهمل و مستعمل بودن است و در عالم غير زباني مربوط به بيهوده بودن يا
نبودن و ...است.
با اين وصف بايد مسالۀ معناداري و بيمعنايي در سطوح مختلفي مطرح شود؛ يعني در
سطوح مربوط به زبان و غير زبان .مثال در باب معنيداري ،پرسش از معنا ،هم از جهت زباني

كانت و مسألۀ معنيداري یا بيمعنایي متافیزیك95 /

صورت ميگيرد مانند پرسش از معناي يك واژه يا جمله و هم از حيث غيرزباني ،مثال در پرسش
از معناي زندگي .در نقادي كانت از متافيزيك از حيث معني نيز با دو سطح از معنيداري و بي
معنايي مواجه هستيم :سطح زباني يعني مثال از جهت واژگان و جمالت و ...متافيزيكي و سطح
غيرزباني يعني از جهت بيهوده بودن يا نبودن آن.
حال با تمركز بر پرسش از معنيداري و بيمعنايي متافيزيك از نظر كانت ،اين مقاله بر آن
است تا آن را در ذيل دو سوال مورد تحقيق قرار دهد:
-1آيا اساسا نقد زبانشناختي متافيزيك آنگونه كه براي فلسفه معاصر موضوعيت و محوريت
دارد ،در فلسفه كانت نيز از موضوعيت برخوردار است؟ آيا مسأله معنيداري و بيمعنايي
متافيزيك ،به نحو صريح و بارز و برجسته ،جايگاهي در نقد كانت دارد يا ندارد؟ آيا كانت با
رويكرد و نقدي زبانشناختي نيز به متافيزيك پرداخته است ،يا آنكه تنها زمينه كلي چنين
نقدي در كانت وجود دارد؟
-2با توجه به وجود پارهاي از زمينهها ونكات و داللتهاي كلي بر محور معنيداري و بيمعنايي
متافيزيك در فلسفه كانت ،مجموعه چنين مالحظاتي ،لزوما به بيمعنايي متافيزيك مي-
انجامد يا به معنيداري آن منجر ميشود؟ و در چه سطح و حدي؟
پاسخ كلي پرسش نخست آن است كه كانت آنگونه كه در فلسفه معاصر شاهد نقد
متافيزيك از حيث زبان هستيم ،درگير اين مسأله نشده است .اما وجود زمينهها و داللتهاي
كلي در باب معنيداري و بيمعنايي متافيزيك را نميتوان رد كرد .پاسخ كلي پرسش دوم آن
است كه اوال متافيزيك از حيث اجزاي خود داراي معنيداري زباني است .بدين صورت كه
متافيزيك به عنوان مجموعهاي از واژگان و جمالت ويژه (واژگان متافيزيكي مانند جوهر ،عليت،
وجوب ،امكان ،نفس ،تجرد و ...و جمالت متافيزيكي مانند نفس غيرمادي است ،جهان حادث
است ،واجبالوجود موجود است و )...معنيدار است .ثانيا با لحاظ متافيزيك به عنوان يك علم
و نظام علمي ،اين ادعا كه متافيزيك يك علم است ،از نظر كانت دچار بيمعنايي زباني است و
معناي محصلي ندارد .و در نهايت بايد گفت كه مجموعه متافيزيك دچار بيمعنايي غيرزباني
نيز هست.
به طور خالصه اين نوشتار بر آن است تا چهار مدعاي زير را در فلسفه كانت به بحث و
بررسي بگذارد:
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نخست ،مسأله زبان آنگونه كه در فلسفههاي معاصر مورد توجه است ،در فلسفه كانت مورد
عنايت نيست .هر چند بايد پذيرفت كه اين فلسفه از قابليتها و نكات و استلزاماتي در حوزه
زبان و متافيزيك-از جهت معناداري يا بيمعنايي متافيزيك-برخوردار است.
دوم ،از نظر كانت واژگان و جمالت متافيزيكي اگرچه معرفت بخش نيستند ،ولي معني
بخش و معنيدار هستند.
سوم ،متافيزيك به عنوان يك علم يعني در قالب اين ادعا كه متافيزيك يك علم است ،در
بن بست بيمعنايي زباني گرفتار است .از آنجا كه متافيزيك شرايط يك علم را ندارد ،بنابراين
اِسناد علم به آن بيوجه است و علم بودناش بيمعناست پس به عنوان يك علم بيمعناست.
چهارم ،كليت متافيزيك دچار بيمعنايي غيرزباني است ،يعني بيهوده است .از آنجا كه
مجموعه مباحث و مطالب متافيزيك به غايات و اهداف مورد نظر خود منتهي نميشود ،پس
بيهوده است.
در ادامه به ترتيب و به تفصيل به داليل و مستندات مربوط به چهار مدعاي فوق بر حسب
فلسفه كانت ،اشاره ميشود.
-1مسأله موضوعیت زبان در فلسفه كانت
مسأله موضوعيت زبان براي فلسفه كانت را در دو سطح ميتوان مورد بررسي قرار داد:
نخست ،در سطح دورهاي از تاريخ فلسفه كه كانت در آن به سر ميبرد و دوم ،در سطح خود
فلسفه كانت .در سطح اول سوال اين است كه آيا دورهاي كه كانت در آن بسر ميبرد داراي
شرايط ،مولفهها و بسترهاي كافي براي رويكرد زباني به متافيزيك بوده است يا نه؟ سوالهاي
مورد نظر در سطح دوم اينكه اوال رويكرد اصلي خود فلسفه كانت به نقد متافيزيك چيست؟
ثانيا آيا فلسفه كانت از زمينهها ،نكات و داللتهاي كلي در باب مسأله زبان و نقد متافيزيك از
جهت زبان ،برخوردار است يا نه؟
الف-رویكرد انتقادي دوره فلسفي نسبت به متافیزیك
با رجوع به تاريخ فلسفه در طي كل سه دوره يونان ،قرون وسطي و جديد (و نه معاصر)،
ميتوان به يك وجه اشتراك سلبي در باب مواجهه انتقادي با متافيزيك()metaphysics
اذعان داشت .وجه اشتراك سلبي مذكور آن است كه رويكرد اصلي و غالبِ تمام جريانهاي
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انتقادي در باب متافيزيك ،معطوف به مسأله معنيداري و بيمعنايي آن يعني رويكردي زباني
نبوده است .بلكه نقاديها و سنجشها و انكارها با تكيه بر رويكردهاي مختلف هستيشناختي،
معرفتشناختي ،كالمي (الهياتي) و ...بودهاند .تنها در دوره فلسفه معاصر يعني از اوايل قرن
بيستم و با ظهور موج پوزيتيويسم( )positivismو تحصلگرايي است كه مسأله معنيداري
در حوزه علوم و آنگاه در حوزه متافيزيك ،محور اصلي فلسفهورزي قرار گرفته است.
پوزيتيويستها بر اين باور بودند كه همه آنچه كه بتوان به نحو معنيدار در خصـوص واقعيت
گفت ،از طريق توصيف امور مشـاهدهپذير يعني حسيات ،بيان شـدني است .معناي يك گزاره،
مربوط به روش اثبات آن است و روشي كه تضمـين كننده معنيداري است ،اساسا روش تجـربي
است .خالصه ،گزارههـايي كه نه تحـليلياند و نه متناقض ،معني دارند؛ تنها اگر به نحو تجربي
تحقيقپذير باشـند .بنابراين گزارههاي متافيزيكي بيمعني هستند .ديدگاههاي ارنست ماخ ،جي
اِي اير و رودولف كارناپ را ميتوان در ذيل اين ديـدگاه در نظر گرفـت (ودبرگ66 : 1394 ،
و  .)29در ادامه ،اين ديدگاه در شكل كاملتر خود تحـت عنوان «فلسـفۀ زباني»
) (Linguistic Philosophyيا «تحليل زباني») (Linguistic Analysisمطرح
شد .فلسفه زباني يا تحليل زباني صرفا نظرگاه فلسفي ويژهاي در باب زبان است كه بر حسب
آن راه حل مسايل پيچيده فلسفي از طريق مداقه در كاربرد پارهاي از الفاظ كليدي و ويژه در
خود زبان جستجو ميشود .ويتگنشتاين متاخر ،رايل ،آستين ،هِر ،استراوسن ،وارناك و ...بيش و
كم به اين فلسفه تعلق دارند.
جريان فلسفي اخير كه معطوف به زبان متافيزيك بود ،با طرح پرسش از معنيداري جمالت
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
قرون وسطي يا عصر متافيزيك) ،نظر بر اين بود كه بايد با واقعيت در افق موجود بماهو موجود
و بر حسب شبكه مقوالت متافيريكي ،مواجه شد .در دوره سوم (عصر شناخت) نظر بر اين بود
كه بايد با واقعيت در افق شناخت نقادي شده و ارزيابي شده و بر حسب بنيادها و شرايط
(غيراستعاليي يا استعاليي) آن روبرو شد .در دوره چهارم نظر بر اين بود كه بايد با واقعيت در
افق زبان و بر حسب معنيداري يا بيمعنايي آن مواجه شد .فيلسوفان در دوره نخست و دوم به
دنبال خود واقعيت بودند ،در دوره سوم در پي شناخت ويژه از واقعيت و در دوره چهارم به دنبال
واقعيت معنيدار يا زبان معنيدار در باب واقعيت .نتيجه آنكه دورهاي كه فلسفه كانت در آن به
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سر ميبُرد و فضايي كه در آن تنفس ميكرد ،دوره رويكرد زباني به متافيزيك و فضاي چالش
زباني با متافيزيك نبوده است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه چنين مواجههاي براي آن
موضوعيت و اصالت نداشته است.
ب-رویكرد انتقادي فلسفه كانت نسبت به متافیزیك
در اين مقام پرسش اين است كه رويكرد انتقادي و نسبت فهماني خود فلسفه كانت به
متافيزيك چيست؟ به بيان ديگر نوع «نسبت» كانت با مابعدالطبيـعه ،در مقام فهم و نقد آن
چيست؟ آيا اين نسبت از نوعِ جدلي-تاريخي است (يعني بررسي مابعدالطبيـعه با رويكرد تاريخي
و به منزله يك جريان ديالكتيكي-تاريخي مانند نسبت هگل به آن)؟ يا از نوع زباني است (يعني
بررسي مابعدالطبيـعه با رويكرد تحليل زباني مانند نسبت ويتگنشتاين به آن)؟ يا از قسم وجودي
است (يعني بررسي مابعدالطبيـعه در چارچوب امور وجودي واگزيسـتانسيال مانند نسبت هايدگر
به آن)؟ يا بر حسب معرفتشناسي استعـاليي است (يعني بررسي براساس شرايط معرفت در
باب مابعدالطبـيعه)؟ كانت در پاسخ اين پرسش معتقد است كه كار او «چيزي جز سنجش خرد
ناب نيست و مراد از آن ،سنجـش خرد به نحو كلي و در رابطه با همه شـناختهايي است كه
اين قوه مستقل از هر تجربه ميتواند در تحصيل آنها بكوشد» (.)A XII
با اين وصف بايد گفت كه رويكرد كانت به مابعدالطبيعه در مقام فهم و نقد آن ،اساسا
رويكردي استعاليي و مبتني بر شرايط معرفت (يا رويكرد معرفت شناختي) است .به بيان ديگر
كانت بر حسب معرفت شناسي استعاليي است كه به فهم و نقد مابعدالطبيعه ميپردازد .با اين
توضيح روشن ميشود كه پروژه كانت (بر عكس پوزيتيويستها و ويتگنشتاين و ديگران) اساسا
معطوف به تعيين معنيداري يا بيمعنايي در حوزه زبان يعني زبان علوم و از جمله زبان
متافيزيك ،نبوده است.
ج-فلسفۀ كانت و زمینه و امكان طرح مسألۀ معنيداري و بيمعنایي متافیزیك
روشن است كه كانت به نحو مستقل و دامنهدار با مسأله زبان درگير نشده است .اما از طرف
ديگر ميتوان به نحو جسته و گريخته و كلي زمينههاي توجه به اين مسأله يا امكان طرح آن
را در آثار كانت يافت .بدين صورت كه گاهي در فلسفه كانت ميتوان به ديدگاههايي كه به نحو
كلي مرتبط با مسأله مالك معنيداري در زبان است ،برخورد كرد مانند اينكه« :همه مفاهيم و
به همراه آنها همه اصول ،حتي آنها كه امكانا پيشيني هستند ،به شهودهاي تجربي مرتبطند،
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يعني به دادههـاي يك تجـربه ممكن ،آنها جداي از اين ارتباط فاقد اعتـبار عيني خواهند بود»
( .)B 298يا وي در باب مقوالت چنين مينويسد« :تنها كاربرد تجربي را مجاز ميدارند و
وقتي در مورد متعلقات تجربه ممكن يعني عالم محسوسات ،به كار نميروند به كلي فاقد معنا
خواهند بود»( .)B 724نيز مينويسد[ ...« :مابعدالطبيعه حوزهاي است كه] ميزان و مالكي
مطمئن براي تمييز ساختنِ [دعاوي] سنجيده درست ،از پرگوييهاي سستِ بيمعني [درآن] در
دست نيست»(كانت.)84 :1367 ،
از طرف ديگر ميتوان از رابطه غيرمستقيم فلسفه كانت با مسأله زبان و بنابراين امكان
طرح چنين مبحثي نيز سخن گفت .يكي از كانتشناسان انگليسي آ.س يوئينگ در اين باب
چنين مينويسد« :اگر چه كانت به ارتباط ميان مالحظات اخذ شده از مطالعه در ماهيت زبان،
به فلسفه عالقهاي نشان نميدهد و تالش نميكند كه منشا متافيزيكي را كه طرد ميكند با
مالحظات زبانشناسانه تعيين كند [با اين وصف] ،نتايجي كه در باب مابعدالطبيعه مطرح مي-
سازد ،شباهت آشكاري با بحثهاي بسياري از فالسفه معاصر دارد ،و جاي شگفتي است كه
پيشتر ،استفاده جامعتري از اين شباهت به عمل نيامده است .به اين فالسفه بايد توصيه كرد تا
بخشي از توجهي را كه اين گونه سخاوتمندانه نثار ويتگنشتاين ميكنند ،به كانت مبذول
دارند»( Ewing, 1967: 178به نقل از اسكروتن.)14 :1375،
موضوعیت زبان در تفسیرهاي جدید از كانت
در باب تايـيد امكان طرح مسأله زبان در فلسفه كانت بايد افزود كه دور جديد مطالعات و
تفسـيرهايي كه از سال  1960به اين طرف در نزد فالسفه انگليـسي زبان ،در باب فلـسفه
كانت صورت گرفته است ،نشان از عنايت آنها به مسأله زبان دارد .اين دسـته از شـارحان بر
اين نظراند كه بهتر است به جاي تدوين و تنظيم شـرحهاي پر حجمي مانند شرح كمـپ
اسميـت و اچ جي پيتـون ،تحليلهاي كم حـجمتري عرضه شود ،به گـونهاي كه در آنها از
منظر فلسفه تحليـلي به آراي كانت نظر گردد و ديـدگاههاي وي به شيوهاي مرتبط با مسايل
مورد عالقه فالسـفه قرن بيستم ،مورد ارزشيابي و سنجش قرار گيرد .يكي از چـنين آثاري
متعلق به پي اف استـراوسـون با عنوان مرزهاي حس( )the bounds of senseاست .اين
اثر فلسـفه كانت را با سوگـيري مشخص در حوزه فلـسفه زبان مـتعارف مورد فهـم و شرح

قرار ميدهد .براي نمونه اسـتراوسـون در اثر خويش به طور مشخـص از اصل مـعنيداري
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( )the principle significanceاز نظر كانت سخن ميگويد و آن را با شرايط تجربي و
معيار تجربي پيوند ميدهد(.)Strawson, 1989: 241
نتيجه كلي حاصل از مباحث فوق آن است كه ميتوان وجود زمينههاي كلي و امكان طرح
مسأله زبان از حيث معنيداري و بيمعنايي و ...را در فلسفه كانت پذيرفت.
-2مسأله معنيداري زباني در سطح واژگان و جمالت متافیزیك
مسأله دوم مربوط به معناداري يا بيمعنايي زبانيِ واژگان و جمالت متافيزيك است .در
ادامه ،نخست به داليل معنيداري مفاهيم /واژگان و سپس گزارهها /جمالت متافيزيك در
فلسفه كانت ميپردازيم .اما پيش از آن به بيان توصيف كلي كانت در باب متافيزيك اشاره
ميشود:
چیستي متافیزیك
معنـا و تعريفي از متـافيزيك كه در فلسفه كانت مورد نقد قرار گرفته است ،چيست؟ معموال
در بيان تصور كانت از مابعدالطبيعه بدين نكته اشاره ميشود كه تصور كانت از مابعدالطبيعه در
راستاي توصيف وُلفـي از آن قرار دارد و تابـع آن اسـت) (Caygill, 1995: 291بر اين
اساس مابعدالطبيعه عبارت از داشتن چشمانداز كلي به واقعيات و تحقيق در مبادي آنها كه خود
را در مباحث عام وجودشناسي جلوهگر ميسازد ،به عالوه بحث در خدا ،جهان و انسان (نفس)
كه عاليترين و اصليترين ثمرات و نتايج آن به شمار ميروند« :دانشي كه با مجموعه
تداركهاي خود [مباحث كلي و امور عامه] ،آهنگ نهايياش فقط حل اين مسايل [خداوند،
جهان ،آزادي و ناميرايي] است»).(B7
اگر بخواهيم تصور كانت از متافيزيك را به معنايي دقيق تر و كلي تر ترسيم كنيم ميتوان
گفت كه متافيريك ،دستگاهي نظري است كه براساس الگويي خاص شكل ميگيرد .در عين
حال كه ميتوان از متافيزيكهاي متعددي سخن گفت اما همه آنها داراي يك الگوي كلي
مشترك هستند .بدين معني كه شبكهاي دستگاهگونه و نظامند از مفاهيم و تعاريف و اصول
انتزاعي در باب كل هستي و آنگاه در مورد جهان ،مبدا و انسان هستند .به بيان ديگر متافيزيك،
نظامي مركب از بخشهاي هستيشناسي ،جهانشناسي ،مبداشناسي و انسانشناسي است .با
اين وصف تفاوت متافيزيكها ،ناشي از موضوع و شيوه و روش تشكيل متافيزيك و عناصر و
مولفههاي آن است و نه الگوي كلي آنها .كانت توصيفاتي در باب سطوح مختلف متافيزيك
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ارائه داده است كه به ما اين اجازه را ميدهد تا چشمانداز وي به متافيزيك را به تمام ادوار
متافيزيكي و نيز تمام انواع آن مربوط بدانيم .براي تأييد كلي مدعاي فوق ميتوان گفت كه
كانت در عنوان كتاب تمهيدات خود تعبير مقدمهاي براي هر مابعدالطبيعه آينده را به كار برده
است(در ادامه ،از طريق تحليلهاي كانت ،به تاييد دقيقتر و جزييتر مدعا خواهيم پرداخت ).با
اين وصف الگو و معناي كانتي از متافيزيك را ميتوان بر هر سه دوره متافيزيكي تعميم داد
يعني:
-1دوره «متافيزيك كالسيك» :اين دوره شامل متافيزيكهاي افالطون ،ارسطو ،فلوطين ،ابن
سينا ،مالصدرا ،اكويناس و ...است .اين متافيزيكها بر حسب مقوالت صرف مانند مُثل،
هستي ،صورت ،احد ،وجود و ...شكل گرفتهاند.
-2دوره جديد و پسا دكارتيِ متافيزيك يا «متافيزيك مدرن» :اين متافيزيكها را ميتوان در
نزد دكارت ،اسپينوزا ،اليب نيتس ،ولف و هگل جويا شد .اين متافيزيكها در عين حال كه
بر حسب مقوالت محضاند ،ولي مرتبط و مبتني بر حقايق جديد فلسفي از قبيل شناخت و
تاريخ شكل گرفتهاند.
-3دوره متاخر در باب متافيزيك يا «متافيزيك معاصر» :اين متافيزيكها بر حسب مقوالت
منتزع از علم جديد و با الهام از نظريات آن در باب حقايق ،شكل گرفتهاند .متافيزيكهاي
مربوط به ماترياليسم ديالكتيك و متافيزيك وايتهد و پارهاي از ديدگاههاي فيزيكدان-
فيلسوفان ،در ذيل اين معنا از متافيزيك قرار ميگيرند.
نتيجه آنكه در عين حال كه كانت به متافيزيكي مربوط به دوره دوم (يا نوع دوم) يعني
متافيزيك مدرن ،نظر داشت ،اما با توجه به تحليل و توصيف و نمونه مباحثي كه وي از متافيزيك
مطرح ميكند (كه در ادامه مالحظه خواهد شد)  ،ميتوان گفت كه از نظر وي هر سه دوره (يا
هر سه نوع) از متافيزيك از هويت و ساختار مشابه و بنابراين دشواريها ،نواقص و آسيبهاي
يكساني برخوردارند.
-1-2دالیل معنيداري متافیزیك در سطح مفاهیم  /واژگان
پس از اشارهاي كلي به ماهيت و الگوي متافيزيك در نزد كانت ،به تامل در داليل معنيداري
مفاهيم و واژگان متافيزيكي ميپردازيم .داليلي در فلسفه كانت وجود دارند كه براساس آنها
ميتوان معنيداري متافيزيك را از جهت واژگان پذيرفت .نگاهي به محتواي سنجش كانت از
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مفاهيم و واژگان متافيزيكي نشان از تحليل و نقد صرفا معرفتشناختي و نه زبانشناختي آنها
دارد .در ادامه به سنجش كانت از مفاهيم (هم در مقام تحليل و هم در مقام نقد) اشاره ميشود:
الف-تحلیل كانت از متافیزیك در سطح مفاهیم
يكي از تعاريف كانت از متافيزيك براساس نوع و سنخ تصورات و مفاهيم متافيزيكي است:
متافيزيك عبارت از «تحقيقاتي كه مبتني بر مفاهيم انتزاعي [غيرتجربي] باشد»(كانت:1367 ،
 .)93يا «نظامي از شناخت پيشيني مفاهيم صرف ،مابعد الطبيعه ناميده ميشود»(كانت:1380 ،
 .)49برخي از ويژگيهاي تصورات و مفاهيم بنيادي متافيزيكي از اين قبيلاند:
نخست ،مفاهيم متافيزيكي «از جهت راه حصول» ،حاصل انتزاع از پديدارها نيستند .به
بيان ديگر محصول امور حسي و تجربي يا اعتبار عقلي از امور دروني يا  ...نيستند(كانت:1367 ،
.)89 ،93 ،95
دوم ،مفاهيم متافيزيكي «از جهت محتوا و مفاد» ،پيشيني هستند .يعني داراي محتوا و
مفاد حسي و تجربي نيستند(همان 89 :و .(B XIV
سوم ،دعاوي متافيزيكي از جهت «روش تشكيل» آنها محصول فرايند تحليل مفاهيم و
موضوعات متافيزيكي است ،اين دعاوي بر اساس فرايند گذر از موضوعها به مندرجات بيواسطه
يا با واسـطه آنها (عـوارض و محموالت ذاتي يا تحليلي) شكل ميگيـرند و حاصل چنين
فرايندي سير از اجمال به تفـصيل اسـت .به بيان ديگر دعـاوي اساسي متافيـزيكي بر اساس
تعريف عناصر اصلي آن و آشكار ساختن مندرجات و لوازم و به مدد مفاهيم شكـل ميگيرند
).(kant, 1989: 17,19 , A 484,B 512
چهارم ،در متافيزيك تصورات و امور جزيي در پرتو و چشمانداز امور و مفاهيم كلي مورد
شناسايي و تحليل قرار ميگيرند .افراد جزيي از آن جهت كه مصاديقي از كلي و تحت عناوين
و مفاهيم كلي مانند وجود ،امكان ،ضرورت و ...هستند ،مورد پژوهش اصحاب متافيزيك واقع
ميشوند .متعلق پژوهش در متافيزيك همانا امور و مفاهيم كلي است).(A 714, B 742
ب-نقد كانت بر متافیزیك در سطح مفاهیم  /واژگان
پس از اشاره به تحليل كانت از مفاهيم متافيزيكي ،به بخشي از نقد كانت در باب آنها كه
به هيچ وجه از جنبه زبان شناختي صورت نگرفته است ،اشاره ميشود:
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نخست-از نظر كانت براي آنكه بتوان در مورد عينيت و حدود مفاهيم متافيزيكي -و به
طور كلي هر مفهوم پيشيني -سخن گفت ،بايد تا حد الزم به مباحث معرفتشناسي استعاليي
در مورد آنها پرداخت( .)A 669, B 697در حالي كه اصحاب متافيزيك اساسا توجهي به
اين مسأله ندارند( )A 725, B 753و يا آنكه عمده توجه آنها معطوف به طرح مباحث
وجودشناسي در مورد تصورات متافيزيكي است .اما روشن است كه بررسي و پژوهش وجود
شناختي در مورد مفاهيم متافيزيكي با پژوهش معرفتشناختي از نوع استعاليي در مورد آنها
متفاوت است.
دوم -به نظر كانت امكان تعريف جامع و توصيف منطقي دقيق از مفاهيم متافيزيكي مانند
جوهر و علت و  ...وجود ندارد .دليل اين عدم امكان مربوط است به اينكه اوال متعلق و مصداق
يقـيني مفاهيم متافيزيكي براي ما معلوم نيست .و ثانيا خود مفـهوم «متعلق و مصداق» در مورد
مفاهيم متافيزيكي تصوري مبـهم و تاريك است( ) A 728-9, 241, B 756-7 , Axاز
اين رو ميتوان گفت كه به دليل عدم امكان كشف يقيني در ارتباط با مصاديق مفاهيم
متافيزيكي و نيز ابهام اموري مانند متعلق و مصداق در خصوص چنين مفاهيمي ،بايد
«تعريفهاي فلسفي را صرفا به عنوان توضيح و پيشنهادهايي براي مفاهيم داده شده در نظر
گرفت»( .)A 730, B 758نه تعاريف دقيق منطقي .خالصه بايد ابهام و لغزنده بودن مفاهيم
متافيزيكي را پذيرفت و تعريف دقيق آنها را نا ممكن انگاشت.
حال از آنجا كه تعيين «حدود» مفاهيم متافيزيكي (و به تبع آن شناخت مابعدالطبيعي) منوط
به «تعريف» دقيق و آشكار و «كشف دقيق مصداق» آنهاست ،در اين صورت نميتوان به چنين
كاري دست يازيد .وقتي كه ذهن تصور دقيقي از مفاهيم متافيزيكي و مصاديق آنها ندارد چگونه
ميتواند حد و مرز و شعاع مفاهيم (و شناخت) متافيزيكي را تعيين كند؟
سوم -دوري بودن تعاريف مفاهيم متافيزيكي دشواري ديگري است كه گريبان مفاهيم
متافيزيكي را ميگيرد .ابتناي معرِف بر معرَف درتعريف مفاهيم اساسي متافيزيكي ازقبيل وحدت
و كثرت ،جوهر و عرض يا علت و معلول سبب اذعان به دوري بودن تعاريف اين مفاهيم ميشود
(.)A 245
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چهارم-نقطه اوج نقد فلسفه كانت در مورد تصورات متافيزيكي اين است كه «اين تصورات
تهي و فاقد محتوا [ي معرفتي] هستند ،اما نه متناقض»(اسكروتن )113-114: 1375 ،و نيز نه
بيمعني.
نتيجه آنكه همانگونه كه مالحظه ميشود در نقدهاي فوق از مفاهيم متافيزيكي ،مالحظاتي
صريح كه ناظر به نقد زبان شناختي (از حيث معنيداري يا بيمعنايي) باشد ،به چشم نميخورد.
 -2-2دالیل معنيداري متافیزیك در سطح گزارهها  /جمالت
از طرف ديگر نگاهي به محتواي سنجش كانت در مورد گزارههاي متافيزيكي نيز نشان از
تحليل و نقد غيرزبانشناختي و معرفتشناختي آنها دارد .در ادامه به سنجش كانت از گزارههاي
متافيزيكي (هم در مقام تحليل و هم در مقام نقد) اشاره ميشود:
الف-تحلیل كانت از متافیزیك در سطح گزارهها
ميتوان مجموع ويژگيهايي را كه كانت به تصديقات و جمالت متافيزيكي نسبت ميدهد،
چنين برشمرد:
نخست ،شناسايي متافيزيكي تنها شامل «احكام مقدم بر تجربه» است و اين اقتضاي
خصوصيتِ منابع اين نوع از شناسايي است(كانت.)96 :1367 ،
دوم ،احكام متافيزيكي به معناي اعم ،يا احكام بنيادي و اساسي و مواد و مصالح كلي
متافيزيك كه عناصر اصلي شكلگيري آن ميباشند ،تحليلياند(همان)103-107،104 :؛ مانند
اين قضايا كه :جوهر آن است كه فقط به عنوان موضوع وجود دارد؛ وجود يعني آنچه منشا آثار
است؛ علت يعني آنچه كه مبدا تحقق شي است .ميتوان گفت كه گزارههاي مربوط به امور
عامه متافيزيك ،همه تحليلياند.
سوم ،به نظر اصحاب مابعدالطبيعه ،احكام متافيزيكي به معناي اخص ،احكامي هستند كه
شناسايي ما را نسبت به اشيا گسترش ميدهند و هدف اساسي از متافيزيك به معناي اعم،
حصول همين احكام معطوف به اشيا است .احكامي از قبيل اصل جهت كافي يا اين قضيه كه
هر آنچه در اشيا جوهر است ،ثابت و بسيط و واحد است و احكام مربوط به خدا ،جهان و انسان
در همين حوزه مورد بحث قرار ميگيرند(همان .)107-108 :با اين وصف بايد پذيرفت كه احكام
متافيزيكي به معناي اخص ،بايد تاليفي ماتقدم باشند(همان .)103 :غايت مابعدالطبيعه عمومي،
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مابعدالطبيعه خصوصي است و تشكيل قضاياي تحليلي در اولي براي وصول به قضاياي تاليفي
در دومي است(همان.)104 :
چهارم ،با توجه به بند سوم بايد گفت كه احكام متافيزيكيِ عام ،مبنا و بنياد احكام
متافيزيكي به معناي خاص هستند .احكام تاليفي ماتقدم در متافيزيك به معناي خاص ،محصول
احكام تحليلي در متافيزيك به معناي عام ميباشند(.(b7, 18
پنجم ،احكام متافيزيكي ،احكامي مقابل هم هستند به گونهاي كه امكان رفع اين تقابل
وجود دارد و ميتوان براين اساس فرض و حكم سومي را ،كه نه عيناً حكم نخست و نه عيناً
حكم دوم باشد ،ارائه داد .نگاهي به احكام متافيزيكي -به ويژه در معناي خاص -اين نكته را
روشن ميكند كه اين احكام به گونهاي هستند كه به همراه مقابل خود ،در همان حوزه
متافيزيك يا مطرح شدهاند و يا قابل طرحاند .يعني يا بالفعل با گزاره مقابل آنها مواجهيم و يا
بالقوه از چنين ويژگي برخوردارند .اما نكته مهم آن است كه اين تقابل زدودني و فرارفتني است؛
بدين صورت كه ميتوان فرض و حكم ميـانهاي را تدارك ديد و آنرا پروراند آنگونه كه عيناً بر
دو حكم سابق و مقابل منطبق نيست .براي مثال دو حكمِ «جهان متناهي ،حادث و ...است و
جهان نامتناهي ،قديم و ...است» ،از اين قبيل است ).(A 504, B 532
ب-نقد كانت بر متافیزیك در سطح گزارهها
پس از اشاره به تحليل كانت از گزارههاي متافيزيكي ،به بخشي از نقد كانت در باب آنها
كه به هيچ وجه از جنبه زبان شناختي صورت نگرفته است ،اشاره ميشود:
نخست -تمام احكام اساسي متافيزيك تحليلي است() )P20 (4و ميدانيم كه احكام
تحليلي آگاهي ما را گسترش نميدهند و چيزي در مورد واقعيت نميگويند .بنابراين احكام
متافيزيكي نميتوانند مانند احكام رياضي يا علمي در حوزه شناسايي قرار گيرند.
دوم -ممكن است چنين به نظر آيد كه فلسفه و متافيزيك با قضاياي تحليلي آغاز ميشود
ولي در نهايت منجر به قضاياي تركيبي ميشود و ميتواند در حوزه شناسـايي ما قرار گيرد ( P
) .)18 (2اما براي پذيرش اين نظريه بايد نحوه گذر از احكام تحليلي به تركيبي آشكار گردد.
به عالوه از آنجا كه تقسيم احكام به دو دسته تحليلي و تركيبي داراي حصر عقلي است و
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گسست آنها منطقي ميباشد() ،)P 1 4- 18 (2از اين رو امكان گذر از يك قضيه تحليلي
به تركيبي وجود ندارد.
سوم -احكامي كه در متافيزيك توليد ميشوند بر اساس فرآيند گذر از موضوعات به
مندرجات بيواسطه يا با واسطه آنها (عوارض و محموالت ذاتي يا تحليلي) است و حاصل آن،
چيزي جز سير از اجمال به تفصيل در حوزه مفاهيم نميباشد .با اين وصف نخستين پرسش
اين است كه چنين احكامي كه تنها بر اصل عدم تناقض مبتني است() ،)P 15 (2آنهم تناقض
منطقي ،و ربطي به اشياي متعين خارجي ندارند ،چگونه ميتوانند حقايقي را در مورد عالم خارج
بيان كنند؟
حتي اگر اين احكام بر تناقض فلسفي نيز ابتنا يابند باز از چنان ابهام و كليتي برخوردارند
كه نميتوانند حكم مشخصي در مورد عالم جزئي و اشياي طبيعي بيان كنند .آيا اين نكته بدين
معنا نخواهد بود كه در احكام متافيزيكي (و نه مفاهيم) ،عروض و اتصاف موضوعات و محموالت
متافيزيكي ،ذهني است؟ بدين معني كه موضوعات احكام متافيزيكي ،اموري ذهني و
سوبژكتيواند و بر اساس معيارهاي ذهني حاصل شدهاند و محموالت آنها هم بر اساس همان
معيارها ،وصف موضوعات قرار ميگيرند .خالصه با اين وصف تمام موضوعات و محموالت و
متعلقات متافيزيكي تنها در ذهن حضور دارند و بس(.)A 484 B 512
مسأله ديگر اينكه حاصل چنين احكامي در نهايت منجر به شكلگيري «فلسفهاي تعريفي»
است() )P 19 (2كه از فهم محض حاصل شده است .ولي آيا با احكامي كه محصول تعاريف
صرف است ميتوان واقعيات را توصيف كرد و آنها را متناظر با اشيا و واقعيات دانست؟ به نظر
كانت چنين گذري از تعريف منطقي به اوصاف واقعي ،خلط امكان منطقي و امكان واقعي اشيا
است(.)A 244 B 302
چهارم-احكامي كه به عنوان دعاوي و آراي فلسفي و متافيزيكي مطرح ميشوند ميتوانند
داراي هر دو طرف و دو مدعاي نادرست و كاذب باشند .يعني امكان رفع هر دو مدعا و نظريه
و طرح نظريه سوم وجود دارد .با اين وصف هيچگاه نميتوان از ابطال يا نقض يك طرف به
صدق قطعي طرف ديگر حكم كرد ،چرا كه همواره امكان ظهور نظريهاي وراي هر دو نظريه
وجود دارد( .) A 504, 507, 529, B 532, 535, 557در حالي كه در يك علم
نميتوان چنين حالتي را پذيرفت.
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همانگونه كه مالحظه ميشود در نقدهاي فوق از گزارههاي متافيزيكي نيز مالحظاتي صريح
كه ناظر به نقد زبانشناختي (از حيث معنيداري يا بيمعنايي) باشد ،در كار نيست.
-3-2معنيداري متافیزیك به عنوان فلسفهاي تعریفي
همانگونه كه در بند پيشين گذشت ،متافيزيك خود را به عنوان فلسفهاي تعريفي و ذهني و
غير معرفتي نمودار ميسازد .اين تعاريف مجموعهاي از توصيفات تحليلي در مورد كل هستي و
در باب نفس ،جهان و خدا هستند .كانت چنين مجموعه توصيفاتي را به نحو في نفسه بيمعنا
نميداند چرا كه اساسا مجموعه تعريفات و تحليالت ،نميتوانند بيمعنا باشند.
-4-2امكان درك تصوري از مقوالت متافیزیكي
به نظر كانت ما ميتوانيم بدون آنكه دچار تناقـض منطقي شويم از مفاهيـم متافيزيكي
ماننـد خدا ،نفس ،اخـتيار و ...دركي تصـوري داشـته باشيم .به بيان ديگر آگاهـي ما از
متافيـزيك ميتوانـد تصـوري باشد ولي نه لزوما تصـديقي به معناي احكـام تاليـفي پيشـيني
( B XXVIIو  .)B XXVIIIالزم به ذكر است كه پذيرش امكان تصوري در باب چيزي،
مستلزم هم حصول واژگان معنيدار و هم جمالت معنيدار (هر چند در حد مركبات ناقص يعني
جمالت غير خبري) در باب آن چيز است.
-5-2كاربرد واژگان متافیزیك در حوزه عقل عملي
كانت با كاربرد مفاهيم عقل محض از قبيل خدا و نفس در حوزه عقل عملي و نيز مفهوم
غايت در باب تاريخ و در رابطه با برهان نظم و ...و نيز تصديقات مربوط به آنها در همان حوزهها،
موافق است .اين خود ،بهترين جواز براي معنيداري مفاهيم و واژگان و نيز قضايا و جمالت
متافيزيكي به شمار ميآيد .اين واژگان ،حداقل جنبهاي از معناي خود را كه عقل تدارك ديده
است ،حفظ ميكنند .كانت در باب كاربرد مفاهيم عقل نظري در عقل عملي مينويسد« :حاال
پس از آنكه هر نوع پيشرفتي را از عقل نظري در اين حيطه فراحسي [عقل متافيزيكي] مضايقه
كرديم ،هم چنان اين راه براي ما باز ميماند كه تالش كنيم و ببينيم ،آيا در زمينه شناخت
عملي عقل ،دادههايي پيدا نميشوند كه ما را قادر كنند تا آن مفهوم عقالني متعالي امر نامشروط
را تعيين كنيم ،و به اين ترتيب ،مطابق با اراده مابعدالطبيعه ،از طريق شناخت پيشين خود كه
البته فقط از نظر عملي و به منظور عملي ممكن است ،فراتر از مرز كل تجربه ممكن ،حصول
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كنيم؟ و بنابراين ما اجازه داريم و حتي از طريق عقل نظري [عقل نقاد] دعوت ميشويم كه اگر
بتوانيم آن ميدان را با دادههاي عقل عملي پر كنيم»(.)B XIX
در راستاي همين كاربرد عملي است كه بايد گفت به نظر كانت عقل در كاربرد عملياش
نيز از جهتي حال و روز بهتري از حوزه نظري ندارد يعني به عنوان عقل عملي محض نيز در
پي امر نامشروط براي امرِ به لحاظ عملي مشروط است .بر اين اساس است كه كانت «خير
اعلي را غايتي تشخيص ميدهد كه جستجوي عقل عملي محض را به ثمر ميرساند ،اما به
جاي آنكه آن را توهم بخواند و ما را از تصديق آن زنهار دهد [ يا آن را بيمعني بداند] ،دست
به كار دفاع از اين غايت و اصول موضوعهاي ميشود كه براي آن ضرورياند»(پاسترناك،
.)57 :1394
خالصه مفاهيم متافيزيكي در عين تهي بودن از حيث عينيت تجربي ،به نحو فينفسه داراي
معني هستند و با ورود به عرصه عقل عملي ،داراي عينيت عملي ميشوند و از حالت تهي بودن
محض درميآيند.
-6-2معنيداري در حد واژگان و جمالت ادبیات و حقوق
حوزههايي از قبيل هنر و ادبيات و حقوق و ...درعين حال كه براي كانت در رديف علومي
مانند فيزيك و رياضيات نيستند و كانت از آنها به عنوان علم ياد نميكند ،ولي واژگان و جمالت
آنها براي وي بيمعني نيستند .با اين وصف ميتوان گفت كه از نظر كانت واژگان و جمالت
متافيزيكي نيز ميتوانند در عين علم نبودنِ متافيزيك ،داراي معني باشند.
-7-2فقدان تصریحات الزم براي گذر از نقد استعالیي به نقد زباني
ي
كانت به نحو صريحي ميان عدم احراز شرايط استعاليي و معرفت شناختي با بيمعنايي ذات ِ
واژهها /تصورات ،جمالت /تصديقات و تركيب جمالت /استداللهايِ مابعدالطبيعي ،رابطهاي
برقرار نكرده است .به عالوه در آثار كانت ،اطالق بيمعنايي به متافيزيك به حد كفايت نميرسد.
-8-2تفسیر پذیري دعاوي صریح كانت در باب بيمعنایي متافیزیك
ممكن است گفته شود كه با وجود آنكه رويكرد كانت به مسأله متافيزيك ،معرفت شناسانه
(از نوع استعاليي) است ولي وي در فهم و نقد خويش در باب متافيزيك ،مالحظات و اشاراتي
صريح در باب بيمعنايي آن مطرح كرده است .به بيان ديگر پارهاي از تعابير كانت نشان از آن
دارد كه وي زبان مابعدالطبيعه را بيمعني ميانگارد ،مانند اين عبارت[ ...« :مابعدالطبيعه حوزهاي
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است كه] ميزان و مالكي مطمئن براي تمييز ساختنِ [دعاوي] سنجيده درست ،از پرگوييهاي
سست بيمعني [درآن] در دست نيست»(كانت .)84 :1367 ،با اين وصف چنين تعابيري را
چگونه بايد فهم و تفسير كرد؟
در پاسخ بايد گفت كه اوال با تامل در عبارت فوق روشن ميشود كه در اين عبارت بي
معنايي به معناي سست بودن و بيهودگي به كار رفته است و در نهايت ناظر به بيدليلي و بي
مبنايي دعاوي متافيزيكي است و نه لزوما بيمعنايي زبانشناختي آنها .ثانيا چنانچه خواهد آمد
اين تعبير دال بر بيمعنايي در سطح علم بودگي متافيزيك است و نه سطوح ديگر.
-3مسأله بيمعنایي زباني متافیزیك در سطح علم بودگياش
به نظر ميرسد كه با توجه به تحليلها و تاكيدات كانت ،اساسا با معنايي و بيمعنايي
متافيزيك براي وي از لحاظ نظام متافيزيكي و در سطح علم بودن متافيزيك نيز مطرح است.
كانت فيلسوفي است كه براي سطح نظام و علم بودگي شاخههاي دانش انساني موضوعيت و
تعين ويژهاي قايل است .وحتي ميتوان گفت كه هويت يك علم را صرفا در حد جمع جبري
گزارههايي چند نميداند .اما گفتني است كه طرح بيمعنايي در سطح علم بودگي متافيزيك،
مبتني بر نقد استعاليي و بنابراين براساس فقدان استانداردهاي معرفت شناسي استعاليي و
سستي و بيبنياد بودن نظام متافيزيكي است .به بيان ديگر چون متافيزيك با فرض علم بودن،
شرايط استعاليي حاكم بر علوم را ندارد ،پس علم بودناش بيمعناست.
در طريق تثبيت اين ادعاست كه كانت نخست با عنايت به علومي مانند رياضيات و فيزيك،
علم بودن متافيزيك را زير سوال ميبرد و اين سوالها را مطرح ميسازد كه آيا متافيزيك نيز
ميتواند علمي در رديف فيزيك و رياضيات باشد؟ آيا شرايط امكان علم بودگي براي متافيزيك
نيز مهياست؟ آيا مجموعه دعاوي متافيزيك از چنان استحكامي برخودارند كه بتوانند ويژگيهاي
يك علم را داشته باشند؟ وي در ادامه به اين نتيجه ميرسد كه چون پاسخ پرسشهاي مذكور
منفي است ،پس اين جمله كه متافيزيك يك علم است ،بيمعني است .يعني علم بودن ،محمول

معنيداري براي متافيزيك نيست .اما از نظر وي اين جمله معنيدار است كه بگوييم متافيزيك
يك شبه علم است .اين بيان كانت مويد اين ادعاست« :ما چه دانايي خود را به ثبوت رسانيم و
چه ناداني خود را باالخره بايد ماهيت اين علم نما را به نحو قطعي روشن سازيم ،چرا كه ديگر
به هيچ وجه نميتوان جريان امور را بر روال كنوني آن ادامه داد»(كانت.)84 :1367 ،
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ممكن است با نوعي مسامحه نيز گفته شود كه واژه علم در نزد كانت ،داراي دو معناي
حقيقي و مجازي است .معناي حقيقي آن مربوط به حوزههايي مانند فيزيك و رياضي و ...است
و معناي مجازياش مربوط به حوزههايي از قبيل حقوق و ادبيات و ....با اين وصف معنيداري
و بيمعنايي متافيزيك به عنوان يك علم ،امري نسبي خواهد بود .يعني نسبت به معنايي از علم
كه در مورد فيزيك و رياضي به كار ميرود ،اين جمله كه متافيزيك علم است ،بيمعني است
اما نسبت به كاربرد علم در حوزههايي مانند ادبيات و ،...جمله مذكور بامعني است.
-4مسأله بيمعنایي غیر زباني متافیزیك
بيمعنايي غير زباني مبتني بر نقد غير استعاليي ولي در عين حال مهم و اساسي در باب
متافيزيك است .بررسي ليست اوصاف منفيِ كليدي كه كانت در باب متافيزيك در مقدمه
ويراست دوم خود بر نقد عقل محض آورده است ،نشان از امكان اسنادِ وصف بيمعنايي غيرزباني
بر متافيزيك را دارد .كانت در مقدمه مذكور و در ديگر تعابير خود به تصريح يا به كنايه ،در بيان
اوصاف منفي اساسيِ متافيزيك ،به مواردي مانند عدم توفيق ،عقب گرد كردن ،حركت
كوركورانه ،بيهودگي ،عدم مقبوليت عام ،نااميدسازي ،اختالف نظر حاد و فيصله ناپذير و...
پرداخته است كه در مجموع داللت بر بيمعنايي غيرزباني متافيزيك دارند(.)B VII
اين نوع بيمعنايي ناشي از وضعيتهاي نظري و عملي هستند كه متافيزيك گرفتار
آنهاست :بيهودگي و عدم توفيق آن ناشي از عدم تامين وعدههاي نظري است كه در باب جهان
و مبدا و نفس داده است .عقب گرد آن مربوط به بازگشت دائمي آن به گذشته و مشغول شدن
بدان و غرق شدن در آن است .حركت كوركورانه آن ناشي از عدم وضوح راهي است كه در
پيش گرفته است و همينطور .كانت مينويسد« :خرد آدمي در ردهاي از شناختهاي خويش
داراي اين سرنوشت ويژه است كه پرسشهايي سربار آن ميشوند كه آنها را نميتواند كنار زند،
زيرا اين پرسشها به وسيله خود طبيعت خرد در برابر خرد نهاده ميشوند ،ولي خرد نميتواند
به اين پرسشها پاسخ گويد؛ زيرا پاسخ به اين پرسشها از تمام توان خرد آدمي فراتر ميرود»
( .)A VIIنيز ميافزايد« :خرد آدمي در پرسشهايي [متافيزيكي] كه دانش خواهي او را همواره
مشغول داشتهاند ...تاكنون از آنها نتيجهاي به دست نياورده است»( .)A 856, B 884كانت
در بيان ديگري كه مويد بيمعنايي غيرزباني متافيزيك است چنين مينويسد« :اگر مابعدالطبيعه
يك علم است چرا مانند علوم ديگر قبول عام و دائم نيافته است و اگر علم نيست چه شده است
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كه همواره به صورت علم متظاهر بوده و فاهمه آدمي را با اميدهايي كه هرگز نه قطع ميگردد
و نه برآورده ميشود ،معطل ساخته است؟(كانت)84 :1367 ،
حاصل آنكه از آنجا كه متافيزيك در مقام تحقق و حالت بيناالذهانياش و در كنار ديگر
علوم و در جريان تاريخي خود (و نه صرفاً معرفتي يا زباني) از اوصاف منفي مهمي برخوردار
است ،بنابراين دچار بيمعنايي غيرزباني نيز هست ،يعني علمي بيهوده و بيثمر و بيارزش است.
نتیجهگیري
نقطه تالقي و مواجهه كانت با مابعدالطبيعه از حيث زبان آن نيست .در عين حال كه ميتوان
از اين حيث نيز نظر كانت را جويا شد .اما روشن است كه اساسا مواجهه كانت با مابعدالطبيعه،
معرفتشناختي است .هم ،سنخِ ويژگيهايي را كه كانت براي مابعدالطبيعه به عنوان يك علم
برميشمرد ،وجه معرفتشناختي دارند ،مانند موضوع ،روش ،شرايط ،نظام و...؛ و هم دشواري-
هايي را كه كانت براي مابعدالطبيعه برميشمرد ،اساساً وجه معرفتشناختي دارند از قبيل وجود
سوء فهم ،ابهام ،مغالطي بودن ،تحليلي صرف بودن ،جدلي بودن ،تعريفي بودن و . ...با اين
وصف اساساً به نظر كانت در عين حال كه از طرفي تعبير متافيزيك يك علم است ،جملهاي
بيمعني است و از طرف ديگر گزارههاي مابعدالطبيعي معرفتزا نيستند و فاقد عينيتاند ،ولي
از اين مقدمات الزم نميآيد كه واژگان و جمالت متافيزيكي بيمعني باشند.
تابعيت مسأله معنيداري و بيمعنايي از معرفتشناسي استعاليي كانت ،در سطح محدود و
معيني است .يعني در سطح جمله /گزاره ،متضمن تناقض باشد و در سطح علم ،داراي شرايط
استعاليي نباشد .در نتيجه ضعف و نقص معرفت شناختي متافيزيك ،تنها منجر به حصول
دشواري بيمعنايي در محدوهاي خاص يعني در سطح علم بودگي آن ميشود .پس مسأله بي
معناي به مرتبه «علم بودگي يا علم نابودگي» متافيزيك مربوط ميشود و نه تمام سطوح آن.
در واقع نقطه تمركز معرفتشناختي كانت اوال اين است كه اگر «علمي» نتواند شرايط
استعاليي و معرفت شناختي را احراز كند ،با توجه به معناي خاصي كه از علم وجود دارد ،اين
جمله كه آن يك علم است ،داراي معناي محصلي نخواهد بود .با اين وصف بايد گفت كه جمله
مابعدالطبيعه يك علم است ،بيمعنا خواهد بود .به بيان ديگر محمول علم براي مابعدالطبيعه
بيربط و بنابراين بيمعناست و همانند به كار بردن محمولي مانند درخت براي آن است؛ يعني
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مانند آن است كه بگوييم مابعدالطبيعه درخت است .بنابراين بيمعنايي بدين معناست كه نمي-
توان محمول علم را بر علوم و متافيزيك ،به يكسان نسبت داد .حمل علم بر فيزيك و رياضيات
معناي محصل و واحدي دارد ،ولي نه آنكه بتوان همان معناي محصل و واحد را در مورد
متافيزيك در نظر گرفت.
به عالوه چنانچه گذشت داليل متعدد ديگري گواه بر اين است كه كانت در مباحث خود
به نحو صريح و مستدل ،بيمعنايي كل سطوح متافيزيك را نشانه نگرفته است .نيز در مباحث
مربوط به متافيزيك در نزد كانت ،ميان نظريه عينيت به معناي خاص (بر اساس مالك كليت
و ضرورت و در ارتباط با حوزه علومي ويژه مانند فيزيك و رياضي و )...با ايده معنيداري به
معناي كلياش ،در عين ترابط ،تالزمي در كار نيست .بدين صورت كه حصول عينيت در حوزهاي
مستلزم معنيداري آن نيز هست ولي فقدان عينيت در حوزه اي ،مستلزم بيمعنايي مطلق آن
حوزه نيست.
در نزد كانت حكم به بيمعنايي غير زباني متافيزيك ،لزوما نتيجه و تابعي از سنجش
استعاليي او نيست .بلكه مربوط به ناتوانيهاي مقام ثبوت ،يعني ضعفهاي عملي و تاريخي و
بيناالذهاني است كه گريبان آن را گرفته است .نگاهي به پرونده متافيزيك در عرصه تاريخ و
تحقق تاريخياش ،نشان از ضعفهاي اساسي در باب آن دارد.
در نزد كانت ميتوان از ضعفها و آسيبهاي مختلف متافيزيك از قبيل فقدان معرفت
بخشي و جدلي بودن متافيزيك (وجه معرفت شناختي) ،پايان دوره متافيزيك (وجه تاريخي)،
اجتناب ناپذيري نگاه متافيزيكي و ناگزيري گرايش به متافيزيك (وجه روان شناختي) ،بيمعنايي
متافيزيك به عنوان يك علم (وجه زبان شناختي) و بيمعنايي غيرزباني متافيزيك به عنوان
آنچه در تاريخ محقق شده است (وجه تاريخي و عيني) ،سخن گفت؛ اما اوال نميتوان از بي-
معنايي آن در تمام سطوحاش سخن گفت و ثانيا حداقل بايد معناداري زباني آن را در سطح
مفاهيم و گزارهها پذيرفت.
با اين وصف ميتوان بدين نتيجه هم اشاره كرد كه به نظر كانت متافيزيك ميتواند از
جهت واژگان و جمالت و معاني آنها به واقعيت خود ادامه دهد ،اما نه به عنوان يك مجموعه
يا نظام يا علم معرفت بخش .متافيزيك ميتواند در آينده به حضور معنوي و شأن الهام بخشي
خود ادامه دهد ،ولي نه به حضور تام و معرفت بخش خود .كاربرد معنوي و حداقلي متافيزيك
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را ميتوان به انحاي مختلف در فلسفه كانت (سود بردن از زبان متافيزيكي در طراحي جدول
مقوالت و تحليل استعاليي و متافيزيكي) و ديگر فلسفهها از قبيل نوكانتيها ،هايدگر (سود
بردن زبان متافيزيكي از قبيل وجود و عدم و امكان و ...در تحليل دازاين) و ...به نظاره نشست.
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