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  همقدم

م يبه تقس –نه تصور  –ق است يه و تصديمعرفت، قض ين اساس كه مبنايكانت بر ا

  :كند يم ميپردازد و آنها را به چهار قسم تقس يا ميقضا

  ش از تجربه،يا پي 1نيشيپ يايقضا. 1

  ا پس از تجربه،ي 2نيپس يايقضا. 2

  ،3يليتحل يايقضا. 3

 .4يفيتأل يايقضا. 4

  :آورد يا حكم تازه به دست ميه يگر چهار نوع قضيكديا با ين قضايق ايو سپس با تلف

  .ر استينفوذناپذ يا هر جسميممتد است  يهر جسم :ن ـ ماننديشيپ يليه تحليقض) الف

ت دارد و يضرورت و كل يليه تحليرا قضين مصداق ندارد، زيپس يليه تحليقض )ب

  .ت استيا پس از تجربه فاقد ضرورت و كلين يه پسيقض

  .ات شامل حساب و هندسهياضير يايو همه قضا 7+5=12ن، مانند يشيپ يفيه تأليقض )ج

  .يعلوم تجرب ياين است و همه قضايسنگ ي، مانند هر جسمنيپس يفيه تأليقض )د

ا آن ين ي، شناخت مستقل از ا»نيشيپ«مراد ما از معرفت «: ن است كهيلب سخن كانت ا

ن، يدر برابر ا. است يا است كه مطلقاً مستقل از هر گونه تجربه يست، بلكه شناختيتجربه ن

» نيشيپ«وجوه . از راه تجربه، ممكن است يعني، »نيپس«است كه فقط به صورت  يمعرفت تجرب

ن يبد. نداشته باشد يچ امر تجربياز ه يا زهيچ آمينامند كه ه يگاه شناخت ناب م شناخت را آن

است، ناب » نيشيپ« يا با آن كه گزاره» علّت دارد يرييهر تغ«ن گزاره كه ينمونه، ا يب، برايترت

  ).43، ص1929كانت، (» ديتواند به دست آ يربه ماست كه تنها، از تج ير، مفهومييرا تغيست، زين

                                                 
1. a priori 
2. a posteriori 
3. Analytic 
4. Synthetic 
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ش از يكسره پياست كه مطلقاً و  يا ن ناب و خالص، گزارهيشيا گزاره پيه ين، قضيبنابرا

ار يد كه معيد دياكنون با. از تجربه نداشته باشد يا زهيچ آميباشد و ه يا هر گونه تجربه

توان  يست و چگونه مين چيا پسي ين و تجربيشيپ يعنيان معرفت ناب، يز مييك و تميتفك

ن و چنان يچن يزيآموزد كه چ يتجربه به ما م«: ديگو يآنها را از هم بازشناخت؟ كانت م

 يا ن اساس، اوالً، اگر ما گزارهيبر ا. گر باشديتواند به گونة د يآموزد كه نم ياست، اما نم

و » نيشيپ«است  يا هيشود، قض يادراك م» يضرور«شود،  يادراك م يم كه وقتيداشته باش

كه به نوبه خود  يا هم نباشد، مگر از گزاره يا چ گزارهين، برگرفته از هياگر عالوه بر ا

  .ن خواهد بوديشيمطلقاً پ يا هيدارد، قض يه ضرورياعتبار قض

ت يق استقرا، كليدهد، بلكه فقط از طر يق نميو دق يقيت حقيا كلياً تجربه هرگز به قضايثان

توان گفت كه تا آنجا كه ما تاكنون  يم ين، فقط به درستيبنابرا. دهد يم يمفروض و نسب

 يا به گونه يعنيق، يت دقيبا كل يا هيپس اگر قض. ا آن قاعده استثنا نداردين يم، ايا مشاهده كرده

مطلقاً  يست، بلكه اعتباريدر آن ممكن نباشد، از تجربه مأخوذ ن ييچ استثنايادراك شود كه ه

تر موارد  شياست كه با آن، اعتبار موجود در ب يك عمل گزافي، فقط يت تجربيكل .ن دارديشيپ

 ياز سو. »اند نيهمة اجسام سنگ«ابد ـ مثالً در گزارة ي يبه اعتبار موجود در همة موارد، بسط م

ت يمعرفت حكا يبرا يك منبع خاصين از يك حكم باشد، اي يق ذاتيت دقيكل يگر وقتيد

 يمطمئن يارهايق، معيت دقيب ضرورت و كلين ترتيبد. است» نيشيپ«معرفت كند و آن قوه  يم

  ).44و 43همان، صص(» رنديگر انفكاك ناپذيكدينند و از يشيمعرفت پ يبرا

هم باشد،  يگريامكان دارد به گونه د ين گفتة كانت، از آنجا كه هر امر تجربيبر اساس ا

از راه استقرا گسترش  يكه امور تجرب و از آنجا ي، ممكن است نه ضروريپس هر امر تجرب

شود و نه همة موارد را، پس، تجربه  يابند و استقرا هم تنها، موارد استقرا شده را شامل مي يم

جه گرفت يتوان نت يار مين دو معينجا و با اياز ا. دهد ير به دست نمير و استثناپذيت فراگيكل

ر يافت شود، آن مورد، غير يفراگت تام و يكه ضرورت ناب و كل يكه پس در هر مورد

  .است» نيپس«ا ي يافت نشوند، تجربيار با هم ين دو معياست و هر جا كه ا» نيشيپ«ا ي يتجرب

: ن قرار استيان كانت از ايگر، بيكديو تفاوت آنها با  يفيو تأل يليتحل ياياما در مورد قضا

 يايمن، تنها قضا(شند ياند يمكه در آنها در باب رابطة موضوع با محمول  ييايدر همه قضا«

ن رابطه به دو يا) از آن پس آسان است يسلب يايرا كاربرد قضايكنم، ز يم يرا بررس يجابيا
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است كه در  يزيا تعلق محمول ب به موضوع الف، همچون چي: ق متفاوت، ممكن استيطر

واقع با آن مرتبط رون الف قرار دارد، هر چند در يا ب در بيمندرج باشد، ) نهفته و(مفهوم الف 

 ياين قضايبنابرا. نامم يم يفيآن را تأل يگريو در د يليه را تحليدر مورد اول من قض. است

ادراك  يهمان نيق اياست كه در آنها رابطه محمول با موضوع از طر ييايقضا) يجابيا( يليتحل

. دينام يفيد تأليد، باشو يافت مي  يهمان نين رابطه در آنها بدون ايرا كه ا ييايشود، اما قضا يم

د، بلكه فقط آن يافزا ينم يزيق محمول به مفهوم موضوع چيدسته اول را، از آن جهت كه از طر

و [صورت درهم ه كند كه همه آنها را هر چند ب يم] ليتحل[ك يتفك يا م سازندهيرا به آن مفاه

به مفهوم موضوع،  يدسته بعدد، اما ين كننده نامييتوان تب ياند، م شده يدر آن ادراك م] مبهم

د يآ ياز آن به دست نم يليچ تحليافت نشده و هيدر آن،  يچ رويد كه به هيافزا يرا م يمحمول

  .دينام 1]گستراننده[نده يتوان آنها را فزا ين ميو بنابرا

 يرا براياست، ز يليه تحليك قضين يا» همه اجسام ممتدند«: مينمونه، اگر من بگو يبرا

بروم كه آن را با جسم مرتبط  يمفهوم ياز ندارم به ورايابم، نيامتداد را با جسم مّتحد بن كه يا

 يعنيل كنم، يرا تحل] موضوع[ن محمول، فقط الزم است كه مفهوم يدر برخورد با ا. سازم يم

 يليه، تحلين قضيپس ا. ابم آگاه شومي يكه همواره در آن مفهوم م يدر خودم نسبت به كثرت

است كه با هر آن  يزيچ] نيسنگ[محمول » اند نيهمه اجسام سنگ«: ميگو يم يوقتاما . است

ش ين افزايابم، كامالً متفاوت است و بنابراي يعام م يچه من در صرف مفهوم جسم به معنا

  .سازد يم يفية تألي، قضين مفهوميچن

] ابمي يو نم[گنجانم  يعام نم يرا در مفهوم جسم به معنا »ينيسنگ«من اگرچه محمول 

توانم  يكند و من م يت ميآن، حكا ياز اجزا يكيق ياز طر يتجرب ين مفهوم از متعلَّقياما ا

باهم ] همة اجزا[ق يطر نيكه بد يا م، به گونهيفزاين تجربه را به آن جزء بيگر هميد ياجزا

  .ن مفهوم باشنديمتعّلق به ا

در آغاز  ياد شدة ويه يضبر اساس آن چه از سخنان خود كانت نقل شد، چهار نوع ق

  :ديآ ين صورت در ميمقاله، به ا

                                                 
 .از كانت است() از مترجم و عبارات درون [] عبارات درون .  1
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كه هر چند  -اعم از حساب و هندسه  -ات ياضين شامل ريشيپ يفيتأل يايقضا. 1

عدد كه موضوع حساب است از زمان و اشكال كه  -به زعم كانت  - است، اما چون  يفيتأل

نظر او صورت ذهن و ن دو هم به يرند و ايگ يموضوع هندسه است، از مكان نشأت م

  .است يو كّل يات ضرورياضين، پس همه احكام ريو پس ياند، نه تجرب نيشين پيبنابرا

 يا تجربين قضاياست و چون ا ين كه شامل همه شعب علوم تجربيپس يفيتأل يايقضا. 2

خود دو  يكيت ندارند، اما كانت با انقالب كوپرنيت خود ضرورت و كّلياست، در ذات و ماه

ن دو مقوله يرا هم مشمول ا يرد و علوم تجربيگ يت و ضرورت را صورت ذهن ميكل مقولة

  .سازد يم -  يو ضرور يكّل يعني - ن راه آنها را علم يدهد و از ا يقرار م

ل از موضوع به دست ين، از آنجا كه محمول در آنها با تحليشيپ يليتحل يايقضا. 3

ن جهت هم يدهند و به هم يبه دست نم يا شود، معرفت تازه يد و بر موضوع حمل ميآ يم

  . نامد يم - يحمل اول: ر مايو به تعب - ن مفهوم موضوع يو مب 1آنها را فقط گزارنده، شارح

داند،  يمعنا م ين كه كانت آنها را بدون مصداق و در واقع بيپس يليتحل يايو سرانجام، قضا. 4

ن چون از راه يپس ياين است و قضايشيپ يايمخصوص قضا -  يبه گمان و - بودن  يليرا تحليز

  .باشند يلياند و محال است كه تحل يفيند، در ذات و گوهر خود تأليآ يتجربه به دست م

  و نقد يبررس

در آغاز درآمد  ين كه خود ويست؟ با توجه به اين چيشيه مطلقاً پيمراد كانت از قض. 1

، قطعاً او »شود يبه آغاز مد همة معرفت ما با تجريبدون ترد«: ديگو يم» سنجش خرد ناب«

باشد، پس مرادش از اطالق در  يم فطريست كه معتقد به مفاهيان نيمانند دكارت و دكارت

ش از هر گونه يپ يعني - يقيحق يد اطالق به معنايتواند و نبا ينم» نيشيمطلقاً پ«ر يتعب

ش در همان ن صورت كه به گفته خودياست، به ا يباشد، بلكه مراد اطالق نسب - يا تجربه

دهند و  يگذارند و ماده خام معرفت را به ما م ير مينخست در ما تأث يخارج يايدرآمد، اش

ن ياست و بنابرا يپس، شناخت كانت اساساً تجرب. زند يسپس ذهن صورت خود را به آن م

                                                 
1. Explicative 
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باشد، نخواهد داشت، بلكه در آن شناخت  يا ش از هر گونه تجربهيكه مطلقاً پ يا هيقض

  . ه تقدم دارنديبر آنها بر بق يمبتن ياياز تجارب و قضا يا پاره

ا يا تجربه يشود، كدام است؟ آ يمعرفت م يكه مبنا يا ن است كه آن تجربهياكنون سؤال ا

به دست  يذهن ياست كه در آن، صورت يا  ا تجربهي؟ )يزمان(= است  يه دوران كودكيتجارب اول

كه  آورد يـ از آن به دست م ياتير ما ذاتيـ و به تعب يميل آن صورت، مفاهيد و ذهن با تحليآ يم

و انكار آن صورت است و در واقع قبول آن صورت و سپس  يبا نف يو انكار آنها مساو ينف

د يآ يدگاه كانت به دست ميات از آن، متضمن تناقض است؟ از مجموع ديا ذاتيم يانكار آن مفاه

 يصورت يا توان گفت كه در هر تجربه ين ميبنابرا. ن شقّ دوم استين، هميشياز پ يكه مراد و

ابد ي يدر آن م ياتيا ذاتيم يل كند، مفاهيد كه اگر ذهن آن را تحليآ يبه دست م يا مفهومي يذهن

ن است كه ين گفته ايجه ايالزمه و نت. كه انكار آنها، انكار اصل آن مفهوم و متضمن تناقض است

دارد، و هر  يو التفات ذهن در مورد هر مفهومبه حمل  يه، بستگيك قضيبودن  ينيشيپ

دهد، اگر  يت به دست مياز واقع يا د و شناخت تازهيآ يبه دست م يا كه از هر تجربه يمفهوم

را از آن به دست آورد كه همواره با آن  يا صهيل آن مفهوم پرداخت و خصيذهن به تحل

ن خواهد يشيكه بعداً به دست خواهد آمد، پ يصيصه، نسبت به خصايمالزمت دارد، آن خص

  . است نه مطلق ين نسبيشيپ -  نيشين و خواه پيخواه پس -  يفيه تألين هر قضيبود و بنابرا

ن دو صفت جز يداند، اما اوالً ا ين ميشيجسم پ يرا برا يريكانت، صفت امتداد و نفوذناپذ

 يريا نفوذناپذياً آيم ثانيا ن از آنها نداشتهيشيمطلقاً پ ياند و مفهوم امدهياز راه تجربه به دست ن

به  ياگر كس يعنيا امتداد مقدم است؟ ظاهراً امتداد مقدم باشد، يتراز امتداد است  رتبه و هم هم

كننده دچار تناقض  ماند و سلب ينم يباق ير كانت، امتداد را از جسم سلب كند، جسميتعب

ا يجاذبه، آ يرويثالثاً بعد از كشف ن. ستيوضوح نن يكم به ا دست يريشود، اما نفوذ ناپذ يم

مانند  يكسان يا برايد؟ آيآ يبه نظر نم ي، ذاتيريجسم، همانند امتداد و نفوذناپذ يبرا ينيسنگ

 يدان كيزيست و اگر فين يجسم ذات يپس از او، وزن داشتن برا يها دان كيزيوتن و فيخود ن

  !!د مثبت باشديكنم جواب با يشود؟ گمان م يا دچار تناقض نميآن را از جسم سلب كند، آ

 يو هزاران كشف علم ين و اتباع ويشتيان يت برايله، نسبيگال ين برايحركت زم

 يهر كدام برا يو روزانه هر كس يعاد يها افتهي يمختلف علوم و حت يها در رشته يقطع

جسم است و بنابر آن چه گفته شد، از  يموضوع خاص خودشان همانند اكتشاف وزن برا
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شوند نسبت به مراحل شناخت بعد از  يكه به آنها آگاه م يكسان يزمان شناخته شدن، برا

و  يريامتداد و شناخت نفوذناپذ يان شناخت تجربين محسوب شوند و ميشيد پيآن، با

متداد از ست و همانطور كه سلب اين يجسم تفاوت يبرا... وزن و مركب بودن از اتم و 

جسم و متضمن تناقض است، سلب مرّكب بودن جسم از اتم هم،  يجسم برابر است با نف

  .جسم و متضمن تناقض است يد، برابر با نفيدان جد كيزيف يبرا

آموزد كه  ين و چنان است، اما نميچن يزيآموزد كه چ يتجربه به ما م«: ديگو يكانت م. 2

پروا و  ياست كه كانت ب يريار خطيا گذرگاه بسينجا نقطه آغاز يا» گر باشديتواند به گونه د ينم

» سوزاند يمتعلَّق تجربه من، م يخارج ينين آتش عيا«ه كه ين قضيا. آسان از آن گذشته است

ن يا يام و تا وقت افتهيكجا ي، يرا آتش سوزان را با شهود و علم حضوري، زياست ضرور يا هيقض

  .ستيطرح و توهم امكان ن يبرا يياست وجا يفت، ضرورايبرجا است،  يشهود و علم حضور

 يدر ذهن بر جا يصورت ين رابطه قطع شد و از آن علم حضوريپس از آن كه ا يآر

ا احتمال يامكان  ينمودار شد، جا برا يدر قالب علم حصول يعلم حضور يماند و به عبارت

 يها را به گونه يذهن تواند آن صورت يصة ذهن است كه مين امكان خصيشود و ا يباز م

 يچ روياست و به ه يضرور يمختلف به خارج نسبت دهد وگرنه خود آن شهود تجرب

ج آن يا شهود و به لوازم و نتاي ين علم حضوريالبته كانت چون به ا. ستيبردار ن امكان

  .دچار شده است ينپرداخته است، به مشكالت فراوان

دا ين محمول را بالضروره دارد و پيمن ا يوع تجربن موضيآموزد كه ا يدر واقع تجربه به ما م

ن محمول را خواهد داشت و امكان در آن راه ين حال باشد، هميبه هم ياست كه موضوع تا وقت

از  - ن تجربه يگر از عهده اين، ديا نه، ايخواهد ماند  ين حال باقين كه موضوع به همياما ا. ندارد

اثبات شود  - مانند تحول عالم ماده  -  يگريد از راه ديبارون است و يب - ث كه تجربه است يآن ح

هم ذهن فقط  يرتجربيغ يايندارد، بلكه در قضا يتجرب ياين مطلب هم اختصاص به قضايو ا

ام محمول را هم بالضروره خواهد  افتهيباشد كه من  ين حاليكند كه تا موضوع به هم يحكم م

. رون استين حكم بين ادراك و ايا نه از عهده اي اندم ين حال مين كه موضوع به هميداشت، اما ا

آموزد كه  ين و چنان است، اما نميچن يزيآموزد كه چ يتجربه به ما م«: ن گفته كانت كهين، ايبنابرا

با علم  يء خارجيث كه تجربه است و با شيتجربه از آن ح يگر باشد؛ برايتواند به گونه د ينم

  !هم باشد يگريند كه ممكن است به گونة دك يشود، ثابت نم يحاصل م يحضور
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 يايقضا يسلب كرده و آنها را الزمة قطع يتجرب يايت را از قضايكانت ضرورت و كل. 3

 - ام  شناخت گفته يها هيچنان كه در كتاب بن ال - اما اگر ما علم را . ن دانسته استيشيپ

ق يو خواه تصور حاصل از حقا يو حس يم، خواه تصور حاصل از امور تجربيتصور بدان

و فراتر از آنها كه با  يق برزخياز حقا :امبرانيمعصومان و پ يها افتهيمانند  -  يفراحس

د يآ يل از موضوع به دست ميم كه محمول تنها با تحلييو بگو -شوند  يادراك م يالهام و وح

است و  يورجه ضريو در نت يليا تحلين صورت همة قضايشود، در ا يو بر آن حمل م

ست، بلكه هر ين نيشيپ يايان محمول با موضوع منحصر به قضايوند مين ضرورت پيبنابرا

گرفته شده باشد و خواه از ادراك  يا موضوع آن از تجربه حسيخواه تصور  يا هيقض

يذهن يو منطق ية فلسفيباشد و خواه مانند معقوالت ثان ينيا عي، خواه موضوع قضايفراحس 

متكّلم كه موضوع و محمول و رابطة آنها و حكم  يباشد، رابطة محمول آن با موضوعش برا

  .است يابد ضروري يم يرا، همه، با علم حضور

 يايان قضاياز آن به دست نداده، تنها در ب يفيام، كانت تعر كرده يت، تا آنجا كه بررسياما كل

م، به لحاظ يث معرفت بسنجيفقط از ح يرا با كّل ييه جزياگر قض«: ديگو يم ييو جز يكل

107همان، ص(» است يهمچون نسبت وحدت با عدم تناه يبا كّل ييت، نسبت جزيكم.(  

كه صدق آن بر  يمفهوم«: ف شده استين طور تعريا ياما در منطق و فلسفه ما، كل

ان افراد ياست مشترك م يمفهوم يكل«ا ي). 67، ص1388مظفر، (» ستيممتنع ن يكيش از يب

 يدا است كه جايمفهوم است و پ يها كّل فين تعريدر ا). 21، ص4تا، ج يمالصدرا، ب(» فراوان

 يشود و ذهن در آن، چه تصرّف ياز كجا گرفته م ين كه كّلياما ا. مفهوم هم ذهن است

در  يگوناگون يآرا يسازد؟ در افالطون و ارسطو و فلسفه اسالم يكند و آن را چگونه م يم

  .گنجد ين مقال نميان آنها در ايباب آن، وجود دارد كه ب

گاه يداند و جا يرا از مقوالت فاهمه و صورت ذهن م يم كّليدان ياما كانت چنان كه م

ن ين است كه ايپرسش ا ير است، وليفناپذ يا است، مانند هر انسانيكاربرد آن، قضا

از  يعنيشود  يم يابد چگونه كّلي ين ميتعن ينامتع ين، كه با مادة خارجينامتع يصورت ذهن

  ابد؟ي يكند و بر آنها انطباق م يت ميحكا يافراد نامتناه

ن است كه كانت خواسته است تا مسألة شناخت را با منطق واز يا يراد اساسيده من ايبه عق

است كه فكر را با آن  يرا منطق ابزار و قالبين خطا است، زين كند و اييتب يمنطق يايراه قضا
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تواند  يد و نميداست كه آلت و ابزار نبايدارد و پ يسنجند و مراعات آن، فكر را از خطا بازم يم

گر يد يها ا شناخت را از راهيش فكر يدايپ يد نخست چگونگيرد، بلكه بايرا بگ هذواآلل يجا

  .منطق بهره جست از... اس و استدالل و يب قيترت ين كرد، آن گاه براييبازشناخت و تب

 ي، خواه حسيئيبا هر ش ييارويشود كه ما در رو ين طور ساخته ميا ياما به نظر من كّل

از آن  يا مفهوميصورت  -و اندوه  يمانند شاد - يا ذهنيو  يو خواه خارج يا فراحسيو 

كه از هر  يهر صورت يم ما به ازاء و محكييگو يم و ميكن يم، سپس آن را لحاظ ميريگ يم

ا در ين صورت باشد، خواه هم اكنون موجود باشد و يا يث همانند ما به ازاء و محكيح

ن را خواهد ينده موجود شود، اوصاف و احكام هميا در آيگذشته موجود شده باشد و 

است » جوز واحديما ال يجوز و فيما  يحكم االمثال ف«ن مفاد همان قاعدة يداشت و ا

ت، تنها، لحاظ و يبا وصف كل ين اساس، كّليبر ا ).1388، ياحمد: ك.ل مطلب، ريتفص يبرا(

و منشأ آن را از خارج گرفته است، با  ياعتبار ذهن است، اما از آن جهت كه مصداق اصل

ث مشابه يافت شود، اگر از هر حي، هر چند فراوان، يرا هر مصداقيخارج انطباق دارد، ز

  .كم را خوهد داشتن باشد، همان صفت و همان حيمصداق نخست

متفاوت با روش كانت، از تجربه ضرورت و  ينجا روشن شد كه ما چگونه با روشيتا ا

  :كانت يايك قضايكايم به نقد ياكنون بپرداز. ميآور يت به دست ميكل

ان يم كه ميبود و گفت» ممتد است يهر جسم«ة يمثال كانت قض - ن يشيپ يليه تحليقض. 1

 يچ تفاوتيداند ه ين ميپس يفيكه كانت آن را تأل» ن استيسنگ يهر جسم«ه يه و قضين قضيا

جا و در تجربه واحد به صورت جسم  كيجسم  يبرا ينيرا همان طور كه سنگيست؛ زين

جا و در تجربه واحد به صورت جسم ممتد  كيجسم،  ين به دست آمده، امتداد هم برايسنگ

ش از هر گونه يگفت پ يكه دكارت مست كه مفهوم امتداد آن طور ين نيبه دست آمده و چن

 يليه و امثال آن هم تحلين قضين، ايبنابرا. در ذهن موجود باشد يبه صورت فطر يا تجربه

ان آنها يما با جسم برخورد كرده و م يحس يها را كه انداميا پس از تجربه است، زين يپس

مانده كه  يدر ذهن ما باق يتده و از جسم صوريبرقرار گرد يمعلول - يا عّلير و تأثّر يرابطة تأث

ا موضوع و ين صورت را به صفت و موصوف ياز ما به ازاء ممتد است، سپس ذهن ا يحاك

ن ين اساس، ايآورد و بر ا يدر م» جسم ممتد است«ة يكند و به صورت قض يل ميمحمول تحل
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ه يقضن يا ين تجربه ساخته شده است ـ و وقتيپس از اول يعنين است ـ يپس يليه تحليقض

 يليتحل يق اوليد ـ به طريم ديا هم ـ چنان كه خواهير انواع قضاين باشد، سايپس يليتحل

ا پس از يوجود ندارد، بلكه همه قضا ينيشيه پيچ قضين خواهند بود و اساساً به نظر ما، هيپس

ند و محمول يآ يبه دست م - يافت فراحسيو خواه تجربه و در يخواه تجربه حس -تجربه 

  .اند نيپس يلين، همه، تحليد و بنابرايآ يل به دست ميع با تحلاز موضو

م كه كانت يگفت -ات اعم از حساب و هندسه ياضيشامل ر -ن يشيپ يفيه تأليقض -2

 يبودن حساب، آن را از مقولة زمان كه صورت ذهن است و تجرب ينيقيان عّلت يب يبرا

زند كه عدد  يمثال م 7+5=12گزاره  آورد و به يرون ميست تا امكان خطا داشته باشد، بين

تواند حاصل  يم 12را عدد يز[د يآ يل از آن به دست نميست و با تحلين 7+5در جمع  12

ن هست، يشيه پيپس قض] هم باشد -... و 3+9ا ي 8+4مانند  - يگريجمع اعداد فراوان د

ان دو نقطه يم ن فاصلهيتر م كوتاهيخط مستق«هندسه هم به گزاره  يبرا. ستين يلياما تحل

توان آن را با  ياست و نم يشيكامالً افزا» نيمفهوم كوتاهتر«: ديگو يزند و م يمثال م» است

و چون مقوله مكان ) 53همان، ص(. به دست آورد» ميخط مستق«از مفهوم  يليچ تحليه

چون مفهوم محمول  ين است، وليشيست، پس پيصورت فاهمه است و از تجربه برگرفته ن

  .است يفيه تأليامده، قضياز مفهوم موضوع به دست ن

ن يكه خود، معدود واقع شده و به هم -  1عدد يعنياما حق آن است كه موضوع حساب، 

اند و  اشكال، همه، از تجربه گرفته شده يعنيز موضوع هندسه يو ن -است  ينيقيجهت هم 

 7+5=12در همان گزاره . ن استيپس يليسر تحلشود، سرا يكه از آنها ساخته م ييايقضا

ل ياست كه از تحل يك مفهوميهم » 12ا ي 12با  يمساو«ك مفهوم است و ي 5و  7مجموع 

م به يبساز يگريد يها د، حال اگر گزارهيآ ين گزاره به دست ميدر ا 5و  7مفهوم مجموع 

گر كه يار فراوان ديبس يها ا به گونهي 39/8+61/3=12ن صورت يا به اي 9+3=12ن صورت يا

ه به يل از موضوع خاص آن قضين محمول با تحليباشد، ا 12حاصل جمع هر كدام همان 

باشد،  12كه محمول آنها  ييايقضا ين فراوانيشود و بنابرا يد و بر آن حمل ميآ يدست م

                                                 
  ).209و 208، صص1388احمدي، : ك.ر(براي بيان ماهيت عدد و چگونگي پيدايش آن و سبب يقيني بودن رياضيات . 1
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ت و به را جداگانه در نظر گرف يا هيد هر قضيدر واقع با. زند يه نميبودن قض يليبه تحل يانيز

م يينكه بگويدست آورد، نه ا  را از آن به ييها ا محموليل موضوع آن پرداخت و محمول يتحل

  . ستين يليهم باشد، پس تحل 7+5ر از يغ يگريتواند حاصل جمع اعداد د يم 12چون عدد 

م يخور يم برميدر تجربه به خط مستق يد گفت وقتيادشده هم باي يه هندسيدر مورد قض

مندرج » ميمستق«ن فاصله در همان مفهوم يم، مفهوم كوتاهتريآور ياز آن به دست م يو تصور

 يازيد و نيآ يم از راه تجربه به دست مينكه مفهوم خط مستقين، افزون بر اياست، بنابرا

را يهم هست؛ ز يليم، كامالً تحلين مكان در فاهمه بدانيشيست كه آن را برگرفته از مقولة پين

   1.مندرج در موضوع به دست آمده است» ميمستق«همان مفهوم  ليمحمول از تحل

 -م يديكه د چنان -ا ير قضاينها هم مانند ساين، از آنجا كه در ايپس يفيتأل يايقضا. 3

، بلكه يليتحل نها هميشود، ا يد و بر آن حمل ميآ يل از موضوع به دست ميمحمول با تحل

  .اند نيا، پسيسرتاسر قضا

داند، درست بر عكس  يو ناممكن م يمعن ين كه كانت آن را بيپس يليتحله ياما در قض .4

اعم از  يا از تجربه يرا هر تصورينوعند، ز كين يا، از هميم همة قضايدي، چنان كه دينظر و

 - ا ين ين پسيشود و بنابرا يگرفته م - يافت فراحسيادراك و در يعنيا تجربه ي يتجربه حس

ل از آن به دست يرد و محمول با تحليگ يتصور، موضوع قرار مهمان . پس از تجربه است

  . اند نيپس يليا سراسر تحلين رو همة قضاياز ا. است يليد، پس تحليآ يم

خارج  يايچهارگانه كانت مطرح شد، در باب قضا ياين قضايكه در باب ا ين بحثيهم

در منطق و  يع صناعيو حمل شا يحمل اول يايز در قضايمه و نيمحمول و محمول بالضم

مه به خارج محمول و يمحمول بالضم يدارا يايقضا يعنياست،  ي، جاريفلسفه اسالم

گردند و در واقع، حمل در آنها فقط  يباز م يبه حمل اول يع صناعيحمل شا يحاو يايقضا

مه و نه محمول به حمل ياست نه محمول بالضم يا محمول به حمل اوليخارج محمول 

ن را از كجا آورده و ين است، محمول سنگيم كتاب سنگييگو يم يرا وقتي، زيع صناعيشا

م كتاب را يين است كه بگويم؟ جز ايمامه بنيم تا آن را محمول بالضميا مة كتاب كردهيضم

                                                 
 ).34و 31، صص1388احمدي، : ك.ر(براي دريافت چگونگي تحليل مفهوم محمول از مفهوم موضوع . 1
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م و با يافتين را در خود كتاب يقت وصف سنگيم؟ پس در حقيافتين يم و آن را سنگيبرداشت

ن يوگرنه ا. ميم و بر آن حمل كرديا از همان درآوردن ريل مفهوم كتاب، مفهوم سنگيتحل

مه شد و در آن ين موضوع ضمياز كجا آمد و به ا» نيسنگ«د كه محمول يآ يش ميپرسش پ

چهارگانه  ياينها هم مانند آن قضاين، اير است؟ بنابرايپذ نييه چگونه تبيصورت صدق قض

 . اند نيپس يليكانت تحل

 

  جهينت

ت بخش يبخش و كّل ناصواب، اوالً تجربه را ضرورت يشروعف و يه تعريكانت بر پا

ن از يشيت را دو مقوله پير شده است ضرورت و كّلين جهت ناگزيندانسته و به هم

ن ضرورت و ييتب يبرا يگرين مقال راه ديمقوالت فاهمه و صورت فاهمه بداند، ما در ا

  .ميا م و نظر كانت را مخدوش دانستهيا ت نشان دادهيكّل

 يفيتأل. 3ن، يشيپ يفيتأل. 2ن، يشيپ يليتحل. 1: ه معروف دارد به ناميچهار قض كانت

ك آنها، نظر كانت را در باب همة يكاين يين مقاله ضمن تبين، در ايپس يليتحل. 4ن، يپس

  . ميا آورده - است ينيپس يليا تحليكه همه قضا - نها نقد و نقض كرده و نظر خود راآ

را  يع صناعيو حمل شا يز حمل اوليمه و نيخارج محمول و محمول بالضم يايقضا

م و يا ه شمردهياز سنخ همان چهار قض -كه در منطق و فلسفه خودمان آمده است  -هم 

  .ميا ن بازگرداندهيپس يليهمه را به تحل

   



  ١٧ �  کانت هچهارگان يايو نقد قضا يبررس 
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