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 کانت نقد عقل محضدر  وحدت ساختاری میان زمان و من استعالیی
 

 9احمد رجبی
 استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

 39/13/1931، تاریخ پذیرش:  1/11/1931تاریخ دریافت:

 

 چکیده
نقش زمان در امکان تألیف میان دو سوی حکم تألیفی پیشینی یا تألیف  ، با تمرکز برنوشتاردر این 

شود تا وحدت ساختاری میان این دو سوی تألیف،  یعنی شهود محض و مفهوم محض، تالش میمحض، 

. امکان تألیف محض، به معنای امکان برقراری وحدت بر مبنای بنیاد مشترک میان آنها نشان داده شود

محض، به منزلة وحدت خودآگاهی استعالیی  استعالیی و و من ،فراگیر ة شهود محضِمیان زمان، به مثاب

 قوة خیال استعالیی توسط، میان این دو سو وحدت است. برقراریفاهمه محض مفاهیم  تمامیِ و بنیاد

، یعنی وساطت میان وحدتِ مورد جستجو، در ساختار خیال استعالیی بدین ترتیب، و گیرد صورت می

بر مبنای  تا کوشش شده استرسد. در این مقاله  به ظهور می پذیرندگی و خودانگیختگیدو حیث 

امکان به مثابة ساختار خودانفعالی یا پذیرندگیِ خودانگیخته،  ،ساختار بنیادینِ شهود محضِ زمان

 از هایدگرا توجه به تفسیر ب –سرانجام  ،به واسطة آنو  میان شهود و مفهوم محض، وساطت قوة خیال

آشکار شود. امکانی  استعالیی زمان و من ساختار میان و ناگفته آغازین امکان وحدت و یکسانیِ - کانت

 آن است. یدر گرو به مثابة زمان گذاری فلسفة استعالیی کانت، یعنی بنیانگذاری سوژة متناهیکه بنیان

 

 استعالیی، من شهود محض، خودانگیختگی، پذیرندگی، خیال استعالیی: کلیدیهای هواژ
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 مقدمه   .9

، یعنی نقد عقل محضدر این نوشتار سعی خواهیم کرد با تمرکز بر دو بخش نخست کتاب 

، نقش و جایگاه بنیادین زمان را در «استعالیی تحلیل»و  «حسیات استعالیی»های  بخش

بنیانگذاری فلسفة استعالیی کانت روشن سازیم. بنیانگذاری فلسفة استعالیی، در پاسخ به 

ورزی  خود و هر گونه فلسفه تفکر گیرد که کانت آن را مسألة اصیل ای صورت می مسأله

این موضوع  کس تا پیش از وی اساساً واقف به هیچ است،  داند و چنانکه او خود مدعی می

وظیفة تألیفیِ پیشینی.  حکمِاین مسأله، چیزی نیست جز پرسش از امکان . 1نشده است

امکان احکام تألیفی  بنیاد آشکارسازیِ»ایجابیِ فلسفة استعالیی کانت، در یک کالم، 

« سازند مالحظة شرایطی که هر نوع از این احکام را ممکن می»، به معنای است «پیشینی

وظیفة اصلیِ عقل محض، »دارد که  کانت با صراحت کامل بیان می .(11، الف 11)پانوشت ب

 (. 13)ب« اند؟ سش نهفته است: قضایای تألیفی پیشینی چگونه ممکناکنون در این پر

آشکارسازیِ بنیاد امکانِ »این در این نوشتار کوشش خواهد شد تا نقش کلیدی زمان در 

 بنیادین زمان، بسی فراتر از تعریف اختصاصی نقش اما .به دست آید «احکام تألیفیِ پیشینی

حالت  صورت معینی که شهودِ»است، یعنی « حسیات استعالیی»آن در بخش  کانت از

در  عالوه بر تعریف فوق، (. زمان،33، الف 93)ب« تنها تحت آن ممکن است ،درونی نفس

ید آگاهی با موجودات به مثابة پدیدارها و شرط پد مواجهةکنندة  ممکن وهلة نخست، اساساً

 «شرط صوریِ»عالوه بر زمان مهمتر از آن،  نیاً وآمدن هر نوع تصور در آگاهی است، ثا

کند  ، تصور و تصویری از توالی محض آنات ایجاد می«شهود محض» در مقام ت،اتمامی تصور

هر نوع اطالق وحدت اصوالً  و نه مانند تصاویر ادراک حسی، ،افقبه سانِ یک  که این تصویر،
سازی،  سازد. با توجه به کارکرد قوة خیال در شاکله ممکن می بر کثرتی را در ساحت آگاهی

دی، و مفاهیم محض فاهمه بر تصورات شهو پذیریِ توان گفت که زمان، شرط اطالق می

 .(191)ب  است 3«اینهمانیِ تامِ خود آگاهی استعالیی»و   وحدتکنندة کارکرد  اساساً ممکن

زمان در  بخشِ وحدت ، کارکرد اصیل و بنیادینِچنانکه در پایان این نوشتار نشان خواهیم داد

   اندیشة کانت، در نهایت منطبق بر وحدت من استعالیی است. 
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 331احکام به تحلیلی و تألیفی، ص.، تبصرة سوم دربارة انقسام کلی تمهیداتبرای نمونه ر. ک. به کتاب  . 
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دهندة  صر مقومِ تشکیلزمان در فلسفة کانت، شرط امکان وحدت میان اجزاء و عنا ،بنابراین

شناختی از متعلقات  هر سه منبع سوبژکتیو شناخت، که هر تجربه و»شناخت است، یعنی 

)الف « فاهمه»یا همان « خودآگاهیو  بر آنها استوار است: حساسیت، قوة خیال ،تجربه

نی، میان یگیریِ حکم تألیفی پیش وحدتی که در شناخت محض، یعنی در شکل. (111

صورت  «قوة خیال استعالیی» به واسطة فعل تألیفِ« مفهوم محض»و « شهود محض»

زمان  :، به بیان موجزتری بر جایگاه محوری زمان در اندیشة کانت استگیرد، یکسره مبتن می

تواند چنین نقش  زمان تنها هنگامی می. است 1«تألیف محض»شرط بنیادین روی دادنِ 

یعنی محدود و  ،«بشری» بنیادینی ایفا کند که آگاهی و شناخت، به تعبیر کانت، آگاهیِ

نقش بنیادین زمان باشد.  3«پذیرنده»کانت، آگاهیِ  ، یا باز به تعبیربه زمان و مکان متناهی

بدین . (13، الف99)ب آگاهی است 9«پذیرندگی»در فلسفة کانت، ذاتاً مبتنی بر حیث 

توان گفت، کانت با توجه به جایگاه محوری زمان، نحوة مواجهة آگاهیِ موجود  ترتیب می

شناسیِ خاص موجود  تبیین، و بدین سان، هستی ، یعنی انسان را با موجودات،متناهی

  .  کند متناهی را بنیانگذاری می

نقد عقل متن  خود کوشیم مراحل مختلف این بنیانگذاری را با تمرکز بر در این مقاله می
زمان در اندیشة  ایجابیپیداست که چنین بحثی صرفاً ناظر به نقش روشن سازیم.  محض

دیالکتیک »ای که کانت در بخش  سلبیکانت است و برای همین، از پرداختن به نتایج 

کند، چشم خواهیم  از مواجهة زمانمند با موجودات اخذ می« فراروی»با توجه به « استعالیی

شة به جایگاه زمان در اندی این مقالهن مقدمه باید تأکید نماییم که در رهیافت ای در پوشید.

 ایم، بهره گرفته 1کانت و مسألة مابعدالطبیعهکانت، از تفسیر مشهور مارتین هایدگر در کتاب 

از  مان کنونیرا در تفسیر  در کتاب فوق آنکه بخواهیم مبدأ و منتهای اندیشة هایدگر بی البته

 در اندیشة خویش و« وجود»کوشد با ایجاد انطباق میان  هایدگر میمتن کانت دخیل سازیم. 

شناسیِ  در هستی« زمانمندیِ اصیل»کانت را به  «خیال استعالییِ»نزد کانت، « ابژکتیویته»
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. reine Synthesis 
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. rezeptiv 

3
. Rezeptivität 

4
. Martin Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik, erste Auflage: Frankfurt a. 

M. 1929 
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صرفاً از لمّ اصلی تفسیر هایدگر در جهت ضرورت  در مقالة حاضر،ما  نزدیک سازد.بنیادین 

و  واسطة خیال استعالیی استفاده خواهیم کردساختاری میان زمان و من محض به  وحدتِ

تبیین  به ، یعنیساختخواهیم  مقصود خود کانت محدود متن و بهبحث را  به همین رو،

لیفی پیشینی است، بر اساس جایگاه محوری که پدیدآورندة احکام تأ ،«تألیف محض»امکان 

توان مسیر این نوشتار را در عین حال، به نحوی یک محک برای امکان تطبیق  می زمان.

    نیز به حساب آورد.  کانت ودخ متنیِ تفسیر هایدگر با مطالعة درون
 

     فراگیرشهود محضِ  به مثابة زمان در حسیات استعالیی. 2

شمارد و  هایی را برای زمان برمی ویژگی در چند مرحله،« حسیات استعالیی»کانت در بخش 

تمامی تصورات معرفی  فراگیرِشهود محضِ رساند که در نهایت، زمان را به منزلة  به اثبات می

سوی نی و در هر فعل تألیف محض، یک یکند. بدین ترتیب، در هر حکم تألیفی پیش می

تألیف و نسبت حکمیه، همواره زمان است؛ زیرا در نظر کانت، قضیة تألیفی،  رابطة طرفین

 ،دخیل باشد و این عنصر در قضیة تألیفی پیشینیدر آن ای است که عنصری شهودی  قضیه

.سوبژکتیو 1«: حسیات استعالیی»کانت در  بالضروره یک شهود پیشینی و محض خواهد بود.

نی بودن و یپیش .9. صوری بودنِ زمان، 3نفسه،  بودن زمان و عدم اختصاص آن به شیء فی

واسطه  اختصاص زمان به نحو بی .1و  شهود بودن و مفهوم نبودنِ آن،. 1، نبودنِ زمان  تجربی

با واسطة آگاهی، اطالق آن به همة تصورات شهودی را تبیین  .1 ود درونی، وبه متعلقات شه

مبنای تبیین امکان « تحلیل استعالیی»ها در بخش  مجموع این ویژگی .کند اثبات می و

  گیرد. گیری تألیف محض قرار می شکل

کند.  رائه میای کامالً بدیع در تاریخ فلسفه در باب زمان ا ها، نظریه کانت با بیان این ویژگی

های بدیل  گیرد. کانت نظریه این نظریه در مقابل سه نظریة متداول در تاریخ فلسفه قرار می

. (11، الف15ب – 11، الف13)ب کند به اجمال نقد می« حسیات استعالیی» 3را در بند 

ذات »توان این سه نظریه را به طور خالصه چنین بیان نمود: بنابر نظر اول، زمان یک  می

شود. کانت این نظریه را به  محسوب می« جوهر»، یعنی یک «شیئی مستقل»و « واقعی

دهد، زمان را  دهد. نظریة دوم که کانت آن را به دکارت نسبت می نیوتن و کالرک نسبت می

یة سوم که کانت آن را نظرشمارد.  برای موجودات و جوهرها می« رضع»ه جوهر، بلکه یک ن
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داند و در واقع مبتنی بر مابعدالطبیعة ارسطویی و کالسیک است، زمان  نیتس میاز آنِ الیب

داند، بدین معنا که زمان،  نفسه می میان اشیاء فی« یک مفهوم تجربیِ برخاسته از توالی»را 

 . 1میان موجودات« ابژکتیونسبت »مفهومی است دالّ بر یک 

شود، همان نظریة مشهور ارسطویی است که  نیتس نسبت داده میآنچه در اینجا به الیب

 و دهم فصل در همواره در مابعدالطبیعة سنتی مورد استناد و پذیرفته بوده است. ارسطو

 زمان که کند می هدایت سو بدین از زمان را پرسش ،طبیعیات چهارم از کتاب یازدهم

 میان در موجودی منزلة به توان نمی را زمان(. 3الف313) «حرکت به متعلق است چیزی»

 خارج در آنچه. دارد تعلق حرکت به که است امری بلکه نمود، جستجو موجودات سایر

 وجود نحوة مگر نیست چیزی نیز حرکت است، متحرک موجود است، «موجود» مستقالً
 از ارسطو تعریف بنابر یا فعل، به قوه از سیر از عبارتست وجود، نحوة این. 3متحرک موجود

 ارسطو(. 11-11الف311) «است بالقوه که حیث آن از هست، بالقوه آنچه فعلیت» حرکت،

 مطابق واقع، در که مقداری است، «متصل مقداری» دهندة نشان سیر، این که کند می بیان

 طی حرکت مقدار این زمان، از ارسطو تعریف بر بنا. «چیزی به چیزی از حرکت» با است

 حرکت و زمان زیرا. »...است زمان همان گردد، لحاظ تأخرش و تقدم حیث از اگر شده،

 وجود در اما است،  یکسان حرکت با موضوع در بعد و قبل. یکدیگرند با مطابق همواره

 ترتیب، بدین(. 31-13الف313) «نیست یکسان حرکت با و دارد، تفاوت آن با [مفهومی]

 «بعد و قبل به توجه با حرکت عدد: »است چنین زمان از ارسطو مشهور و نهایی تعریف

 حرکت شمارش قابل حیث ارسطو، خود تصریح به تعریف، این در «عدد» از مراد(. 1ب313)

 (. 5ب313) «شود می شمرده آنچه» یا معدود معنای به عدد یعنی است،

حسیات » بند چهارم از در هایی که کانت استداللدر تقابل با تعریف ارسطوییِ فوق از زمان، 

در دفاع از نظریة  ،«وم زمانهمف متافیزیکیِ بررسی»تحت عنوان ، نقدکتاب « استعالیی

                                                           
1
 ، ر. ک. به:درباب جهانهای بدیل در باب زمان، در رسالة  برای شرح نقد کانت از نظریه . 

Georg Mohr: Transzendentale Ästhetik, in: Klassiker Auslegen, Kritik der reinen 

Vernunft, Hrsg. Georg Mohr und Markus Wilaschek, Berlin 1998, p. 109-129 
3
نزد ارسطو  παρα τα πραγματαارسطو بر تعبیر یونانی « طبیعیات»هایدگر در تفسیر خویش از بحث حرکت در  . 

ن به هیچ وجه آن را یک موجود توا نیست، یعنی نمی« در کنار اشیاء»کند، بدین معنا که حرکت به هیچ وجه  تأکید می

 (Heidegger, GA 18, 288)«. حرکت، یک نحوة وجودِ خودِ موجود است»در ردیف سایر موجودات دانست، بلکه 
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شهود بودنِ زمان متمرکز  آورد، عمدتاً بر اثبات پیشینی بودن و خویش در باب زمان می

 استدالل نخست کانت برای اثبات تجربی نبودن و پیشینی بودن زمان چنین است:  است.

ای تجربه اخذ شده باشد. زیرا اگر تصور زمان به  زمان، مفهومی تجربی نیست که از گونه»

آید. تنها به  نحو پیشینی بنیاد قرار نگرفته باشد، همزمانی و توالی، خود به ادراک درنمی

که برخی چیزها در  کردتوان تصور  پیشینی بودن تصور زمان[ می شرط آن ]یعنی به شرط

 (.  91، الف11)ب« های گوناگون )پشت سر هم( هستند یک زمان واحد )همزمان( یا در زمان

نماید، بدین معنا که در اثبات  مصادره به مطلوب می همچون نوعیدر نظر اول، این استدالل 

شود که اگر زمان پیشینی نباشد، اوصاف آن به ادراک  پیشینی بودن زمان، بیان می

، تجربة پدیدارهای اوتوان گفت که از نظر  اما در تفسیر این استدالل کانت میآید.  درنمی

اند، و سپس، به  قات حس درونیکه در درجة اول، حاالت درونی یا همان متعل -زمانمند 

تواند به خودی خود، اصول ثابتِ  نمی –گیرد  واسطة قوة تصور، تمامی پدیدارها را دربرمی

توضیح این استدالل، در استدالل سوم  حاکم بر ساختار زمان را به ادراک ما عرضه کند.

گوید  میسخن « اصول متعارفة زمان به طور کلی»آید، یعنی در جایی که کانت از  می

یا به تعبیر ارسطو، همان  - ترین اصل حاکم بر ساختار زمان، اصل توالی بنیادی )همان(.

توانند با یکدیگر جمع  است، بدین معنا که آنات زمان نمی -در حرکت « قبل و بعد»حیث 

شود،  و ادراک تجربی به ما داده نمیدر تجربه  ،به نظر کانت، چنین ساختار و نسبتیشوند. 

ت به عنوان یک مفهوم منتزع از تجربه به دس معنا که این درک از نسبت توالی زمانی،بدین 

 کند: . چنانکه کانت در استدالل سوم بیان مینیامده است

توانند از تجربه گرفته شوند، زیرا در این صورت، نه کلیت قطعی و نه یقین  این اصول نمی»

وانستیم بگوییم: ادراک عمومی به ما چنین ت کردند. در این صورت تنها می برهانی افاده می

هایی  این اصول، قاعده توانستیم بگوییم: ادراک باید چنین باشد. آموخته است، اما نمی

ها و نه به  گردند و پیش از تجربه ها تحت آنها اساساً ممکن می شوند که تجربه محسوب می

   (93، الف15)ب«. دهند به ما تعلیم میواسطة آنها 

در مبتنی بر این ساختار است. « از پیش»هر نوع ادراک تجربی از اشیاء زمانی،  ترتیب،بدین 

تقدم مفهوم زمان بر حرکت نیز اشاره نمود. به نظر  دربارة توان به نظر کانت ن جا مییمه

پیشینی از زمان نباشد، مفهومی از  دوی و بر خالف نظریة کالسیک ارسطویی، اساساً تا شهو
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های متناقض وجود و  اتصال محمول»آید. زیرا حرکت، حاصل  به دست نمیحرکت و تغییر 

 (.15است )ب« عدم بر یک شیء در یک مکان واحد

بدین سان، کانت با توجه به ساختار و نسبت ثابتی که در تصور ما از توالی و به تبع آن از 

. پس زمان، امری دآور همزمانی وجود دارد، زمان را از عرصة تجربه و ادراک تجربی بیرون می

بخش دوم استدالل کانت به اثبات پیشینی و متعلق به آگاهی، و بدین معنا سوبژکتیو است. 

پردازد که زمان، اساساً مفهوم نیست، بلکه از سنخ شهود است. اساس استدالل  این امر می

این است که زمان یک مفهوم کلی نیست، زیرا زمان نیز مانند مکان، تصور  چهارم کانت

گوید:  امری واحد و متفرد است و تفرد اساساً شأن شهود و نه مفهوم است. چنانکه کانت می

، 15)ب« تواند داده شود، شهود است تصوری که تنها به واسطة یک موضوع واحد می»

اجزاء »مصادیق متعدد یک مفهوم کلی واحد، بلکه  (. بدین ترتیب، کثرات زمانی، نه93الف

بیان دیگری که کانت در استدالل چهارم خود برای شهود بودن هستند )همان(. « زمان واحد

های مختلف  زمان»آورد این است که اصل حاکم بر ساختار زمان، یعنی گزارة  زمان می

ن را به نحو تحلیلی از مفهوم توان آ یک اصل تألیفی است و نمی« توانند همزمان باشند نمی

شهود و تصور واسطه در  به نحو بی»کلی زمان استنتاج نمود. بدین ترتیب این اصل تألیفی 

 )همان(. « زمان مندرج است

کانت نیز معطوف به بیان این است که زمان تصوری ضروری است که بنیاد استدالل دوم 

همة تصورات معرفی « شرط عمومیِ امکانِ» او در اینجا زمان راگیرد.  تمامی شهودها قرار می

مبنای این استدالل چنین است که از نظر کانت، متعلقات حس بیرونی زمان ندارند، کند.  می

توان  تواند شهود شود، همانگونه که مکان را نمی زمان به نحو بیرونی نمی»به تعبیر خود وی 

اند، اما در  بیرونی، صرفاً مکانیپس پدیدارهای (. 39، الف 93)ب« چیزی در درون ما دانست

شوند و تصور بما  ما محسوب می «تصور»عین حال، از آن حیث که پدیدارهای بیرونی نیز 

خود کانت شوند. به بیان  رود، مشمول زمان می هو تصور، حالت ذهن انسان به شمار می

تصورات، که ارها به طور کلی است. ]...[ زیرا همة مان، شرط صوری و پیشینی همة پدیدز»

تصور بما هو تصور[ حتی ممکن است موضوعشان اشیاء بیرونی باشند یا نه، فی نفسه ]یعنی 

ات ذهن، به حالت درونی تعلق دارند. ]...[ بدین ترتیب زمان شرط پیشینی به عنوان تعین



 کانت نقد عقل محضوحدت ساختاری میان زمان و من استعالیی در  /33

واسطة پدیدارهای درونی )نفس ما( و به همین  همة تصورات به طور کلی است، شرط بی

 (91، الف 11)ب«. همچنین شرط باواسطة پدیدارهای بیرونیواسطه، 
 

 ساختار ویژة شهود محض -2-9

فراگیرندة همة  های فوق، تلقی کانت از زمان به منزلة شهود محضِ با توجه به استدالل

کننده توجه نمود که کارکرد  اکنون باید به این نکتة مهم و تعیینشود.  تصورات آشکار می

زمان و مکان در عین شهود تجربی بودن نیست. « صورتِ»ی، صرفاً زمان در حسیات استعالی

توانند متعلق  شوند، خود به تنهایی می صورت برای مادة شهود تجربی محسوب می اینکه

نویسد:  نامد. چنانکه او می آن را شهود محض و پیشینی میتقل باشند که کانت سشهودی م

یستند، بلکه خود، شهودهایی هستند که های شهود حسی ن اما مکان و زمان صرفاً صورت»

بر همین اساس است که کانت در بحث از مکان و زمان تأکید  (.111)ب« کثرتی را دربردارند

توان ذهن را از هر تصور شهودی خالی نمود، اما در هر حال تصور محض از  کند که می می

توان چنین تصوری داشت  هرگز نمی»گوید:  ماند. او در باب مکان می مکان و زمان باقی می

کرد که هیچ شیئی در آن وجود نداشته نی فکر توان به آسا که هیچ مکانی نباشد، با اینکه می

 کند.  همین نکته در مورد زمان نیز صدق می(. 31، الف 93)ب« باشد

شود، آنچه متعلق این شهود است، صرفاً  اساساً هیچ چیز و شیئی در شهود محض شهود نمی

پشت سر هم  صوری است از مطلق کنارهم بودن در شهود محض مکان، و مطلقِ یک تصورِ

ة ما با افق مواجه»این تصورات صوری محض، به تعبیر هایدگر ودن یا توالی در زمان. ب

افق، بنابر تعریف هایدگر،  .(Heidegger: 1929, 173) گردند محسوب می« موجودات

آنکه  یابند، بی در درون آن موضوعیت می -موجودات یا تصورات  –چیزها ست که امری

افق باید به نحو غیرموضوعی باقی بماند، اما با وجود » خودش دیده شود یا موضوعیت بیابد.

تواند آنچه را که در آن مواجه  این، باید در نظر نیز باشد. تنها بدین نحو است که افق می

مفهوم افق، همواره دال بر (. 139)همان، « چشم بیاورد  شود، به صورت موضوع پیش می

شود و  مواجه می« افق»در « دیگر»تِ ودابا موج است که« مند افق»است. موجودی « تناهی»

احاطة وجودی بر آنها  این شأن موجودی متناهی است که در مواجهه با سایر موجودات،

با « استعالیی حسیات»ای است که کانت در پایان بحث خویش در باب  این نکتهندارد. 
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به « ان و زمانشیوة شهود در مک»کند که  کانت بیان می ورزد. بر آن تأکید میصراحت تام 

(. وی در اینجا شهود موجود متناهی را 33گیرد )ب  تعلق می« هر موجود متناهیِ متفکر»

 intuitus« )شهود اصیل»نامد و آن را از  ( میintuitus derivativus« )شهود مشتق»

originariusسازد. شهود مشتق یا همان شهود در مکان و زمان، مختص به  ( متمایز می

ها یعنی سایر موجودات،  به ابژه 1«شهودش نیز بر حسب وجود و»که موجودی است 

در . با آنها دارد« پذیرنده»یا به تعبیر دیگر خود کانت، نسبت  است )همان( 3«وابسته»

یا ذاتی نامتناهی  9«نخستین موجود»فرض یک  مقابل، شهود اصیل، که کانت آن را به

وابستگی داشته  به موضوع خود نباید دهد، نه از حیث وجود و نه از حیث شناخت نسبت می

ذات شناخت »دهد:  باشد. هایدگر شهود اصیل را در تقابل با شهود مشتق چنین توضیح می

 شریِ متناهی، از طریق تمایز آن با ایدة شناخت نامتناهیِ الهی، یعنی شهود اصیل تبیینب

این است که شهود نامتناهی در تصور  رتفاوت میان شهود نامتناهی و متناهی د [...]شود.  می

واسطة یک موضوع متفرد، یعنی در تصور یک موجود واحد در کلیت آن، این موجود را  بی

 شود. شهود مطلق، اگر به موجودِ دید آمدن آن میپآورد، یعنی موجب  نخست به وجود می

شناخت الهی، آن نحو شهودی [ ...]سته باشد، دیگر مطلق نخواهد بود پیش روی خویش واب

 ,Heidegger: 1929) «آفریند د شهودشدنی را اساساً میاست که در شهود خویش، موجو

31). 

، یعنی متناهی است، قادر نیست تا بر «بشری»بدین ترتیب، شهود از آنجا که شهودی 

شان احاطه یابد، به همین روی، همواره به صورت گسسته و متکثر،  موجودات در تمامیت

تنها وحدت و نظمی که «. پذیرد انفعال می»های تأثرات حسی از موجودات  یعنی در داده

به نحوی نخستین، وحدت ببخشد، شهود  در مرحلة انفعال حسیتواند تمامیِ تأثرات را  می

که تمامی پدیدارها  ز توالیِ محض و یکنواختای ا محض زمان است، به منزلة افق یا واسطه

آفرینی در  پیشتر بیان شد که زمان عالوه بر نقششوند.  ذیل اصل ثابت آن، بر ما پدیدار می

های  گیری شهود تجربی، که حاصل شده از انفعال از موجودات خارجی و تأثرات اندام شکل

                                                           
1
. seinem Dasein sowohl seiner Anschaung nach 

2
. abhängig 

3
. Urwesen 
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اگر شهود در اندیشة . گیرد به خودی خود نیز متعلق شهود محض قرار میحسی است، 

در شهود محض باید چگونه و از چه چیز  آگاهی کانت، بیانگر حیث پذیرندگی است، پس

تواند از هیچ امر بیرونی ناشی  شهود محض، انفعال نمی به حکم محض بودنِ د؟ومنفعل ش

ترین امر برای امکان تألیف  کننده ترین و تعیین پاسخ کانت به این پرسش، اساسی شود.

 گردد:  محض و بنیانگذاری فلسفة استعالیی محسوب می

تقدم دارد،  اکنون، آن چیزی که به منزلة تصور، بر هر فعلِ به اندیشه درآوردنِ چیزی»

ی[ صورتِ شهود را ها، ]یعن شهود، و اگر این شهود، هیچ چیزی جز نسبت ]یعنی[

را که در  آنچه آورد مگر ، شهودی که چون هیچ چیزی را به تصور درنمیدربرنداشته باشد
ای که ذهن، به واسطة فعالیت  شیوه تواند باشد جز هیچ چیز نمی ،گردد ذهن وضع می

؛ یعنی 1گردد خودش، یعنی همین وضع کردنِ تصور خویش، به واسطة خودش منفعل می

 (   15-13)ب«. ر حسب صورتیک حس درونی ب

نقل قول فوق، اگر شهود، شهود محض باشد، یعنی صرفاً صورتِ شهود، یعنی  با توجه به

شهود، یعنی  نگاه این نحوآ، و به تصور درآورد ای دربرداشته باشد ها را بدون هیچ ماده نسبت

یا به تعبیر انفعال ذهن از خویش، . انفعالِ ذهن از خویشعبارتست از:  ،همان شهود محض

، «خویش»همان ساختار شهود محض است. در اینجا مراد کانت از ، 3«خودانفعالی»هایدگر 

باید در اینجا متذکر شد که انفعال  برای خویش است.« تصور خویش 9وضعِ فعالیتِ»همان 

با صورت  ،زمان متفاوت است؛ زیرا در شهود محضِ« من تجربی»از خویش در اینجا با شهود 

در ساختار شهود  .شناختی در آن حضور ندارد و هیچ نحو پدیدار روان صرف سروکار داریم

محض یا همان زمان، ذهن در مقام پذیرندگی و انفعال و شهود قرار دارد، زیرا چنانکه بیان 

شد، تصور زمان، تصور امری واحد و متفرد است و حاصل این تصور نیز تصویری است از 

. تصویری که البته متعلق به هیچ پدیداری نیست، بلکه باید به نحو صوریِ توالی محض

از آنجا که تصور زمان، دربردارندة تصویری  بنابراین،محض و همچون یک افق تلقی شود. 

کار داریم و شأن شهود، ذاتاً شأن پذیرندگی و پس یقیناً در اینجا با شهود سرو واحد است،

                                                           
1
 تأکید در متن کانت، از خود او نیست و از نگارنده است. . 

2
.Selbstaffektion 

3
. setzen 
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ا است، در اینجا ب« محض»از آنجا که شهود زمان، شهود  است. از سوی دیگر، «انفعال»

به کلی فارغ از تجربه باشد،  باید تفرد و شهودی بودن،تصوری سروکار داریم که در عین 

دانیم، در فلسفة  چنانکه می«. وضع شود»یعنی به تعبیر کانت، توسط فعالیت خود ذهن 

« خودانگیخته»شد، دال بر وجهی ذهن که از جانب خودش با «فعالیت»کانت، هر نوع شأن 

در همان مرتبة بدین ترتیب، در اینجا پیش از آنکه از شهود به فاهمه منتقل شویم، است. 
شهود محض، با نحوی وحدت میان دو حیث انفعال و فعالیت، یعنی  به مثابةشهود، 

 مواجه خواهیم شد.  پذیرندگی و خودانگیختگی

 :Heidegger) «اشدبشهود محض باید به معنایی خاص، خالقانه »به تعبیر هایدگر، 

و بدین  کند خودش به خودش تصویر ارائه میشهود محض، شهودی است که  .(47 ,1929
چنانکه خواهیم دید، کانت چنین ساختار و فعالیتی را باالصاله . گردد معنا از خود منفعل می

دهد، یعنی ساختار پدیدآوردن و ارائة تصویر به خویش.  به قوة خیال استعالیی نسبت می

ای نهفته است که هایدگر با ارجاع به  بدین ترتیب در ذات و ساختار شهود محض ویژگی

حقیقی و اصیل زمان در کانت  آن را ذات نامد و می «از خویش انفعال»آن را  ،خود کانت

به واسطة ساختارِ انفعال از خویش است که تصویر زمان به مثابة (. 139داند )همان،  می

کند که توالیِ  گردد. بدین معناست که هایدگر بیان می توالیِ محض آنات اساساً ممکن می

تصویر ناشی » صرفاً کهبیانگر ذات زمان نیست، بل به تنهایی محض آنات در فلسفة کانت،

)همان،  است 1«پذیرشِ سازنده»یا  ، یعنی ساختار انفعال از خویش«شده از حقیقت زمان

131) . 

را به « انفعال از خویش»هایدگر با تأکید بر معنای اصیل زمان به مثابة شهود محض، تعبیر 

 9«خودانگیختگیِ پذیرنده»و  3«پذیرندگیِ خودانگیخته»گرداند:  دو مفهوم دیگر بازمی

بنیاد امکانِ تألیف محض یا همان بنیانگذاری فلسفة  ،خواهد آمدچنانکه . (135)همان، 

تألیفی پیشینی است، در وحدت اصیلی نهفته است که  حکماستعالیی که منوط به امکان 

ه بتواند دو شأن شناخت محض و پیشینی، یعنی شهود محض و مفهوم محض را با یکدیگر ب
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جز از « قوة خیال استعالیی»وحدت برساند. خواهیم دید که برقراری این وحدت به واسطة 

طریق به وحدت رسانیدنِ حیث پذیرندگی و خودانگیختگی به واسطة تعینات زمان نخواهد 

بود. وحدت دو حیث پذیرندگی و خودانگیختگی، یا وحدت شهود محض و مفهوم محض در 

«. پذیرندگیِ خودانگیخته»یا « خودانگیختگیِ پذیرنده»تست از قضیة تألیفیِ پیشینی، عبار

گیری شناخت و  دستیابی به این وحدت، عالوه بر تبیین امکان تألیف محض و شکل

یا همان « آگاهی متناهی»ابژکتیویته، به تعبیر هایدگر، همزمان به معنای تبیین امکانِ 

        .    (131)همان،  نیز هست« سوبژکتیویتة سوژة متناهی»
 

      زمان در تحلیل استعالیی -2-2

به دو منبع معرفت، یعنی حساسیت یا پذیرندگی و « تحلیل استعالیی»کانت در آغاز بخش 

کند و منبع دوم،  کند. منبع نخست، شهود را عرضه می فاهمه یا خودانگیختگی اشاره می

نهفته است. شناخت نیز خود  گیری شناخت در امکان وحدت و تألیف این دو مفهوم را. شکل

بر دو نوع است یا شناخت تجربی که فاقد کلیت و ضرورت و مقید به شرایط تجربه است و یا 

شناخت محض و پیشینی که واجد ضرورت و کلیت است. بدین ترتیب، همانگونه که 

شناخت تجربی یا پسینی حاصل آمده از تألیف میان شهود تجربی و مفهوم تجربی است، 

، 31)ب پیشینی نیز، محصول تألیف محض میان شهود محض و مفهوم محض است شناخت

شود که تبیین امکان شناخت تألیفی پیشینی، به  مالحظه می .(11، الف-31ب – 11الف

امکان جمع و وحدت و تألیف  معنای تبیین امکان تألیف میان زمان و مفهوم محض است.

آید که به نحوی جامع  پدید می خیال استعالیی، یعنی قوة ای واسط میان این دو، توسط قوه

اما پیش از آنکه به نقش خاص  ویژگی ذاتی و ساختاریِ شهود محض و مفهوم محض باشد.

، به تبیین «شهود محض»بپردازیم، باید پس از تبیین « سازی شاکله»قوة خیال در بحث 

ودآگاهی وحدت خ»و بنیاد آن، یعنی  «مفهوم محض»طرف دیگر تألیف محض، یعنی 

 روی آوریم. 1«استعالیی

تمامی شهودها، به منزلة شهود »است: « کارکرد»مفهوم در نظر کانت، اساساً مبتنی بر 

(. 15، الف39)ب« حسی، مبتنی بر انفعاالت، و تمامی مفاهیم نیز مبتنی بر کارکردها هستند
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اما من تحت ]عنوان[ »کند:  کانت در ادامة همین عبارت، مراد خود از کارکرد را بیان می

فهمم که تصورات مختلف را ذیل تصوری مشترک نظم  کارکرد، وحدت فعلی را می

بدین ترتیب، »بدین ترتیب، کارکرد مفاهیم فاهمه، همان فعل حکم کردن است. «. بخشد می

(. 13، الف 31)ب« ]بخشی[ در میان تصورات ما استتمامیِ احکام، کارکردهای وحدت

شود  نامیده می« فکر»است )همان(. بنابراین، فعالیت فاهمه که « قوة حکم کردن»فاهمه نیز 

و عین خودانگیختگیِ آگاهی است، عبارتست از ایجاد وحدت میان تصورات در احکام، بر 

ترتیب، موضوع  بدیندهند.  اساس مفاهیمی که چگونگی کارکرد وحدت بخشی را نشان می

تحلیل استعالیی، شناخت فاهمه، یعنی شناخت کارکردهای وحدت بخشی در احکام است. 

نامد. اگر کثرتی که باید به تألیف برسد، غیر تجربی  می« تألیف»بخشی را  کانت، فعل وحدت

نوع کند که هر  کانت تأکید می(. 33، الف119و محض باشد، تألیف نیز محض خواهد بود )ب

فعالیت خود سوژه است و به هیچ وجه در ابژه نیست. از آنجا بخشی از جانب  تألیف و وحدت

نفسه است، آگاهی، از جانب پدیدارها صرفاً با کثرت  که ابژة ما همواره پدیدار و نه شیء فی

 1«یک فعلِ خودانگیختگی»شود و هر نوع ربط و اتصال و پیوند میان آنها باید  مواجه می

  .(191ب) باشد

خودانگیختة آگاهی است.  بخشیِ بدین ترتیب، مفهوم برای کانت، مبتنی بر کارکرد وحدت

دهد، هر گونه  توضیح می« به طور کلی رابطهامکان »در باب  11چنانکه کانت در بند 

وحدتی نخستین  و ناظر برفعالیت خودانگیختة سوژه در برقراری پیوند و تألیف، باید مبتنی 

]میان  رابطه»گرداند.  باشد که اساساً برقراری رابطه و وحدت میان تصورات را ممکن می

پدید  رابطه تواند از خودِ کثرت است. تصورِ این وحدت، نمی وحدت تألیفیِتصورات[، تصورِ 

م نخست مفهوشود،  آمده باشد، بلکه وحدت تألیفی از این طریق که به تصور کثرت اضافه می

شود که در نظر کانت باید یک وحدت  مالحظه می (.191-191)ب« سازد رابطه را ممکن می

تألیفیِ عام و شامل وجود داشته باشد تا بر مبنای آن، اساساً چیزی چون رابطه و تألیف 

دهد که این وحدت از سنخ مقولة وحدت در وجهة نظر  تصورات صورت گیرد. کانت تذکر می

تر از تمامی مقوالت دارد، زیرا شرط امکان همة  گاهی بنیادیکمیت نیست، بلکه جای
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زیرا همة مقوالت مبتنی بر کارکردهای منطقیِ حکم هستند، اما در این کارکردها »آنهاست. 

  (.191)ب« است  رابطه، و بدین ترتیب، وحدتِ مفاهیم داده شده، از پیش فرض شده

مواجه  ک افق عام و شاملِ محض و پیشینیبنابراین، همانگونه که در حسیات استعالیی با ی

شدیم که هر گونه شهود و انفعال آگاهی بر آن استوار بود، یعنی همان شهود محض زمان، 

در سوی دیگر تألیف محض، یعنی در فاهمة محض نیز با یک افق وحدت عام و شامل مواجه 

وحدتی است که  شویم که اساساً هر گونه تألیف و حکم مبتنی بر آن است. این همان می

 3«خودآگاهی اصیل و تألیفیِ وحدت»از آن به  1«تنقیح مناط استعالیی»کانت در بحث مهم 

سازد.  آن را آشکار می، از دو راه متفاوت نقدکند و در دو ویرایش کتاب  استعالیی یاد می

تصورات شهود  تسازی در میان کثر محض فاهمه که قواعد وحدت ضرورت اطالق مفاهیمِ

گردد. کانت در ویرایش اول از  بر اساس این وحدت بنیادین توجیه می شوند، محسوب می

رسد، و در ویرایش دوم از ضرورت تعلق هر  ضرورت وحدت شیء به وحدت خودگاهی می

وحدت و اینهمانی آگاهی، امری است  تصور من از «.اندیشم من می»تصور به آگاهی به مثابة 

رسد. بدین ترتیب، وحدت خودآگاهی، یک  طریق تألیف به خودآگاهی میکه صرفاً از 

است که در تعلق کثرات شهود به آگاهی « اینهمانی تام»نیست، بلکه یک « وحدت بسیط»

 (. 191-193گردد )ب من از خالل فعل تألیف آشکار می

داللت دارد، وحدت استعالیی  در زمان همانگونه که شهود محض، بر افق آگاهی متناهی

شود، دال بر تناهی فاهمه است. کانت در  خودآگاهی نیز که به واسطة فعل تألیف آشکار می

های این  ای که با تصورش، همزمان ابژه فاهمه»کند که  تصریح می به نحو سلبی این خصوص

مفاهیم (. 193)ب« تصور به وجود آیند، نیازی به فعلِ ویژة تألیفِ کثرات نخواهد داشت

همان کارکردهای حکم کردن، از آن  مقوالت هیچ چیز دیگری نیستند جز» محض فاهمه یا

این تعین،  (.119)ب« شوند حیث که کثرت یک شهود داده شده، با توجه به آنها متعین می

به نوبة خود مبتنی بر کارکرد مقوالت نیز تعین ضروری و ابژکتیو تصورات شهود است. 

 .(111)الف خستین، یعنی وحدت خودآگاهی استوحدت تألیفی ن
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 ساختار قوة خیال استعالیی و نسبت آن با شهود محض -2-3

تا اینجا، دو سوی رابطة تألیف محض مشخص شد: شهود محض یا زمان و وحدت خودآگاهی 

. بدین ترتیب، امکان تألیف محض، منوط به امکان وحدت «محض من» استعالیی یا همان

در اینجاست که نقش بنیادین قوة خیال استعالیی تألیفی میان زمان و من محض است. 

، فعل تألیف را به طور کلی کار قوة خیال نقدکانت در ویرایش نخست کتاب گردد.  آشکار می

، ر کلی، معلولِ صرفِ قوة خیال استچنانکه در آینده خواهیم دید، تألیف به طو»داند:  می

ناپذیرِ نفس؛ چنانکه بدون آن ما هیچ شناختنی  یک کارکرد کور، اما اجتناب ]به مثابة[

کانت البته در  (.35، الف 111)ب« داشتیم، کارکردی که البته کمتر از آن آگاهیم نمی

این وجود، نقشی که (. اما با 191داند )ب ویرایش دوم، تألیف را به طور کلی شأن فاهمه می

او برای قوة خیال قائل است به جای خویش باقی است. به نظر هایدگر، جایگاه قوة خیال و 

صرفاً با اختصاص  گیری تألیف محض، و اساساً امکان بحث از سوژة متناهی نقش آن در شکل

به نظر وی با انتقال پذیر است.  تألیف به قوة خیال بر اساس ویرایش نخست امکان

با حساسیت و  بخشی از خیال به فاهمه، امکان وحدت خودانگیختگی محض )فاهمه( توحد

ویرایش دوم در  رود و این راهی است که ایدئالیسم آلمانی بر اساس پذیرندگی از میان می

، فروکاستِ حیث پذیرندگی به خودانگیختگیارجاع و  گرفت. فیشته عمالً با انتقال،پیش 

 ,Heidegger: 1929) کند و نه متناهی را فراهم می« مطلق»زمینة بحث از شناخت عقلی 

178)1 .  

را « من محض»ای که بر عهدة خیال محض است، این است که به تعبیری از یک سو  وظیفه

. برای این منظور، قوة زمان را به وحدت مفهومی نزدیک سازد، و از سوی دیگر، زمانی کند

بتواند میان این دو به وساطت بپردازد. کانت خیال باید ساختاری واسط داشته باشد تا 

 کند: کارکرد قوة خیال استعالیی را چنین تعریف می

نجا که هر آایستا حتی بدون حضور آن در شهود است. از -قوة خیال، قوة تصور یک برابر»

شهودی حسی است، بدین ترتیب قوة خیال به حساسیت تعلق دارد، به دلیل شرایط 
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شهود مطابق با آنها را  ،به مفاهیم فاهمهتواند  یال تنها تحت آنها میسوبژکتیوی که قوة خ

جانب خودانگیختگی است و عرضه کند؛ اما از آن حیث که تألیف قوة خیال، یک فعل از 

بر حسب صورت  و بدین سان، به حس،پذیر است،  نبخش، و نه مانند حس، تعی امری تعین

، پس قوة خیال از آن حیث که قوة متعین بخشد می، تعین آن، مطابق با وحدت خودآگاهی

ساختنِ حساسیت به نحو پیشینی است، و تألیف شهودها توسط آن، بر حسب مقوالت است، 

ای که تأثیر فاهمه بر حساسیت و نخستین کاربرد فاهمه  باشد. قوه استعالییباید قوة خیال 

«. هودهای ممکن ماست)و همزمان بنیاد تمامی کاربردهای دیگر آن( بر متعلقات ش

      (  113-111)ب

فقرة فوق، که متعلق به ویرایش دوم نیز هست، جایگاه و اهمیت ویژة قوة خیال را آشکار 

سازد. قوة خیال، ساختاری دوگانه دارد: از آن حیث که با تصویر سروکار دارد و اصوالً قوة  می

اما از آن حیث که این است، است، همواره پذیرنده و متعلق به شهود « تصویرساز»

بر حسب وحدت »بخشی به شهود و متعین ساختنِ آن  تصویرسازی، خود نوعی وحدت

سازی است، به  های وحدت ، یعنی من محض، و بر حسب مقوالت، به مثابة قاعده«خودآگاهی

خودانگیختگی تعلق دارد؛ زیرا چنانکه کانت تصریح دارد، هیچ نحو تألیف، رابطه و پیوند در 

. کانت همین معنا را در ویرایش نخست با صراحت بیشتری به بیان شهود وجود ندارد کثرت

 درآورده است: 

 ما بدین ترتیب یک قوة خیال محض داریم، به منزلة یک قوة بنیادین نفس بشری، که بنیادِ»

هر شناخت پیشینی است. به واسطة این قوه، ما کثرت شهود را از یک سو، با شرط وحدت 

زنیم. هر دوی این نهایات، یعنی  ضروریِ خودآگاهی محض از سوی دیگر، پیوند می

حساسیت و فاهمه، باید بر اساس این کارکرد استعالییِ قوة خیال، بالضروره به یکدیگر تعلق 

 (   131)الف«. گیرند

بدانیم، کار قوة خیال، اساساً برقراری مطابقت است. « مطابقت»ر حقیقت علم و شناخت را اگ

توان از آن سخن گفت. قوة  البته مطابقت، به معنایی که پس از چرخش کوپرنیکی کانت می

دهد. بدین معنا که کثرت شهود را به  خیال، کثرت شهود را با وحدت خودآگاهی مطابقت می

به تعبیر زد که بتواند مصداق و مطابَقِ مفاهیم محض فاهمه قرار گیرد. سا نحوی متعین می

زند، قوة خیال است که به  اکنون، آن چیزی که کثرت شهود حسی را پیوند می»کانت: 
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« فاهمه، از حیث وحدت تألیف عقالنی، و به حساسیت، از حیث کثرت ادراک، وابسته است

توان گفت این قوة  نقش و کارکرد قوة خیال به حدی مهم است که اساساً می (.111ب)

وحدت خودآگاهی در نسبت با تألیف قوة خیال، »خیال است که شرط امکان فاهمه است: 

« محض است فاهمه است؛ و همین وحدت در نسبت با تألیف استعالییِ قوة خیال، فاهمة

 (. 113)الف 

، یعنی کثرت «دو نهایت»شویم که وساطت قوة خیال میان  اکنون با این پرسش مواجه می

محض شهود و وحدت محض خودآگاهی چگونه ممکن است؟ کانت پاسخ به این پرسش را 

کند و در اینجاست که نقش بنیادین زمان در اندیشة کانت  سازی ارائه می در بحث از شاکله

شود اینست که چگونه  از میها با آن آغ ای که بحث شاکله مسألهدهد.  خود را نشان می

تواند بر آن اطالق شود؟ به  مفهوم محض، که هیچ منشأ انتزاعی در کثرت شهود ندارد، می

بودن این  3«یکسان»تصور شهودی ذیل هر مفهوم، نیاز به  1«اندراج»تعبیر کانت هر گونه 

 پیداست که (.193، الف 131با یکدیگر دارد )ب «از یک نوع بودن»تر،  ، یا به تعبیر دقیقدو

در اندراج و مالک آن، در مورد تألیف محض و مفاهیم محض فاهمه « یکسانی»پرسش از 

ها، مسألة  شود و نه مفاهیم تجربی و تألیف پسینی. مسألة کانت در بحث شاکله مطرح می

تواند حاویِ تصور  مقوالت است، بدین معنا که چگونه مفهوم محض می و اطالقِ امکان کاربرد

 شود. شهود ب

در درون کثرت  را ت که بتواند وجهی از وحدتسوظیفة قوة خیال در اینجا عبارت از این ا

این روش کانت تصورپذیر سازد.  ،وحدت مفهومی شهود بیابد و آن را به نحوی برای اطالقِ

نامد. شاکله، خود یک تصویر نیست، زیرا اساساً مفاهیم محض  می« شاکله»قوة خیال را 

مفاهیم تجربی نیستند که مابازایشان یک صورت ادراک حسی باشد. کانت شاکله را فاهمه، 

آوریِ  تصور از یک روش عمومیِ قوة خیال برای فراهم اکنون، این»کند:  چنین تعریف می

تنها وجه وحدتی  (.111، الف151)ب« نامم تصویر برای یک مفهوم را شاکلة آن مفهوم می

دارد، شرط صوریِ تمامی پدیدارها، یعنی زمان است. بدین  که در تمامی کثرات شهود وجود

سازی عبارت از این است که تمامی تصورات را از حیث صورت محضشان،  ترتیب، کار شاکله

                                                           
1
. Subsumtion 

2
. gleichartig 



 کانت نقد عقل محضوحدت ساختاری میان زمان و من استعالیی در  /53

، 151یعنی بر حسب زمان، در مطابقت با وحدت خودآگاهی، ذیل یک مقوله جمع کند )ب

تعینات استعالیی »ای مقوالت، ه وجوه مختلف نگریستن به زمان، بر حسب قاعده(. 113الف

  آورد.  را پدید می« زمان

 «یکسانی»ها، امکان تألیف محض، یعنی امکان مطابقت و  توان با توجه به بحث شاکله می

 موجود در تمامیِ «وحدتِ» تنها شأنِ میان زمان و من محض را چنین بیان کرد: قوة خیال،

خودآگاهی، در وحدتی اصیل و نخستین، به تألیف  «وحدتِ»را با  ، یعنی زمانکثرات شهود

این وحدت اصیل و نخستین، همان امری است که ساختار خود قوة خیال بر اما رساند.  می

آن مبتنی است، یعنی در عین پذیرندگی، خودانگیخته بودن، و در عین خودانگیختگی، 

منشأ شهود محض و فکر »تواند  تنها با این ساختار است که قوة خیال میپذیرنده بودن. 

 ,Heidegger: 1929را فراهم آورد )« امکان وحدت اصیل میان آنها»باشد و « محض

141) . 

در خود  ،وحدت ساختاری میان دو حیث پذیرندگی و خودانگیختگیمالحظه شد که تر  پیش

عنوان  ذیلنیز وجود دارد و این همان معنایی است که کانت « شهود محض»زمان به منزلة 

زمان، تصویری از توالی محض  در شهود محض به آن اشاره کرده بود.« نفعال از خویشا»

و بدین ترتیب، شهود محض زمان،  شود در عین حال هم ساخته و هم مشاهده می ،آنات

همین . به گذاشت را پیش از قوة خیال به نمایش می توأمان بودنِ فعالیت و انفعالنحوی از 

زمان، نه موضوع شهود محض به تنهایی است، و نه  کند که یتأکید م هایدگر معناست که

شهودِ سازندة »کانت عبارتست از فلسفة خود فعل شهود، بلکه به نحو توأمان، زمان در 
  (.113)همان،  «خویش شهودِ متعلقِ

بدین معناست که در معنای شهود محض، وحدت فعل ساختن و پذیرفتن را همزمان داریم. 

توان گفت:  بدین ترتیب می ساختاری، دقیقاً با قوة خیال مطابقت دارد. این وحدت، از حیث

گیرد، پس قوة خیال  اگر وحدت تألیف محض به واسطة زمان توسط قوة خیال صورت می
از سوی دیگر اگر به ساختار فاهمه  (.111)همان،  آفرینی زمان است خاستگاه اصیل نقش

فعل خویش، همواره خود را  خودانگیختگیِ دقت کنیم، درخواهیم یافت که فاهمه در عین

سازد. یعنی فکر  های وحدت می به ساختن وحدتها در چارچوب مقوالت به مثابة قاعدهملزم 

داشتة خویش است. بنابراین،  قواعد پیش پذیرندةسازی،  محض نیز در عین فعالیت وحدت
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میان ساختن و ساختار فاهمة محض نیز مانند شهود محض، دربرگیرندة وجهی از وحدت 

به تعبیر  (.113دارد )همان 1«دهنده-خود»پذیرفتن است، یا به تعبیر هایدگر ساختاری 

بخش و بنیادینِ خیال استعالیی در میان  توان چنین گفت که جایگاه واسط، وحدت دیگر می

گردد که توأمان بودنِ پذیرندگی و خودانگیختگی در  حس و فاهمه، بدین نحو ممکن می

نحوی در دو سوی شهود و فاهمه نیز وجود داشته باشد، چنانکه در شهود محض، خیال، به 

. 3سر و کار داریم« خودالزامی»و در خودانگیختگیِ من محض، با « خودانفعالی»با 

بخشی مفاهیم محض فاهمه و امکان اطالق آنها بر شهود، یکسره مبتنی بر کارکرد  وحدت

بخشیِ مفاهیم فاهمه صرفاً کارکردی  خیال، وحدتقوة خیال است، چنانکه بدون تألیف قوة 

 منطقی و صوری دارند. 
 

 نتیجه. 3

با وحدتی ساختاری در تمام عناصر شناخت تألیفی پیشینی  در فلسفة کانت بدین سان،

« دهندگی-خود»شویم که جملگی بر حسب ساختار بنیادین زمان، یعنی ساختار  مواجه می

شوند. بر این اساس است  پذیر می تبیین« خودانگیختگیِ پذیرنده»یا همان « انفعالی-خود»یا 

تواند زمان و من محض را در تألیف خود  مییابد و  می« قوة بنیادین»که قوة خیال، جایگاه 

به وحدت و یکسانی برساند. این وحدت، عالوه بر ممکن ساختن تألیف محض یا همان 

« سوژة متناهی»ممکن کنندة سوبژکتیویتة سوژة کانتی به منزلة  همزمان ابژکتیویتة ابژه،

دانست. سوژة  هخودانگیختگیِ پذیرندتوان معادل معنای  را می سوژة متناهینیز هست. 

اش با موجودات به واسطة افقی از وحدت، یعنی زمان  متناهی، موجودی است که مواجهه

 است. 

انفعالی، چیزی جدا از سوژه یا اضافه شده به سوژه -خود محضِ زمان، به معنای ساختارِ

. (19، الف11چ نیست )بنفسه هی ، با توجه به اشیاء فی، کانت تأکید دارد که زماننیست

                                                           
1
. sich-gebend 

3
اهمیت خودالزامیِ خودانگیختگی در اندیشة کانت، در بحث از آزادی استعالیی و نسبت آن با علیت، در بخش  . 

عقل عملی آشکار ( Autonomie)« خودقانونگذاریِ»دیالکتیک استعالیی و در بحث از آزادیِ عملی، در ذیل بحث از 

 خواهد شد. 



 کانت نقد عقل محضوحدت ساختاری میان زمان و من استعالیی در  /52

 کند یدگر در تفسیر خویش تأکید دارد که علیرغم اصراری که کانت بر ثبات من محض میها

من توان گفت  ، ساختار من محض و زمان، منطبق بر یکدیگر است، چنانکه می(139)الف
با هر تصور  و متضایف . کانت تصور زمان را بالضروره همراه1محض، اساساً همان زمان است

اینکه در درون زمان، متغیر و متکثر است، اما خودِ زمان، به مثابة  داند. هر تصور در عین می

است « متضایف با تمام تصورات»، من محض نیز به همین قیاس، افق وحدت، ثابت است.

همین روی،  من محض، یک جوهر یا موجود در کنار سایر موجودات نیست، و به(. 139)الف 

جوهر نفسانی  یک جاودانگیِ تصورِ معنای بحث ازتواند به  یز نمیصحبت از ثبات من محض ن

یک خروجِ اصوالً  ی،موجودتأکید دارد، ادعای جاودانگیِ چنین چنانکه هایدگر  .3باشد

 ,Heidegger: 1929) شود موضوعی از چارچوب طرح مسألة استعالیی محسوب می

که ی به نحو، است یکسانی و وحدت ثبات من محض به معنای ضرورتِ یک افقِ .(175

رسند. این دقیقاً همان نقشی است که زمان بر  موجودات متغیر و متکثر در آن به وحدت می

نی دو سوی تألیف محض، امری هم زمان و هم من محض، یع(. 131، همانعهده دارد )

« در زمان»اند. همانگونه که من محض  هستند که با هر تصوری متضایف پایدار و افق وحدت

های درونِ زمان تقدم  و از این حیث بر تمام ابژه نیست« در زمان»نیست، خود زمان نیز 

 . دارد

                                                           
1
 :Heideggerداند ) می« ساختار ذاتیِ سوبژکتیویتة سوژه»را هایدگر این وحدت ساختاری میان زمان و من محض  . 

را ندارد که خیال استعالیی را به مثابة ذاتِ سوژه اعالم « رادیکالیسم»( هر چند در نظر او خود کانت، این 189 ,1929

، «نشیند عقب می»به مثابة بنیادِ نهایی « خیالِ استعالیی»، از تأکید بر نقد عقل محضکند )همان( و در ویرایش دوم 

شود و کانت  یابد و بنیانگذارِ آن می زیرا در صورتِ پیگیریِ آن، زمان اصیل بر لوگوسِ منطقی، یعنی فاهمه تقدم می

 را دنبال کند.« رادیکالیسم»این  تواند تحت تأثیر حاکمیتِ سنتیِ منطق نمی

3
توان از دریافتِ  که نمی تشخیص دادبه درستی  ،تیالنفس مابعدالطبیعة سن به نظر هایدگر، کانت در نقد خود بر علم.  

رسید. دریافتِ « جوهر نفسانی»به نام  موجودپدیداریِ وحدتی که همواره در هر ادراکی حضور دارد، به وضعِ یک 

شود، اما به  تعریف می« شخصیت»و « جوهریت»، «بساطت»پدیداریِ این وحدت در ادراک، در سنت فلسفی با اوصاف 

 اتموجود ، ناظر بهوجود و زمانها یا به تعبیر هایدگر در  ابژه و ناظر به« مقولی»، این اوصاف، یکسره نظر هایدگر

توان آنچه را که به نحو  این پرسش باقیست که آیا می»گوید که  ؛ از این رو هایدگر میو نه به خود سوژه اند فرادست

 ,Heidegger: 1927)« شناسانه تفسیر کرد مذکور، به نحو هستی ‹مقوالتِ›انتیک چنین تجربه شده است، به مدد 

318). 
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کند که بر اساس  توان گفت، زمان در فلسفة کانت، ساختاری را عرضه می بر این اساس می

که در پی امکان  ویتة ابژه و بدین ترتیب کل فلسفة استعالییآن ابژکتیویتة ابژه، سوبژکتی

   شود.  شناخت موجود متناهی است، بنیانگذاری می
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