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 كانت نقادي ةفلسف در استقراء و زيبايي

  01/11/86: تاريخ دريافت                                                                                  ∗شاقول يوسف دكتر
  20/04/87: اريخ پذيرش                                           ت                                       ∗∗ماحوزي رضا

  چكيده

 ،»شناخت« ؛است كلي ةمسئل سه تبيين صدد در خويش، نقادي ةفلسف در كانت
 هستند آدمي وجود بعد سه ،واقع در و بشر اصلي ةدغدغ سه »زيبايي« و »اخالق«

 ،»محض عقل نقد« در وي .است كرده بررسي را ها آن جداگانه ،نقد سه در كانت كه
 انقالب اساس بر هكرد سعي و است پرداخته آن حدود و ماتمقو ، شناختمسئله به

 نظر مد استقراء ،حال اين با .كند توجيه و تبيين را استقراء مباني خويش، كپرنيكي
 به پشتوانه اين كه است طبيعت يكنواختي اصل نام به ديگري ةپشتوان مستلزم وي

 .است شده شپرداز زيباشناختي حكم جريان در و »حكم ةقو نقد« در تفصيل
 .يك :از ندا عبارت ،استه آن به گويي پاسخ صدد در نوشتار اين كه هايي پرسش
 علم و استقراء مباني كند مي تالش زيباشناختي تأملي حكم اساس بر چگونه كانت

 بر استقراء مباني تحكيم و رابطه اين برقراري در وي آيا .دو كند؟ تبيين را طبيعت
 ، پرسشاين دو  به گويي پاسخ راستاي در است؟ بوده موفق تأملي حكم اساس

 ةقو نقد« و »محض عقل نقد« ويژهه ب كانت خود آثار اساس بر حاضر پژوهش
 تحليل و بررسي به باره، اين در نقدي و تفسيري آثار از استفاده با نيز و »حكم

  .پردازد مي گفته پيش هاي پرسش
  واژگان كليدي
 اصل حكم، ةقو تأملي، حكم شناختي، تغاي حكم زيباشناختي، حكم استقراء،
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  مقدمه

 و ردهك بررسي را شده معين موارد تمام تام، استقراء .ناقص يا است تام يا استقراء
 مد موارد ميان از ناقص، استقراء و كند  ميصادر ها آن مورد در قطعي و كلي حكمي
 سرايت نشده تجربه موارد به را دهش تجربه موارد حكم و كرده برچين را نمونه چند نظر،
 چه به بنا كه است اين مسئله .اند ناقص استقراء نوع از علمي هاي قانون بيشتر .دهد مي

 از يكي داد؟ سرايت نشده تجربه موارد به را شده تجربه موارد حكم توان مي اي پشتوانه
   .است طبيعت يكنواختي اصل ها پشتوانه اين

 - است بوده فيلسوفان و دانشمندان نظر مد ديرباز از كه -طبيعت يكنواختي اصل
 و كرده عمل كل خدمت در اجزاء ةهم ،آن بقط كه دهد مي ارائه طبيعت از تصويري

 به و طبيعت غايتمندي اصل طريق از را تصوير اين ارسطو .كنند مي حفظ را كل بقاي
 از اصل اين دكارت، ةفلسف با و جديد دوران در .است هكرد تبيين غايي علت كمك
 ،داشت اصل اين احياي در سعي نيتس اليب گرچه .گرديد خارج فلسفي پژوهش ةحيط
 نظر طبق .كرد متزلزل را اصل اين اساسي بنيان عليت، و جوهر به هيوم حمالت ولي

 نيز جوهري ندارد، وجود رويدادها بين معقول و ضروري اي رابطه اينكه بر عالوه هيوم،
 نظر در اعيان براي زمان طول در دوامي ،آن اساس بر كه اردند وجود اعيان قوام در

 اصل اين ،رو اين از .دهيم تسري نيز آتي موارد بر را صادرشده حكم ،بنابراين و بگيريم
   ).288ص ،1375 كاپلستون،( است شناختي روان عادت و انتظار يك صرفاً

 حكم و هرجو ،عليت همتا  است صدد در نيوتني، فيزيك از دفاع جهت كانت
 را طبيعت يكنواختي اصل يعني ،استقرايي احكام ةپشتوان هم و ؛كند تبيين را استقرايي

 و »محض عقل نقد« يعني ،خويش اصلي نقد دو در را مهم دو اين وي .سازد موجه
  .است رسانيده انجام به »حكم ةقو نقد«

  »محض عقل نقد« در استقراء ةمسئل .1

 مبناي بر كليتي آن جاي به و انكار را يياستقرا ماحكا عقلي ضرورت و كليت هيوم،
 بر صرفاً اخير، كليت .كرد جايگزين يكنواخت و شكل هم رخدادهاي مكرر مشاهده
 مبتني تجربي علوم ،نتيجه در .است عقلي مبنايي بدون و گرديده بنا شناختي روان مبنايي
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 و كليت تأمين از انناتو و داده دست از را الزم عقلي گاه تكيه ،يياستقرا روش بر
  .هستند خود قوانين براي الزم ضرورت

 را ضرورت و كليت استقراء، دوبارة احياي جهت خويش، نقادي ةفلسف در كانت
 اين .)Kant, 1965, B3( كرد لحاظ پيشيني تأليفي احكام تشخيص ضابطه دو عنوان به

 تجربه، از مندي رهبه بر عالوه و شده ساخته انديشنده ةسوژ شناختي فعاليت در احكام
 نوع اين اهميت دليل به .جويند مي سود نيز پردازشگر ذهنِ مقومات وها  داشته از

 است الزم هيوم، هاي تحليل ويرانگر نتايج مقابل در كانت جديد طرح عنوان به احكام،
  .باشيم داشته احكام نوع اين از تري دقيق بررسي

  پيشيني تأليفي احكام انواع .1-1

 احكام به را پيشيني تأليفي احكام ،»محض عقل نقد« دوم شاييرو گفتار يشپ در كانت
 استعاليي معناي به كم دست[ متافيزيك نهايت در و محض فيزيك محض، رياضيات

 كه تعريفي به بنا اوالً ).Kant, 1965, B4-8( است كرده محدود ]علم يك عنوان به و كلمه
 تجربي مبناي گونه هر بدون تماماً كه ميحك عنوان به -هكرد ارائه پيشيني از كانت
 كرده پيشنهاد پسيني از پيشيني احكام تمييز جهت وي كه معياري به بنا ثانياً، و -است
 هاي شناخت از را پيشيني يها شناخت كه )تام( دقيق كليت و ضرورت يعني -است
 احكام -)Kant, 1965, B3( كند مي جدا ،مندند بهره نسبي ضرورت و كليت از كه پسيني
 كه دقيق ضرورت و كليت .اند شده فرض فوق دانش سه به محدود پيشيني تأليفي
 ضرورتي و كليت كند، مي محدود مذكور دانش سه احكام به را پيشيني تأليفي احكام
 فراآمده نسبي ضرورت و كليت از ،بنابراين و آيد نمي حاصل تجربه از اساساً كه است

   ).Kant, 1965, B3( دشو مي تفكيك استقراء طريق از
 احكام عنوان به نيز را كلي تجربي احكام ةهم كانت فوق، ةنكت تصريح رغم علي

 همان يا كلي تجربي احكام ).Kant, 1965, B289, A158( كند مي معرفي پيشيني تأليفي
 نظرية برخالف كه مندند بهره ضرورتي و كليت از استقراء، جريان از فراآمده احكام
 ماكوولسكي،( دارند پيشيني مبناي حدودي تا و نيامده حاصل تجربه فصر از هيوم،
   :دارد وجود كليت نوع دو نكته، اين رب بنا ).163 ص،1366
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به  و فاهمه اصول بخش و آيد مي حاصل فهم طريق از تنها كه دقيق كليت .الف
  ؛است آن بيانگر )نسبت دسته اصول( ها آنالوژي خصوص

 كانت ،رو همين از .آيد مي دست به تجربه و استقراء قطري از كه نسبي كليت .ب 
 به ،»دارند وزن اجسام ةهم« ةگزار از »محض عقل نقد« دوميش ويرا گفتار پيش در

 ها آن وي كه پيشيني تأليفي احكام از را آن و برد مي نام پسيني و تجربي اي گزاره عنوان
 تحليل بخش در و ؛كند يم متمايز ،است دانسته فوق دانش سه احكام به محدود را

 ,Kant(داند  مي پيشيني تأليفي احكام از مثالي را گزاره همين اصول، تحليل و مفاهيم

1965, A158, B197.( كانت جديد پاسخ و طرح پيشيني، تأليفي احكام اخير نوع ،واقع در 
 و تجربه بر صرفاً نيوتني، فيزيك تجربي هاي گزاره طرح، اين طبق .است هيوم به
 از غير طريقي از احكام، اين در موجود ضرورت و كليت بلكه نبوده، مبتني ايشآزم

   .آيد مي حاصل مكرر مشاهده
 سه احكام دقيق كليت از متمايز آنكه با يياستقرا احكام در موجود تجربي كليت

 به معطوف هاي گزاره .است مذكور هاي دانش احكام بر مبتني ولي است، فوق دانش
 پيشيني تماماً ةگزار بر مبتني ،اند آمده حاصل استقراء طريق از كه صخا جزئي هاي علت

 از را خود ضرورت و كليت ،دليل همين به و بوده »باشد داشته علّتي بايد رخدادي هر«
 ،بنابراين .)Kant, 1965, B289, A158( آورند مي دست به ،اند فوق گزاره بر مبتني كه رو آن
 هاي گزاره جزو مندند، بهره كليت و ضرورت معيار از نيز يياستقرا هاي گزاره كه آنجا از

  .شوند مي بندي تقسيم پيشيني تأليفي
 بندي تقسيم و دانست نوع دو را پيشيني تأليفي احكام توان مي فوق ةنكت رب بنا
 احكام .ب ؛اند پيشيني تماماً كه تحليلي احكام .الف :كرد تنظيم گونه اين را احكام
 اين در كه اند، تام ضرورت و كليت واجد و اند پيشيني مطلقاً يا :اند دسته دو كه تأليفي

 كليت از يعني ؛اند پيشيني نسبتاً يا و ،است كانت نظر مد محض دانش سه شامل صورت
 كه )پسيني( تجربي تماماً تأليفي حكم گفت بايد نتيجه در .ندندم بهره نسبي ضرورت و

 و باشد نداشته نقشي آن ساختن جريان در ذهن و باشد پيشيني مبناي گونه هر بدون
 تفكيك با ،»حكم قوة نقد« در كانت .نداريم ،نكند اطالق آن بر پيشيني صورتي و مقوله
 صحه پيشيني تأليفي حكم نوع دو ميان تمايز بر »universal «و »general« كليت نوع دو
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 پيشيني نسبتاً احكام ةشايست كه است عمومي كليتي »general« كليت .است گذاشته
 تماماً تأليفي احكام ةشايست كه است دقيق كليتي ،»universal« كليت كه حالي در .است

 حصول نحوة و استقراء ماهيت است الزم حال .)112ص ،1381 ،كانت( است پيشيني
  .شود داده توضيح بيشتر اول نقد در آن

  استقراء حصول و پيشيني نسبتاً تأليفي احكام .1-2

 تحليل و استعاليي حسيات بخش دو مباحث پيشيني، نسبتاً تأليفي احكام يينتب سازوكار
 آغاز تجربه از ما معرفت ةهم اينكه با .است داده اختصاص خود به را استعاليي

 تجربه از ناشي سراسر ما شناخت كه گرفت نتيجه توان نمي وجه هيچ به ولي شود، مي
 »محض عقل نقد« دوم ويراست گفتار پيش آغاز در كانت صريح جمله اين .است

)Kant, 1965, B1(، اوست پژوهش كلي ماهيت گوياي.  
 از را آنچه حس .است فهم و حس يها داشته از مركب محصولي عيني معرفت

 و دهد مي قرار مكان و زمان پيشيني هاي صورت تحت است، كرده دريافت خارج عالم
 و حس واسط نقش كه خيال يعني بعد ةمرحل به ،1نمود عنوان به را ها آن طريق بدين
 حسِ صورت تحت را حسي پراكنده نمودهاي خيال .دارد مي گسيل كند، مي ايفا را فهم

 كه مرحله اين در خيال عملكرد كانت .كند مي مرتب ذهني نظمي در زمان، يعني دروني
 سازد، مي مرتب )مقوالت( شده داده هاي كلي تحت گرفتن قراربراي  را ها جزئي

 سازي، شاكله در خيال ةقو ).Kant, 1965, A140, B179( است ناميده 2»سازي شاكله«
 تحت بتوانند تا بخشد مي نظم شان، زماني توالي اساس بر را حسي پراكنده نمودهاي
و اند شده زماني شرط به مقيد كه ،يافته شاكله مقوالت .بگيرند قرار زمانمندشده مقوالت 
 ادراك« در ،اند يافته سنخيت نوعي زمان صورت تحت شده منظم نمودهاي با ،بنابراين
 عيني معرفت و حكم عين، طريق بدين و شده اطالق نمودها اين بر ،3»محض نفساني

  .شود مي ساخته )يياستقرا احكام(
 ةواژ سه در را جريان اين »محض عقل نقد «اول يشويرا گفتار پيش در كانت

 حس ةقو محصول دريافت، .است كرده نبيا 6»بازشناسي« و 5»بازسازي« ،4»دريافت«
 طي كه گيرد مي انجام خيال در بازسازي عمل .شود مي ظاهر نمود صورت به كه است
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 .سازد مي مسير را نمودها بر مقوله اطالق و كرده تأليف هم با را نمودها خيال، ةقو آن
 ادراك( خودآگاهي وحدت در سرانجام و .استه شاكله فعاليت ةمرحل مرحله، اين

   ).Kant, 1965, A13( گيرد مي انجام بازشناسي عمل )محض نفساني
 معماي به ،»محض عقل نقد« دوم ويراست گفتار پيش در كانت، اين بر عالوه

 بر محمول احكام، اين در چگونه :پرسد مي و كرده اشاره پيشيني تأليفي احكام
 با ضروري اي بطهرا ،حال عين در ولي ،شود مي حمل خود با متفاوت كامالً موضوعي

 محمول و موضوع بخشِ ارتباط و واسطه كه سومي امر كند؟ مي برقرار موضوع آن
 ةواسط كهرا  سومي امر ها، شاكله مبحث در وي )Kant, 1965, B4-5( ؟چيست ،است

 ،شود حمل موضوع بر مفهومي دهد مي اجازه و شود مي احكام گونه اين ساختن
 و مقوالت .داند مي نمودها براي مقوالت كاربرد را آن عملكرد و دانسته »شاكله«

 روشن« ،اند نامتجانس دسته دو اين كه آنجا از و اند نامتجانس يكسره )نمودها( پديدارها
 از و باشد متجانس مقوله با سو يك از كه باشد داشته وجود بايد ثالثي امر كه است
 واسطه تمثل اين .سازد پذير امكان را پديدار بر مقوله اطالق تا پديدار، با ديگر سوي
 جهت يك از ،حال عين در و باشد، تجربي محتواي هر از عاري يعني محض، بايد

 ,Kant( »است استعاليي شاكله تمثلي چنين .باشد محسوس ديگر جهت از و معقول

1965, A117, B138(. ،يافته شاكله مقوالت كه است اي واسطه زمان )بر را )زمانمندشده 
 عبارت به .سازد مي مقدور را حمل عمل و داده ربط خيال، ةقو در شده مرتب نمودهاي

 صورت و دروني حس است، مندرج آن در ما تصورات تمام كه سومي امر ،ديگر
 اصلي مقومات از يكي خيال ةقو و ها شاكله بنابراين، .است زمان يعني ،آن پيشيني
  .اند پيشيني نسبتاً تأليفي احكام

 متفاوت اموري ها شاكلهكه  شود مي متذكر كانت، »كشف سالهر« تفسير در 7آليسون
 )مقوالت( ها مفهوم اطالق عمل همان ها شاكله ،واقع در .هستند خيالي هاي صورت از
 خيالي، صورت برخالف شاكله زيرا ؛باشند مي )زمان( دروني حس طريق از نمودها بر

 از است مفهوم خود واقع رد بلكه نيست، بيروني امر يك ،)مقوله( مفهوم آن به نسبت
 در تحققش از نظر قطع مفهوم، يك ....است يافته تحقق )نمودها( شهود در كه حيث آن

 ممكني عين به لحاظ بدين كه است، فكر تهي صورت يك صرفاً ،)سازي شاكله( حس
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 معرفت متعين و مقوم جزء ها شاكله رو، اين از ).146ص ،1383 كانت،( »نيست مربوط
  .دارند حضور فاهمه، »محض نفساني ادراك« فعاليت در و بوده

 حصول به مقرون و عيني رويكردي در فهم و خيال حس، فعاليت ماحصل
 .ناميم مي پيشيني نسبتاً تأليفي معرفت را آن كه است كلي و ضروري معرفتي شناخت،

 و پيشيني بنيادهاي از اي مجموعه بر هم و است حسي تجربه از مند بهره هم معرفت اين
 مبتني رياضيات و فيزيك استعاليي، متافيزيك چون محضي هاي دانش احكام ويژه به

 بر مكان و زمان پيشيني هاي صورت اطالق در حس فعاليت توان  مينتيجه در .است
 اطالق در فاهمه فعاليت و فاهمه، و حس وساطت در خيال فعاليت حسي، هاي دريافت
 تأليفي حكم تشكيل مراحل و پيشين ايه شرط را خيال قوة محصوالت بر مقوالت

  .آورد حساب به يياستقرا حكم همان يا پيشيني نسبتاً

  »حكم ةقو نقد« در استقراء مسئله .2

 از همگي ،شوند مي ساخته فاهمه فعاليت جريان در كه فراواني نهايت بي احكام
 فوق، حكاما حال اين با .دارند قانون شكل و بوده مند بهره ضرورت و كليت هاي ضابطه

 موارد به احكامي چنين اطالق ،بنابراين و اند شده ساخته شده تجربه موارد اساس بر
 يكنواختي اصل پشتوانه اين .است ديگري معرفتي ةپشتوان مستلزم آينده، در نشده تجربه
 جهان ياجزا آن، در كه شود ارائه جهان از تصويري بايد منظور اين براي .است طبيعت

 در كلي طور  به خود، با مرتبط ياجزا ديگر به خدمت بر عالوه يك،ارگان نظمي در
  .باشند نيز كل حفظ خدمت

 تجربي مندي نظام دار عهده را عقل ،»محض عقل نقد« دياكتيك بخش در كانت
 وحدت علّي اتصال ةقاعد طبق را پديدارها فاهمه، استعاليي مندي نظام .است دانسته

 دسته اصول دوم اصل( عليت پيشيني عملكرد بدون پديدارها كه نحوي  به بخشد، مي
 ولي .بود خواهند پديدارها از غيرعيني و غيرضروري تجميعي و تأليف صرفاً ،)نسبت
 و 9يكنواختي نوعي عليت، اصل از -8بخش قوام نه و -بخش نظام اي استفاده در عقل،
 رابطه اين .كند مي عرضه )اجناس و انواع طبقات( اعيان طبقات ميان صوري پيوند

 ,Kant, 1965, A831( شود مي داده نمايش فقط و بوده مند نظام صرفاً اعيان، ميان ضروري
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B861(. در اعيان و بوده مند نظام علّي ضرورت اصل تابع جهان كه دهد مي نشان عقل 
 ).Buchdahl, 1996, pp. 6-7( اند مرتبط همديگر با ،است تجربه ةالزم آن فرض كه نظمي
 عمل استقراء براي بنيادي منزله به و فيزيك دانش ةالزم فوق، شده داده نمايش نظم
 جهان از غايتمندانه تصويري ،»جهان« ايده تحت شده داده نمايش نظام كه چرا ؛كند مي

 و بوده هم خدمت در پيكر، يك ياجزا ةمنزل به جهان، ياجزا آن در كه كند مي عرضه
   ).Buchdahl, 1996, p. 8( كنند مي عمل يكنواخت ارگانيسمي همچون

 تبيين )نومنال( نفسه في جهان طريق از را مسئله اين ،»حكم ةقو نقد« در كانت
 احساس قوه تبيين با است، زيباشناختي قوة نقد عمدتاً كه »حكم ةقو نقد« .كند مي

 موارد به احكام اين اطالق و ساخته فراهم يياستقرا احكامي براي بنيادي زيباشناختي،
  .سازد مي ممكن را نشده تجربه
 حكم ةقو نقد« و »زيباشناختي حكم قوة نقد« بخش دو از »حكم ةقو نقد«
 طبيعي، زيبايي مفهوم تبيين صدد در اول بخش .است شده تشكيل »شناختي غايت
 به دوم بخش و است »غايت بدون صوري غايتمندي« طريق از واال و هنري زيبايي
 در كلي، نحو به نفسه في جهان تبيين .است پرداخته »غايت با صوري غايتمندي« تبيين
 ،بحث به ورود براي .است شده پردازش طبيعي زيبايي بحث در و كتاب اول بخش
  .شود داده توضيح غايت بدون غايتمندي است الزمابتدا 

 علت .شود توجه غايي علت به چهارگانه علل ميان از است الزم غايت، فهم براي
 ديگر، عبارت به .است خويش متعلق علت خود، مفهوم طريق از كه است علتي غايي

 .شود لحاظ آن علت مثابه به مفهوم كه جايي تا است، مفهوم يك متعلق غايت،«
 آن )غايي  صورت( غايتمندي همان اش، متعلق قبال در مفهوم يك عليت ]بنابراين[

 صورت فقط و فقط عين، علت غايتمندي، اين در ).122ب ،1381 كانت،( »است
 يا مفهومي توسط آنكه بدون و شود توجه عين وجود به آنكه بدون است، آن صرف
 اين از .شود داده نسبت اراده يك به آن علت حتي يا و باشد گرديده متعين كلي قانوني

 و عالقه اينكه بدون است آن صرف صورت درك عين، يك صوري غايتمندي ،رو
 به غايت بدون غايتمندي اما ).vديباچه ،1381 كانت،( شود لحاظ آن مبناي در نسبتي
  آيد؟ مي حاصل نحو چه
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 )خيال( حاكمه قوة عهده بر را صوري غايتمندي حصول ةوظيف سوم، نقد در كانت
 هاي شرط از يكي عنوان به )حكم( خيال ةقو كه آمدگفته  اين از پيش .است نهاده

 قرار )اصول و مقوالت( شده داده هاي كلي تحت را ها جزئي تجربي، شناخت پيشيني
 ديگري كاربرد سوم نقد در وي .سازد مي فراهم را تعيني حكم ةزمين بنابراين و داده
 متمايز قوه اين شناختي و تعيني فعاليت از را آن و كند مي معرفي حاكمه قوة براي
 در داخل اينكه عنوان به را جزئي كه است اي قوه كلي طور به حاكمه قوة« :كند مي

 قوة باشد، شده داده )قانون اصل، قاعده، يعني( كلي اگر .كند مي تعقل ،است ليك تحت
 شده داده جزئي فقط اگر اما .است تعيني ،دهد مي قرار آن تحت را جزئي كه اي حاكمه
 كانت،( »است تأملي صرفاً حاكمه قوة ،صورت اين در شود، پيدا آن كلي بناست و باشد

 شده داده ها كلي اگر .استه كلي تحت ها جزئي دادن رقرا حكم ةقو كار ).73ب ،1381
 تحت حس هاي داشته دادن قرار در خيال ةقو فعاليت ،)اصول و مقوالت( باشند

 ةقو ،ديگر عبارت به يا و خيال ةقو ،رو اين از .است شناختي و تعيني فعاليتي مقوالت،
 آن توصيف به سوم نقد در كانت كه گونه آن ،تعيني حكم ةقو .است تعيني حكم،
 را آن عملكرد توان مي ،رو اين از ؛دارد عهده بر را ها شاكله عملكرد همان پردازد، مي

 خيال قوة و اند نشده داده ها كلي اگر اما .آورد حساب به استعاليي شاكله عملكرد
  .است تأملي اي قوه حكم قوة ،صورت اين در بيابد، را ها آن ذهني تأملي با بايد )حكم(

 احكام( تجربي هاي قانون به بخشيدن وحدت 10،تأملي حكم ةقو عملكرد
 مقوله و اصل اساس بر فاهمه .اند شده ساخته فاهمه توسط كه است فراواني )يياستقرا
 الزم ،تجربه تنسيق جهت حال .است ساخته فراواني تجربي هاي قانون عليت، پيشيني
 ارگانيك نظمي در ،)تجربي يها عليت( شده ساخته تجربي )هاي گزاره( يها قانون است

 صورت مندانه غايت نظامي در و غايي علت اساس بر مذكور وحدت .يابند وحدت
 شود مي تالش و اند شده داده )فاهمه متكثر هاي قانون( ها جزئي جريان اين در .گيرد مي
 يياستقرا احكام دادن قرار با تأملي، حكم قوة ،كار اين براي .شوند يافت ها كلي

 و عالي تجربي اصول تحت تجربي اصول ةكلي وحدت يكديگر، تحت شده ساخته
 و IV ديباچه ،1381 كانت،( سازد مي برقرار را ها آن منتظم تبعيت امكان ايجاد بنابراين

V.( ل با قوه، ايناين دادن قرار و شده ساخته احكام و اعيان صرف هاي صورت بر 11تأم 
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 طبيعت از )سوبژكيتو( ذهني نظمي به ر،ت كلي ةشد تأمل هاي صورت تحت ها صورت
  .يابد مي دست

 نمايش اعيان »جنس« يافتن طريق از را مذكور )نظام( وحدت تأملي، حكم
 خاص موجودات عنوان به ها آن »نوع« اساس بر نه را عمل اين حكم قوة .دهد مي

 دهد يم انجام عام طور به طبيعت ياشيا مثابه به ها آن »جنس« اساس بر بلكه طبيعت،
 شده تأمل صورت دادن قرار واقع در اعيان، جنس يافتن ).V و IV ديباچه ،1381 كانت،(

  .است تر كلي شده تأمل هاي صورت تحت اعيان
 كثرات فاهمه ،اول سطح به بنا .دارد وجود كثرات تأليف سطح دو كانت، عقيده به
 سازد مي اوانيفر علّي هاي گزاره عليت، اصل مبناي بر و بخشد مي وحدت را حس

 را فاهمه توسط شده ساخته كثرات حكم، قوة دوم، سطح به بنا .)تجربه تحليلي وحدت(
 تأليفي وحدت( بخشد مي وحدت و كرده تأليف ها آن هاي ويژگي مقايسه طريق از

 حكم، قوة .آيد مي حاصل كلي هايي مفهوم تجربه، تأليفي وحدت جريان در ).تجربه
 تجربي هاي مفهوم جمع، و صعود و ترفيع راه از و بندي دسته را مذكور هاي مفهوم
 ترين كلي ). Cf. Kraft, 1996, §7 ؛vديباچه ،1381 كانت،( آورد مي دست به تري كلي

 تحت هاي مفهوم ةهم بخش وحدت كه است )جهان( كل مفهوم آمده، به دست مفهوم
  .است خود

 كانت .است تجربي هاي شناخت براي ضروري بنيادي آمده، حاصل تأليفي وحدت
 در طبيعت، در بايد« :كند مي اثبات چنين استعاليي نحو به را مسئله اين ضرورت
 كه بينديشيم متنوعي نهايت بي تجربي قوانين امكان به ،آن تجربي صرفًا قوانين خصوص

 شناخته پيشين نحو به توانند نمي( هستند امكاني گنجد، مي ما بصيرت در كه جايي تا
 و تجربي قوانين با موافق طبيعت، ]وحدت[ كه كنيم مي حكم ها، آن به توجه با و )شوند
 اما .است امكاني امري ،)تجربي قوانين با مطابق نظامي مثابه به( تجربه وحدت امكان
 صورت اين غير در زيرا شود، پذيرفته و فرض پيش، از بايد بالضروره وحدتي چنين
 »نداشت وجود تجربه از كليتي در تجربي هاي شناخت ميان فراگيري پيوند گونه هيچ

 كه است پيشيني شرط طبيعت، و تجربه وحدت ،واقع در ).IVديباچه ،1381 كانت،(
 همان از هايي تجربه را، شده تجربه موارد بتوانيم تا شود فرض تجربه، از پيش بايد
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 آغاز، انهم از بايد فاهمه .آوريم حساب به طبيعت هاي ديگرپاره با ارتباط در و طبيعت
 را طبيعت بتواند تا باشد داشته خود فرض و بنياد در را طبيعت كلي قوانين گونه اين

 اعيان، اين هدربار تأملي هر شالوده در بايد« فاهمه ،رو اين از .دهد قرار تجربه متعلق
 اين طبق بر طبيعت از پذير شناخت نظمي كه دهد قرار را اصل اين يعني پيشين، اصلي
 ميان تابعيتي ]نظام[ طبيعت در :اند اصل اين بيانگر زير قضاياي .است رميس قوانين
 اصلي طبق بر ها آن از يك هر .است درك قابل ما براي كه دارد وجود انواع و اجناس
 ترتيب بدين و ،ديگري به يكي از گذر كه نحوي به شود مي نزديك ديگري به مشترك

 را ما شناسايي قوه با طبيعت هماهنگي اين حاكمه قوة ....گردد ميسر ،باالتر جنسي به
 فرض پيش پيشين، نحو به آن، تجربي قوانين با موافق طبيعت، هدربار خويش تأمل براي
 ،1381 كانت،( »شناسد مي امكاني عيني، لحاظ از را آن فاهمه كه حالي در گيرد، مي

  ).V ديباچه
 شيء تصور در ريصو عنصر به غايت، بدون غايتمندي همان يا ذهني غايتمندي

 بدون وحدت، يك با كثرات توافق« را شيء تصور در صوري عنصر كانت .دارد نظر
 عبارت به ).15ب ،1381 كانت، .رك( داند مي »باشد چه ]وحدت[ اين باشد معين اينكه
 حتي ندارد، اشاره عيني غايتمندي گونه هيچ به كه است وحدتي مذكور، وحدت ديگر،

 چيزي پس است، شده نظر قطع )باشد بايد شيء آنچه( غايت بهمثا به مذكور، وحدت از
 تأمل اين كاربرد حتي .ماند نمي باقي شهودكننده ذهن در تصورات ذهني غايتمندي جز
  .باشد نمي مدنظر نيز استقراء براي اي پشتوانه تبيين در

 خيال قوة .است فاهمه و خيال 12آزاد بازي ماحصل آمده، حاصل ذهني غايتمندي
 وجود به نه و كند مي عمل اي شده معين پيش از قانون و مفهوم تحت نه خود أملت در

 كانت،( كند مي جدا آن از را شيء محض صورت آزادانه قوه، اين بلكه دارد، نظر عين
 و فاهمه با آزاد بازي در بلكه ،يخواهبدل كامالً نه را كار اين خيال ).88-86ب ب ،1381

 آزاد بازي ).Cf. Zimmerman, 1996, pp.161-164( دهد مي انجام آن با هارموني يك در
 هاي صورت عين، وجود از نظر صرف با فهم، و خيال »قانون بدون قانونمندي« همان يا

 بنياد سلسله، يك در يكديگر با ها آن علّي ارتباط كه آورد مي دست به اعيان از صرفي
 فقط نبودنشان، متعين لدلي به آمده حاصل هاي صورت .است شناخت و طبيعت علم
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 .آيد نمي حاصل شناختي فعاليتي در ها آن حصول ،رو اين از .شوند مي داده نمايش
 بر تأملي له،يمتخ تأمل كه چرا ؛نيست فاهمه با ارتباط بي ها، صورت اين حصول
 را هايي صورت و داده قرار فاهمه با هارموني در را خود خيال .است فاهمه هاي ساخته
 فاهمه متعين بنيادهاي از متخيله بازي، اين در .دهد مي قرار يكديگر تحت و كرده كسب
 قرار فاهمه با هارموني در را خود معرفت، حصول به توجه بدون و شود مي آزاد
 هم و ذوق قوه كننده تبيين هم آن، آزاد ماهيت دليل به آمده، حاصل هارموني .دهد مي

   ).Guyer, 1996, pp.377-8( است شناخت شرط
 و لذت آيد، مي دست به آن قبلِ از كه نظامي و ها صورت و فهم و خيال هارموني

 را مذكور احساس كانت .است زيباشناختي احساس همان كه انگيزد برمي احساسي
 رعايت ).22- 1ب ب ،1381 كانت، .رك( است كرده بيان تفصيل به 13دقيقه چهار تحت
 و كرده غيرشخصي و كلي حكمي را آمده حاصل ذوقي حكم مذكور، دقيقه چهار

 ارگانيسم كه داشت توجه بايد .كند مي طلب را همگان موافقت و رضايت ،بنابراين
 هدف با نه و است شناخت 14مقوم جزء نه زيباشناسانه، تأمل فرايند در آمده حاصل
 حصول در ،ديگر عبارت به .است شده گرفته نظر در اخالق و خير به خدمت

 بلكه ،بگيرد قرار مدنظر اخالقي يا معرفتي غايت گونه هيچ نبايد ت،غاي بدون غايتمندي
 زيباشناختي لذت و زيباشناختي ذوق آورنده فراهم اعيان، محض صورت بر صرف تأمل
 كه است بهجتي و لذت احساس با توأم طبيعي، زيبايي در ارگانيسم، حصول .است
 كه الم و لذت احساس قوه ،ترتيب بدين .كند مي ارضاء را آدمي زيباشناسانه ذوق

  .شود مي تبيين بود، نشده تبيين تاكنون
در  .كند مي عمل استقراء و طبيعت شناخت بنياد ةمنزل به لذت، احساس همين

 نقد« در اول گام :گيرد مي انجام طريق دو به فاهمه با طبيعت هارموني ،فلسفة كانت
 هماهنگ فاهمه يها نونقا با را خود طبيعت كه آنجا .است شده تبيين »محض عقل
 كند مي اطالق پديداري طبيعت بر را خود اصول و مقوالت فاهمه، يعني ؛سازد مي

 دهد، مي نسبت طبيعت به حكم قوة كه است غايتي دوم، گام ).36ب ،1370 كانت،(
 وضع قانوني هيچ اينجا در فاهمه .است طبيعت غايت مذكور، غايت 15»گويي كه« چنان
  .است نفسه في جهان ةعرص عرصه، اين ساساًا كه چرا ؛كند نمي
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 هايي صورت واقع در حكم، قوة توسط شده تأمل كلي هاي مفهوم و ها صورت
 شوند مي لحاظ چنان ها صورت اين .هستند فاهمه متعين مقوالت و ها مفهوم از مستقل

 مذكور، غايتمندي رو اين از .هستند نفسه في اعيان خود هاي صورت »گويي كه«
 ,Elliott, 1996( دلبخواهي ذهني غايتمندي نه و شود مي لحاظ طبيعت خود نديغايتم

p.303.( ل اين دار عهده كه اي قوه واقع درجهان تبيين صدد در است، خوانش و تأم 
 اول نقد در كانت كه جهاني ،)IIديباچه ،1381كانت،. رك( است نفسه في اشياء گسترده

 خويش پژوهش محدودة از را آن وي ،شد يم تصور و پرداخت آن به سلبي نحو به
 نفسه، في جهان از ارگانيكي تصويري ايجابي، رويكردي با سوم نقد .است كرده خارج

  .كند مي عرضه ،)طبيعت يكنواختي اصل( يكنواخت جهاني عنوان به
 ،استپديداره تبيين طبيعت، مكانيكي تبيين گفت، توان مي فوق سخن اساس بر
 تأملي، حكم قوة كه آنجا از .است نفسه في اشياء تبيين عالم، مندانهغايت تبيين آنكه حال
 نخست است الزم ورزد، مي تأمل فاهمه توسط شده ساخته تجربي هاي قانون كثرات بر
 .شود توجه غايات به نهايي ةمرحل در سپس و باشد شده انجام مكانيكي هاي تبيين ةهم
 و است شناسي غايت بر مبتني ،رسازوكا  معقوليت توجيه نكته، اين رغم علي
 به ).80و 78ب ب ،1381 كانت،( است جبري و علّي هاي تبيين بنياد شناسي غايت
 ولي ،گيرد مي صورت سازوكار  تبيين از پس طبيعت، شناختي غايت تبيين ،ديگر عبارت
 ،1381 كانت،( است طبيعت شناختي غايت پيشين فرض بر مبتني سازوكار  خود
 حس و طبيعت همديگر، راستاي در غايتمندي، و سازوكار  نتيجه، در ).81-80ب ب

  ).Cf. Ginsborg, 2005, pp.19-20( كنند مي تبيين را انسان زيباشناختي
 نبوده موفق طرح اين تحقق در وي معتقدند كانت نامنتقد و ناشارح از برخي

 كرده تخطي خود اصول از مسئله دو به بنا طرح اين در كانت گاير، ةعقيد به .است
 حصول اينكه دوم و است »جهان« محض مفهومِ تبيين صدد در وي اينكه اول :است
 با ،بنابراين و است -استعاليي نه و -پيشيني استنتاجي مستلزم جهان، از تصوير اين

   تجربه هاي محدوده به پايبندي بر مبني »محض عقل نقد« در وي پيشين ادعاي
)Kant, 1965, A352, B138(، دارد تمغاير )Guyer, 1979, p.151.( به نظر با نيز گاير پل 

 ذوقي حكم بودن همگاني و بودن ذهني وجه دو بر مبني »حكم ةقو نقد« ديالكتيك
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 اصلي ةهست وي نظر از .است دانسته ناموفق را كانت تالش ،)ب ،1381 كانت،(
 كه ،اعيان 16پيوسته ارتباط كه است اين دادن نشان براي تالش ذوقي، احكام استنتاج
 تبيين ذوقي حكم در يعني ،تر عميق سطحي در است، تجربه حصول اصلي شرط
 اخذ را ديگران موافقت تواند نمي ،بنابراين واست  شخصي فوق، احكام ولي .شود مي
 ,Guyer, 1996( .داند مي مردد طرحش موفقيت در هم را كانت خود حتي گاير پل .كند

p.378.( اند كرده متهم 17خودتنهاباوري به را كانت دليل همين به نيز ديگر برخي 
)Ameriks, 2003, p.287.(  

  گيري هنتيج

 اي قوه اساس بر را طبيعت غايتمندي است كرده تالش »حكم ةقو نقد« در كانت .1
 بر مبني ،»محض عقل نقد« در اش قبلي دعاوي با كه نحوي به كند، تبيين غيرمعرفتي
 اين حصول در وي رسد مي نظر به .باشد نداشته مغايرتي ما شناختي قوه محدوديت

 نمايش فقط ،)جهان ايده( ناپذير شناخت محسوسِ فوق زيرا ؛است بوده موفق هدف
  .شود مي داده

 به را او و دانست ليستيآ هايد تالشي را »حكم ةقو نقد« در كانت تالش توان نمي .2
 كه شود مي متذكر يطبيع زيبايي تبيين در وي زيرا ؛كرد محكوم خودتنهاباوري

 قبول مورد و كلي حكمي را آمده دست به حكم چهارگانه، دقايق صحيح رعايت
 هاي ساخته بر تأملي ذوقي، حكم در متخيله تأمل اين، بر عالوه .سازد مي همگان
  .گيرد مي صورت فيزيكي جهان با ارتباط در ،بنابراين و است فاهمه

 كل مفهوم ارگانيكي، نظامي و باشناسانهزي تأملي جريان در سوم، نقد در كانت .3
 مبحث اين در هگل پيشگام وي رو، اين از ؛كرد تبيين غيرمعرفتي نحو به را )جهان(

  .است
 و اهميت بي تنها نه نفسه في ياشيا جهان سوم، نقد در ويژه به كانت هاي تحليل به بنا .4

   .است تجربي هاي معرفت تمام بنياد ديگر، نحوي به بلكه نيست سلبي صرفاً
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 استقراء مباني بخش تحكيم كه طبيعت غايتمندي و مندي نظام تبيين راستاي در كانت .5
 در هم خيال .كند مي تأكيد خيال قوة اهميتبر  ديگر بار ،»حكم قوة نقد« در است،

  .دارد اساسي نقشي ما معرفتي نظام در ،»حكم قوة نقد« در هم و »محض عقل نقد«
 .دهد مي ارائه طبيعت از زيبا تصويري ،»حكم قوة نقد« در شده حطر ارگانيكي نظام .6

 و فكر تعالي اين .است وي آزادانه تأمل و هنرمند خالق ذهن ةدهند نشان تصوير اين
 در عقلي تعالي حس به هم و گيرد مي قرار شناخت و فاهمه خدمت در هم خيال،
 عقل و فهم واسطي، هحلق عنوان به حكم قوة رو، اين از .شود مي نزديك اخالق

  .كند مي مرتبط هم به را )اخالق(

  ها يادداشت
                                                           

1. appearance  
2. schematism 
3. pure apperception 
4. apprehension 
5. reproductive 
6. recognition  
7. H. E. Alison 
8. constitutive 
9. uniformity 
10. reflective judgment 
11. reflect 
12. free play  
13. moment 
14. constitutive 
15. as if 
16. communicability  
17. solipsism 

  كتابنامه
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