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 چکیده
نقدِ عقلِ در  "نوعی مُطلقِ برابرایستا مفهومِ" ۀید تا کُلیّتِ یک دیدگاه دربارخواهم کوشدر این نوشتار  

االطالقیّتِ منطقِ استعالیی  علیای با عنوانِ  بندیِ مقاله مفصلبه  ،این راستاپیش گذارم. در  را محض
و  نحوی متکافو گفته این دیدگاه را به پیش ۀاز این جهت خواهم پرداخت که مقالمشخّصاً  نزدِ کانت به

به میان خواهم  این کُلیّت ۀدربارنیز ای را  مالحظه بندی، ؛ در ضمنِ این مفصلطرح کرده است گیرانه پی

عنوانِ  به« منطقِ استعالیی»تعیینِ جایگاهِ  تعیُّنِ اصلیِ کُلیّتِ این دیدگاه عبارت است از تمرکز بر .آورد

است.  االطالق علیچنان  یا هم« کُلّی»چنان  ( هم3همه، ) که بااین« غیرصوری»( نوعی منطقِ ضرورتاً 0)

یاید که به میان ب استعالیی« شناسیِ کُلّیِ هستی»مثابه نوعی   تواند به می« منطقِ استعالیی»گونه،  این

منطقِ » که بر اساسِ این دیدگاه این  همّم«. "مفهومِ مُطلقِ برابرایستا"»اش عبارت است از  موضوع

طلقِ مُ"و  "حسیّاتِ استعالیی" ۀاز هرگونه نسبتِ ذاتی با مرتب برای احرازِ این دو شرط باید« استعالیی

« در معنای دقیقِ کلمهمنطقِ استعالیی ». راهنمای این تجرید این قاعده است که شودتجرید  "شهود

پیشاپیش  "مُطلقِ عقل"نقدِ  ۀراز شود و هرگونه رجوع به مرتباح "مُطلقِ عقل" ۀتواند در مرتب فقط می

بحث کنم که این از این  اندازد. خواهم کوشید تا ذیلِ یک مالحظه ز کار میرا ا« منطقِ استعالیی»

نوعی منطقِ  ۀاید"به اندازه  ، تاچه«منطقِ استعالیی»از  "نقدِ عقلِ محض" ۀمرتبدیدگاه، با حذفِ 

 ماند. می بند پای "استعالیی
 

 شناسی، نقدِ عقلِ محض االطالقیّت، هستی منطقِ استعالیی، علی کلیدی: هایهواژ
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 مقدّمه . 6

  "نقدِ عقلِ محض" ۀمرتبدر  "طلقِ برابرایستامُ" پیشینیِتعیُّنِ  ۀمسئل

"منطقِ استعالیی" چیزی چون جایگاهِ ۀگفت که مسئل توان می
نقدِ عقلِ که در  ، چنان0

 ۀفلسف" مستقیماً با چگونگیِ تعیینِ نسبت میانِبار طرح شده است،  نخست محض

، "منطقِ استعالیی"اصلیِ . تعیُّنِ گره خورده است "نقدِ عقلِ محض" ۀو مرتب "استعالیی

مثابه متعلَّقِ  ، به"برابرایستامفهومِ "خودِ  باید، این است که در آن در بیانی کُلّی

 "استعالیی ۀفلسف"از دو تعریف  نقدتثبیت شود؛ کانت در  نحوی پیشینی به، "شناخت"

 "استعالیی منطقِ"اصلیِ  تعیُّنِاین  ها از آن گیریِ هر یک گذارد که پی میپیش چنان را 

چنین  ،در تعریفِ اوّلو  نقددر درآمدِ ویراستِ اوّلِ  دهد. تغییر می ای نحوی ریشه به را

های  مفهوم"حاکم بر  "نظامِ"ت از عبارت اس "استعالیی ۀفلسف"شود که  گفته می

ای اندک از این  چنین با فاصله . هم(A11-12) "برابرایستاها 3شینیِ ما از مُطلقِپی

                                                 
 The Generality) نززدِ کانزت   به االطالقیّتِ منطقِ استعالیی علی ۀدلیلِ کثرتِ ارجاع به مقال  در این نوشتار، به .0

of Kant’s Transcendental Logicۀ( نوشت ( کلینتون تالیClinton Tolleyعالوه بر ارجاع ،)  ،دهیِ معیار

نقزدِ عقزلِ   هزای مَقالزه از فقزراتِ     کزه ترجمزه   در خودِ متن نیز به این شکل به آن ارجاع خواهم داد: مَقاله. دیگر این
نزاخوره بزاقی    جا که ممکن بوده است، دسزت  ام، تا آن پرداخته نقدای از  د مستقلّاً به فقرهجا که خو را، مگر آن محض

را در تمزامِ فقزرات و    سنجشِ خردِ نزا،، ، با عنوانِ نقدِ عقلِ محض سلطانی از  ادیب ۀام. در این نوشتار، ترجم گذاشته

ام. در اکثزرِ   بوده است، تغییراتی را اعمال کردهجا که الزم  ام و هرآن پیشِ چشم داشته نقدشده از  اصطالحاتِ ترجمه

، و فقزراتِ  » «مواضع، فقراتِ منقول از مَقاله و دو اثرِ دیگرِ تالی )یک مقاله و یک سخنرانی( را در میانِ این عالمت، 

میزانِ ایزن    هزای تزالی را در   ، و فقرات و اصطالحاتِ منقولِ در نوشته" "منقول از آثارِ دیگر را در میانِ این عالمت، 

ام، میزانِ ایزن عالمزت         چه را که خود به فقراتِ منقول اضافه کزرده  که آن ، خواهم آورد؛ و نیز این«" "»عالمت، 

   خواهند آمد.    
سرتاسرِ این  در. بگذارم میان در اصطالح چند ۀدربار را مقدّماتی ۀست که چند نکت پیش از هر چیز، ضروری .3

قرار دادم. این قید در  "überhaupt" قیدِ ۀای برای ترجم االطالقیّت را پایه مصدرِ صناعیِ علی شبهِ نوشتار، 

هایی متفاوت  رود. مَقاله، بنا بر مواضعِ مختلف، این قید را به شیوه به کار می نقدِ عقلِ محضبسیاری از صفحاتِ 

(؛ امّا تصمیمِ نهاییِ مَقاله این است که اسمِ object as suchو  object in generalکند )مثالً در  ترجمه می

generality دهد و شکلِ قیدیِ آن، یعنی  را پایه قرار میin generalگیرد  ، را در دو موضعِ مهمّ به کار می

در  (. من نیز یک معادلِ واحدِ مرسوم را" understanding in general"و ""object in general)یعنی 

 مُطلقِ": آورد خواهم شکل این به پیش، عبارتِ دو بر تطبیقِ در را، آن و گرفت خواهم کار به قید این ۀترجم

آن  وصفیِرا از این جهت با ضمّه خواهم آورد که از شکلِ  قیدعنوانِ  به "مُطلق". "فاهمه مُطلقِ"و  "برابرایستا

. "موجودِ مطلق"از  "مُطلقِ موجود"آید: تمایزِ  وضوح به چشم می متمایز شود؛ این تمایز در این عبارتِ مشهور به

، "مطلق"که  آن در کار است و حال "موجود" هر کننده به مندیِ بازگشت نامنطقهمشخّصاً نوعی  "مُطلقِ موجود"در 

جا که در موردِ  االطالقیّت مشّخصاً آن مندی. علی دارد نه بر نامنطقه داللت "کمال"در شکل وصفی، اوّالً و بالذّات بر

در معنای اجمالیِ آن  "نوئماتیک"جا که در موردِ وجهِ  ، یعنی آن"محتوا"یا  "مقوله"، "برابرایستا"، "ابژه" "شئ"
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سازد، به  استعالیی را بر می ۀچه فلسف هرآن بنابراین،"شود که  چنین گفته میتعریف، 

(. بر A14) "استعالیی است ۀکاملِ فلسف ۀدنقدِ عقلِ محض تعلُّق دارد، و نقد همان ای

باید بتوانند خود را با « های پیشینیِ ما از مُطلقِ برابرایستاها مفهوم»اساسِ این تعریف، 

نشین کنند. امکانِ این  هم "ی تجربههابرابرایستا"حاکم بر  "پیشینیِهای  مفهوم"

یعنی ؛ "حکمِ ترکیبیِ پیشینی"و نیز حدودِ امکانِ  نشینی چیزی نیست مگر امکانِ هم

، بر اساسِ این "منطقِ استعالیی" ."نقدِ عقلِ محض"چیری نیست مگر خودِ امکانِ 

و  "برابرایستا مفهومِ مُطلقِ" نشینی میانِ تعریف، همان جایگاهی است که هم

، یعنی نقداز سوی دیگر، کانت در اواخرِ  .شودتثبیت باید  می در آن "ستای تجربهبرابرای"

، تعریفی "معماریِ عقلِ محض"و در فصلِ مربوط به  "شناسیِ استعالیی روش"در بخشِ 

کننده با تعریفِ اوّل  آورد که از دو جهتِ تعیین را به میان می "استعالیی ۀفلسف"دیگر از 

...  استعالیی ۀفلسف"شود که  این تعریف، نخست گفته میمتفاوت است. بر اساسِ 

که  آن بیکند،  یابند، را بررسی می هایی که با مُطلقِ برابرایستاها نسبت می ها و اصل مفهوم
از  "نظامی"شود که  و سپس چنین گفته می "ندهایی را فرض کند که داده شده باش ابژه

بر اساسِ این  .0(ontologia) "شناسی هستی"عبارت است از  "ها ها و اصل مفهوم"این 

ها  مفهوم"از این  "ها ابژه"معطوف به  "شهودِ"و به تبعِ آن،  "ها ابژه"شدگیِ  تعریف، داده

است که  "شهود"شدنِ  دقیقاً بعد از کنارگذاشته شوند و کنار گذاشته می "ها و اصل

تثبیت شود. بر اساسِ  "شناسی هستی" چون چیزی مثابه به تواند می "استعالیی ۀفلسف"

ها و  مفهوم"فقط این است که این  در اصل "استعالیی منطقِ" ۀیفِ دوم، وظیفتعر

                                                                                                                   
این قید  نقدسوی دیگر، در  لحاظ شود. امّا از مندِ در هر منطقه امرِ نامنطقهرود، باید در چارچو،ِ همین  به کار می

 "مُطلقِ فاهمه"توان گفت که، مثالً،  جا نمی گیرد. در این نیز تعلُّق می "حسیّت"یا  "فاهمه"به چیزی چون 

 االطالق یا علیمند  توانند نامنطقه اند که می "مُطلقِ فاهمه"مختلفِ  "نوئماتیکِ"های  مند است. این حیث نامنطقه

 as، معادلِ in general، عالوه بر ""überhauptکننده، برای قیدِ  نحوی تعیین ارد، بهباشند. مَقاله در این مو

such آورد؛ مثالً در  را میunderstanding as suchکنندگیِ این معادلِ دوم این است که بر اساسِ آن،  . تعیین

تماماً  "فاهمه"دیگر، باید  لحاظ شود و، از سوی "فاهمه" کُلِّباید، از یک سوی،  "مُطلقِ فاهمه"در عبارتِ 

بندیِ مَقاله از داللتِ دومِ این قید،  با خود برجسته شود. برای رعایتِ صورت ال از، یعنی منفکِّ از امرِ متقابلِ شرطِ به

نوشتار به  ۀبازگرداندم. در ادام« بماهی»یا « بماهو»را به   per seعبارتِ  و در چند جا as suchدر این موارد 

 تفصیل باز خواهم گشت. ها به این تمایزگذاری
هایی که با مُطلقِ برابرایستاها نسبت  ها و اصل مفهوم ۀاستعالیی فقط فاهمه، و خودِ عقل در نظامی از هم ۀفلسف" .0

ن طریزق، ذیزل ایز    هایی را فرض کند که داده شزده باشزند  و بزدین    که ابژه آن کند، بی یابند، را بررسی می نسبت می

 . A845/B873)) "(ontologia)گیرد :  عنوان قرار می
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احراز کند.  مند ضابطهنحوی  بهرا  "یابند هایی که با مُطلقِ برابرایستاها نسبت می اصل

 ۀمسئلو نیز با  "برابرایستاهای تجربه"تواند با  نمیدر این معنا ابداً  "منطقِ استعالیی"
سر و کار داشته باشد. به  "برابرایستاهای تجربه" مقوِّمِ "احکامِ ترکیبیِ پیشینیِ"امکانِ 

 عقلِ نقدِ» ۀتماماً پای خود را از مرتب در این معنا« منطقِ استعالیی»عبارتِ دیگر، 

نحوی  به "حسیّاتِ استعالیی"مشروط به  "ممکنِ ۀتجرب" که در آن باید، "محض

 کشد.  عقب می، تثبیت شود پیشینی

هر دو تعریف باید یک پرسشِ واحد را پیش این جا و در برابرِ  در اینهمه،  بااین

منطقِ "را از جایگاه و حدودِ  "لِ محضنقدِ عق" ۀمسئلنقد توان در  آیا میگذاشت: 

را  "منطقِ استعالیی" حدودِ "استعالیی ۀفلسف"کنار گذاشت؟ تعریفِ اوّل از  "استعالیی

این مسئله را  برد و تعریفِ دوم پیش می "محض عقلِ نقدِ" ۀتماماً در پیوستگی با مسئل

پرسش این  برابرِ اینگذارد. موضعِ این مقاله در  کنار می "منطقِ استعالیی"از حدودِ 

 ۀتجرب» «ۀابژکتیویت»زی نیست مگر تبیینِ چی« منطقِ استعالیی"است که تعیُّنِ اصلیِ 

 . «ممکن

همه، قصدِ من در این مقاله این است که این موضع را در ضمنِ بررسیِ انتقادیِ  بااین

به  تالی کلینتون ۀنوشت نزدِ کانت االطالقیّتِ منطقِ استعالیی به علیای با عنوانِ  مقاله

منطقِ »است جایگاهِ  همند کوشید نحوی ضابطه تالی در این مقاله به میان آورم.

توان  می تعیین کند. "استعالیی ۀفلسف"را بر حسبِ تعریفِ دوم از نقد در « استعالیی

منطقِ »بر اساسِ تعیینِ جایگاهِ  فقطتأکیدِ تالی در این مقاله این است که گفت که 

، "منطقِ استعالیی"توان شرطِ ضروریِ  حسبِ تعریفِ دوم است که میبر « استعالیی

تثبیت  ، رااالطالقِ غیرِصوری شناسیِ علی هستیمثابه نوعی  به "منطقِ استعالیی"یعنی 

لی در این تا دیدگاهِ از کُلیّتی نخست کوشید خواهم مقدّمه ۀروی، در ادام ازاینکرد. 

انتقادیِ خود نسبت به این دیدگاه  ۀسپس مسیرِ اجمالیِ مالحظ مقاله را طرح کنم و

             را.  

تمایز مبنایی این ؛ توان از یک تمایز آغاز کرد میتالی  ۀبندیِ مَقال در راستای مفصل

توان  چنین نقدِ آن فراهم خواهد آورد؛ این تمایز را می و هممَقاله بندیِ  مفصل ایرا بر

حسیّاتِ " ۀمرتبشرطِ  به "منطقِ استعالییِ"( 0بندی کرد: تمایزِ ) چنین صورت این

 . "حسیّاتِ استعالیی" ۀمرتب از ال شرطِ به "منطقِ استعالییِ"( 3از ) "استعالیی
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« بماهومنطقِ استعالیی »شویم.  ابتدا و بر اساسِ یک تأکید، بر اعتبارِ دوم متمرکز می

(transcendental logic per se ،تعیّن443: 3103( )تالی ) ترین اصطالحی  بخش

؛ 0گیرد به کارش می« منطقِ استعالیی»گری بر اعتبارِ دومِ  است که مَقاله برای داللت

گریِ این اصطالح را  وابسته، در سرتاسرِ مَقاله، حدودِ داللت هم بهای از تعیُّناتِ  مجموعه

را انتخا،  فراخواننده به یکدیگر توان یکی از این تعیّناتِ مه، میه آورند. بااین گردِ هم می

منطقِ »حاضر شوند. این تعیُّنِ اصلیِ اعتبارِ دومِ  کرد تا سپس کُلِّ این تعیُّنات

« االعمِّ متافیزیک بالمعنیمثابه  شناسی ... به هستی»عی عبارت است از نو« استعالیی

(metaphysica generalis( ) :که از طریقِ 432همان )«های سنّتاً  محمول

مفاهیمِ نوعی مُطلقِ "یا  "مقوالت"»ها به  دادنِ آن ( و انتقال434همان: « )"استعالیی"

( 432 همان: « )تیسنّ شناسیِ هستی»خود را در جایگاهِ (« B128) "برابرایستا

که  شناسی و، مهمّ این مثابه موضوعِ هستی به شئبندی، مُطلقِ  نشاند. در این صورت می

 Begriff von einem Gegenstande) "برابرایستامفهومِ نوعی مُطلقِ "اینک، 

überhauptاز آن جهت که بالضروه « منطقِ استعالیی بماهو»موضوعِ  مثابه  ( به

( از حیثِ برابرایستابودگیِ 432همان: ی )«"تمایز  هیچ"»مند است و  نامنطقه

اش را احراز کند. این  االطالقیّتِ ذاتی تواند علی کند، می برابرایستاها را در خود حمل نمی

مند  تمایزبودنِ امرِ نامنطقه معنای بی "برابرایستامُطلقِ مفهومِ "به  "شئمُطلقِ "انتقالِ از 

منطقه )در بیانی ایجابی( را مستقیماً  -هر -امرِ دراالطالق و  یامرِ عل یا)در بیانی سلبی( 

مثابه   شناسی به شود که موضوعِ هستی کند؛ اکنون فقط از این سخن گفته نمی متأثِّر می

خود را از هرگونه تعیُّنِ جنسی یا نوعیِ تمایزآورِ موجود بماهو « االعمّ متافیزیکِ بالمعنی»

شود که موضوعِ  چنین از این سخن گفته می د، بلکه همدار برکنار نگاه می اتموجود

ضرورت، نخست چشمِ خود را بر هرگونه تمایزِ برآمده از  ، به«منطقِ استعالیی بماهو»

شناسی را با  بندد و سپس نوعی هستی می« "برابرایستا"»چیزی چون  "شدگیِ داده"

« شناسیِ هستی»نوعی  برد؛ یعنی نحوی مستقلّ به پیش می شدگی به سلبِ هرگونه داده
به « السویّه ارجاعی علی»ال از یا همراه با  شرطِ و بنابراین به "حسیّات"ال از مُطلقِ  شرطِ به

« بماهیفاهمه »( و بر حسبِ اتّکای تمام بر 420همان: ) "مُطلقِ شهود"

(understanding as such( ) :و 422همان )ۀآموز»بر حسبِ اتّکای تمام بر  بنابراین 

                                                 
« در معنززای دقیززقمنطززقِ اسززتعالیی »عبززارت اسززت از خززودِ  « منطززقِ اسززتعالیی بمززاهو »از منظززرِ مَقالززه،  .0

(transcendental logic sensu stricto :443( )همان) 
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( doctrine of conceptual content in general« )مفهومیمُطلقِ محتوای 

 کند را نیز طرح می« شناسی هستی»(. از سوی دیگر، مَقاله نوعی دیگر از 404همان: )

؛ نوعی اند به میان آورده نقددر  «استعالیی منطقِ» جایگاهِ ۀکه برخی مفسّران دربار

را ابداً  "منطقِ استعالیی"رود که  که بر اساسِ این ادّعا پیش می« شناسی هستی»
اندرکار در  دست« شناسیِ هستی»پیشِ چشم آورد. مَقاله "حسیّات"توان منفکِّ از  نمی

« "متافیزیکِ تجربه"»، یعنی اعتبارِ اوّل، را تحتِ عنوانِ «منطقِ استعالیی»این اعتبارِ 

( 432همان: ( )ontology in particular« )شناسیِ جزئی هستی»یا ( 440همان: )

االطالقیّتِ  احرازِ علی به عبارتِ دیگر، مَقاله چنین اعتقاد دارد که برایدهد.  جای می

را فقط  "منطقِ استعالیی" ،«شناسیِ کُلّی هستی»مثابه  ، به"منطقِ استعالیی"موضوعِ 

دقیقاً به همین دلیل است که مَقاله، در سرتاسرِ  اعتبارِ دوم احراز کرد؛باید بر حسبِ 

و  "ضنقدِ عقلِ مح" ۀه مربوط به مرتبچ کوشد هر آن گیر می نحوی پی مسیرِ خود، به

 خارج کند. « منطقِ استعالیی»است را از حدودِ  "ممکن ۀتجرب"

 این تالی ۀدیدگاهِ مَقال ترِ گام به گامضمنِ بازسازیِ در بندِ آینده و در سه  قصدِ من

و آن  پیش گذارم:را  واحد انتقادیِ ۀمالحظ یکاز سه حیثِ متفاوت  که بود خواهد

ضروریِ ، که "منطقِ استعالیی"وعِ االطالقیّتِ موض احرازِ علینقدِ عقلِ محض  که در این
و تأکیدِ صرف بر  "برابرایستای تجربه"، به قیمتِ کنارگذاشتنِ تعریفِ این موضوع است

. "استعالیی منطقِ ۀاید"چیزی نیست مگر خروجِ از  «"رایستامُطلقِ برابمفهومِ "»

در برابرِ  نقدشناختیِ  نشان خواهم داد که خودِ حدودِ متن 3در بندِ  که مشخّصاً این

کند؛ در  گذارد، مقاومت می پیش می« منطقِ استعالیی بماهو»جایگاهی که تالی برای 

بندیِ موضوعِ  که تالی برای صورت دستگاهِ مفهومیوشید نشان دهم آن خواهم ک 2 بندِ

در  ، خود«معنا»و « مَرجع»کند، یعنی تمایزِ  استفاده می« منطقِ استعالیی بماهو»

و  4که در بندِ  دچار یک ناسازگاری است؛ و آخر این "مفهومِ مُطلقِ برابرایستا"بر  تطبیق

احرازِ نوعی  جهتِ در تالی تالشِ که کرد خواهم بحث این از پایانی ۀذیل یک مالحظ

به چیزی جز نوعی فقط  ، در نهایت،نقددر  االطالقِ غیرِصوری علی« شناسیِ هستی»

 شود. ختم می "جامع نایمنطقِ صوریِ در مع"
        
 مثابه یک کُلّ به« منطقِ استعالیی بماهو». 2

احرازِ نوعی تساوق میانِ بندیِ ضرورتِ  اش، مسیرِ مفصل اله، در همان آغازِ مقدّمهمَق

کند: این  با طرحِ این منازعه آغاز می را« شناسی هستی»و « منطقِ استعالیی بماهو»
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تاً تحتِ چه سنّ از آن   کانتنقدِ عقلِ محضِ طرح شده در  منطقِ استعالییِ جدیدِ»

 ِ اصلیِ این منازعه به شود؟ در واقع، جهت ، چگونه متمایز می«آید می "منطق"عنوانِ 

 ، معطوف است«عی منطقِ جدیدنو»مثابه  ، به«منطقِ استعالیی شأنِ»چگونگیِ تعیینِ 

بر  "منطقِ استعالیی"است که آیا ج که محلِّ منازعه این تر این دقیق؛ (404همان: )

« منطقِ سنّتی»( است که از 404همان: )( domain)  «اطالق ۀدامن»حسبِ تفاوت در 

پردازد و  احکامِ تحلیلیِ پیشینی می"به « منطقِ صوری»که  مثالً این – شود متمایز می

شدن  یا چیزی دیگر در این متمایز – "احکامِ ترکیبیِ پیشینی"به  "منطقِ استعالیی"

( 0)کند:  را برجسته می ممکن در برابرِ این پرسش، مَقاله دو موضعِ ؟اندرکار است دست

 ۀدامن»را بر حسبِ تفاوت در  "یینطقِ استعالم"از « منطقِ سنّتی»توان تمایزِ  یم

که موضوعِ  جاست دقیقاً آن "منطقِ استعالیی"االمتیازِ  گونه، مابه این لحاظ کرد؛« اطالق

 ،«صوری»اصطالح  ، از حیثی بهاش که موضوع« منطقِ سنّتی»بر خالفِ  - آن

مَقاله طیفِ  شود. می مندی منطقه تقیُّد یا نوعیمتحمِّلِ  - االاطالق و کُلّی است علی

-domain) «اطالق ۀدامن حسّاس بهتفسیرهای »مضمونِ در این موضع را ذیلِ عنوانِ 

sensitive’ interpretations‘( ) :این تمایز  توان می( 3)کند.  جمع می (404همان

گونه،  این کرد؛( لحاظ 332همان: ( )aspect) «جهتِ اطالق»برآمده از تفاوتِ در را 

جهتِ انتزاعیِ  مربوط به  یک و دو ءِ یا دو جز»...  "منطقِ استعالیی"و « منطقِ سنّتی»

تر بحث خواهم کرد، این  نحوی متعیَّن به بیانی که از آن به(؛ 433همان: « )اند همان چیز

بر  یعنیمتمایز بر یک موضوعِ واحد،  انتزاعاًجا که با دو جهتِ  آن از« دو جزءِ انتزاعی»

 «"تساوقِ کامل"»شوند، پس با یکدیگر در  گفته می، لمثابه یک کُّ به یک موضوعِ واحد

(complete coincidence) ( :432همان) .توان گفت که از منظرِ  می خواهند بود

 از «منطقِ سنّتی»مَقاله، هر یک از این دو موضع، که از دلِ منازعه در با،ِ تمایزِ 

 "منطقِ استعالیی" ۀگفت یکی از آن دو اعتبارِ پیش باآیند،  بیرون می "طقِ استعالییمن"

و موضعِ دوم با  "حسیّات"شرطِ  به "منطقِ استعالییِ"است؛ موضعِ اوّل با  پیوند هم

  .«منطقِ استعالیی بماهو»یا  "حسیّات"ال از  شرطِ به "منطقِ استعالییِ"
 و موضعِ دوم در با،ِ اساسِ اعتبارِ دومارد که فقط بر در واقع، مَقاله چنین اعتقاد د

به اش پیش گذاشت که،  توان آن چیزی را در تمامیّت است که می "منطقِ استعالیی"

نوعی منطقِ »عنوانِ  که به این تر و مهمّ حاکم بر امورپیشینیِ « منطقِ»عنوانِ نوعی 

متمایز  «یمنطقِ صور»از ، )تأکید از من است( (404همان: ) «غیرِصوری  ضرورتاً 
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 دارد. نگاه می نیزرا « منطق»االطالقیّتِ ضروریِ موضوعِ  علی در آنِ واحد، ،شود امّا می

 باید نخستاز منظرِ مَقاله،  ،مثابه یک کُلّ به "منطقِ استعالیی"توان گفت که  اکنون می

صحن یا توان آن را  ای در کار است که می سوی، مؤلّفهیک از  :گیرددر این طرح جای 
حقّ دارند تا  ،تعبیری به ،هایی خواهند بود که لحظه های دیگر دانست که مؤلِّفه یجایگاه

فاهمه »ای است که مَقاله آن را  این همان مؤلِّفه جا پای بگذارند و طیّ شوند؛ در آن

ال  شرطِ به "ۀفاهم" همان ، یعنی(422همان: ) (understanding as such« )بماهی

در کار خواهند بود  با هم« متساوقِ» هایی از سوی دیگر، مؤلِّفه خواند. می ،"حسیّات"از 

 این دو. اند صحنِ مشترکیک و همان مربوطِ به  «جزءِ انتزاعیِ»یا « جهتِ»فقط  که

فاهمه »در اصل، بر حسبِ  «.بماهی  فاهمه» ی0«محتوا» و« صورت»اند از  مؤلِّفه عبارت

 ی«محتوا»بار  یک شود و لحاظ می «فاهمه بماهی»مربوط به  «رتِصو»بار  یک« بماهی

ذیلِ عنوانِ  آید و لحاظِ دوم می« صوری منطقِ»لحاظِ اوّل ذیلِ عنوانِ . «فاهمه بماهی»

را در قالبِ صرفِ « بماهی  فاهمه» ، از یک سوی،اکنون اگر .«منطقِ استعالیی بماهو»

  ۀخودانگیختگیِ  بارآورند"»طریقِ ( از 420همان: « )فاهمه ترکیبیِفعالیّتِ »

، از سوی دیگر، خواهیم توانست گاه ( در نظر آوریم، آن423همان: )« (B74)"مفاهیم

فعالیّتِ »را نیز بر حسبِ این « محتوا»و « صورت»« انتزاعیِ» اصطالحاً «جهتِ»دو آن 

 کثراتِ ممکنهرگونه  کنندگیِ ترکیب ۀلحظ چنین پیش گذاریم: ترتیب، این ، به«ترکیبی

، بندی با این صورت توازییک در قالبِ  .هرگونه کثراتِ ممکن شدگیِ ترکیب ۀو لحظ

از اند  عبارت نندگیک ترکیباالطالقِ  علیهای  حیث گوید که مَقاله چنین می

االطالقِ  علیهای  انواعِ حیثچنین  و هم (432همان: ) «"کم حاکم بر  حُ های ورتص"»

همان: « )فاهمه مندِ ناشاکله  ضرورتاً "مقوالتِ"مفاهیم  یا »اند از  عبارت شدگی ترکیب

مفهومِ نوعی مُطلقِ "»یابند:  که همگی تحتِ این عنوان در نهایت قوام می (404

   «. "محتوای استعالیی"»ترین  مثابه عالی به« "برابرایستا

ترین  جا از کُلیّتِ مَقاله، باید پای اصلی این به تا ۀهمه و پس از ترسیمِ این نقش بااین

نقدِ عقلِ  "منطقِ استعالییِ" "بخشِ"در تفسیرش از  مَقالهشناختیِ  گیریِ متن جهت
نقد در  عمالً و بالفعلچه  آندر لحاظِ گیری،  بر اساسِ این جهت را به میان آورد. محض

                                                 
مقزوالتِ محزضِ   "« محتزوای مفهزومیِ  »ر اصل، از و، د "محتوا"بندیِ مَقاله از  در بندِ سومِ این نوشتار، از صورت . 0

آن حیزثِ ذاتزیِ   « محتزوای مفهزومی  »توان به این توضیح کفایت کزرد کزه    جا می بحث خواهم کرد؛ در این "فاهمه

، "مقزوالت "شزود. پزس    ، حاضزر مزی  "باواسطه"نحوی  ، به"برابرایستا"است که بر حسبِ آن، چیزی چون  "فاهمه"

 است، متمایز دانست.  « محتوا»یی که متعلَّقِ این "برابرایستا"، را باید از «محتوای مفهومی»مثابه  به
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باید در روندی به  ،(A50-A704/B74-732) آید می "منطقِ استعالیی"تحتِ عنوانِ 

 ،در معنای اجمالی "منطقِ استعالیی"نخست چیزی چون  (abstraction) نامِ تجرید
 ،«منطقِ استعالیی بماهو»چون  «جدید» کُلیّتیک شود تا پس از این، لَاَ ،تعبیری به

بماند. مهمّ باقی بیرون بیاید و  ،«در معنای دقیقِ کلمهقِ استعالیی منط»یعنی همان 

شده  تجرید "ۀفاهم"یا « فاهمه بماهی» کُلِّچیزی نخواهد بود مگر  مانده که این باقی این

در آن بررسی « فاهمه بماهی»مربوط به  های«جهت» یکی ازکه مشخّصاً  "حسیّات"از 

اجزائی از اعتقاد دارد که باید ، چنین جریدتمَقاله، بر اساسِ این روندِ بنابراین، شود.  می

تا اجزائی  ندشو گذاشته  کنار شکلی به ،"منطقِ استعالیی" نی بخشِیع ،نقد "دومِ بخشِ"

  .برجسته شوند، "طقِ استعالییمن"خودِ عنوانِ اصلِ و  دیگر از این بخش، به

ه به میان آورد از منظرِ مَقاله بندیِ اجزای این روند صورتاکنون ضروری است که 

نوعی تمایز »چنین خودِ  آن باید عبارت باشد از طرفینِ و هم ماحصلِروندی که  ؛شود

 the discipline of transcendental logic) بماهومنطقِ استعالیی  ۀرشتمیانِ 

per seِ(443همان: « )"منطقِ استعالیی"تحتِ عنوانِ  شده   طرح ( و  کُلِّ  بخش. 

منطقِ "اش که از پی همان روندِ تجرید ایضاحِ این تمایز و طرفینِ آن، یعنی ایضاحِ

تخلیه  "حسیّات"شرطِ  به "منطقِ استعالییِ"از  "حسیّات"ال از  شرطِ به "استعالییِ

 بندی کرد. نحوی متفاوت، صورت های متفاوت، به توان با تمسّک به بزنگاه شود، را می می

که  برد پیش می بر اساسِ تقسیمیبندی را  مَقاله، در نهایت، این صورتهمه،  بااین

باید در یاد داشت  د.ده را سامان می نقد "منطقِ استعالییِ"بخشِ  های ترین عنوان کُلّی

بر نوعی  با اتّکا ،«در معنای دقیقِ کلمه منطقِ استعالیی« »شأنِ» در این تقسیم بایدکه 

، تصریح «ومِ مُطلقِ برابرایستامفه«/»ی مفهومیمحتوا«/»فاهمه بماهی»حاکم بر  ساختارِ

 ، بهاوّالً و بالذّات، "منطقِ استعالیی"بخشِ  چیزی چونها  پس در این عنوانشود؛  

قسمتِ  کُلِّسپس  شود. تقسیم می "دیالکتیکِ استعالیی"و  "تحلیلِ استعالیی"قسمتِ 

مرتبط  "حسیّات" ۀبا مرتب ،نحوی سلبی بهکم  دستِکه  جا ، ازآن"دیالکتیکِ استعالیی"

دو  ، که خود به"تحلیلِ استعالیی"قسمتِ  شود. بعد از این، از است، کنار گذاشته می

، "اصولتحلیلِ "کتا،ِ  کُلِّ شود، تقسیم می "اصولتحلیلِ "و  "مفاهیمتحلیلِ "کتا،ِ 

فِ فرگردِ نخستِ این کتا،، یعنی حذضرورتِ با تأکیدِ بر  – یعنی کتا،ِ دوم

 ۀبا مرتب نحوی ایجابی بهکه به این دلیل  – "محضِ فاهمهمندیِ مقوالتِ  شاکله"
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حاصل از  ۀآیند ۀماند باقی عنوانِ به «استعالیی بماهو منطقِ»از مرتبط است،  "حسیّات"

      .شود کنار گذاشته می این روند

کتا،ِ اوّل، یعنی  چنین متنِ عنوان و همفقط  "منطقِ استعالیی" اکنون از بخشِ

مَقاله بندیِ  صورت باقی مانده است.( A50-130/B74-169) "مفاهیمتحلیلِ "کتا،ِ 

 آنجهتِ معیَّنِ این تعدیل شود؛  جا به بعد، دچار یک تعدیل می ، از اینیدتجرروندِ از 

نحوی ضمنی چیزی را  نحوی صریح بلکه به بار، نه به ، اینتجرید ۀکنندداست که فعلِ طر

را در خاطر داشت  مشهور تشریحِ خودِ این ضمنیّت، باید مطلبی از قبلگذارد؛  کنار می

با  ،Bبر اساسِ ویراستِ  البتّه )که ، در هر دو ویراست،"تحلیلِ مفاهیم" کتا،ِ کُلِّ که

 رود؛ در دو گام پیش میبندی شده است(  ، مفصل1-27§§شده،  گذاری شمارهبندهای 

یعنی بندهای »، (433) «های فاهمه مفهوم( B159) "استنتاجِ متافیزیکیِ"» یکی

، یعنی "فاهمه های محضِ استنتاجِ استعالییِ مفهومِ"دیگری و  (432« )9-12§§ ۀشمار

مَقاله، از  .رویم حال به سراغِ آن ضمنیّت می .Bدر ویراستِ  15-27§§مشّخصاً بندهای 

پایانی: خودِ منطقِ . مالحظاتِ 4§»ترین بند، یعنی در  پُرداللتیک سوی، در آخرین و 

منطقِ » ،نقد گوید که بنا بر تصریحِ نین می، چ«"منطقِ استعالیی"استعالیی در 

 ۀنسخپایانِ »فقط تا  «بماهو منطقِ استعالیی»یا  «در معنای دقیقِ کلمهاستعالیی 

، «مفاهیم،  فقط  تا پایانِ  کتا،ِ  تحلیلِ بالتبعاز استنتاجِ استعالیی )و  Bویراستِ 

و  مندی، اصول شاکله»جا به بعد، که شاملِ  از این یابد و ادامه می ،B169یعنی تا پایانِ 

منطقِ استعالیی Gebrauch " (B159« »)کاربردِ  "»شود، صرفاً از  می« دیالکتیک

 ،«خودِ منطقِ استعالیی»و نه از ، اصطالح تجربی به ، بر حسبِ امکان یا امتناعِ«بماهو

گوید که  چنین می 2در بندِ  امّا از سوی دیگر، مَقاله .(443همان: ) شود سخن گفته می

در طولِ   مشخّصاً  ... منطقِ جدیدعناصرِ این ... »مثابه  ، به«منطقِ استعالیی بماهو»

شوند که  که آن چیزی را شامل می هایی یعنی در بخش»... شود،  کشف می« 12-9§§

استنتاجِ "در انتهای اجرای تقریباً ، یعنی (B159) 26§در آغازِ و کانت بعداً  

همان: ) «خواند های محضِ فاهمه می مفهوم "استنتاجِ متافیزیکیِ"  آن را "استعالیی

شود که خودِ  یشتر چنین گفته میو با تأکیدی بچنین در جایی دیگر  (؛ هم333

اش  االطالقیّت علیچنان  بودن هم ، که اکنون در عینِ غیرصوری«"منطقِ استعالیی"»

از  ( جای گرفته است.421همان: « )متافیزیکیدر قلبِ استنتاجِ » حفظ شده است،

، مشخّصاً ،مَقاله در آخرین بندآید که  کردنِ این دو سویه این نتیجه به دست می رو روبه
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که  آن داند، حال نشین می هم« منطقِ استعالیی بماهو»را با  "مفاهیمتحلیلِ "کُلِّ کتا،ِ 

را « منطقِ استعالیی بماهو»گفته، که قرار است  پیش فرایندِ تجریدِ ،قالهمَ از آغاز تا پایانِ

 تخلیه کند، تماماً بر اساسِ تأکید بر« "مُطلقِ شهود"»بخش با  از هرگونه نسبتِ تعیُّن

استنتاجِ "»یعنی با تأکید بر فقراتِ شاملِ ، اوّل تا،ِکبخشی خاصّ از کُلِّ  حفظِ

استنتاجِ "که اصطالحِ  26§که در همان آغازِ  مهمّ این .رود ، پیش می«"متافیزیکی

، "استنتاج"بر خالفِ این نوع  گوید که چنین می نقدمتنِ آید،  به میان می "متافیزیکی

های پیشینیِ  چونان شناخت ها مقولهنتاجِ استعالیی، امکانِ ... در  مُطلقِ  است"

 Gegenständen einer Anschauung) "برابرایستاهای نوعی مُطلقِ شهود

überhaupt( )B159 ) شوند. باید پیش گذاشته 

 تنش است. تی بیضمنیّ "استعالیی استنتاجِ"ضمنیّتِ حذفِ توان گفت  نمی، بنابراین

 باالخرههر شکلِ ممکن   باید به چنین نیست که چیزی که در روندِ تجرید جا در این

استنتاجِ "جا  این؛ بلکه در باشدنحوی ضمنی حذف شده  شده است، اکنون به حذف می

متعلَّقِ  نبایدیگر، ، از سوی دو باید ، از یک سوی،چیزی است که "استعالیی

اصطالح  مَقاله از حدودِ به بندیِ کم صورت نظر، دستِ قرار گیرد. به طردکنندگیِ تجرید

خودِ » تمامِ تجریدِ و که اجرای تامّ یش از آنب« منطقِ استعالیی بماهو»شناختیِ  متن

ست در برابرِ ا  گرِ مقاومتی باشد، نشان «"منطقِ استعالیی"بخشِ »از  «منطقِ استعالیی

ا ی« ماهومنطقِ استعالیی ب»شده برای  شناختیِ ترسیم : در این حدودِ متناین تجرید

نه  و، نحوی از انحاء، نوعی نسبت  هنوز، به "حسیّات"ال از  شرطِ منطقِ استعالیی به
و  اندرکار است. دست "مُطلقِ شهود"کم  با دستِ ،بلکه نسبتی ذاتی «سویّهال علی»نسبتی 

برد. زیرا تمامِ مشروعیّتِ  این خود مشخّصاً کُلِّ چارچو،ِ دیدگاه تالی را به محاق می

 نقدِ عقلِ محضشناختی، یعنی از آن جهت که بر متنِ خودِ  دیدگاهِ تالی از لحاظِ متن

تحلیلِ »حتّی در کتا،ِ  نقدکند. به عبارتِ دیگر، خودِ  شود، را متزلزل می اطالق می

 «شهود» از ال شرطِ به تماماً «استعالییِ منطقِ» نوعی ۀکنند تواند عرضه ابداً نمی« مفاهیم

 . باشد

جا که  آن شناختیِ در تنش این ضمنیّتِ متن در مَقاله، همه، نکته این است که ااینب

همان: « )مندتر دوم  و  نظام یک استداللِ»( یا 404همان: « )مندتر استداللی نظام»پای 

 به لحنی قاطعانه ، جای خود راآید به میان می (مَقاله 4و  1)در بندهای  (422
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خواهم « مندتر استداللِ دوم و نظام»دهد. من، در بندِ بعد، به این  تجریدکننده می

 . پرداخت
  

   باواسطه« مفهومیِ محتوای»مثابه  به "نوعی مُطلقِ برابرایستا مفهومِ". 9

مفهومِ نوعی "» جایگاهِ مَقاله 4و  1با تأکید بر بندهای خواهم کوشید  در این بند

پیش  پیش گذارم. ،مَقاله و از نو بر اساسِ نوعی تجرید را، از منظرِ« "مُطلقِ برابرایستا

فقط  دوم تجریدِکه اجرای این  نخست این گفته شوند:باید  مرتبط هم به ۀنکت دو ،از این

در اصل، مَقاله چنین اعتقاد دارد  یابد؛ مجال می« منطقِ استعالیی بماهو» احرازِ پس از

مُطلقِ  « » جهتِ»مثابه یکی از دو  به «منطقِ استعالیی بماهو»ز تحدیدِ فقط پس اکه 

مفهومِ مُطلقِ "» آن، بر حسبِآید تا  ای فراهم می زمینه است که ،«فاهمه بماهی

« شناسیِ کُلّیِ هستی» اوّالً و بالذّاتِ موضوعِمثابه  بار بتواند به نخست« "برابرایستا

ای که مَقاله تجرید را بر حسبِ آن  که بر اساسِ شیوه دیگر این. دیده شوداستعالیی 

در این  بیاید؛الئیّت به میان  شرط پای نوعی طرد یا به باید جا نیز برد، در این پیش می

 "شهود"و "مفهوم"، نخست "شهود"و  "مفهوم"تجرید و بر اساسِ تقابلِ مشهور میانِ 

در سطحی  شوند و سپس لحاظ می ال از یکدیگر شرطِ بهنحوی دوسویه در اعتبارِ  به

و ذاتاً  مانده عنوانِ امرِ باقی ، به"مفهوم"کی از این دو امرِ متقابل، یعنی ی واحد،

 خوردنی  عنوانِ امرِ خطّ به "شهود"، یعنی شود و امرِ متقابلِ دیگر می حفظ بخش تعیُّن

نوعی مُطلقِ  مفهومِ"»بر حسبِ « "نوعی مُطلقِ برابرایستا"» گونه، این شود؛ می حذف

س . پگیرد در مرکزِ توجّه قرار می« "مُطلقِ شهود"»ال از هرگونه  شرطِ و به« "برابرایستا

اند در هیئتِ تو است که می« "مفهوم"» و بر حسبِ مثابه فقط به «"مُطلقِ برابرایستا"»

االطالق  که  منطقِ عامّ  یا علینوعی »... ، «منطقِ استعالیی بماهو» ۀترین مؤلِّف ذاتی

بعد از این توضیحِ مقدّماتی،  را قوام دهد.( 421همان: )« نخواهد بود "صرفاً صوری"

متمرکز خواهیم شد؛ دو بندی که ، 4و  1 گفته، یعنی بر بندهای پیش بر دو بندِاکنون 

مُطلقِ "»مربوط به  االطالقیّتِ میانِ علی نوعی تساوقبندیِ  اند به صورت تماماً معطوف

( conceptual content as such) «محتوای مفهومیمُطلقِ »و « "برابرایستا

   .  (422همان: )

 ۀاالطالقیّت در آموز علی .1§»ترتیب از این قرارند:  های این دو بند به عنوان

 «.االطالقیّتِ محتوای مقوالتِ محض علی. 4§»و « نزدِ کانت مفهومی به محتوای

« مفهومیِمحتوای »آید، تأکید عنوانِ نخست بر نوعی  که از این دو عنوان بر می چنان
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محتوای »با « محتوای مفهومی»دوشیِ این  عنوانِ دوم بر هم االطالق است و تأکیدِ علی

مُطلقِ آن ساختارِ حاکم بر  ری است کهضرو نخست همه بااین است.« مقوالتِ محض

 «مفهومیمحتوای »جای چیزی چون  ،آن ۀتعیین شود که فقط در گستر «محتوا»

از منظرِ مَقاله « محتوای مفهومی»بندیِ خودِ  توان صورت گونه، می ؛ اینشود معلوم می

  بیشتر پیش گذاشت. را با وضوحِ

و  "مفهوم"گفته میانِ  پیشتقابلِ بهتر آن است که برای تعیینِ این ساختار، 

مثابه قسیمِ  عنوانِ دو امرِ متقابلی که، به بهفقط را از نو به میان آوریم؛ البته نه  "شهود"

با ال که  شرطِ عنوانِ دو امر متقابلِ به چنین به کنند، بلکه هم یکدیگر را طرد می یکدیگر،

 نقداین مَقسَم، بنا بر اند.  مثابه مَقسَم، استقرار یافته ، بهذیلِ امری واحدوجودِ این، 

"تصوُّر"نوعی  عبارت است از
بر اساسِ »مَقاله،  به تعبیرِاگر بخواهیم این مَقسم را،  .0

 –توصیف کنیم  (423همان: ( )intentionally« )نحوی قصدی به»یا « قصدیّت

 –با چیزی  برقرارکردن نسبتبا چیزی یا نوعی  دینم نسبتیعنی بر اساسِ نوعی 

دو جنبه را از یکدیگر تمیز  کم دستِ باید "تصوُّر"توان چنین گفت که در  گاه می آن

بر اساساً گفته  که فعلِ پیش حیثیّتی( 3برقرارکردن با چیزی و ) نسبت فعلِ( 0داد: )

این . بنابراین، این داللتِ دوگانه چه در یابد معطوفیّت میبه سوی چیزی ، حسبِ آن

، باید به "شهود"و  "مفهوم"جا، یعنی  ه در اقسامِ آن در این، و چ"تصوُّر" مَقسم، یعنی

رغمِ  ، علی"شهود"و  "مفهوم"مقصود این است که  اطالق شود. یک معنای واحد

های  به شیوه کم ، دستِبودنِ دوسویه، در این دو جنبه و تمایزِ برآمده از آن شرط به ال

 ۀنباین دو ج "حسیّات" ۀو هم مرتب "هفاهم" ۀپس هم مرتب کنند. شرکت می ،متفاوت

                                                 
0. Vorstellungبا توجّه بزه  نقدهای انگلیسی از  است؛ ترجمه نقدِ عقلِ محضها در  ترین اصطالح یکی از پُرداللت ،

((، ایزن  A320/B376) "repraesentatio"معادلی التین که خودِ کانت برای این اصطالح آورده اسزت )یعنزی   

 "تصزوُّر " معزادلِ  ۀسطانی این اصطالح و مشتّقاتِ آن را بر پایز  گردانند. ادیب برمی representationاصطالح را به 

یزک از   شود. به گمزانِ مزن، هزیچ    ها به عنوانِ معادل آورده می نیز در برخی متن "تمثُّل". کند می ترجمه فارسی به

اللفظزی،   نحزوِ تحزت   دهنزد. بزه   شکل و بدون هیچ توضیح، کفافِ این اصطالح را نمزی کم با این  ، دستِ این دو معادل

Vorstellung بازگردانزد. امّزا واضزح اسزت کزه بزدونِ        گزذاری  روی پزیشِ یزا حتّزی    گزذاری  پزیش تزوان بزه    را می

نزوعی رسزو    جا نخواهد توانست  ، اساساً هیچ معادلی در اینVorstellungگیر در اطرافِ داللتیِ  جویی پی و جست

را به کار خواهم گرفت و خواهم کوشزید   "تصوُّر"ترِ  جا اضطراراً معادلِ مرسوم را در خود حمل کند. بنابراین، در همه

بلکزه نزوعی    "مُطلقِ تصزوُّر "، نه "مفهوم"و  "شهود"مثابه مَقسمِ  به "تصوُّر"که  ساختارِ آن را ترسیم کنم؛ دیگر این

، بزا چیززی   "باواسزطه "یزا   "واسطه بی"(،  objektive Perzeption) "راکِ ابژکتیواد"مثابه  است که به "تصوُّر"

 (.  A320/B377یابد ) نسبت می "برابرایستا"چون 
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، بر اساسِ همه بااین برند. پیش می "شهود"و  "مفهوم"ترتیب، بر اساسِ  را، به "تصوُّر"

در دو بندِ مذکور  ،«فاهمه بماهی»تمرکزِ مَقاله بر  ۀبا توجّه به نقطنیز  این ساختار و

 شود.  سخن گفته می"تصوُّر"مثابه  ، به«فاهمه» دومِ ۀجنب مشخّصاً از

است که « (Inhalt) "محتوا"»همان  و به روایتِ مَقاله، نقد، به بیانِ دوم ۀاین جنب

شود:  یچنین تعریف م («محتوای مفهومی»مثابه نوعی  )و نه لزوماً به طورِ کُلّی به

 "برابرایستا  با نوعی Beziehungمندی   نسبت"»حیثیّتی که بر حسبِ آن، 

(B83)» را « "محتوا"» ای دیگر، در مقاله تالی،. (422همان: )رود  به پیش می

 0«خصلتقسمی حاضرشدگیِ قسمی ابژه یا  ۀنحو»کند:  میگونه تعریف  این

را یکسر بر « "محتوا"»از  این تعریفتعیُّنِ اصلیِ  تالی؛ در اصل، (014: 3102)تالی،

"و مَرجَع معنا"گذاریِ فرگه میانِ  تمایز اش از دریافت اساسِ
3 (sense and 

reference) گذارد:  پیش می 

شدگی یا  حیثِ داده"فرگه آن را است که     ... شبیهِ آن چیزی"محتوا" 

یک ابژه برای ذهن  (Art des Gegebenseins) "حاضرشدگیِ

( Sinnی )"معنا"عنوانِ  آن را به اوخواند؛  یعنی  همان چیزی که  می

یزی در تقابل کند که  به سهمِ خود،  با آن چ زبانی شناسایی می های بیان

 یا در  زبانی های بیاناین  (Bedeutung) "عِمرجَ"است که فرگه آن را 

 (. 013همان: خواند )   می"معنا"یک  "مرجَعِ"اصل، آن را 

یک ابژه  "شدگی یا حاضرشدگیِ یثِ دادهح"»مثابه  به «معنا»یا « محتوا»بنابراین، 

ها  ابژه» د:وجدا شناخته ش نیز« مرجَع»چیزی چون  ازنحوی قاطع  باید به «برای ذهن

 (Sinnمعنا ) "در"چه محتویِ  از آن "جزئی"ها( در هیچ  تر، مرجَع انِ کُلّی)و به بی

یکی و همان « مرجَع»با ابداً « محتوا»پس (. 000همان: « )کنند است، مشارکت نمی

 "حیثِ"دو ، یعنی متعلَّقِ «محتوا»تواند متعلَّقِ دو  واحد می "مرجَعِ"نیست )یک 

عنوانِ  به – "محتوا"که  "تصوُّر"کُلِّ ساختارِ  پس ، قرار گیرد(."حاضرشدگی"متفاوتِ 

گیرد، بر اساسِ  درونِ آن قرار می –ترین مؤلِّفه  عنوانِ مهمّ یک مؤلِّفه و در اصل به

 مشخّصاً متمایزِ از یکدیگر ۀواجدِ سه مؤلِّف "برابرایستامندی با نوعی  نسبت"صرفِ 

یا  "برابرایستانوعی "( 2مندی و ) ی نسبت"محتوا"( 3مندی، ) نسبت فعلِ( 0است: )

                                                 
1
. mode of presentation of some object or property 

  ام. ، ترجیح داده«مصداق»را بر دیگر معادلِ مرسوم، یعنی « مرجَع»معادلِ  referenceدر این نوشتار، برای  .3
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نه فقط از فعلِ  "معنا"یا  "محتوا"گونه،  که این مهمّ این .مندی مرجَعِ نسبت

از بعد  نیز متمایز نگاه داشته شود. "برابرایستا"چنین باید از  مندی بلکه هم نسبت

توان  اطالق است، می قابلِ "شهود"و نیز هم بر  "مفهوم"تعیینِ این ساختار، که هم بر 

عرضه کرد که صرفاً  "محتوا"تر را از نوعی  توضیحی محصَّلگفته  بر اساسِ دو بندِ پیش

  است.« یمفهوم»

بودنِ این  «"باواسطه"» را« محتوای مفهومی» ۀکنند تعیُّنِ مشخَّصمَقاله ، 1در بندِ 

 توصیفِ با ابتنای بر آثارِ مختلفِ کانت، چندکند. سپس،  معرّفی می« محتوا»نوع 

که  ( این0) شوند؛ پیش گذاشته می« محتوای مفهومی» ذاتیِ باواسطگیِفشرده از 

 ۀاست که دربردارند (mediate) «"باواسطه"»جهت  از این« محتوای مفهومی»

 a« )نُطقی "عالمتِ"نوعی »است؛ (« mark) "عالمت"مندی با یک  نوعی نسبت»

discursive "mark" واجد  اشتراک بهتوانند آن را   ی مختلف  میچند ابژه»( که

، یعنی توصیف تأکیدِ اینترین  ّ مهم(. 422: 3103تالی،)اند(  ها از من )تأکید« باشند

محتوای » ۀواسط بر این نکته است که به ،«نُطقی "عالمتِ"»مثابه  به« محتوا»

 ۀیا شیو« حیث»که این  استبا یک ابژه چنان  "مندی نسبت"، «مفهومی

نیز معطوف  دیگرکم معدودِ(  )دستِ ۀاً باید بتواند به سوی چند ابژذات "مندی نسبت"

 گفتارهای کانت در درسای از  و با ارجاع به فقره 22در پانوشتِ که  دیگر این( 3) شود.

میانِ چیزی که  نوعی تصوُّرِ"عبارت است از « مفهوم»شود که  می، چنین گفته منطق

جا نیز تأکید بر این است که در  در این(. 422همان: « )چندِ ابژه مشترک است

رکار است که بر اساسِ آن، اند دست "مندی نسبت"حیثیّتی از « مفهومیهای  شناخت»

 "مندی نسبت"متفاوت و جدا از هم در این نوع  چند چیزِیا  چند ابژهثنا باید است بی

همه، در توصیفِ سوم، که ما در ادامه همین توصیف را پی  بااین (2) .درگیر شوند

عنوانِ  ، به«چند ابژه»دِ )وقوعی یا امکانیِ( ضرورتِ وجو ازنه فقط از نو خواهیم گرفت، 

ارتباطِ متقابل میانِ خودِ شود، بلکه  سخن گفته می ،"مندی نسبت"نوع متعلَّقِ این 
، نیز بر اساسِ «محتوای مفهومی»، یا ارتباطِ متقابلِ میانِ انواعِ ها " مندی نسبت"این

اندرکار در یک  دست "مندیِ نسبت"گونه،  این شود. تعیین می« مراتب نوعی سلسله»

گر دی« محتوای مفهومیِ»تحتِ یک  تواند هم می ها، ، عالوه بر ابژه«محتوای مفهومی»

 : کند تحتِ خود مندرج را دیگر« محتوای مفهومیِ» تواند و نیز، هم می شود مندرج
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کند: آن  می ، محتوای یک مفهوم را چنین توصیفگفتارهای منطق در درسکانت، 

مفهوم است؛ چیزی که کانت  (contained in/enhalten) "محتویِ در"چیزی که 

ها  با  آن ۀداند که محتوای هم تر یکی می طای از تصوُّراتِ بسی آن را با آن مجموعه

 (. 424همان: محتوای آن مفهومِ اوّل را تشکیل دهند )د تا نشو یکدیگر  ادغام می

های مفهومی، که مَقاله آن "مندی نسبت"ارتباطیِ میانِ انواعِ  اساسِ همدر واقع، بر 

هر  خواند، می( containment relations« )های مبتنی بر احتواء نسبت»را 

(« Sphäre) "اطالق ۀحوز"یا ( Umfang) "دامنه"»، از نظرِ «محتوای مفهومی»

یا « "تر سافل"» دیگر« محتوای مفهومیِ»یک تواند نسبت به  ( می424همان: )

<انسان>، مثالً «محتوای مفهومی»یک باشد. « "تر عالی"»
 "در"»، از آن جهت که 0

، نسبت به این دو مفهوم «است <حیوان>و  <ناطق>مفاهیمِ  "محتویِ"خودش 

، از آن جهت که <حیوان>، مثالً «محتوای مفهومی»چنین یک  است و هم« تر سافل»

« تر عالی» <انسان>« محتوای مفهومیِ»آن احتواء دارد، نسبت به « تحتِ» <انسان>

 مراتبیِ   سلسله های نسبت»بندی از الگوی حاکم بر  مَقاله پس از این صورت است.

به باید  ،محتوا« ترین عالی»دِ صعود به سوی رون که گوید چنین می« بتنی بر احتواءم

   ختم شود:« نهایی حدِّ»نوعی 

که "نوعی مفهوم   شود؛  یعنی نوعی محتوای مفهومی که خودِ آن دیگر تحلیل نمی

ترین  ترین و بسیط عالی  عنوانِ به ،چنین هم و ... . "احتوا ندارد تحتِ هیچ چیزی دیگر

 (. 422همان: مفهوم، محتویِ در هر مفهومِ دیگر است )

پیش گذاشت؛ « محتوای مفهومی« »حدِّ نهاییِ»چند نکته را باید در با،ِ این 

 the« )محصَّلِ آغازین "عالمتِ"یگانه »، آن را 1در پایانِ بندِ چیزی که مَقاله، 

primitive positive "mark"( ) :که این  خواند. یکی این ( می421همان

 است، باواسطگی« حدِّ نهاییِ»، دقیقاً به این دلیل که «محتوای مفهومی« »ترین عالی»

چنین، هیچ  کند و هم شرکت می« محتوای مفهومی»نحوی ذاتی و ضروری در هر  به

بر این  حوی ذاتی و ضروری در آن شرکت کند؛ن تواند به نمی« محتوای مفهومی»

محتوای »هر  بر، از یک سوی، باید« محتوای مفهومی« »ترین عالی»اساس، این 

عنوانِ جزءِ  ، از سوی دیگر، نباید آن را بهو گفته شوداالطالق  علینحوِ  به« مفهومی

االطالقیّت،  که، به تبعِ این علی دیگر این لحاظ کرد.« محتوای مفهومی»هیچ مختصِّ 

                                                 
 آورد.  می < >را میانِ این عالمت « محتوای مفهومی»خاصّ، آن « محتوای مفهومیِ»مَقاله برای اشاره بر یک  .0
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این به عبارتِ دیگر،  پیوند داشته باشد. بساطتبا نوعی  باید باواسطگی« حدِّ نهاییِ»

باواسطگی است، ، دقیقاً از این جهت که صرفِ «محتوای مفهومی« »ترین عالی»

 "با نوعی برابرایستا  مفهومی  مندیِ نسبت"در  را "اطالق ۀحوز"یا  "دامنه"ترین  عامّ

 «محتوای مفهومیِ»یک گریِ  واسطه متعلَّقِ  گونه، ممکن نیست که واجد است و این

« محتوای مفهومیِ»هیچ « تحتِ»قرار گیرد؛ یعنی ممکن نیست که در عرضِ یا  دیگر

 دیگری قرار گیرد. 

یا نوعی « محتوای مفهومی« »ترین عالی»مَقاله، پس از تعیینِ ضرورتِ نوعی 

شود تا  ، بر آن می(422همان: ( )conceptus summus) «ترین مفهوم عالی»

در دو گام پیش  بندی این مفصلبندیِ این دو بند را عرضه کند.  ترین مفصل ّ مهم

خودِ مفاهیمِ »االطالق با  علی« محتوای مفهومیِ»رود: در گامِ نخست از نسبتِ این  می

« های متافیزیکی مقوله»همان ( یا 421همان: « )فاهمهمحضِ های(  ) یا  مقوله

« حتوای مفهومیِم»شود و در گامِ دوم از نسبتِ این  سخن گفته می( 422همان: )

باید گفت جا  در این(. 422همان: )« "مفهومِ مُطلقِ نوعی برابرایستا"»االطالق با  علی

را   زمان، باید اجرایِ تجریدِ دوم ، هم«محتوای مفهومی« »حدِّ نهاییِ»تثبیتِ این  که

نوعی  مفهومِ"»مثابه  به« "وعی مُطلقِ برابرایستان"»نیز به پیش ببرد. در تجریدِ دوم 

 چنین هم، و اکنون «"مُطلقِ شهود"»ال از هرگونه  شرطِ و به« "ستامُطلقِ برابرای

 مَقاله گفته شد، که شود. چنان ، برجسته می«محتوای شهود»ال از هرگونه  شرطِ به

مفهومِ نوعی مُطلقِ »یعنی  این تجرید، حاصل از ۀماند باقی گوید که چنین می

« شناسیِ کُلّی هستی»مثابه  به« منطقِ استعالیی بماهو»، یگانه موضوعِ «برابرایستا

تحتِ اجرای نهاییِ تجریدِ  چنین باید خودِ این موضوع پس در این دو گام، هم است.

  صراحت پیشِ چشم آورده شود. به دوم،

خودِ مفاهیمِ محض  یا »شود که  ، چنین گفته می4و در ابتدای بندِ  در گامِ نخست

کم در میانِ این  ترین مفاهیمی هستند که در کارند، یا دستِ    عالی"ها مقوله"

یا « مفاهیمِ محض»هر یک از جا،  ( در این421همان: « )ترین مفاهیم جای دارند عالی

( و 404ن: همااند ) «"نوعی محتوای استعالیی"»که واجدِ  جا ازآن "ها مقوله"

پس گیرند،  قرار می« محتوای مفهومی»مراتبِ حاکم بر  ترتیب در صدرِ سلسله بدین

یعنی در  – "تر سافل"های  در محتوای کُلِّ دیگرِ مفهوم»االطالق  نحوِ ذاتی و علی به

 (: 421همان: « )کنند مساهمت می –محتوای کُلِّ هرگونه مفهومِ دیگر 
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های  مفهوم خودِگیر پیشاپیش متوجّه شده است، این دقیقاً  پی ۀکه خوانند چنان ،زیرا

 "نوعی مُطلقِ برابرایستاهای  مفهوم"مثابه  اند که به ( محضِ فاهمه"مقوالتِ"  خودِ ) یا

(concepts of an object überhaupt ) (B128) ها از  )تأکید شوند توصیف می

 (421همان: اند( ) مَقاله

و  «ی مفهومیهامحتوا» "ترین عالی"ممکنِ  های حیثمثابه  ، به"مقوالت"پس 

نوعی مُطلقِ "»به ، االطالق علی "ۀباواسط"های  "مندی نسبت"مثابه  براین بهبنا

ساختارِ )یعنی  "تصوُّر" ایِ مؤلِّفه  اساسِ ساختارِ سهگیرند. بر  تعلُّق می« "برابرایستا

گفت که مَقاله در این گامِ باید  که در فقراتِ قبل ترسیم شد، فعل/محتوا/برابرایستا(

 every« )هرگونه فعلِ فاهمه»را، از یک سوی، از  "مقوالتِ محضِ فاهمه"نخست 

act of understanding( ) :نوعی مُطلقِ "»از ( و، از دیگر سوی، 423همان
نوعی "»جا  توان گفت که مَقاله در این کند؛ به عبارتِ دیگر، می متمایز می« "برابرایستا

گذارد که، در تمایزِ از  پیش می "«مرجَع»" نوعیمثابه  را به« "مُطلقِ برابرایستا

 های" مندی نسبت"متعلَّقِ، "فاهمه محضِ مقوالتِ" االطالقِ علی "ۀباواسط" ی"توامح"
 . گیرد قرار می "مقوالت"این 

از  ، یعنی«"مُطلقِ برابرایستانوعی ی ها مفهوم"»همه، در گامِ دوم نه از  بااین

سخن گفته « "نوعی مُطلقِ برابرایستا مفهومِ"»بلکه از  ،"مقوالتِ محضِ فاهمه"

مفهومِ "»یابد که  جا وقوع می آن« "مفهوم"»به « "ها مفهوم"»؛ این انتقالِ از شود می

    شود:  وارد می «مراتبِ مبتنی بر احتواء سلسسله»خودِ در « "نوعی مُطلقِ برابرایستا

نخست و نیز  نقدِکه هم در  ، چنانترین مفهوم چیست؟ دیدگاهِ کانت پس این عالی

ن مفهوم تری این است که این عالی آورد، گفتارهای منطق آن را به میان می هم در درس

...؛ کانت این مفهوم را از  "برابرایستانوعی مُطلقِ مفهومِ "هیچ چیزی دیگر نیست مگر 

و حتّی از  <وجود>و  <واقعیّت>، <جوهر>تِ متافیزیکیِ انتزاعی  نظیرِ  مقوال

دهد  نشان میاین واقعیّت را  داند. این خود تر می عالی <هیچ>و  <چیزی>های  مفهوم

 in a very) حقیقتاً انتزاعی  و  جنسیرا در معنایی  "برابرایستا"جا  که کانت در این

abstract, generic sense) (422همان: گیرد. ) به کار می 

مقوالتِ "، یعنی «"ی نوعی مُطلقِ برابرایستاها مفهوم"»همه، این انتقالِ از  بااین

را  "معنا"و  "مَرجع"تمایزِ میانِ « "نوعی مُطلقِ برابرایستا مفهومِ"»، به "محضِ فاهمه

توانند  می« "های نوعی مُطلقِ برابرایستا مفهوم"»کند. در اصل، فقط  مخدوش می
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 "مَرجع"/"برابریستا"االطالق و در تمایزِ از   علی« محتوای مفهومیِ»یا  "معنا"ثابه م به

مفهومِ نوعی مُطلقِ "»، یعنی «ترین مفهوم یعال»که پای  محضِ این تثبیت شوند. امّا به

 بسیطاالطالقِ  علی« محتوای مفهومیِ»آید، ما با یگانه  ، به میان می«"برابرایستا

با خودِ آن  "مَرجع"یا  "برابرایستا"مندی با  ایم که در آن، جهتِ نسبت رو روبه

 این تالی خودِ باال، منقولِ ۀدر فقر شود. یکی و همان می "مَرجع"یا  "برابرایستا"

 نحوی به جا آن را «مفهوم ترین عالی» موردِ در "معنا" و "مَرجع" میانِ اضمحاللِ

نوعی مُطلقِ  مفهومِ"»را نه « ترین مفهوم عالی»این  که کند می طرح گذرا و ضمنی

استلزامِ ادّعای تالی در مَقاله این  خواند. می «"برابرایستا"»بلکه  خودِ « "برابرایستا

محتوای »را از  "مَرجع"باید هرگونه  می« منطقِ استعالیی بماهو»برای احرازِ  است که

واسطه  مندیِ بی کنار بگذارد و نسبت «بماهی فاهمه» االطالقِ علی ۀباواسط« مفهومیِ

« منطقِ استعالیی بماهو»حدودِ به بیرون از  ،«محتوای غیرِمفهومیِ شهود»، تحتِ را

عنوانِ موضوعِ این  ، به«"مفهومِ نوعی مُطلقِ برابرایستا"»که خودِ  آن حال انتقال دهد؛

گوید  خودِ کانت به تصریح چنین میکند.  در برابرِ این استلزام مقاومت می ،«منطق»

داده کم در مفهوم(  کند که چیزی )دستِ   فاهمه نخست طلب میخودِهرآینه  "که 
 (. A276/B322)ای خاصّ تعیین کند  ، تا بتواند آن را به شیوهشده باشد

 

  پایانی ۀ: یک مالحظ"استعالییوعی منطقِ ن ۀاید". 4

 Idee der) "استعالیی ۀفلسف ۀاید" ۀهایش دربار ورزی آخرین اندیشه کانت در  

Transzendental-Philosophie( )A1) – "جا و  بار یک ای که نخست "ایده

 پرسد: بااختصار چنین می –پیش گذاشته شد نقد درآمدِ ویراستِ نخستِ مستقیم در 

 ۀفلسف متافیزیک است و چه چیزی در متافیزیک، ،استعالیی ۀدر فلسف چه چیزی"

در  "متافیزیک"گفتارِ ویراستِ نخست، این  ر پیشد (42: 0324)کانت،  "استعالیی؟

 د: شو میان آورده می بهچنین  این  "نقدِ عقلِ محض"در عنوانِ  "نقد" ضمنِ توضیحِ

ها  ها و نظام ابداً نقدِ کتا،  نقدِ عقلِ محض یعنی  من از عنوانِ باالولی مقصودِ 

هایی است که این قوّه،  عقل در نسبتِ با شناخت ۀلکه مقصودِ من نقدِ مُطلقِ قوّنیست، ب

نقد  ؛ در نتیجه مقصودِ من از اینتقلّا کندها  در تحصیلِ آن تواند می ،مستقلِّ از تجربه

 einer) نوعی مُطلقِ متافیزیکامکانِ  امکان یا عدمِ ۀعبارت است از تصمیم دربار

Metaphzsik überhaupt) (A XII) )تأکیدِ آخر از من است(.    
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بیان از نو چنین  باال را اینتوان پرسشِ  گفتار می پس با توجّه به این فقره از پیش

مربوط است و چه  نقدِ مُطلقِ عقلکرد: چه چیزی در مُطلقِ عقل است که ذاتاً به 

  مربوط است؟ مُطلقِ عقلچیزی در نقدِ مُطلقِ عقل است که ذاتاً به 

منطقِ استعالیی »اش از  بندی در سرتاسرِ اجزای صورتپاسخِ مَقاله به این پرسش 

 و "استعالیی ۀسففل ۀاید"میانِ  ذاتی نسبتِ هیچکه  کار است: ایناندر دست« بماهو

زی است که، اصلیِ مَقاله در این پاسخ چی ۀرانند پیش نیست. برجای "محض عقلِ نقدِ"

 the idea of a truly) «"کُلّی" حقیقتاً منطقِ نوعی ۀاید»در جایی دیگر، 

‘general’ logic،مَقاله چنین اعتقاد دارد که  .شود خوانده می( 3: 3100( )تالی

نقدِ عقلِ بار، در  نحوی متکافو و نخست به ،«"کُلّی"منطقِ حقیقتاً »لیِ این حدودِ اص
چنین تحتِ عنوانِ  و هم "منطقِ استعالیی"بخشِ  درمشخّصاً تعیین شده است؛  محض

استعالیی منطقِ »یعنی تحتِ عنوانِ ) "حسیّات"ال از  شرطِ ذاتاً به "منطقِ استعالییِ"

منطقِ "کای بر این فقره از درآمدِ بخشِ بندیِ مَقاله با اتّ این صورت «(.بماهو

های مُطلقِ حسیّت، یعنی  رو ما علمِ  معطوف به  قاعده ازاین"رود:  پیش می "ییاستعال

 "، تمیز دهیمیعنی منطق ،مُطلقِ فاهمههای  قاعدهحسیّات، را از علمِ  معطوف به  

(B76 از من( )تأکیدها  .)ی نحو بندیِ مَقاله در این فقره به اجزای اصلیِ صورت اند

مُطلقِ ( 3و ) "مُطلقِ فاهمه علمِ"مثابه  به "منطق"( مُطلقِ 0: )مشخَّص حاضراند

پس از  ."علمِ مُطلقِ حسیّت" نحوِ ذاتی جدا و مستقلِّ از به مثابه نوعی علمِ به "منطق"

این موضوعِ « جهتِ»دو  ،"منطق"موضوعِ علمِ   نهمثابه یگا به "مُطلقِ فاهمه"تعیینِ 

منطقِ "که در  "صرفِ صورتِ فاهمه"مربوط به « جهتِ»یکی شوند:  تعیین می واحد

« جهتِ»؛ و یکی «حکم "های منطقیِ  صورت"»)در مطابقتِ با  شود بررسی می "صوری

منطقِ "که در  "برابرایستا"/"مندی با هرگونه ابژه نسبت"یا  "محتوا"مربوط به 

 در بر این اساس، .("مقوالتِ محضِ فاهمه")در مطابقتِ با  شود بررسی می "استعالیی

صورتِ "شود و فقط به  تجرید می "حکمکُلِّ محتوای یک مُطلقِ " "منطقِ صوری"

... انسان "، "استعالییمنطقِ "در  ؛ در مقابل،(B95) شود نظر می عطفِ "محضِ فاهمه

چنین این منطق، به خاستگاهِ  هم و  کند ...  نمی تجریدمحتوای شناخت را 

خودِ آن  که آن خاستگاه نتواند به جا آن شود، تا های ما از برابرایستاها مربوط می شناخت

تحتِ  "منطقِ استعالیی"و  "منطقِ صوری"(. پس B80) "برابرایستاها مربوط شود

دو  ، را از"مُطلقِ فاهمه" یعنی ،یک موضوعِ واحد واحد، یعنی مُطلقِ منطق، عنوانِ
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 شده فقط بر حسبِ حدودِ این تمامیّتِ ترسیم کنند. سی میمتساوقِ با هم برر« جهتِ»

بار، به کار  ، اوّل«"لّیکُ"منطقِ حقیقتاً »ست که چیزی چون ا "منطق"برای مُطلقِ 

منطقِ استعالیی »توان گفت که مَقاله چنین اعتقاد دارد که احرازِ  بیانی، می به  افتد. می

راه را برای تصریحِ این نکته باز  "منطقِ استعالیی"در بخشِ « در معنای دقیقِ کلمه

کند که ما نه فقط  عمل می "ترین نقطه آن عالی"مثابه  فاهمه و عقل به»کند که  می

کُلِّ فلسفه را نیز باید  بعداً، یعنی پس از   صوری  بلکه "کُلِّ منطقِ"

(. 02: 3100)تالی، « "الصاق کنیم"،  به آن "ترین نقطه عالی"شناختنِ این  رسمیّت به

شود که  لحاظ می« عقل»مربوط به « جهتِ»آن « منطقِ استعالیی بماهو»پس در 

شناسی ) یا   هستی»ذّاتِ ، یعنی موضوعِ اوّالً و بال«کُلِّ فلسفه»موضوعِ اوّالً و بالذّاتِ 

منطقِ »کند. به عبارتِ دیگر،  (، را معیَّن 01)همان: « متافیزیکِ بالمعنی االعمّ(

، عبارت است از منطقِ معطوف به خودِ «منطقِ صوری»، بر خالفِ «استعالیی بماهو

  فاهمه»یا « عقل بماهو»، در این تمامیّت، تر موجود بماهو استعالیی. به بیانی نهایی

بر حسبِ بار  و یک االطالق علی "صوریِ"باواسطگیِ بار بر حسبِ  یک« ماهیب
 ،االطالق این باواسطگیِ محتواییِ علی شود. بررسی می االطالق باواسطگیِ محتواییِ علی

« منطقِ استعالیی بماهو»موضوعِ در نهایت،  ،«"مفهومِ نوعی مُطلقِ برابرایستا"»یعنی 

استعالیی نیز « شناسیِ کُلّیِ هستی»چنین دقیقاً از همین جهت، موضوعِ  است و هم

 هست.

به مُطلقِ  فقط، که "منطق"از مُطلقِ  توصیف اکنون باید گفت که در این 

هم پردازد،  می "تصوُّر" نوعی مثابه به «بماهی  فاهمه» "ۀخوانگیخت"باواسطگیِ 

 "شهود" ۀواسط ی بی"محتوا"شهود، که  "مرجَعِ"و هم  "شهود" ۀواسط ی بی"محتوا"

 شوند. تماماً کنار گذاشته می - "تصوُّر" مثابه نوعی دیگر از به –گیرد  به آن تعلَّق می

 ۀفلسف"تامِّ  ۀنمایند« ستعالیی بماهومنطقِ ا»بر اساسِ پاسخِ مَقاله،  گونه و این

حاکم بر  "نظامِ"مثابه  به ،"استعالیی ۀفلسف ۀاید"باید  پساست؛  "استعالیی

 ۀفلسف ۀاید :شودبندی  چنین صورت این، "های پیشینیِ ما از مُطلقِ برابرایستا فهومم"

های  مندی نسبتمثابه یک نظامِ حاکم بر  بهو  "منطق"مُطلقِ در هیئتِ  استعالیی
مُطلقِ برابرایستا، ه از نظرِ مَقاله، هر نوع ورود ب .با مُطلقِ برابرایستا االطالق علی ۀباواسط

 های مندی های باواسطه، و هر نوع ورود به نسبت مندی این نسبت "مرجَعِ"عنوانِ  به
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نقدِ عقلِ " ۀدِ به مرتبو، همزمان ورمُطلقِ برابرایستاشهودیِ معطوف به این  ۀواسط بی

  است.  "استعالیی ۀفلسف ۀاید"نظامِ برآمده از و خروج از  "محض

هنگامِ  بهممکن یا ناممکنِ استعالیی،  "متافیزیکِنوعی مُطلقِ "برای که  مهمّ این

یا  آید: ، دو وضع پیش می"شهودمُطلقِ "یافتن با  و نوعی نسبت "نقد" ۀورود به مرتب

شود )که  برقرار می« "کاربرد"»یا بر حسبِ « السویّه علی»نحوی  این نسبت به که این

بودنِ این  که اگر قرار بر ذاتی ا ایننسبت است( و ی این خود، پیشاپیش، نوعی عدمِ

ذاتیِ این  موضوعِعنوانِ  را به "برابرایستای تجربه"نسبت باشد، یعنی اگر قرار باشد که 

متافیزیکِ "»این متافیزیک، یعنی  گاه آنلحاظ کنیم،  "نوعی مُطلقِ متافیزیک"

 «. شناسیِ جزئی هستی»چیزی نخواهد بود مگر نوعی « "تجربه

 نقد گفتارِ ویراستِ نخستِ ای که در ابتدای همین بند از پیش بنا بر فقرههمه،  این با

 مُطلقِ"نوعی  ازباید تماماً  "مُطلقِ شهود" به "عقل مُطلقِ ۀقوّ" نقدِنظرِ  عطفِنقل شد، 

 .چنین تماماً به آن ختم شود آغاز شود و هم "ناممکن"یا  "ممکن" بعداً "متافیزیکِ

االطالقیّتِ این  هم از علی نقد لحاظ شود، ۀایدکه فقط  جا کم آن نظر، دستِ این عطفِ

 تواند نمیو  نباید "مُطلقِ شهود"یافتنِ ذاتیِ آن با   هم از نسبتو  "مُطلقِ متافیزیک"

 چون همرا  "محض عقلِ نقدِ" ۀتوان مرتب نه است که اساساً میگو این دست بکشد.

استنتاجِ "که خودِ  پیش گذاشت؛ مشخّصاً این "استعالیی ۀفلسف کاملِ ۀاید"

، نه فقط در نهایت بلکه "مقوالت" اطالقِ برای مناط تعیینِ ۀعنوانِ مرتب ، به"استعالیی

 ،ممکن ۀمُطلقِ تجرب یکهایِ پیشینیِ  شرط"یابد:  وام میپیشاپیش با این قاعده ق

 ۀاید"در اصل،  (.A111) "اند تجربه  خودِ  برابرایستاهایِهایِ امکانِ  هنگام، شرط هم

عنوانی که مَقاله آن  ،"منطقِ استعالیی"یعنی عنوانِ درآمدِ بخشِ  – "منطقِ استعالیی
 به و نه فقط پردازد می تجربه کُلِّبه   –گذارد  را در سرتاسرِ مسیرش مسکوت می

 Form einer Erfahrung) "تجربه  مُطلقِ یک باواسطگیِ حاکم بر به  یا  صورتِ"

überhaupt( )A125) ،چیزی چون  تجریدِ (443: 3103تالی،) «امکانِ». بنابراین

که حتّی بر حسبِ  – "منطقِ استعالیی ۀاید"از کُلِّ  «بماهومنطقِ استعالیی »

و بحثِ  "تحلیلِ مفاهیم"شناختیِ آن تا انتهای کتا،ِ  متنبندیِ مَقاله، حدودِ  صورت

منطقِ استعالیی »دلیلی بر این نیست که  –شود  کشیده می نیز "استنتاجِ  استعالیی"

« شناسیِ کُلّیِ هستی»نحوی خودکفا و مستقلّ، نوعی  تواند و باید، به می« بماهو

، اوّالً و بالذّات، مقتضیِ این نقدِ عقلِ محض "ترکیبیِ"روندِ  تثبیت کند.استعالیی را 
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ال از هر  شرطِ های مبتنی بر شمول و طرد( در اعتبارِ به نسبتی است که هر جزء )در هم

  نحوی ذاتی نسبت یابد.     سپس، ذیلِ یک کُلّ، با اجزاءِ دیگر به تاجزءِ دیگر لحاظ شود 

نوعی منطقِ  ۀاید" ۀالحظه دربارجای یک م گذاشتنِ یک اکنون در جهتِ پیش

بر از نو  در این پانوشت م.کن مَقاله رجوع می 3 ۀپانوشتِ شمار به قسمتی از "استعالیی

منطقِ »از این جهت نوعی  نزدِ کانت به "منطقِ استعالیی"شود که  تأکید می این نکته

همان: ) « بودن اکتفا کند"صرفاً صوری"تواند به  نمی»وجه  هیچ بهاست که « جدید

بر  "منطقِ استعالیی"ایِ این جهتِ  تأثیرگذاریِ ریشه . مَقاله ذیلِ اشاره به(404

منطقِ "گوید که  چنین می «زدهم و اوایلِ قرنِ بیستمرنِ نودر ق منطق ۀفلسف»

را نیز متأثِّر کرده « عنوانِ مثال، هوسرل( ... )به سنّتِ پدیدارشناختی»کانت  "استعالییِ

انتقادهای »ای  دستهدقیقاً تحتِ همین تأثیر، « سنّت»که این  است و این

 مشخّصاً  با که »کند  ای وارد می« شده کالسیک منطقِ اکنون»را به « پدیدارشناختی

شوند که  این انتقادها دقیقاً بر این اساس پیش گذاشته می»؛ «آغاز شده استفرگه ... 

« "استعالیی"-آمده از مالحظاتِ منطقیتمامِ بر و تامّ ۀگیریِ سنج منطق ... در پیاین 

، با این «بماهو منطقِ استعالیی»اش از  ناکام مانده است. مَقاله، در سرتاسرِ بحث

مَقاله کوششی است در جهتِ مواجهه با این  کُلِّ مسیرِانتقادها همراه است و اساساً 

همه،  این با «.نزدِ کانت منطقِ استعالیی به»انتقادها از طریقِ بازگشتی ضروری به 

، با اتّکا بر نوعی «منطق»به « غیرِصوری»یا « ناختیش هستی»واردکردنِ جهتِ 

 االطالق علی ۀباواسط« محتوای مفهومیِ»طلقِ مُکه فقط بر « منطقِ استعالیی»

مُطلقِ  اصطالح به ،گذارد، در نهایت دست می«( "مفهومِ نوعی مُطلقِ برابرایستا")»

 0ها ایدهکه هوسرل در  رساند میچیزی به  اش متساوق« جهتِ»با هر دو  را «منطق»
"در معنای تماماً جامع صوریشناسیِ  هستی"آن را یک 

( 33: 0342هوسرل،) 0

 ۀو چه در دامن نقدِ عقلِ محضچه در  – "استعالیی منطقِ ۀاید"که  خواند؛ حال آن می

 بنا بر –« سنّتِ پدیدارشناختی» و« آلیسمِ آلمانی سنّتِ ایده»اصلیِ تأثیرِ آن، یعنی 

یا  "هستی انضمامیِمنطقِ "نوعی  عبارت است از ،تأمُّالتِ دکارتی تعبیرِ هوسرل در

که  پردازد، چنان می "امرِ پیشینی"که به مُطلقِ   "کُلّی انضمامیِشناسیِ  هستی"نوعی 
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