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شوپنهاور و گذار از روش استعالیی کانت
سیدحمید طالبزاده
چکیده

" کانت" با آگاهي از دشواریهایي که معرفتشناسي عقلي مـذهبان و بـه دنبـال آنهـا
تجربي مذهبان به بار آورد ،راه تازهای را در فلسفه پيش گرفت و به جای اینکه از روش
بهدست آوردن معرفت یقيني آغاز کند ،از امکان معرفت یقيني آغاز کرد .او از تحقيق در
روش شناخت یقيني که وجه همت عقلي مذهبان بـود ،منصـرف شـد و در نتيجـه ،از
حدود معرفت شناختي فراتر رفت و به جای آن به جستجو بـرای تسسـيس بنيـاني بـرای
معرفت شناختي پرداخـت و ایـن مهـم را بـا روش اسـتعالیي بـه انجـام رسـانيد .روش
استعالیي که به طور عام رسيدگي به شرایط پيشـيني امکـان معرفـت یقينـي را محـور
تحقيق خود قرار داد ،اگرچه کاستيهای معرفت شناختي را برطرف کرد ،اما به نوبه خود
به نقاط ضعفي مبتال بود که بيدرنگ اعتراض پيروان کانت را برانگيخت و باعث شد تا
در عين وفاداری به او ،پيمانشکني کننـد و در عـين نزدیکـي بـا وی ،فاصـله بگيرنـد.
"فيشته" روش استعالیي را به دیالکتيك متحول کرد و "شوپنهاور" با بازگشت مجـدد
به بارکلي روش استعالیي کانت را ویران نمود .این نوشتار به چگونگي گذار شوپنهاور از
روش استعالیي کانت ميپردازد و نشان ميدهد که شوپنهاور اگرچه شـرایط اسـتعالیي
کانت را ميپذیرد ولي با استداللهای استعالیي کانت -که کانت مدعي است از منـابع
محض سوژه استعالیي بدست آوردهاست -مخالف است ،همچنين شئ في نفسه و ابـژه
تمثل را نيز به چالش ميکشد و نهایتا شيوه مستقيم بـارکلي را در ایـدهئاليسـم تجربـي
برميگزیند.
واژگان کلیدی :کانت ،شوپنهاور ،روش استعالیي ،شئ فينفسه ،ابژه تمثل.
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مقدمه
شوپنهاور در پيشينيبودن صو ر محـض حساسـيت و فاهمـه تردیـدی نداشـت و فلسـفه نقـادی را در
آشکارکردن زیادهخواهيهای فلسف جزمانگار ستایش ميکرد:
«اکنون هم اینها به تفاوت اساسي ميان فلسف جزمانگار و فلسف نقادی یـا اسـتعالیي
بــازميگــردد ...بــرای کانــت فلســف نقــادی بــه شــکل حریــف ایــن شــيو یکپارچــه
(فلسف جزم انگار) درآمد .فلسف نقادی دقيقاً همـان حقـایق سـرمدی را کـه بـه منزلـ
شالود اینگونه ساختمانهای جزمي عمل ميکننـد ،مسـئل خـود قـرار مـيدهـد و در
خاستگاه آنها تحقيق ميکند و سپس ميیابد که این خاستگاه به ذهـن آدمـي مربـوط
است .آنها در اینجا کامالً از صورتهایي سرچشمه ميگيرند که به ذهن تعلـق دارنـد و
ذهــن بــه منظــور ادراک و دریافــت جهــان عينــي آنهــا را در خــود حمــل مــيکنــد».
)(Schopenhauer, 1969, W: 421

آنچه شوپنهاور را از فلسف کانت گریزان ميکند و سبب ميشود تا با فلسف استعالیي مخالفـت کنـد،
روش فلسفي کانت است .شوپنهاور اختالف اساسي خود را با کانت در روش فلسفي ترسيم ميکند:
«تفاوت اساسي ميان روش کانت و روشي که من دنبال ميکنم ،در این واقعيـت اسـت
که او از شناخت غيرمستقيم و روّیتي ) (Reflectiveآغاز ميکند ،ولي مـن از شـناخت
مستقيم و شهودی .او را ميتوان به شخصي تشبيه کرد که ارتفاع یـك بـرج را از روی
سای آن اندازه ميگيرد ،ولي من مانند کسي هستم که ميل اندازهگيری را مستقيماً روی
خود برج کار ميگذارد .بنابراین ،فلسفه برای او علمِ مفاهيم است ،در حاليکه برای مـن
علم در مفاهيم است که از شناخت ادراکي به منزل تنها منبـع هرگونـه حجـت نشـست
ميگيرد و آنگاه در مفاهيم کلي پياده و تثبيت ميشود(Ibid, W: 452- 453) ».
اما مقصود شوپنهاور از روش غير مستقيم و روّیتـي کانـت چيسـت و ایـن روش چـه معـایبي دارد کـه
شوپنهاور را به تنگ آورده و ناچار به عدول از آن کردهاست؟ کانت تبيين مقاصد فلسفي خود را بـه روش
استعالیي مستند کرده و اگرچه به مناسبتهای مختلف روش خود را توصيف کردهاست ،ولي جان کـالم
او را باید در قطعه مهمي از کتاب نقادی عقل محض تحت عنوانِ «دستگاه هم اصول فاهمـه محـض»
جستجو کرد:
«اصول پيشيني فقط ازاینروی که بنيادهای احکام دیگر را در خود ميگنجاننـد ،چنـين
ناميده نشده اند ،بلکه چون آنها خود بر بنياد شناختهایي برتر و عامتر استوار نيستند نيز
وجه این نامگذاری است .درعينحال ،ولي این خصلت ،آنهـا را بـه یـكبـاره از برهـان
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بينياز نميکند ،زیرا اگرچه این برهان خود نميتواند به شيو ابژکتيو پيشکشيده شـود،
زیرا خود در بُن هرگونه شناخت ابژکتيو قرار دارد ،با اینهمه این مانع نميشود از اینکـه
اقامه برهان از منابع سوبژکتيوِ امکانِ شناختِ ابژه بهطورعام ،نـاممکن باشـد .ایـن کـار
حتي ضرورت جدی دارد ،زیرا درغيراینصورت ،گزاره در معرض این بدگماني شدید قرار
ميگيرد که ادعایي بيدليل است(Kant, 1964, A148-9/ B188) ».
بنا به روش استعالیي ،اصول کلي و ضروری پيشينيِ حاکم بر کل قلمرو تجربه که شرایط اسـتعالیي
امکان تجربه را به دست ميدهند ،اموری بدیهي نيستند ،بلکه خـود بایـد مسـتند بـه تبيينـي اسـتعالیي
باشند که ریشه در منابع ناب سوژه استعالیي دارد .پس روش استعالیي از یك طـرف شـرایط اسـتعالیي
تجربه را معين مي کنـد و از طـرف دیگـر ،همـان شـرایط را بـا رجـوع بـه سرچشـمههـای نـاب سـوژ
استعالیي تبيين مي نماید .تبيين استعالیي به نوب خود به دو شيوه انجام ميشود :شيوه ترکيبـي و شـيوه
تحليلي.
به نظر کانت ویژگي تبيين استعالیي این است که ميتواند اعتبار کلـي و ضـروری برخـي مفـاهيم یـا
اصولي را که به شکل پيشيني و بهمثابه شروط ضروری شناخت اشياءاند ،اثبات کند8 .بـدین سـان صـرفاً
امکان شناخت پيشيني اشياء موجه ميشود ،بدون اینکه ثبوت چنين شناختي احراز شده باشد:
«درستي و اعتبار ابژکتيو مقولهها به مثابه مفـاهيم پيشـين ،بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت
که تجربه به لحاظ صورت اندیشيدن ،فقط از طریق آنهـا ممکـن اسـت .آنهـا ضـرورتاً
و به شکل پيشيني به ابژ تجربـه مربـوط مـي شـوند ،بـه ایـن دليـل کـه اساسـ ًا تنهـا
بهواسط آنها هرگونه ابژ تجربـه مـيتوانـد اندیشـيده شـود .پـس اسـتنتاج اسـتعالیيِ
هم مفـاهيم پيشـيني اصـلي دارد کـه کـل پـژوهش بایـد در جهـت آن تنظـيم شـود
و آن اصل این است که مفاهيم پيشيني باید بهمثابه شروط امکان تجربه شناخته شوند»
).(Ibid, A93-4/ B126
کانت آنجاکه روش ریاضيات را باروش فلسفي مقایسـه مـيکنـد ،بـه ویژگـي روش اسـتعالیي اشـاره
ميکند:
«عقل محض از طریق مفاهيم فاهمه ،اصولي مطمئن را اقامه ميکند ،ولـي نـه هرگـز
مستقيماً ازمفاهيمِ تنها ،بلکه همواره فقط بهنحو غيرمستقيم ،از رابطـ ایـن مفـاهيم بـا
چيزی که به کلي امکـان احتمـالي دارد؛ یعنـي تجربـه ممکـن ،بـدینسـان هـيچکس
نميتواند به این گزاره که «هر آنچه رخ ميدهد ،علت خـود را دارد» ،صـرفاً از مفـاهيمِ
داده شد «امر رخداده» و «علت» ،به شيوهای بنيادین بصيرت پيدا کند ،اما ایـن گـزاره
«اصل» خوانده مي شود و نه قضيه ،هرچند کـه نيازمنـد دليـل اسـت ،زیـرا ایـن گـزاره
واجداین خصلت است که مبنای برهاني خـویش،یعني تجربـه را،نخسـت خـود ممکـن
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ميگرداند ،چنانکه همواره باید درتجربه از پيش فرض شود(Ibid, A737/ B765) ».

از عبارات فوق بهدست ميآید که:
عقل محض از نسبت ميان مفاهيم محض با تجربهای که صرفا محتمل است به اصول یقينـي دسـت
پيدا ميکند.
این اصول نه بدیهياند و نه از جمله مسلمات یا مصادراتاند بلکه خود نيازمند استداللاند.
این استداللها که طبعا استعالیي اند صرفا از عقل محض یعني منابع ناب سـوژه اسـتعالیي اسـتخراج
ميشود.
این استداللها که اصول ناميده ميشوند به نحو پيشيني به تجربه امکان وقوعي ميبخشند.
نمونه ای از کاربرد این شيوه را در شرح مابعـدالطبيعي مکـان و زمـان در حسـيات اسـتعالیي مشـاهده
ميکنيم .کانت استداللهای پيشيني متعددی پيش مي کشد تـا اثبـات کنـد مکـان و زمـان کـه شـروط
استعالیي تشخّص ابژه در ظرف حس است ،اموری پيشيني اند که هر ادراک حسي را قـوام مـيبخشـند.
کانت با این شيو تبيين نشان ميدهد که شرط استعالیي پدیدار شدن اشياء این است که باید در مواضـع
زماني و مکاني خاص و در نسبت های زماني و مکاني خاصي متعين شوند .کانت در تحليل استعالیي و با
ابتدای از اشکال مختلفِ منطقيِ حکم ،به اثبات جدول مقوالت مـيپـردازد و سـپس در ادامـه ،حقانيـت
اطالق مقوالت بر متعلَّقات تجربه را تبيين ميکند و نشان ميدهد که اساساً هيچ چيزی به تجربه دریافت
نمي شود ،مگر اینکه به واسطه مقوالت متعين شده باشد .این استداللها همگي ،در سپهر امکاني منعقـد
شدهاست و صرفاً به تجرب ممکن و نه تجرب واقع ناظر است .کانت در تحليل اصول ،بحثهای مهمي را
پيش مي کشد که بارزترین نوع شـيو ترکيبـي تحـت روش اسـتعالیي اسـت و نهایتـ ًا بـا همـين روش،
ایدئاليسم تجربي را رد ميکند .رسوخ در منابع سرشار سوبژکتيو ،امکان چنين استداللهایي را برای کانت
فراهم کردهاست:
«پس ما باید نخست منابع سوبژکتيوی که شـالود پيشـيني امکـان تجربـه را تشـکيل
ميدهند ،نه بر طبق سرشت تجربي آنها ،بلکه بر حسب سرشت استعالیي آنها به دقت
رسيدگي کنيم(Ibid, A930) ».
کانت به شيوه دیگری نيز دست مي یازد که آن هم تحت روش استعالیي جای دارد ،بدین ترتيب کـه
ابتدا بعضي شناختهای تسليفي پيشين را فرض ميگيرد و سپس چگونگي امکان آنها را شرح ميدهد.
«از این قضایا (قضایای تسليفي مقدم بر تجربه) بسيار هست که با یقـين تردیدناپـذیری
معلوم شدهاست و از آنجا که روشي که ما اکنون در پيش گرفتهایـم ،تحليلـي اسـت ،از
اینجا آغاز مي کنيم که ،چنين شناسایي تسليفي و عقلي محضي واقعاً موجـود اسـت .امـا
آنچه اکنون مي باید مورد تحقيق قرار دهيم ،مبنای این امکان است و باید بپرسيم چنين
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شناختي چگونه ممکن است)Kant /1966/46( ».

کانت در شرح استعالیي مکان و زمان در حسيات استعالیي ،نمونههایي از این شيوه استعالیي را نشان
ميدهد ولي از قضایای ضروری و کلي هندسه آغاز ميکند و نشان ميدهد که اگر مکان به منزله شـهود
محض حساسيت نباشد ،امکان علم هندسه وجود ندارد .وی همچنين قوانين علمالحرکه و علم حسـاب را
بر شهود محض زمان استوار ميکند.
اما روش استعالیي کانت بهزعم شوپنهاور به دو مشکل الینحل برخورد مـيکنـد؛ یکـي در خصـوص
شئ في نفسه و دیگری در خصوص پدیدار .کانت در هر دو مورد به تناقضهای آشکاری دچار ميشود که
فلسف استعالیي را به بُنبست مي کشاند .در ادامه بحث خواهيم دید که چگونه شوپنهاور با استناد به این
دو مشکل ،روش استعالیي کانت را به بنبست ميکشاند.
شئ فی نفسه
چالش بزرگ فلسف استعالیي ،شئ في نفسه بود که این فلسفه از عهده تبيين کـافي آن برنيامـد؛ ایـن
بود که فيشته و پيروان او شئ فينفسه را به زایده ای ناموجه تبدیل کردند و آن را از فلسـف کانـت جـدا
نموده و بدینترتيب ،ایدئاليسم استعالیي را به عرص ایدئاليسم مطلـق کشـاندند .شـوپنهاور امـا در برابـر
فيشته به اهميت بيبدیل شئ في نفسه تسکيد کرد ،ولي نحو مواجه کانت با شئ فينفسه را نپـذیرفت و
دست به کار اصالح اندیش کانت شد .او درصدد بود تا خطاهای کانت را کشف و از آثـارش جـدا کنـد و
الزم ميدید در این مسير ،رویکردی سازشناپذیر اتخاذ کند .برخالف فيشته که شئ فينفسه را عنصری
ناسازگار با اندیش کانت ميدانست و آن را برنميتابيد ،شوپنهاور آن را بزرگترین امتيـاز اندیشـ کانـت
ميدانست.
«بزرگ ترین امتياز کانت تمایزی است که او ميان پدیدار و شئ فينفسه وضع کرد ،بـه
این دليل که ميان ما و اشياء همواره عقل قرار دارد و به همين جهت ،آنها نمـيتواننـد
بر حسب آنچه ممکن است فينفسه باشند ،شناخته شوند .کانت با این تفکيك نـه تنهـا
به لحاظ عمق و اندیش استداللياش تمامي آنچـه را کـه تـاکنون موجـود بـود ،پشـت
سرنهاد بلکه ثمرات بسيار مهمي نيز به بار آورد(Ibid, 418-419) ».
تفکيك ميان پدیدار و شئ في نفسه کانون شکل گيری فلسـف اسـتعالیي اسـت ،کانـت هـم واقعيـت
و هم چيستي شئ فينفسه را مورد بحث قرار ميدهد و این بحث نمونهای اسـت از اسـتدالل اسـتعالیي
که کانت براساس منابع ناب سوژه استعالیي اقامه ميکند ،ولي شوپنهاور به نحـو بحـث کانـت از شـي
في نفسه خردهگرفته و نشان ميدهد که استدالل اسـتعالیي کانـت بـرای شـئ فـينفسـه مفهـوم آن را
دچار تناقض ميکند .بهزعم شوپنهاور ،تاروپود جهان پدیداری راهي بـه فراسـوی خـود بـاز نمـيگـذارد.
هم راهها در درون تجربه احداثشده و تماميت تجربه نميتواند به بنيـاد تجربـه روزنـهای بگشـاید .بـه
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نظر او کانت هيچگاه خود شئ فينفسه را موضوع بيواسط بحث قـرار نـداده و توضـيحي روشـن از آن
بدست ندادهاست ،بلکه همواره بهطور غيرمستقيم و زیر پوشـش پدیـدار بـه آن پرداختـه و نتيجـهگيـری
کرده است که پدیدار یا جهان مرئي باید بنيادی ناپدیدار داشتهباشد که به هيچگونه تجربـ ممکـن تعلـق
نميگيرد؛ نه حس یارای دریافت بيواسط شئ في نفسه را دارد و نه مفاهيم محض به کاری جـز تـسليف
دریافتهای حسي ميآیند ،پس شئ فينفسه مجهول مطلقي است که از آن خبـری نتـوان یافـت ،پـس
چگونه ميتوان آن را اثبات کرد؟
کانت با هم دشواریها از شئ فينفسه دست بر نميدارد ،زیرا اگـر نباشـد دسـتگاه شـناخت بـه کـار
نميافتد .دستگاه شناخت که به خودی خود صوری است و هيچ مادهای در آن حضور ندارد ،چگونه فرآیند
آگاهي را شکل ميدهد و چگونه به تجرب عيني منتهي ميشود؟
«چگونه ممکن است قو شناخت ما به فعليت آید و بيدار شود ،اگر ابژههایي بر حـواس
ما مؤثر واقع نمي شد که از یك جهت ،تمثالت را توليد کنند و از جهـت دیگـر ،فعاليـت
فاهم ما را برانگيزانند؟» )(Kant, 1964, B1
تعبير کانت به این معناست که شئ في نفسه که خود تماماً بيرون از دستگاه شناخت و شرایط استعالیي
سوژ شناسایي است ،در شریانهای حسي سوژه نفوذ ميکند و سپس بهواسط صور استعالیي حساسيت
ظهور پيداکرده و ادراک ميشود .اگر شئ في نفسه و قو شناخت هيچ تماسي با هم پيـدا نکننـد ،چگونـه
ممکن است قو شناخت بيدار شود و گردون آن به کار افتد؟
«حساسيت و حيط آن یعني حيط ظهورات ،چنان بهوسيل فاهمه محصـور شـدهاسـت
که فاهمه نه به اشياء في نفسه ،بلکه بـه شـيوهای مربـوط مـيشـود کـه در آن ،اشـياء
منوط به قوام سوبژکتيو ظهور ميیابند .ایـن حاصـل کـل حسـيات اسـتعالیي اسـت و
این حاصل به نوب خود با نظر به مفهوم ظهور مستلزم ایـن اسـت کـه چيـزی بایـد بـا
ظهور متناظر باشد که خودش في نفسه ظاهر نيست ،زیرا ظهور نميتواند چيزی بهنفسه
و بيرون از شيو تمثل ما باشد .بنابراین برای اینکه بـه دور باطـل گرفتـار نيـایيم ،واژ
ظهور باید نسبتي را با چيزی نشان دهد که تمثل بيواسط آن البته حسي اسـت ،ولـي
جدای از قوام حساسيت ما باید فينفسه چيزی باشد؛ یعني ابژهای مستقل از حساسيت».
)(Ibid, A252

کانت از نسبتي سخن ميگوید که ميان حساسيت استعالیي که وجه سوبژکتيو دارد ،با شئ فينفسه که
ابژهای کامالً مستقل از قوه شناخت است ،برقرار ميشود ،و در این بيان ابایي ندارد که از شئ فينفسه به
ابژه تعبير کند.
«با این همه ،همواره باید به خاطر داشت – نکته ای که باید خوب بدان توجـه شـود –
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که اگرچه ما نميتوانيم این ابژهها را بهمثابه اشياء فينفسـه بشناسـیم)،(To cognize
ولي دستکم باید بتوانيم به آنهـا بـهمثابـه اشـياء فـينفسـه بیندیشـیم (،)To think
چراکه در غيراینصورت ایـن گـزار بـي معنـا بدسـت خواهـد آمـد کـه ظهـور ،بـدون
چيزی است که ظاهر مي شود .پس نقادی ما در تعليم این معنا دچار خطا نيست که ابژه
را باید به معنایي دووجهي اخذ کرد؛ یعني بهمنزل ظهور و بهمنزل شئ فـينفسـه.»8 .
)(Ibid, Bxxvii

ابژهای که کانت به تصویر ميکشد دو وجه دارد؛ یك وجه آن ناپيداسـت و هـيچگونـه شـناختي از آن
ممکن نيست ،غير از مفهومي که با خودش در تعارض نيست و از این حيث صرفاً به معنای امکان عـام
قابل تصور است ،و یك وجه آن پيداست و در تحت شرایط استعالیي سوژه شناخته ميشـود .پـس ابـژه
برای کانت واقعيتي واحد و درعينحال ،دووجهي است .ابژه و شئ فينفسه دو واقعيت مستقل از یکـدیگر
نيستند که یکي در تجربه ظاهر ميشود و دیگری برای هميشه از دسترس تجربه خارج است ،بلکـه ایـن
دو (ابژه و شئ في نفسه) به ظهور و بطون واقعيت واحدی داللت دارند ،نه بـه دو امـر جـدا و متبـاین .در
نسبتي که ميان سوژه به منزل مقام جمع شرایط استعالیي با شـئ فـينفسـه برقـرار مـيشـود ،شـرایط
استعالیي سوژه ،وجهي را به ظهور ميآورد که هرگز با واقعيت شئ و وجه فينفسـه آن مطابقـت نـدارد،
بلکه وجهي لیيره دارد و صرفاً برای سوژه و تحت شرایط و حدود پيشيني سوژه ظاهر ميشود .پس شـئ،
این ظهور و بطونْ مراتب طولي یك حقيقت واحد نيستند ،بلکه دو وجه متباعد از یـك حقيقـت واحدانـد.
شئ فينفسه از آن حيث که في نفسه است ،همواره بطون است و هرگز به ظهور نميآیـد ،و از آن حيـث
که در ظرف اضافه به سوژه واقع ميشود و لیيره است ،هرگز فينفسـه و بطـون نبـوده و همـواره ظـاهر
است.
پس کانت خواه ناخواه با معنایي متناقض روبروست؛ کانت شئ فينفسهای ميخواهـد کـه هميشـه در
بطون باشد و هرگز کنه و وجه آن برای سوژه آشکار نشود ،ولي درعينحال بر سوژه اثر بگـذارد و سـوژه
آن را به ظهور در آورد .کانت از نسبت تضایف ظهور و بطون یا پدیدار و ناپدیدار ،به ضرورتِ این دو حيث
استدالل ميکند و واقعيتي را اثبات ميکند که هم فينفسه و ناپيداست و هم لیيره و آشکار اسـت و ایـن
تناقضي است که از دید شوپنهاور پنهان نماندهاست.
به نظر شوپنهاور ،تضایف ظهور و بطون نباید منجر به تناقض در واقعيت واحد شود و بـنبسـت شـئ
في نفسه از آنجاست که کانت آن را به درستي تبيين نکرده و به بيراهه رفتهاست .چگونه ميتوان با حفت
دو وجه ظاهر و باطن ،شئ فينفسه را از این بنبست خالص کرد؟ چگونه ميتوان هم شئ فينفسـهای
داشت که تجربه به آن راه ندارد و هم تمثالتي داشت که بر آن شئ ناپدیدار اتکاء دارند؟
شوپنهاور اشتباه اصلي کانت را در این ميداند که از معنای ابژه غفلت کردهاست .شوپنهاور بـه خـوبي
التفات پيدا کردهاست که مفاهيم سوژه و ابژه مضاف حقيقي اند ،یا به عبارتي ،سوژه و ابژه صرفاً به اضافه
حقيقي معنا دارند و بس؛ در حاليکه کانت آنها را مضاف مشهوری تلقي کردهاست .شئ فـينفسـه ذاتـاً
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فينفسه است و نمي تواند در هيچ نسبتي وارد شود ،زیرا انقالب در هویت محال است .اما تعبير کانـت از
شئ في نفسه چيزی است که در نسبت با سوژه واقع شده و ابژه بـودن آن فـرع بـر ایـن نسـبت اسـت و
ازاینروی ،ابژه عنواني است که صرفاً پس از اینکه شئ فينفسه با سوژه اضافه پيدا کند بر آن بار ميشود
یعني شئ فينفسه به مضاف مشهوری متصف به ابژه ميشود .همچنـين سـوژ کانـت ذاتـاً مقـام جمـع
شرایط استعالیي تجربه است که در نسبت با شئ فينفسه به فعليت ميرسد و گردون آن از سـکون بـه
حرکت در ميآید .پس در تلقي کانتي ،سوژه شدن سوژه نيز فرع بر تسثير شئ فينفسه بر آن است و سوژه
این وصف را به شکل ثانوی دارد .ولي ،چنانکه شوپنهاور به درستي مورد تصریح قرار ميدهـد ،واقـع آن
است که نه سوژه برای سوژه شدن به چيزی غير خودش نيازمند است و نه ابژه ميتواند فراتر از نسبت با
سوژه هویتي داشته باشد .پس شئ فينفسه هرگز در نسبت قرار نميگيرد و اطـالق عنـوان ابـژه بـر آن
اشتباهي بزرگ است.
«اگر قرار است شئ فينفسهای پذیرفته شود ،هرگز نميتواند ابژه باشد ،که البته کانـت
همواره آن را ابژه فرض کردهاست .چنين شئ فينفسهای باید در حوزهای ذاتـاً متفـاوت
از تمثل (شناختن و شناخته شدن) قرار گيرد .در خصوص اثبات شئ فينفسه نيز همـان
اتفاقي برای کانت رخداده که در مورد اثبات ماهيت پيشيني قانون عليت .هـردو نظریـه
صحيح است ،اما برهان شان نادرست و از قماش اسـتنتاج درسـت از مقـدمات نادرسـت
است(Schopenhauer, 1969, W1: 503)».
بنابراین شوپنهاور استدالل استعالیي کانت را برای شئ فينفسه بدین شکل به چالش ميکشد:
شئ فينفسه از آن حيث که فينفسه است ،در نسبت با سوژه وارد نميشود و نميتوان آن را ابژه تصور
کرد.
شئ فينفسه بههيچوجه شسن شناختي اعم از شناختن یا شناخته شدن ندارد.
تضایف ظهور و بطون یا پدیدار و ناپدیدار سبب نميشود که شـئ فـينفسـه و سـوژه را بـه دو قلمـرو
متباین در عرض یکدیگر تقسيم کنيم تا سپس ميان آنها ارتباطي برقرار شود.3
مالحظه ميشود که کانت در اثبات شئ فينفسه نمونهای از اسـتدالل اسـتعالیي را بکـار بـردهاسـت.
وی در تحليل استعالیي در بخشي تحتعنوانِ «بنياد تفکيـك هرگونـه ابـژه بـهطـور عـام بـه نـومن و
فنومن» با استداللهای محض کوشيدهاست تـا شـئ فـينفسـه را تبيـين کنـد (ر.ک(Kant, 1964, :
.A235/ B294

اگرچه به نظر کانت مفهوم شئ في نفسه خالي از تناقض است و در نتيجه مفهومي ممکن است ولي با
این همه استدالل استعالیي کانت نتوانست از تناقض در مفهوم شئ فينفسه جلوگيری کند و این مفهوم
در نهایت به بنبست کشيده شد .شوپنهاور این بنبست را ناشي از روش استعالیي کانت ميداند.
«کانت ،شئ فينفسه را نه از راهي درست ،بلکه بهوسيل یك تناقض استنتاج کرد و تاوان ایـن کـار را
نيــز بــا حمــالت مکــرّر و مقاومــتناپــذیری کــه بــراین بخــش از تعــاليماش مــيشــد ،پرداخــت».
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ابژه تمثل
روش استعالیي کانت در حوزه پدیداری مالک ابژکتيویته را تعيين ميکند و امکان ميدهد تا پدیدارها
به شکل ابژکتيو متحقق شوند .روش استعالیي فقط به اثبات پيشيني بودن عناصر محض شهود و فاهمه
بسنده نميکند ،زیرا صِرف پيشيني بودن عناصر محض با سوبژکتيو بودن آنها هم سازگار اسـت و اعتبـار
سوبژکتيو عناصر پيشيني نمي تواند مفيد ضرورت محتوای تجربه باشد و اگر محتوای تجربـه فاقـد حيـث
ضرورت باشد ،شناخت ،ثبوتاً اعتبار نداشته و نخواهد توانست با جهـان واقعـي پيونـد برقـرار کنـد .وجـه
سوبژکتيوِ صرفِ صور پيشيني تجربه به تنهایي ایدئاليسم را نفي نميکنـد و چيـزی نيسـت کـه کانـت را
خرسند سازد.
«اگر کسي بگوید مقوالت ،استعدادهای سوبژکتيوِ اندیشيدن اند کـه از نخسـتين لحظـه
وجودمان در ما تعبيه شدهاند و خالق ما آنها را چنان نظم دادهاست که کـاربرد آنهـا بـا
قوانين طبيعت که تجربه بر آن پایه پيش ميرود ،دقيقاً تطبيق ميکند .در چنين موردی
مقولهها فاقد ضرورتی که ذاتي مفهوم آنهاست ،خواهند بود؛ زیرا بـرای مثـال مفهـوم
علت ،که تحت یك شرط از پيشفرضشده ،ضرورت معلول را بيان ميدارد ،اگر بر پای
گونه ای ضرورت سوبژکتيو استوار باشد که بدون مبنا در ما تعبيه شـدهاسـت و تمـثالت
تجربي معيني را بر طبق چنين قاعد نسبتي به یکدیگر پيوند دهد ،به مفهومي دروغين
8
بدل خواهد شد »(Kant, 1964, B167-8) .
مهم ترین استدالل کانت عليه ایدئاليسم بارکلي نيز همين است کـه مقولـ عليـت ضـامن ابژکتيویتـ
تجربه است ،وگرنه جهان خارج رؤیایي بيش نبود.
« اگر من امر مقـدم را وضـع کـنم و رویـداد ضـروت ًا از آن ناشـي نشـود ،در ایـن حـال
آن را فقط باید یـك بـازی سـوبژکتي ِو تخيـل خـود تلقـي کـنم و اگـر همچنـان آن را
برای خودم به مثابه چيـزی ابژکتيـو (عينـي) متمثـل کـنم ،بایـد آن را رؤیـایي محـض
بنامم .ازاینرو نسبت علت به معلول عبارت است از شرط اعتبار ابژکتيوِ احکـام تجربـي
ما» ).(Ibid, B247/ A202
بنابراین ،روش استعالیي شناخت ابژکتيو را در کانون استدالالت خود قرار داده و مدعي طرد ایدئاليسم
یا وجه سوبژکتيو مقوالت فاهمه است .اگر مقوالت فطری بودند ،در اینصـورت چيـزی از ابژکتيویتـه در
آنها نبود و فقط کيفيت فهم ما را نشان ميدادند ،درحاليکه کانت صـرفاً بـه ابژکتيویتـ تجربـه اهميـت
ميدهد و مقوالت را مقوم شيئيت اشياء ميداند.
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پس ایدئاليسم استعالیي کانت بر دو اصل استوار است که کانت برای آنها اقام برهان کردهاست:
ما متعلقات تجربه را با قضایای تسليفي مقدم بر تجربه ميشناسيم.
هر آنچه مقدم بر تجربه مي شناسيم ،ضرورتا دربـار اشـياء صـدق مـيکنـد؛ یعنـي ضـرورت ابژکتيـو
دارد.6
ابژه ابتدا در شهود حسي دریافت ميشود و کانت آن را ظهور یا ابژ نامتعين مينامد .ابژ نامتعين ابژه
است از آن حيث که در ظرف شهود حسي است و هنوز با مقوالت فاهمه سروکاری نـدارد .ابـژ نـامتعين
متناظر با حس مشترک است و کانت بر وفق فلسف خود آن را «همدید» ( )Synopsisناميدهاست .اما:
«شـــهود بـــدون فاهمـــه کـــور اســـت و فاهمـــه بـــدون شـــهود تهـــي اســـت»
).(Ibid, A239/B2298

شهود بدون فاهمه ابژ نامتعين است و فاهم بدون شهود ،مفاهيم محضي است که شروط اسـتعالیي
تجربه ممکناند ،بهطوریکه واقعيت ابژکتيو آنها در متن تجربه ظاهر ميشود.
شهودِ بدون فاهمه یا ابژ نامتعين در مرحل حس مشترک فاقد ارزش شناخت است ،زیرا چيزی در آن
بهخودیخود نشان نميدهد که آیا این ادراک امری تخيلي است یا از واقعيـت حکایـت مـيکنـد ،شـهود
بدون فاهمه مي تواند صرفاً سوبژکتيو و زایيده ذهن باشد و چيزی از واقعيت را نشان نميدهد .تخيالت و
تفنّنات ذهن نيز مي تواند در شهود محض زمان و مکان عرضه شود ،بدون آنکه واقعيتي دربرداشته باشد؛
شهود حسي خودش فاقد تمييز است یعني وجه ابژکتيو در آن دیده نميشود ،شهودی است فاقد بصيرت،
یعني شهود کور است.
«در ادراک تنها (ابژ نامتعين) ،نسبت ابژکتیو ظهورات که در پي یکـدیگر مـيآینـد ،نـامتعين بـاقي
ميماند .دریافت کثرات ظهور همواره متوالي است ،تمثالت اجزاء در پي هم ميآیند ،امـا اینکـه آیـا ایـن
تمثالت در ابژه نيز بهدنبال هم ميآیند ،نکتهای ثانوی است برای تسمل که بهوسـيل خـود شـهود معلـوم
نميشود .البته مي توان همه چيز و حتي هر تمثلي را از آن حيث که به آن آگاهيم ،ابژه (شئ) ناميد ،ولـي
اینکه واژ ابژه (شئ واقعي) در مورد ظهورات به چه چيز باید داللـت کنـد – نـه تـا آنجـا کـه ظهـورات
(بهمثابه تمثالت) اشياء اند ،بلکه صرفاً تا آنجا که یك ابژه (یا شئ واقعي) را متعين (نامگذاری) ميکنند –
امری است درخور پژوهشي ژرفتر.(Ibid, B234-5) »0
حيث ابژکتيو ظهورات با استناد به خود آنها بهدست نميآید و به همين دليل نميتوان بـا رجـوع بـه
دریافت های حسيِ محض به جنبه حکایي آنها از واقعيت اطمينان یافت .واقعيت تمثالت در وجـود آنهـا
در نشئ حس یعني در مفاد کان تامه نمایان نميشود ،بلکه در «مـای حقيقـي» و مفـاد «کـان ناقصـه»
آشکار ميگردد .مفاد «کان ناقصه» تحت شرایط استعالیي و در ضمن حکم تسليفي مقدم بر تجربه متعين
مي شود .وجه ابژکتيو تمثالت را باید در امکان اطالق مقوالت فاهمه بـر آنهـا جسـتجو کـرد .مـا هرگـز
نميتوانيم توالي تمثالت واگنهای قطاری را که بر روی ریل حرکت ميکند ،بهمنزل امـر واقـع بپـذیریم،
بدون آنکه از قطار مفهوم جوهری داشته باشيم که تحت قوانين مقول عليت در حرکـت اسـت؛ ازایـنرو
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ادراک فقط به مدد مفاهيم محض ،وجه ابژکتيو به خود ميگيرد و از حالت نامتعين به متعـين درمـيآیـد.
بنابراین ،شناخت با مفاهيم محض باید توأم شود.
«ما فقط و فقط زماني ميتوانيم بگویيم که ابژهای را ميشناسيم که در کثرات شهود ،وحدت تسليفي را
اعمال کرده باشيم ،ولي این وحدت ناممکن خواهد بود اگر شهود نتواند از رهگذر کارکرد تسليف ،بر طبـق
قاعدهای توليد شود که بازسازی کثرات را به طور پيشيني ضروری ميسازد و مفهومي را ممکن ميگرداند
که در آن مفهوم ،این کثرات با هم متحد ميشوند(Ibid, A105) ».
پيداست که کانت ابژکتيویته یا شيئيت شئ را به صورت آن تحویل ميبرد و بدینترتيب مسائلي پيش
ميآید که نباید از نظر دور داشت:
اگر شيئيت شئ به صورت باشد ،صورت نـاگزیر حيـث البـهشـرط خواهـد داشـت .صـورت البشـرط
نزد ارسطو ،کلي طبيعي یا ماهيت شئ است و وجه معقول دارد و بـهواسـط آن ،شـئ همـان اسـت کـه
هست .اما نزد ارسطو کلي طبيعي در متن ادراک حسي یعني در حس مشترک ،منطبع مـيشـود .صـورت
شئ یا کلي طبيعي بهمثابه عصار حس مشترک و همراه با آن به قو شناخت وارد ميشـود و ذهـن کـه
قدرت تقشير و تجرید دارد ،عوارض محسوس را از آن کنار ميزند ،آن را تصـفيه مـيکنـد و عصـاره آن
یعني ماهيت را بدست مي آورد ،در این حالت شناخت جزئي اتفاقي و امکاني به ساحت ضـرورت و کليـت
راه پيدا ميکند.
اما نزد افالطون ،ادراک حسي فقط سـایه و بـهخـودیخـود فاقـد حقيقـت اسـت و شـناختي فراتـر از
پندار) (Doxaافاده نميکند .جهان واقعـي کـه قرارگـاه مبـادی عـالي ) (Archetypesاسـت ،جهـاني
ثابـت اسـت و نقـوش اصـلي ) (Prototypesدر آن بـاقيانـد و مثـالهـای اعـالء )(Paradeigma
در آن حضور سرمدی دارند؛ آن جهان مقـام جمـع و منـاط حضـور اسـت؛ امـا جهـان محسـوس جهـان
سایههـا و نقـوش ) (Typesفـاني و ناپایـدار و مثـار فـرق و کثـرت اسـت .از نظـر افالطـون ،شـناخت
حقيقي به محسوس در ظرف محسوس مقـدور نيسـت و فقـط پـس از رفعـت وجـودی نفـس و شـهود
عقالني مبادی عالي ميتوان به معرفت محسوسات رسيد و جزئي محسوس در پرتو اضاف به کلي معقول
بازشناسي ميشود.
بناب راین وجه کلي و البشرطي صور نزد ارسطو در بطن ادراک حسي نهفته است و با تقشير و تجرید از
درون آن شکفته مي شود و شئ متشخص و محسوس تحت احکام صور ماهوی شناخته ميشود؛ اما نـزد
افالطون ،صور محض در قرارگاه سرمدی ساکناند و ادراک حسي جزئي و متیيـر هرگـز حامـل حقيقـت
معقول نيست و ازاینرو شناخت با واسطه محسوسات مسبوق به شناخت بـيواسـطه مث ل اعـالء ،یعنـي
اتصال به إنيات صرف و صور محض اشياست .پس به نظر افالطون ،شناخت فرد جزئي در ظـرف ادراک
حسي مشروط به شناخت فرد عقالني ) (Noumenonآن است؛ یعني شناخت رقایق ماهوی جهان دوم
مسبوق به شناخت حقایق ماهوی جهان اول است.
کانت با رجوع به افالطون ،ابژ نامتعين یا ادراک حسي را فاقد شسن شناختي ميداند و آن را شهود کور
مي خواند .شناخت ابژکتيو به نظر کانت مسبوق به صورت محض فاهمه است ،اما این صورت فرد عقالني
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نيست ،زیرا کانت پيش از این ،شناخت فرد عقالني را ناممکن اعالم کردهاست ،درعينحال ،صور البشرط
یا کلي طبيعي ارسطویي نيز نيست ،زیرا کلي طبيعـي از خـود ادراک حسـي و بـا تصـفي آن استحصـال
مي شود؛ پس مقوالت چيستند؟ صورت محض البشرطي هستند که با فعاليت متخيلـ محـض در شـهود
محض زمان ابداع شدهاند و به نحو استعالیي ،تحقق ابژکتيو شـئ متشـخص را در ظـرف شـهود حسـي
امکانپذیر ميسازند.
این صور محض یا مقوالت ،نه مانند مثل افالطون ،فرد عقالنـيانـد کـه نفـس شناسـنده بـه شـهود
عقالني آنها نائل شده باشد و نـه ماننـد ماهيـات البشـرط ارسـطویيانـد کـه در ضـمن فـرد محسـوس
موجودند و در عالم واقع به وجود افراد متحقق ميشوند .مفاهيم محض کانت صور محضـي هسـتند کـه
ازیك سو ،شناخت فرد محسوس مسبوق به آنهاست ،ولي از سوی دیگر ،خودشان به وجـود متفـرد فـوق
حسي موجود نيستند ،بلکه بهنحو البشرط تحقق یافتهاند و صرفاً امکان تجربه را استوار ميکنند و بـدون
تجربه هيچاند.
«بدون ابژه ،مفهوم بيمعنا و کامالً تهي و بـدون محتواسـت .ازایـنرو همـ مفـاهيم و
همراه آنها هم اصول ،هرچند که بهطور پيشيني ممکن باشند ،باز به شهودهای حسـي
مربوط ميشوند؛ یعني به دادههایي برای تجربه ممکن(Ibid, A239/ B298) ».
پس اکنون ما با مفاهيم محض البشرطي مواجهيم که در عين وصف امکـانيشـان ،ابـژ نـامتعين یـا
ادراک حسي را به ابژ متعيّن متفرّد تبدیل ميکنند و این تعارضي بزرگ در بردارد.
در طریق افالطون ،مواجهه با فرد عقالني ،مفيد شـناخت حقيقـيِ فـردِ محسـوس اسـت و در طریـق
ارسطو ،مواجهه با فرد محسوس زمينه شناخت حقيقيِ ماهيتِ البشرط را فراهم ميآورد؛ یعني در هـر دو
طریق ،محسوس و معقول در فرد به هم گره ميخورند .اما کانت از مفهومي البشرط سخن ميگوید کـه
شيئيت شئ متفرد را به شکل پيشيني رقم ميزند؛ یا به بيان فنـيتـر صـورتِ البشـرط از آن حيـث کـه
البشرط و در صُقع امکاني است ،عين شيئيت به شرط شئ است در ظرف وقوع .کانت که خود متوجه این
دشواری بزرگ شده ،در بخش استنتاج استعالیي به تدارک آن پرداختهاست:
«در ميان مفاهيم گوناگون که بافت بسيار درهمِ شـناخت آدمـي را تشـکيل مـيدهنـد،
مفاهيمي وجود دارند که برای کاربرد محض پيشيني (کامالً مستقل از هر نـوع تجربـه)
تعيين شده اند و استحقاق آنها همواره به استنتاج نيازمند است ،زیرا برای تبيين جواز این
شيوه کاربرد ،برهانهای تجربي کافي نيستند و درعينحال ،ما با ایـن مسـئله مـواجهيم
که چگونه این مفاهيم ميتوانند به ابژههایي که از تجربه به دسـت نيامـدهانـد ،مربـوط
شوند(Ibid, A85/ B117) ».
اگرچه کانت در دو تحریر مستقلِ استنتاج استعالیي و سپس در بخش شاکلهسازی کوشيد تـا بـر ایـن
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دشواری فائق آید ،ولي ظاهراً هيچيك از این تالشها نظـر شـوپنهاور را بـه خـود جلـب نکـردهاسـت و
شوپنهاور همواره کانت را به خاطر تعارض در مفهوم ابژه مالمت ميکرد.
«اما کانت بدین طریق فکر کردن را در ادراک داخل مي دهد ،و برای خلط هولناک شناخت شـهودی و
انتزاعي شالودهای مي افکند که من در اینجا به تخطئ آن اشتیال دارم .او ادراک صـرف و بـدون فاهمـه
یعني محسوس محض و یکسره منفعل را ميپذیرد و درعينحال برآن است که یك ابژه صرفاً از طریـق
فکر کردن (مقول فاهمه) قابل دریافت است ) (To apprehendو بدینسان فکـر کـردن را بـه ادراک
داخل ميکند .اما دیگر بار ،ابژه ای که متعلق فکر کردن است ،یك ابژ واقعي متفرد است ،بدین طریـق،
فکر کردن خصلت ذاتي خود یعني کليت و انتزاع را از دست ميدهد و به جای مفاهيم کلي ،اشياء متفـرد
را بهمثابه ابژهاش دریافت ميکند :در نتيجه ،او دوباره ادراک را به فکر کردن داخل ميکند .باورش دشوار
است که کانت در مورد این ابژ فهم چيزی کامالً معين و واقعاً متمایز برای خود ترسيم کرده باشـد .مـن
اکنون این را با افشای تناقض دهشتناکي که در سراسر منطق استعالیي جریان دارد و سرچشمه حقيقـي
ابهامي است که آن را فراگرفته ،ثابت ميکنم.(Schopenhauer, 1969, W1: 439) »3
شوپنهاور تفکيك ميان ابژ نامتعين و ابژ متعين را که اولي فقط ادراک و دومي شئ واقعي اسـت ،بـه
چالش ميکشد و این تفکيك را ناموجه ميداند.
«باری ،نزد کانت ،ابژ مقوالت دقيقاً شئ فينفسه نيست ،با اینحال ،شباهت زیادی به شئ فـينفسـه
دارد .این ابژه ،ابژ فينفسه است ،ابژه ای است که نيازمند سوژه نيست ،چيز متفردی است اما نه در زمان
و مکان ،زیرا قابل ادراک نيست ،ابژ فکر کردن است اما مفهوم انتزاعي نيست ،پس کانت تمـایزی سـه
وجهي پدید ميآورد:
 .8تمثل (ابژ نامتعين)؛  -8ابژ تمثل (ابژ متعين)؛  -3شئ فينفسه.
اولي متعلَّق حساسيت است که برای وی ،توأمان با حس ،صـور محـض ادراک یعنـي زمـان و مکـان
را نيز شامل ميشـود .دومـي متعلَّـق فاهمـه اسـت کـه از سـوژه طریـق دوازده مقولـهاش بـه آن فکـر
مي کند ،و سومي فراسوی هرگونه شناختي است ،اما تفکيـك تمثـل از شـئ متمثـل بـياسـاس اسـت»

).(Ibid, W1: 444
تعبير ابژ متمثل ناظر به ابژه ای است که مفهوم محض به آن اطالق شده و تعين یافتـهاسـت ،یعنـي
جایگاه آن در شبک ارتباطات طبيعـت معلـوم شـدهاسـت« .گـویي ایـن مفـاهيم (مقـوالت) فقـط بـرای
هجيکردن پدیدارهاست» (.)kant/1996/P77
مقوله ،به بيان کانت ،تمثلِ تمثل است و تمثل یا ابژ نامتعين را که در حس مشـترک ظهـور دارد ،بـه
سطحي فراتر از حس ملحق ميکند و بهنحوکلي و ضروری اعتبار ميبخشد .پس یك بـار شـهود حسـي
متفرد به مفاهيم محض ملحق ميشود و همدیدِ ( )Synopsisکثرات بيواسطه با وسـاطت مقـوالت بـه
وحدت تسليفي ( )Synthesisمي رسـد و بـار دیگـر ،فاهمـه از منظـر مقـوالت کـه ابژکتيویتـ (شـيئيت)
محضاند ،ابژ نامتعين را به ابژ متعين تبدیل ميکند؛ یعني از یك سو ،شهود حسي بيواسطه از طریـق
مقوالت اندیشيده ميشود و تمثل باواسطه پيدا ميکند و از سوی دیگر ،مقوالت کـه عـين وسـاطتانـد،
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موجب تعين امر بيواسطه ميشوند .کانت فاهمهای ميخواهد که ذاتاً جامع شرایط صرفاً امکاني و صوری
بوده و هيچ مادهای در آن حضور نداشته باشد ،و از سوی دیگر ضامن تفرّد ابژ مـادی نيـز باشـد؛ یعنـي
انتزاعي کامالً انضمامي و انضمامي کامالً انتزاعي ترسيم مـيکنـد .شـوپنهاور در ایـن نگـرش ،تعارضـي
ناگشودني ميیابد که با تسمل در ابژ متمثل ميتوان این تعارض را رفع کرد.
«سرچشم اشتباهات کانت معرفي غير مسئوالن این موجود دو چهره ،یعني ابژ متمثل است ،امـا اگـر
آن را طرد کنيم ،نظری مقوالت بهعنوان مفاهيم پيشيني نيز بنياد خود را از دست ميدهد ،زیـرا مقـوالت
سهمي در ادراک نداشته و درخصوص شئ فينفسه نيز کاربرد معلومي ندارند (یا موظف بـه حفـت اعتبـار
شئ في نفسه نيز نيستند) ،بلکه ما به مدد آنها تنها ابژ متمثل را تصور نموده و از این رهگذر ،تمثل را بـه
تجربه تبدیل ميکنيم».
ایراد شوپنهاور به شئ في نفسه از یك طرف و ابژه متعين از سوی دیگـر بـه تعبيـر او «بنيـاد مفـاهيم
پيشين» را متزلزل ميکند و در واقع ،روش استعالیي کانت یا اساس استدالالتي را که از منابع سوبژکتيو
اقامه ميشود ،فرو ميپاشد.2
«در تحليل استعالیي همه چيز آشفته و پر ابهام و مشکوک و نامطمئن اسـت .اینکـه
من کل نظری مقوالت را رد ميکنم و آن را مفروضاتي بياساس مـيدانـم کـه کانـت
نظری شناخت را از آنها پر کردهاست ،نتيج نقدی است که در فوق آمـد و نيـز حاصـل
افشاگری تناقضات موجود در منطق استعالیي است که در اصل ،ناشي از خلط ادراک و
شناخت انتزاعي است» ).(Ibid, W1: 446-452
دیدیم که شوپنهاور با افشای تناقضهایي که در مدعای استعالیي کانت مشاهده کرد ،روش استعالیي
را به چالشي جـدی کشـيد .امـا وی ،عـالوه بـر ایـن ،مـدعای اصـلي کانـت در روش اسـتعالیي را نيـز
نقد ميکند .چنانکه گذشت ،کانت در قطعه مهمي از نقادی عقل محض ،روش استعالیي را چنين توضيح
داد:
«اصول پيشيني فقط ازاینروی که بنيادهای احکام دیگر را در خود ميگنجاننـد ،چنـين
ناميده نشدهاند ،بلکه چون آنها خود بر بنياد شناختهایي برتر و عامتر استوار نيستند؛ نيز
وجه این نامگذاری است ولي این خصلت ،آنها را به یکباره از برهان بينياز نميکنـد».
)(Kant, 1964, A148-9/ B188

شوپنهاور مخالفت خود را با سخن کانت این گونه ابراز ميکند:
«هر برهان عبارت است از تحویل امری که مشکوک است ،به چيزی که شناختهشده و
موجه است و اگر ما به مطالب برهان برای چيزی ادامه دهيم ،هرچه که باشد ،نهایتاً بـه
قضایای خاصي مي رسيم که صور و قوانين و در نتيجه ،شرایط کل اندیشيدن و شناختن
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را بيان ميدارد .درنتيجه ،هرگونه اندیشيدن ،شناختني خواهد بود شامل بهکاربردن ایـن
صور و قوانين؛ چنان که یقين چيزی جز توافق با آن شرایط نيست .صور و قـوانين و در
نتيجه ،قطعيت آنها نمـي توانـد بـه نوبـ خـود بـه قضـایای دیگـری ارجـاع شـود».

)(Schopenhauer, 1969, W1: 439

برای شوپنهاور بيمعناست که بخواهيم بـرای اصـولي کـه خـود ،بنيادهـای هـر شـناختي را تشـکيل
ميدهند ،مطالب دليل کنيم ،زیرا ادلهای که اقامه مي شود نيز به نوب خود ،محتاج دالیل دیگرند ،وانگهي
معلوم نيست در کجا باید از جستجوی دليل باز ایستاد.
«اگر زنجيرهای از احکام نهایتاً متکي شود بر یك قضي استعالیي یا حقيقت فرامنطقي و مـا همچنـان
به پرسش از چرایي آن ادامه دهيم ،دراینصورت دیگر پاسخي در کار نيست ،زیرا پرسش معنایي نـدارد و
آنگاه دیگر نميدانيم چه نوع بنيادی را طلب کنيم(Ibid, 299) ».
شوپنهاور با رفع فاصله ميان ابژ نامتعين و ابژ متعين ،ابژه را با ادراک یکي کرد و به حـس مشـترک
که کانت آن را بدون فاهمه کور دانسته بود ،اصالت بخشيد و بدینسان ،اندیش بـارکلي را تجدیـد کـرد.
شوپنهاور نشان داد که اگر سوژه را به شيو محض اعتبـار کنـيم و صـرفاً بـهمثابـه وجـه جـامعِ شـرایط
استعالیيِ امکان تجربه به آن بنگریم و اگر شئ فينفسه را ابژهای بدانيم که در نسبت با سوژ استعالیي
وارد ميشود ،دراینصورت از معنای واقعي سوژه و ابژه صرف نظر کردهایم و به همين جهـت ،بـه ورطـ
تناقضات فلسفي گرفتار شده ایم .شوپنهاور به تضایف سوژه و ابژه اشـاره مـيکنـد :سـوژه و ابـژه اضـاف
حقيقي است ،درحاليکه کانت آن را به اشتباه به شکل اضاف مشهوری به کار بردهاست .در معنای سـوژه
و ابژه اضافه نهفتهاست.
«امــا ابــژه بمــاهو ،در هرجــا کــه باشــد ،ســوژه را بــهمثابــه متضــایف پــيشفــرض خــود دارد
).(Schopenhauer, 1969, W1: 14
این اصل بنيادینِ «هيچ ابژهای بـدون سـوژه نيسـت» کـه شـوپنهاور مصـرانه بـر آن تسکيـد ورزیـده
و بر مبنای آن ،به نقد روش استعالیي کانت ميپردازد ،درواقع ،یادگار بارکلي است که وی پيشتـر آن را
به شکل«موجود مُدرَک است »esse est percipi.بيان کرده بود .براسـاس ایـن اصـل ،تمثـل همـواره
هویتي اضافي داشته و ابژ برای سوژه است و این دو بدون هم تعقـل نمـيشـوند و از یکـدیگر جـدایي
ناپذیرند.
«قبالً امتياز اصلي کانت را یادآور شدهام ،یعني اینکه او پدیدار را از شئ فينفسه متمایز ساخت و اعالم
کرد که کل این جهان مرئي پدیدار است و در نتيجه ،هرگونه اعتبـاری بـرای قـوانين آن را ورای پدیـدار
انکار نمود .اما جالب اینجاست که او این وجودِ صرفاً اضـافي پدیـدار را از ایـن حقيقـت محـض (سـاد )
انکارناپذیر که برای وی قریب الوصول هم بود ،یعني اینکه «هيچ ابژهای بـدون سـوژه نيسـت» اسـتنتاج
نکرد تا بدینسان ،کنهِ مطلب را آشکار کند (در همان – درست در – اساس کار نشان دهد)که چون ابژه،
پيوسته تنها در اضافه به سوژه موجود است ،پس وابسته و مشروط به آن است و ازاینرو ،پدیـدار صِـرفي
است که فينفسه و بيقيدو شرط موجود نيست .پيش از این،بارکلي کـه کانـت جاللـت قـدر او را نادیـده
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مي گيرد،این گزاره راسنگ بنای فلسفه خود قرار داد و از این رهگذر،برای خود آبرویي جـاودان آفریـد.اما
حتي او نيز از این گزاره نتایج درستي نگرفت وبهاندازه کافي به آن اهتمام نورزید(Ibid, W1: 434) ».
شوپنهاور تحریر نخست نقادی عقل محض را ستایش ميکرد ،زیرا کانـت در آن تحریـر بـه بـارکلي
نزدیكتر بود ،ولي در تحریر دوم از بارکلي فاصله گرفته و ایدئاليسم بارکلي را به کلي تخطئه کرد .از نظر
شوپنهاور ،موجود یا مدرِک است یا مدرَک و بنابراین ،موجود پيوسته هویتي اضافي دارد .تمثـل یـا ادراک
غني ترین حاصل ربط سوژه به ابژه است .هر معنـای دیگـری بـه تمثـل افـزوده شـود ،انتزاعـي اسـت و
نميتواند اصالت تمثل را خدشهدار کند .اما اینکه پایگاه حسي در اندیش شوپنهاور چگونه تثبيت ميشـود
و چه نتایجي بر آن مترتب است ،مستلزم بحثي جداگانه است.
نتیجهگیری
کانت در تبيين ابژکتيویته ،تفسيری افالطوني از ارسطو بدست ميدهد .اگرچـه افالطـون شـهود فـرد
عقالني را مقوم شناخت فرد محسوس قرار داده ،اما فرد عقالني افالطون ،کليت سِعي یـا شـمولي دارد و
نه کليت مفهومي؛ درحالي که ماهيت البشرط ارسطو پس از تقشير و تجرید ،واجد کليت مفهومي اسـت و
اگر چه در ذات خود حيثيت امکاني و البشرط دارد ،ولي ثبوتاً منطبع در شخص و مقوم آن است .بـه نظـر
افالطون جدایي نقوش عرشي از افراد محسوس ،فرع بر تفرد آنها و وجه شمولي آنهاست .اما اگر ارسطو
از کلي طبيعي و حيث البشرطي آن سخن ميگوید ،آن را پيوسته متحقق به وجـود افـراد مـيسـازد ،نـه
اینکه کلي طبيعي بماهو از یك طرف خارج از افراد باشد و از طرف دیگر ،مقوم وجود خارجي آنهـا .امـا
شرایط استعالیي کانت ،هویاتي البشرط اند که جدای از تمثالت ،اما مقوم آنهاینـد؛ یعنـي کانـت حيـث
البشرط شيئيت شئ یا ابژکتيویته را به شيو افالطون ،جدای از ابـژ نـامتعين یـا حـس مشـترک لحـاظ
ميکند و این امری ناموجه است .اگرچه کانت تکاپوی زیادی به خرج دادهاست تا از این تعارض سالم بـه
درآید ،ولي در نهایت نتوانسته شـوپنهاور را خرسـند کنـد و زمينـهای پـيشآورده تـا وی بـا انکـار روش
استعالیي کانتي ،طریق دیگری را که به تعبير خودش طریق مستقيم است ،طي کند در روش شـوپنهاور،
حس مشترک یا ادراک اصالت پيدا ميکند؛ و شئ فينفسه خود را در اضافه ادراکي سـوژه و ابـژه ظـاهر
ميسازد .در واقع شوپنهاور هيچ وقت فلسفه استعالیي کانت را که در آن تجربه به شرایط پيشـيني سـوژه
وابسته است مردود ندانست.
«جهاني که خودش را به موجب صور پيشيني عرضه ميدارد دقيقاً به همين دليل پدیدار صرف است»
).(Schopenhauer, 1974, FR: 232
ولي صور پيشيني آگاهي در کجا تقرر دارد؟ در پاسخ به این پرسش اساسـي ،شـوپنهاور از کانـت جـدا
مي شود .به نظر کانت سوژه استعالیي ظرف صور پيشين آگاهي است و جهان پدیداری یا جهان فيزیکال
مسبوق به همان صور پيشين سوژه استعالیي است 8.نسبت سوژه استعالیي با نفساالمر منـاط انکشـاف
جهان فيزیکال است و بدینسان شرایط استعالیي یا بهطورکلي ایدئاليته بر جهان فيزیکال یا بهطورکلـي
رئاليته تقدم دارد بهنحو تقدم صورت بر ماده .این نوع تقدم به کانت اجازه ميدهد که از منـابع سـوبژکتيو
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برای توضيح چگونگي ابژکتيویته بهره برداری کافي کند و رجـوع بـه همـين منـابع ،محـور اصـلي روش
استعالیي را تشکيل ميدهد و شوپنهاور نشان مي دهد که ابتناء رئاليته بر ایدئاليتـه اندیشـه کانـت را بـه
بنبست ميکشاند .اما شوپنهاور براساس طرح فلسفي خود ،تصریح ميکند که جایگـاه صـور پيشـيني در
میز ) (Brainاست ).(Guyer/1999/107
قرار گرفتن صور پيشيني در میز به جای ذهن ،آشـکارا واژگـون کـردن طـرح آگـاهي کانـت و ابتنـاء
ایدئاليته بر رئاليته است .میز پدیداری فيزیکي است که صور پيشيني از بطن این پدیدار ،ظاهر ميشوند و
بهعبارتدیگر میز پدیداری فيزیکي است که بهواسطه صور پيشيني از چگونه پدیدارشـدن خـود و دیگـر
پدیدارهای فيزیکي آگاه مي شود .شوپنهاور صور پيشيني را مناط آگـاهي بـه ضـرورت و کليـت پدیـدارها
ميداند .کانت نيز همينطور فکر ميکرد با این تفاوت که پدیدار از نظر شوپنهاور عين ضرورت است زیرا
پدیدار یعني نسبت و ضرورت وصف ذاتي این نسبت است .ولي این نسبت متوقف به آن اسـت کـه میـز
بهمثابه ذهن یا سوژه آگاهي از این ضرورت پردهبرداری کند و اضالع چهارگانه این نسبت را که شوپنهاور
در کتاب ریشه چهاروجهي اصل جهت کافي آن را واکاویده است آشکار کند .پس معنـای پيشـيني بـودن
صورت کلي آگاهي یا «اصل جهت کافي» این است که سوژه و سوبژکتيویته در متن ابژکتيویتـه حضـور
دارد و جهان همواره تمثل من است و تمثل من بودن همان آشکارگي جهان به وصف ضرورت است .اما
کانت سوژهای ميخواهد که جهان را برای خود متمثل کند ،از مصالح پيشيني خـود بهـرهبـرداری کنـد و
ساختار جهان را بر وفق مصالح خود پيریزی کند .پس جهـان بـهواسـطه منـابع پيشـيني سـوژه متمثـل
مي شود ،اما برای شوپنهاور ،جهان عين تمثل است و تمثل عين ربط سوژه با ابژه و وصف ذاتي این ربـط
ضرورت است ،پس ضرورت در مـتن ادراک حسـي ) (Percetionدریافـت مـيشـود نـه در بـن سـوژه
استعالیي که ادراک حسي را به نحو ضروری فهم ميکند .شوپنهاور اگرچه مانند بارکلي تمام شـناخت را
در ادراک حسي منحصر ميکند ولي در تبيين ضرورت ادارک حسي درمانده نيسـت زیـرا ضـرورت را بـه
تجربه واگذار نميکند و اگرچه مانند کانت به پيشيني بودن ضرورت مياندیشد ولي پيشيني او اسـتعالیي
به معنای کانتي نيست .پيشيني او ذات پدیدار است ،ادراک حسيای است که سوژه از آن آگـاه مـيشـود
پس همه صور پسيني آگاهي خود را در ضمن اصل جهت کافي و بـرای سـوژه آشـکار مـيکننـد و ایـن
آشکار شدن و آشکارکردن معنایي پيشيني دارد ،پس شوپنهاور به بارکلي بازگشتي پساکانتي دارد و اگرچـه
همه چيز را از ادراک حسي آغاز ميکند و در آن منحصر مينماید اما ادراک حسي را در ذات خـود امـری
پيشيني ميداند پس جهان بهنحو پيشيني تمثل من است یا بهعبارتي تمثل در ذات خـود امـری پيشـيني
است .ادارک حسي بدون فهم امکانپذیر نيست  .برخالف نظر کانت ،شهود حسـي بـهخـودیخـود کـور
نيست تا الزم باشد به مدد مقوالت به فهم درآید ،ادراک حسي در ظـرف محسـوس هميشـه بـا فاهمـه
همراه است یا بلکه بگویيم فاهمه هرگز فراتر از ادراک حسي نيست و از آن جدایي ندارد .مخلـص کـالم
اینکه شئ في نفسه خود را در جهان پدیدار ميکند ،پدیدار شدن عين ضرورتیافتن اسـت کـه در ظـرف
اضافه ابژه به سوژه در ضمن اصل جهت کافي آشکار ميگردد پس فاهمه که کشف ضرورت ميکنـد در
تاروپود پدیدار حسي حضور فعال و گسترده دارد.
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پینوشتها
 .8برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به مقاله نگارنده با عنوان «کانت و نظریه ایدههـای فطـری» کـه در
مجله حکمت معاصر ،پژوهشگاه علومانساني و مطالعاتفرهنگي ،سال اول ،شـماره دوم ،بهـار و تابسـتان
 ،8329ص  39 -96منتشر شدهاست.
 .8بزرگنمایيها از نگارنده عقل محض است.
 .3کانت وجه ناپدیدار ابژه را شئ فينفسه ميداند ولي شوپنهاور تفکيك ميان این دو وجه را مسخذ قرار
ميدهد تا وجه ناپدیدار ابژه را به امری خارج از نسبتها اطالق کند ،ابژه صرفا از آن حيث که در نسـبت
با سوژه شناسایي و عملکننده واقع مي شود ابژه متمثل است ،ابژه متمثل ذاتا نسبت و اضـافه اسـت و در
ظرف نسبت معنا دارد و قلمرو نسبت ،قلمرو بالمنازع اصل جهت کافي است ،اما ابژه زماني ابـژه محـض
خوانده مي شود که برای سوژه محض پدیدار شود ،این نحوه پدیدارشدن ابژه برای سوژه فرع نسبت ميان
آنها نيست و طبعا به حوزه شناخت و عمل تعلق ندارد بلکه به ساحت هنر مربوط ميشـود .ایـن مواجهـه
بيواسطه سوژه محض با ابژه محض یعني سوژه و ابژه قبل از نسبت ميان آنهـا ،درواقـع مواجهـه سـوژه
محض یعني هنرمند با تعينات بي واسطه اراده است که شوپنهاور آنها را به مثل افالطوني تعبير مـيکنـد،
پس وجه ناپدیدار ابژه که متضایف با وجه پدیدار آن است ،مثـل افالطـوني یـا تعينـات بـيواسـطه شـئ
فينفسه است نه خود شئ فينفسه.
 .8بزرگنمایيها از نگارنده عقل محض است.
 .6بزرگنمایيها از نگارنده عقل محض است.
 .0بزرگنمایيها از نگارنده عقل محض است.
 .3ایرانيكها از نگارنده جهان به مثابه اراده و تمثل است.
 .2کانت منابع اصلي استعالیي آگاهي روح را سه منبع ميداند ،حس و متخيله و وقوف انساني و ادراک
حسي را بر همدید کثرات از طریق متخيله مبتني ميکند.
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