
 
 
 
 

 

 کانت استعالیی روش از گذار و شوپنهاور

 زاده سیدحمید طالب

 چکیدهچکیده
شناسي عقلي مـذهبان و بـه دنبـال آنهـا      هایي که معرفت با آگاهي از دشواری "کانت "

ای را در فلسفه پيش گرفت و به جای اینکه از روش  تجربي مذهبان به بار آورد، راه تازه
آوردن معرفت یقيني آغاز کند، از امکان معرفت یقيني آغاز کرد. او از تحقيق در  دست به

نتيجـه، از  روش شناخت یقيني که وجه  همت عقلي مذهبان بـود، منصـرف شـد و در    
شناختي فراتر رفت و به جای آن به جستجو بـرای تسسـيس بنيـاني بـرای      حدود معرفت

شناختي پرداخـت و ایـن مهـم را بـا روش اسـتعالیي بـه انجـام رسـانيد. روش          معرفت
طور عام رسيدگي به شرایط پيشـيني امکـان معرفـت یقينـي را محـور       استعالیي که به

شناختي را برطرف کرد، اما به نوبه خود  های معرفت تحقيق خود قرار داد، اگرچه کاستي
درنگ اعتراض پيروان کانت را برانگيخت و باعث شد تا  به نقاط ضعفي مبتال بود که بي
عـين نزدیکـي بـا وی، فاصـله بگيرنـد.       شکني کننـد و در  در عين وفاداری به او، پيمان

با بازگشت مجـدد   "رشوپنهاو"روش استعالیي را به دیالکتيك متحول کرد و  "فيشته"
به بارکلي روش استعالیي کانت را ویران نمود. این نوشتار به چگونگي گذار شوپنهاور از 

دهد که شوپنهاور اگرچه شـرایط اسـتعالیي    پردازد و نشان مي روش استعالیي کانت مي
که کانت مدعي است از منـابع  -های استعالیي کانت  پذیرد ولي با استدالل کانت را مي
مخالف است، همچنين شئ في نفسه و ابـژه   -است وژه استعالیي بدست آوردهمحض س

ئاليسـم تجربـي    کشد و نهایتا  شيوه مستقيم بـارکلي را در ایـده   تمثل را نيز به چالش مي
 گزیند. برمي

 نفسه، ابژه تمثل. کانت، شوپنهاور، روش استعالیي، شئ في :یدیکل واژگان
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 مقدمه

در در  ر محـض حساسـيت و فاهمـه تردیـدی نداشـت و فلسـفه نقـادی را       ر محـض حساسـيت و فاهمـه تردیـدی نداشـت و فلسـفه نقـادی را       بودن صوبودن صو  شوپنهاور در پيشينيشوپنهاور در پيشيني
 کرد:کرد:  انگار ستایش ميانگار ستایش مي  های فلسف  جزمهای فلسف  جزم  خواهيخواهي  کردن زیادهکردن زیاده  آشکارآشکار

انگار و فلسف  نقادی یـا اسـتعالیي   انگار و فلسف  نقادی یـا اسـتعالیي     اکنون هم  اینها به تفاوت اساسي ميان فلسف  جزماکنون هم  اینها به تفاوت اساسي ميان فلسف  جزم»»
 گــردد... بــرای کانــت فلســف  نقــادی بــه شــکل حریــف ایــن شــيو  یکپارچــه  گــردد... بــرای کانــت فلســف  نقــادی بــه شــکل حریــف ایــن شــيو  یکپارچــه    بــازميبــازمي

انگار( درآمد. فلسف  نقادی دقيقاً همـان حقـایق سـرمدی را کـه بـه منزلـ        انگار( درآمد. فلسف  نقادی دقيقاً همـان حقـایق سـرمدی را کـه بـه منزلـ          )فلسف  جزم)فلسف  جزم
دهـد و در  دهـد و در    کننـد، مسـئل  خـود قـرار مـي     کننـد، مسـئل  خـود قـرار مـي       های جزمي عمل ميهای جزمي عمل مي  گونه ساختمانگونه ساختمان  شالود  اینشالود  این
یابد که این خاستگاه به ذهـن آدمـي مربـوط    یابد که این خاستگاه به ذهـن آدمـي مربـوط      کند و سپس ميکند و سپس مي  ها تحقيق ميها تحقيق مي  خاستگاه آنخاستگاه آن

گيرند که به ذهن تعلـق دارنـد و   گيرند که به ذهن تعلـق دارنـد و     هایي سرچشمه ميهایي سرچشمه مي  است. آنها در اینجا کامالً از صورتاست. آنها در اینجا کامالً از صورت
  ««کنــد.کنــد.  ذهــن بــه منظــور ادراک و دریافــت جهــان عينــي آنهــا را در خــود حمــل مــي ذهــن بــه منظــور ادراک و دریافــت جهــان عينــي آنهــا را در خــود حمــل مــي 

(Schopenhauer, 1969, W: 421) 

شود تا با فلسف  استعالیي مخالفـت کنـد،   شود تا با فلسف  استعالیي مخالفـت کنـد،     کند و سبب ميکند و سبب مي  آنچه شوپنهاور را از فلسف  کانت گریزان ميآنچه شوپنهاور را از فلسف  کانت گریزان مي
 کند:کند:  اور اختالف اساسي خود را با کانت در روش فلسفي ترسيم مياور اختالف اساسي خود را با کانت در روش فلسفي ترسيم ميروش فلسفي کانت است. شوپنهروش فلسفي کانت است. شوپنه

کنم، در این واقعيـت اسـت   کنم، در این واقعيـت اسـت     تفاوت اساسي ميان روش کانت و روشي که من دنبال ميتفاوت اساسي ميان روش کانت و روشي که من دنبال مي»»
کند، ولي مـن از شـناخت   کند، ولي مـن از شـناخت     آغاز ميآغاز مي   (Reflective) مستقيم و روّیتيمستقيم و روّیتي  که او از شناخت غيرکه او از شناخت غير

که ارتفاع یـك بـرج را از روی   که ارتفاع یـك بـرج را از روی     توان به شخصي تشبيه کردتوان به شخصي تشبيه کرد  مستقيم و شهودی. او را ميمستقيم و شهودی. او را مي
گيری را مستقيماً روی گيری را مستقيماً روی   گيرد، ولي من مانند کسي هستم که ميل  اندازهگيرد، ولي من مانند کسي هستم که ميل  اندازه  سای  آن اندازه ميسای  آن اندازه مي
که برای مـن  که برای مـن    است، در حالياست، در حاليعلمِ مفاهيم علمِ مفاهيم گذارد. بنابراین، فلسفه برای او گذارد. بنابراین، فلسفه برای او   خود برج کار ميخود برج کار مي
جـت نشـست   جـت نشـست   است که از شناخت ادراکي به منزل  تنها منبـع هرگونـه ح  است که از شناخت ادراکي به منزل  تنها منبـع هرگونـه ح    علم در مفاهيمعلم در مفاهيم

 (Ibid, W: 452- 453)  ««شود.شود.  گيرد و آنگاه در مفاهيم کلي پياده و تثبيت ميگيرد و آنگاه در مفاهيم کلي پياده و تثبيت مي  ميمي

مستقيم و روّیتـي کانـت چيسـت و ایـن روش چـه معـایبي دارد کـه        مستقيم و روّیتـي کانـت چيسـت و ایـن روش چـه معـایبي دارد کـه          اما مقصود شوپنهاور از روش غيراما مقصود شوپنهاور از روش غير
وش وش است؟ کانت تبيين مقاصد فلسفي خود را بـه ر است؟ کانت تبيين مقاصد فلسفي خود را بـه ر   شوپنهاور را به تنگ آورده و ناچار به عدول از آن کردهشوپنهاور را به تنگ آورده و ناچار به عدول از آن کرده

است، ولي جان کـالم  است، ولي جان کـالم    های مختلف روش خود را توصيف کردههای مختلف روش خود را توصيف کرده  استعالیي مستند کرده و اگرچه به مناسبتاستعالیي مستند کرده و اگرچه به مناسبت
« « دستگاه هم  اصول فاهمـه محـض  دستگاه هم  اصول فاهمـه محـض  »»تحت عنوانِ تحت عنوانِ   نقادی عقل محضنقادی عقل محضاو را باید در قطعه مهمي از کتاب او را باید در قطعه مهمي از کتاب 

 جستجو کرد:جستجو کرد:

نـد، چنـين   نـد، چنـين   گنجانگنجان  روی که بنيادهای احکام دیگر را در خود ميروی که بنيادهای احکام دیگر را در خود مي  ایناین  اصول پيشيني فقط ازاصول پيشيني فقط از»»
تر استوار نيستند نيز تر استوار نيستند نيز   هایي برتر و عامهایي برتر و عام  اند، بلکه چون آنها خود بر بنياد شناختاند، بلکه چون آنها خود بر بنياد شناخت  ناميده نشدهناميده نشده
بـاره از برهـان   بـاره از برهـان     حال، ولي این خصلت، آنهـا را بـه یـك   حال، ولي این خصلت، آنهـا را بـه یـك     عينعين  گذاری است. درگذاری است. در  وجه این ناموجه این نام
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کشيده شـود،  کشيده شـود،    تواند به شيو  ابژکتيو پيشتواند به شيو  ابژکتيو پيش  کند، زیرا اگرچه این برهان خود نميکند، زیرا اگرچه این برهان خود نمي  نياز نمينياز نمي  بيبي
شود از اینکـه  شود از اینکـه    همه این مانع نميهمه این مانع نمي  زیرا خود در بُن هرگونه شناخت ابژکتيو قرار دارد، با اینزیرا خود در بُن هرگونه شناخت ابژکتيو قرار دارد، با این
عام، نـاممکن باشـد. ایـن کـار     عام، نـاممکن باشـد. ایـن کـار       طورطور  اقامه برهان از منابع سوبژکتيوِ امکانِ شناختِ ابژه بهاقامه برهان از منابع سوبژکتيوِ امکانِ شناختِ ابژه به

صورت، گزاره در معرض این بدگماني شدید قرار صورت، گزاره در معرض این بدگماني شدید قرار   ایناین  غيرغير  حتي ضرورت جدی دارد، زیرا درحتي ضرورت جدی دارد، زیرا در
 (Kant, 1964, A148-9/ B188)« « دليل است.دليل است.  ادعایي بيادعایي بي  گيرد کهگيرد که  ميمي

 بنا به روش استعالیي، اصول کلي و ضروری پيشينيِ حاکم بر کل قلمرو تجربه که شرایط اسـتعالیي بنا به روش استعالیي، اصول کلي و ضروری پيشينيِ حاکم بر کل قلمرو تجربه که شرایط اسـتعالیي 

 دهند، اموری بدیهي نيستند، بلکه خـود بایـد مسـتند بـه تبيينـي اسـتعالیي       دهند، اموری بدیهي نيستند، بلکه خـود بایـد مسـتند بـه تبيينـي اسـتعالیي         امکان تجربه را به دست ميامکان تجربه را به دست مي
ژه استعالیي دارد. پس روش استعالیي از یك طـرف شـرایط اسـتعالیي    ژه استعالیي دارد. پس روش استعالیي از یك طـرف شـرایط اسـتعالیي    باشند که ریشه در منابع ناب سوباشند که ریشه در منابع ناب سو

 هـای نـاب سـوژ     هـای نـاب سـوژ       کنـد و از طـرف دیگـر، همـان شـرایط را بـا رجـوع بـه سرچشـمه         کنـد و از طـرف دیگـر، همـان شـرایط را بـا رجـوع بـه سرچشـمه           تجربه را معين ميتجربه را معين مي
شود: شيوه ترکيبـي و شـيوه   شود: شيوه ترکيبـي و شـيوه     نماید. تبيين استعالیي به نوب  خود به دو شيوه انجام مينماید. تبيين استعالیي به نوب  خود به دو شيوه انجام مي  استعالیي تبيين مياستعالیي تبيين مي

 تحليلي. تحليلي. 

تواند اعتبار کلـي و ضـروری برخـي مفـاهيم یـا      تواند اعتبار کلـي و ضـروری برخـي مفـاهيم یـا        ت ویژگي تبيين استعالیي این است که ميت ویژگي تبيين استعالیي این است که ميبه نظر کانبه نظر کان
بـدین سـان صـرفاً    بـدین سـان صـرفاً    88  اند، اثبات کند.اند، اثبات کند.  مثابه شروط ضروری شناخت اشياءمثابه شروط ضروری شناخت اشياء  اصولي را که به شکل پيشيني و بهاصولي را که به شکل پيشيني و به

 شود، بدون اینکه ثبوت چنين شناختي احراز شده باشد:شود، بدون اینکه ثبوت چنين شناختي احراز شده باشد:  امکان شناخت پيشيني اشياء موجه ميامکان شناخت پيشيني اشياء موجه مي

 مثابه مفـاهيم پيشـين، بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت        مثابه مفـاهيم پيشـين، بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت          ها بهها به  ي و اعتبار ابژکتيو مقولهي و اعتبار ابژکتيو مقولهدرستدرست»»
 که تجربه به لحاظ صورت اندیشيدن، فقط از طریق آنهـا ممکـن اسـت. آنهـا ضـرورتاً      که تجربه به لحاظ صورت اندیشيدن، فقط از طریق آنهـا ممکـن اسـت. آنهـا ضـرورتاً      

 شـوند، بـه ایـن دليـل کـه اساسـًا تنهـا        شـوند، بـه ایـن دليـل کـه اساسـًا تنهـا          و به شکل پيشيني به ابژ  تجربـه مربـوط مـي   و به شکل پيشيني به ابژ  تجربـه مربـوط مـي   
 توانـد اندیشـيده شـود. پـس اسـتنتاج اسـتعالیيِ       توانـد اندیشـيده شـود. پـس اسـتنتاج اسـتعالیيِ         واسط  آنها هرگونه ابژ  تجربـه مـي  واسط  آنها هرگونه ابژ  تجربـه مـي    بهبه

   هم  مفـاهيم پيشـيني اصـلي دارد کـه کـل پـژوهش بایـد در جهـت آن تنظـيم شـود          هم  مفـاهيم پيشـيني اصـلي دارد کـه کـل پـژوهش بایـد در جهـت آن تنظـيم شـود          
« « تجربه شناخته شوندتجربه شناخته شوندامکان امکان مثابه شروط مثابه شروط   و آن اصل این است که مفاهيم پيشيني باید بهو آن اصل این است که مفاهيم پيشيني باید به

(Ibid, A93-4/ B126).. 

بـه ویژگـي روش اسـتعالیي اشـاره     بـه ویژگـي روش اسـتعالیي اشـاره       کنـد، کنـد،   باروش فلسفي مقایسـه مـي  باروش فلسفي مقایسـه مـي    کانت آنجاکه روش ریاضيات راکانت آنجاکه روش ریاضيات را
 کند:کند:  ميمي

کند، ولـي نـه هرگـز    کند، ولـي نـه هرگـز      عقل محض از طریق مفاهيم فاهمه، اصولي مطمئن را اقامه ميعقل محض از طریق مفاهيم فاهمه، اصولي مطمئن را اقامه مي»»
مستقيم، از رابطـ  ایـن مفـاهيم بـا     مستقيم، از رابطـ  ایـن مفـاهيم بـا       نحو غيرنحو غير  مستقيماً ازمفاهيمِ تنها، بلکه همواره فقط بهمستقيماً ازمفاهيمِ تنها، بلکه همواره فقط به

هـيچکس  هـيچکس    سـان سـان   چيزی که به کلي امکـان احتمـالي دارد؛ یعنـي تجربـه ممکـن، بـدین      چيزی که به کلي امکـان احتمـالي دارد؛ یعنـي تجربـه ممکـن، بـدین      
، صـرفاً از مفـاهيمِ   ، صـرفاً از مفـاهيمِ   ««دهد، علت خـود را دارد دهد، علت خـود را دارد   هر آنچه رخ ميهر آنچه رخ مي»»تواند به این گزاره که تواند به این گزاره که   نمينمي

ای بنيادین بصيرت پيدا کند، اما ایـن گـزاره   ای بنيادین بصيرت پيدا کند، اما ایـن گـزاره     ، به شيوه، به شيوه««علتعلت»»و و « « دادهداده  امر رخامر رخ»»داده شد  داده شد  
شود و نه قضيه، هرچند کـه نيازمنـد دليـل اسـت، زیـرا ایـن گـزاره        شود و نه قضيه، هرچند کـه نيازمنـد دليـل اسـت، زیـرا ایـن گـزاره          خوانده ميخوانده مي« « اصلاصل»»

ست که مبنای برهاني خـویش،یعني تجربـه را،نخسـت خـود ممکـن      ست که مبنای برهاني خـویش،یعني تجربـه را،نخسـت خـود ممکـن      واجداین خصلت اواجداین خصلت ا
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 (Ibid, A737/ B765) « « گرداند، چنانکه همواره باید درتجربه از پيش فرض شود.گرداند، چنانکه همواره باید درتجربه از پيش فرض شود.  ميمي

 آید که:آید که:  دست ميدست مي  از عبارات فوق بهاز عبارات فوق به
ای که صرفا  محتمل است به اصول یقينـي دسـت    عقل محض از نسبت ميان مفاهيم محض با تجربه

 کند.  پيدا مي
 اند. اند بلکه خود نيازمند استدالل اند و نه از جمله مسلمات یا مصادرات ن اصول نه بدیهيای

اند صرفا  از عقل محض یعني منابع ناب سـوژه اسـتعالیي اسـتخراج     ها که طبعا  استعالیي این استدالل
 شود. مي

 بخشند. مي شوند به نحو پيشيني به تجربه امکان وقوعي ها که اصول ناميده مي این استدالل
ای از کاربرد این شيوه را در شرح مابعـدالطبيعي مکـان و زمـان در حسـيات اسـتعالیي مشـاهده       ای از کاربرد این شيوه را در شرح مابعـدالطبيعي مکـان و زمـان در حسـيات اسـتعالیي مشـاهده         نمونهنمونه

کشد تـا اثبـات کنـد مکـان و زمـان کـه شـروط        کشد تـا اثبـات کنـد مکـان و زمـان کـه شـروط          های پيشيني متعددی پيش ميهای پيشيني متعددی پيش مي  کنيم. کانت استداللکنيم. کانت استدالل  ميمي
بخشـند.  بخشـند.    ام مـي ام مـي اند که هر ادراک حسي را قـو اند که هر ادراک حسي را قـو   استعالیي تشخّص ابژه در ظرف حس است، اموری پيشينياستعالیي تشخّص ابژه در ظرف حس است، اموری پيشيني

دهد که شرط استعالیي پدیدار شدن اشياء این است که باید در مواضـع  دهد که شرط استعالیي پدیدار شدن اشياء این است که باید در مواضـع    کانت با این شيو  تبيين نشان ميکانت با این شيو  تبيين نشان مي
های زماني و مکاني خاصي متعين شوند. کانت در تحليل استعالیي و با های زماني و مکاني خاصي متعين شوند. کانت در تحليل استعالیي و با   زماني و مکاني خاص و در نسبتزماني و مکاني خاص و در نسبت

پـردازد و سـپس در ادامـه، حقانيـت     پـردازد و سـپس در ادامـه، حقانيـت       ابتدای از اشکال مختلفِ منطقيِ حکم، به اثبات جدول مقوالت مـي ابتدای از اشکال مختلفِ منطقيِ حکم، به اثبات جدول مقوالت مـي 
دهد که اساساً هيچ چيزی به تجربه دریافت دهد که اساساً هيچ چيزی به تجربه دریافت   کند و نشان ميکند و نشان مي  اطالق مقوالت بر متعلَّقات تجربه را تبيين مياطالق مقوالت بر متعلَّقات تجربه را تبيين مي

ها همگي، در سپهر امکاني منعقـد  ها همگي، در سپهر امکاني منعقـد    شود، مگر اینکه به واسطه مقوالت متعين شده باشد. این استداللشود، مگر اینکه به واسطه مقوالت متعين شده باشد. این استدالل  نمينمي
های مهمي را های مهمي را   جرب  واقع ناظر است. کانت در تحليل اصول، بحثجرب  واقع ناظر است. کانت در تحليل اصول، بحثاست و صرفاً به تجرب  ممکن و نه تاست و صرفاً به تجرب  ممکن و نه ت  شدهشده

کشد که بارزترین نوع شـيو  ترکيبـي تحـت روش اسـتعالیي اسـت و نهایتـًا بـا همـين روش،         کشد که بارزترین نوع شـيو  ترکيبـي تحـت روش اسـتعالیي اسـت و نهایتـًا بـا همـين روش،           پيش ميپيش مي
هایي را برای کانت هایي را برای کانت   کند. رسوخ در منابع سرشار سوبژکتيو، امکان چنين استداللکند. رسوخ در منابع سرشار سوبژکتيو، امکان چنين استدالل  ایدئاليسم تجربي را رد ميایدئاليسم تجربي را رد مي

 است:است:  فراهم کردهفراهم کرده

ما باید نخست منابع سوبژکتيوی که شـالود  پيشـيني امکـان تجربـه را تشـکيل      ما باید نخست منابع سوبژکتيوی که شـالود  پيشـيني امکـان تجربـه را تشـکيل      پس پس »»
ها به دقت ها به دقت   دهند، نه بر طبق سرشت تجربي آنها، بلکه بر حسب سرشت استعالیي آندهند، نه بر طبق سرشت تجربي آنها، بلکه بر حسب سرشت استعالیي آن  ميمي

 (Ibid, A930) « « رسيدگي کنيم.رسيدگي کنيم.

یازد که آن هم تحت روش استعالیي جای دارد، بدین ترتيب کـه  یازد که آن هم تحت روش استعالیي جای دارد، بدین ترتيب کـه    کانت به شيوه دیگری نيز دست ميکانت به شيوه دیگری نيز دست مي  
 دهد. دهد.   گيرد و سپس چگونگي امکان آنها را شرح ميگيرد و سپس چگونگي امکان آنها را شرح مي  های تسليفي پيشين را فرض ميهای تسليفي پيشين را فرض مي  ابتدا بعضي شناختابتدا بعضي شناخت

از این قضایا )قضایای تسليفي مقدم بر تجربه( بسيار هست که با یقـين تردیدناپـذیری   از این قضایا )قضایای تسليفي مقدم بر تجربه( بسيار هست که با یقـين تردیدناپـذیری   »»
ایـم، تحليلـي اسـت، از    ایـم، تحليلـي اسـت، از      پيش گرفتهپيش گرفته است و از آنجا که روشي که ما اکنون دراست و از آنجا که روشي که ما اکنون در  معلوم شدهمعلوم شده
کنيم که، چنين شناسایي تسليفي و عقلي محضي واقعاً موجـود اسـت. امـا    کنيم که، چنين شناسایي تسليفي و عقلي محضي واقعاً موجـود اسـت. امـا      يياینجا آغاز ماینجا آغاز م

باید مورد تحقيق قرار دهيم، مبنای این امکان است و باید بپرسيم چنين باید مورد تحقيق قرار دهيم، مبنای این امکان است و باید بپرسيم چنين   آنچه اکنون ميآنچه اکنون مي
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 ((Kant/ / 1966/46))  ««شناختي چگونه ممکن است.شناختي چگونه ممکن است.

يوه استعالیي را نشان يوه استعالیي را نشان هایي از این شهایي از این ش  کانت در شرح استعالیي مکان و زمان در حسيات استعالیي، نمونهکانت در شرح استعالیي مکان و زمان در حسيات استعالیي، نمونه
دهد که اگر مکان به منزله شـهود  دهد که اگر مکان به منزله شـهود    کند و نشان ميکند و نشان مي  دهد ولي از قضایای ضروری و کلي هندسه آغاز ميدهد ولي از قضایای ضروری و کلي هندسه آغاز مي  ميمي

الحرکه و علم حسـاب را  الحرکه و علم حسـاب را    محض حساسيت نباشد، امکان علم هندسه وجود ندارد. وی همچنين قوانين علممحض حساسيت نباشد، امکان علم هندسه وجود ندارد. وی همچنين قوانين علم
 کند.کند.  بر شهود محض زمان استوار ميبر شهود محض زمان استوار مي

کنـد؛ یکـي در خصـوص    کنـد؛ یکـي در خصـوص      زعم شوپنهاور به دو مشکل الینحل برخورد مـي زعم شوپنهاور به دو مشکل الینحل برخورد مـي   ههاما روش استعالیي کانت باما روش استعالیي کانت ب  
شود که شود که   های آشکاری دچار ميهای آشکاری دچار مي  نفسه و دیگری در خصوص پدیدار. کانت در هر دو مورد به تناقضنفسه و دیگری در خصوص پدیدار. کانت در هر دو مورد به تناقض  شئ فيشئ في

کشاند. در ادامه بحث خواهيم دید که چگونه شوپنهاور با استناد به این کشاند. در ادامه بحث خواهيم دید که چگونه شوپنهاور با استناد به این   بست ميبست مي  فلسف  استعالیي را به بُنفلسف  استعالیي را به بُن
 کشاند.کشاند.  بست ميبست مي  روش استعالیي کانت را به بنروش استعالیي کانت را به بندو مشکل، دو مشکل، 

   نفسهنفسه  ییفف  شئشئ

نفسه بود که این فلسفه از عهده تبيين کـافي آن برنيامـد؛ ایـن    نفسه بود که این فلسفه از عهده تبيين کـافي آن برنيامـد؛ ایـن      چالش بزرگ فلسف  استعالیي، شئ فيچالش بزرگ فلسف  استعالیي، شئ في
ای ناموجه تبدیل کردند و آن را از فلسـف  کانـت جـدا    ای ناموجه تبدیل کردند و آن را از فلسـف  کانـت جـدا      نفسه را به زایدهنفسه را به زایده  بود که فيشته و پيروان او شئ فيبود که فيشته و پيروان او شئ في

، ایدئاليسم استعالیي را به عرص  ایدئاليسم مطلـق کشـاندند. شـوپنهاور امـا در برابـر      ، ایدئاليسم استعالیي را به عرص  ایدئاليسم مطلـق کشـاندند. شـوپنهاور امـا در برابـر      ترتيبترتيب  نموده و بدیننموده و بدین
نفسه را نپـذیرفت و  نفسه را نپـذیرفت و    نفسه تسکيد کرد، ولي نحو  مواجه  کانت با شئ فينفسه تسکيد کرد، ولي نحو  مواجه  کانت با شئ في  بدیل شئ فيبدیل شئ في  فيشته به اهميت بيفيشته به اهميت بي

نـد و  نـد و  صدد بود تا خطاهای کانت را کشف و از آثـارش جـدا ک  صدد بود تا خطاهای کانت را کشف و از آثـارش جـدا ک    دست به کار اصالح اندیش  کانت شد. او دردست به کار اصالح اندیش  کانت شد. او در
نفسه را عنصری نفسه را عنصری   خالف فيشته که شئ فيخالف فيشته که شئ في  ناپذیر اتخاذ کند. برناپذیر اتخاذ کند. بر  دید در این مسير، رویکردی سازشدید در این مسير، رویکردی سازش  الزم ميالزم مي

ترین امتيـاز اندیشـ  کانـت    ترین امتيـاز اندیشـ  کانـت      تابيد، شوپنهاور آن را بزرگتابيد، شوپنهاور آن را بزرگ  دانست و آن را برنميدانست و آن را برنمي  ناسازگار با اندیش  کانت ميناسازگار با اندیش  کانت مي
 دانست.دانست.  ميمي

نفسه وضع کرد، بـه  نفسه وضع کرد، بـه    ر و شئ فير و شئ فيترین امتياز کانت تمایزی است که او ميان پدیداترین امتياز کانت تمایزی است که او ميان پدیدا  بزرگبزرگ»»
تواننـد  تواننـد    ها نمـي ها نمـي   این دليل که ميان ما و اشياء همواره عقل قرار دارد و به همين جهت، آناین دليل که ميان ما و اشياء همواره عقل قرار دارد و به همين جهت، آن

نفسه باشند، شناخته شوند. کانت با این تفکيك نـه تنهـا   نفسه باشند، شناخته شوند. کانت با این تفکيك نـه تنهـا     بر حسب آنچه ممکن است فيبر حسب آنچه ممکن است في
اش تمامي آنچـه را کـه تـاکنون موجـود بـود، پشـت       اش تمامي آنچـه را کـه تـاکنون موجـود بـود، پشـت         به لحاظ عمق و اندیش  استدالليبه لحاظ عمق و اندیش  استداللي

 (Ibid, 418-419) « « رنهاد بلکه ثمرات بسيار مهمي نيز به بار آورد.رنهاد بلکه ثمرات بسيار مهمي نيز به بار آورد.سس

 گيری فلسـف  اسـتعالیي اسـت، کانـت هـم واقعيـت       گيری فلسـف  اسـتعالیي اسـت، کانـت هـم واقعيـت         نفسه کانون شکلنفسه کانون شکل  تفکيك ميان پدیدار و شئ فيتفکيك ميان پدیدار و شئ في
ای اسـت از اسـتدالل اسـتعالیي    ای اسـت از اسـتدالل اسـتعالیي      دهد و این بحث نمونهدهد و این بحث نمونه  نفسه را مورد بحث قرار مينفسه را مورد بحث قرار مي  و هم چيستي شئ فيو هم چيستي شئ في

کند، ولي شوپنهاور به نحـو  بحـث کانـت از شـي     کند، ولي شوپنهاور به نحـو  بحـث کانـت از شـي       ناب سوژه استعالیي اقامه ميناب سوژه استعالیي اقامه مياساس منابع اساس منابع   که کانت برکه کانت بر
 نفسـه مفهـوم آن را   نفسـه مفهـوم آن را     دهد که استدالل اسـتعالیي کانـت بـرای شـئ فـي     دهد که استدالل اسـتعالیي کانـت بـرای شـئ فـي       گرفته و نشان ميگرفته و نشان مي  نفسه خردهنفسه خرده  فيفي

 گـذارد.  گـذارد.    پود جهان پدیداری راهي بـه فراسـوی خـود بـاز نمـي     پود جهان پدیداری راهي بـه فراسـوی خـود بـاز نمـي       وو  زعم شوپنهاور، تارزعم شوپنهاور، تار  کند. بهکند. به  دچار تناقض ميدچار تناقض مي
 ای بگشـاید. بـه   ای بگشـاید. بـه     تواند به بنيـاد تجربـه روزنـه   تواند به بنيـاد تجربـه روزنـه     شده و تماميت تجربه نميشده و تماميت تجربه نمي  ها در درون تجربه احداثها در درون تجربه احداث  هم  راههم  راه
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واسط  بحث قـرار نـداده و توضـيحي روشـن از آن     واسط  بحث قـرار نـداده و توضـيحي روشـن از آن       نفسه را موضوع بينفسه را موضوع بي  گاه خود شئ فيگاه خود شئ في  نظر او کانت هيچنظر او کانت هيچ
گيـری  گيـری    نتيجـه نتيجـه   مستقيم و زیر پوشـش پدیـدار بـه آن پرداختـه و    مستقيم و زیر پوشـش پدیـدار بـه آن پرداختـه و      طور غيرطور غير  است، بلکه همواره بهاست، بلکه همواره به  بدست ندادهبدست نداده

گونه تجربـ  ممکـن تعلـق    گونه تجربـ  ممکـن تعلـق      باشد که به هيچباشد که به هيچ  است که پدیدار یا جهان مرئي باید بنيادی ناپدیدار داشتهاست که پدیدار یا جهان مرئي باید بنيادی ناپدیدار داشته  کردهکرده
نفسه را دارد و نه مفاهيم محض به کاری جـز تـسليف   نفسه را دارد و نه مفاهيم محض به کاری جـز تـسليف     واسط  شئ فيواسط  شئ في  گيرد؛ نه حس یارای دریافت بيگيرد؛ نه حس یارای دریافت بي  نمينمي

آن خبـری نتـوان یافـت، پـس     آن خبـری نتـوان یافـت، پـس       نفسه مجهول مطلقي است که ازنفسه مجهول مطلقي است که از  آیند، پس شئ فيآیند، پس شئ في  های حسي ميهای حسي مي  دریافتدریافت
 توان آن را اثبات کرد؟توان آن را اثبات کرد؟  چگونه ميچگونه مي

دارد، زیرا اگـر نباشـد دسـتگاه شـناخت بـه کـار       دارد، زیرا اگـر نباشـد دسـتگاه شـناخت بـه کـار         نمينمي نفسه دست برنفسه دست بر  ها از شئ فيها از شئ في  کانت با هم  دشواریکانت با هم  دشواری
ای در آن حضور ندارد، چگونه فرآیند ای در آن حضور ندارد، چگونه فرآیند   افتد. دستگاه شناخت که به خودی خود صوری است و هيچ مادهافتد. دستگاه شناخت که به خودی خود صوری است و هيچ ماده  نمينمي

 شود؟شود؟  چگونه به تجرب  عيني منتهي ميچگونه به تجرب  عيني منتهي مي  دهد ودهد و  آگاهي را شکل ميآگاهي را شکل مي

هایي بر حـواس  هایي بر حـواس    چگونه ممکن است قو  شناخت ما به فعليت آید و بيدار شود، اگر ابژهچگونه ممکن است قو  شناخت ما به فعليت آید و بيدار شود، اگر ابژه»»
شد که از یك جهت، تمثالت را توليد کنند و از جهـت دیگـر، فعاليـت    شد که از یك جهت، تمثالت را توليد کنند و از جهـت دیگـر، فعاليـت      ما مؤثر واقع نميما مؤثر واقع نمي

 (Kant, 1964, B1)« « فاهم  ما را برانگيزانند؟فاهم  ما را برانگيزانند؟

نفسه که خود تماماً بيرون از دستگاه شناخت و شرایط استعالیي نفسه که خود تماماً بيرون از دستگاه شناخت و شرایط استعالیي   که شئ فيکه شئ في  تعبير کانت به این معناستتعبير کانت به این معناست
واسط  صور استعالیي حساسيت واسط  صور استعالیي حساسيت   کند و سپس بهکند و سپس به  های حسي سوژه نفوذ ميهای حسي سوژه نفوذ مي  سوژ  شناسایي است، در شریانسوژ  شناسایي است، در شریان

نفسه و قو  شناخت هيچ تماسي با هم پيـدا نکننـد، چگونـه    نفسه و قو  شناخت هيچ تماسي با هم پيـدا نکننـد، چگونـه      شود. اگر شئ فيشود. اگر شئ في  کرده و ادراک ميکرده و ادراک مي  ظهور پيداظهور پيدا
 قو  شناخت بيدار شود و گردون  آن به کار افتد؟قو  شناخت بيدار شود و گردون  آن به کار افتد؟ممکن است ممکن است 

اسـت  اسـت    وسيل  فاهمه محصـور شـده  وسيل  فاهمه محصـور شـده    حساسيت و حيط  آن یعني حيط  ظهورات، چنان بهحساسيت و حيط  آن یعني حيط  ظهورات، چنان به»»
 شـود کـه در آن، اشـياء    شـود کـه در آن، اشـياء      ای مربـوط مـي  ای مربـوط مـي    نفسه، بلکه بـه شـيوه  نفسه، بلکه بـه شـيوه    که فاهمه نه به اشياء فيکه فاهمه نه به اشياء في

 سـت و  سـت و  یابند. ایـن حاصـل کـل حسـيات اسـتعالیي ا     یابند. ایـن حاصـل کـل حسـيات اسـتعالیي ا       منوط به قوام سوبژکتيو ظهور ميمنوط به قوام سوبژکتيو ظهور مي
 این حاصل به نوب  خود با نظر به مفهوم ظهور مستلزم ایـن اسـت کـه چيـزی بایـد بـا       این حاصل به نوب  خود با نظر به مفهوم ظهور مستلزم ایـن اسـت کـه چيـزی بایـد بـا       

نفسه نفسه   تواند چيزی بهتواند چيزی به  نفسه ظاهر نيست، زیرا ظهور نمينفسه ظاهر نيست، زیرا ظهور نمي  ظهور متناظر باشد که خودش فيظهور متناظر باشد که خودش في
و بيرون از شيو  تمثل ما باشد. بنابراین برای اینکه بـه دور باطـل گرفتـار نيـایيم، واژ      و بيرون از شيو  تمثل ما باشد. بنابراین برای اینکه بـه دور باطـل گرفتـار نيـایيم، واژ      

واسط  آن البته حسي اسـت، ولـي   واسط  آن البته حسي اسـت، ولـي     ا با چيزی نشان دهد که تمثل بيا با چيزی نشان دهد که تمثل بيظهور باید نسبتي رظهور باید نسبتي ر
« « ای مستقل از حساسيت.ای مستقل از حساسيت.  نفسه چيزی باشد؛ یعني ابژهنفسه چيزی باشد؛ یعني ابژه  جدای از قوام حساسيت ما باید فيجدای از قوام حساسيت ما باید في

 (Ibid, A252) 

نفسه که نفسه که   گوید که ميان حساسيت استعالیي که وجه سوبژکتيو دارد، با شئ فيگوید که ميان حساسيت استعالیي که وجه سوبژکتيو دارد، با شئ في  کانت از نسبتي سخن ميکانت از نسبتي سخن مي
نفسه به نفسه به   شود، و در این بيان ابایي ندارد که از شئ فيشود، و در این بيان ابایي ندارد که از شئ في  تقل از قوه شناخت است، برقرار ميتقل از قوه شناخت است، برقرار ميای کامالً مسای کامالً مس  ابژهابژه

 ابژه تعبير کند.ابژه تعبير کند.

  –ای که باید خوب بدان توجـه شـود   ای که باید خوب بدان توجـه شـود     نکتهنکته  –با این همه، همواره باید به خاطر داشت با این همه، همواره باید به خاطر داشت »»
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  ،،(To cognize)بشناسـیم بشناسـیم   نفسـه نفسـه   مثابه اشياء فيمثابه اشياء في  ها را بهها را به  توانيم این ابژهتوانيم این ابژه  که اگرچه ما نميکه اگرچه ما نمي

 ، ، ((To think)) بیندیشـیم بیندیشـیم نفسـه  نفسـه    مثابـه اشـياء فـي   مثابـه اشـياء فـي     کم باید بتوانيم به آنهـا بـه  کم باید بتوانيم به آنهـا بـه    ولي دستولي دست
 معنـا بدسـت خواهـد آمـد کـه ظهـور، بـدون        معنـا بدسـت خواهـد آمـد کـه ظهـور، بـدون          صورت ایـن گـزار  بـي   صورت ایـن گـزار  بـي     ایناین  که در غيرکه در غير  چراچرا

شود. پس نقادی ما در تعليم این معنا دچار خطا نيست که ابژه شود. پس نقادی ما در تعليم این معنا دچار خطا نيست که ابژه   چيزی است که ظاهر ميچيزی است که ظاهر مي
   «.«.88  ..نفسـه نفسـه   منزل  شئ فـي منزل  شئ فـي   منزل  ظهور و بهمنزل  ظهور و به  کرد؛ یعني بهکرد؛ یعني بهوجهي اخذ وجهي اخذ   معنایي دومعنایي دوباید به باید به را را 

(Ibid, Bxxvii) 

گونـه شـناختي از آن   گونـه شـناختي از آن     کشد دو وجه دارد؛ یك وجه آن ناپيداسـت و هـيچ  کشد دو وجه دارد؛ یك وجه آن ناپيداسـت و هـيچ    ای که کانت به تصویر ميای که کانت به تصویر مي  ابژهابژه
 ممکن نيست، غير از مفهومي که با خودش در تعارض نيست و از این حيث صرفاً به معنای امکان عـام ممکن نيست، غير از مفهومي که با خودش در تعارض نيست و از این حيث صرفاً به معنای امکان عـام 

شـود. پـس ابـژه    شـود. پـس ابـژه      ، و یك وجه آن پيداست و در تحت شرایط استعالیي سوژه شناخته مي، و یك وجه آن پيداست و در تحت شرایط استعالیي سوژه شناخته مياستاست قابل تصورقابل تصور
نفسه دو واقعيت مستقل از یکـدیگر  نفسه دو واقعيت مستقل از یکـدیگر    وجهي است. ابژه و شئ فيوجهي است. ابژه و شئ في  حال، دوحال، دو  عينعين  برای کانت واقعيتي واحد و دربرای کانت واقعيتي واحد و در

شود و دیگری برای هميشه از دسترس تجربه خارج است، بلکـه ایـن   شود و دیگری برای هميشه از دسترس تجربه خارج است، بلکـه ایـن     نيستند که یکي در تجربه ظاهر مينيستند که یکي در تجربه ظاهر مي
نفسه( به ظهور و بطون واقعيت واحدی داللت دارند، نه بـه دو امـر جـدا و متبـاین. در     نفسه( به ظهور و بطون واقعيت واحدی داللت دارند، نه بـه دو امـر جـدا و متبـاین. در       و )ابژه و شئ فيو )ابژه و شئ فيدد

شـود، شـرایط   شـود، شـرایط     نفسـه برقـرار مـي   نفسـه برقـرار مـي     نسبتي که ميان سوژه به منزل  مقام جمع شرایط استعالیي با شـئ فـي  نسبتي که ميان سوژه به منزل  مقام جمع شرایط استعالیي با شـئ فـي  
مطابقـت نـدارد،   مطابقـت نـدارد،     نفسـه آن نفسـه آن   آورد که هرگز با واقعيت شئ و وجه فيآورد که هرگز با واقعيت شئ و وجه في  استعالیي سوژه، وجهي را به ظهور مياستعالیي سوژه، وجهي را به ظهور مي

شود. پس شـئ،  شود. پس شـئ،    بلکه وجهي لیيره دارد و صرفاً برای سوژه و تحت شرایط و حدود پيشيني سوژه ظاهر ميبلکه وجهي لیيره دارد و صرفاً برای سوژه و تحت شرایط و حدود پيشيني سوژه ظاهر مي
وجه متباعد از یـك حقيقـت واحدانـد.    وجه متباعد از یـك حقيقـت واحدانـد.      مراتب طولي یك حقيقت واحد نيستند، بلکه دو مراتب طولي یك حقيقت واحد نيستند، بلکه دو   این ظهور و بطونْاین ظهور و بطونْ

آیـد، و از آن حيـث   آیـد، و از آن حيـث     به ظهور نميبه ظهور نمينفسه است، همواره بطون است و هرگز نفسه است، همواره بطون است و هرگز   نفسه از آن حيث که فينفسه از آن حيث که في  شئ فيشئ في
نفسـه و بطـون نبـوده و همـواره ظـاهر      نفسـه و بطـون نبـوده و همـواره ظـاهر        شود و لیيره است، هرگز فيشود و لیيره است، هرگز في  که در ظرف اضافه به سوژه واقع ميکه در ظرف اضافه به سوژه واقع مي

 است.است.
خواهـد کـه هميشـه در    خواهـد کـه هميشـه در      ای ميای مي  نفسهنفسه  پس کانت خواه ناخواه با معنایي متناقض روبروست؛ کانت شئ فيپس کانت خواه ناخواه با معنایي متناقض روبروست؛ کانت شئ في

حال بر سوژه اثر بگـذارد و سـوژه   حال بر سوژه اثر بگـذارد و سـوژه     عينعين  شود، ولي درشود، ولي دربطون باشد و هرگز کنه و وجه آن برای سوژه آشکار نبطون باشد و هرگز کنه و وجه آن برای سوژه آشکار ن
آورد. کانت از نسبت تضایف ظهور و بطون یا پدیدار و ناپدیدار، به ضرورتِ این دو حيث آورد. کانت از نسبت تضایف ظهور و بطون یا پدیدار و ناپدیدار، به ضرورتِ این دو حيث   آن را به ظهور درآن را به ظهور در

نفسه و ناپيداست و هم لیيره و آشکار اسـت و ایـن   نفسه و ناپيداست و هم لیيره و آشکار اسـت و ایـن     کند که هم فيکند که هم في  کند و واقعيتي را اثبات ميکند و واقعيتي را اثبات مي  استدالل مياستدالل مي
 است.است.  ید شوپنهاور پنهان نماندهید شوپنهاور پنهان نماندهتناقضي است که از دتناقضي است که از د

بسـت شـئ   بسـت شـئ     به نظر شوپنهاور، تضایف ظهور و بطون نباید منجر به تناقض در واقعيت واحد شود و بـن به نظر شوپنهاور، تضایف ظهور و بطون نباید منجر به تناقض در واقعيت واحد شود و بـن   
توان با حفت توان با حفت   است. چگونه مياست. چگونه مي  نفسه از آنجاست که کانت آن را به درستي تبيين نکرده و به بيراهه رفتهنفسه از آنجاست که کانت آن را به درستي تبيين نکرده و به بيراهه رفته  فيفي

ای ای   نفسـه نفسـه   توان هم شئ فيتوان هم شئ في  بست خالص کرد؟ چگونه ميبست خالص کرد؟ چگونه مي  نفسه را از این بننفسه را از این بن  دو وجه ظاهر و باطن، شئ فيدو وجه ظاهر و باطن، شئ في
 داشت که تجربه به آن راه ندارد و هم تمثالتي داشت که بر آن شئ ناپدیدار اتکاء دارند؟داشت که تجربه به آن راه ندارد و هم تمثالتي داشت که بر آن شئ ناپدیدار اتکاء دارند؟

است. شوپنهاور بـه خـوبي   است. شوپنهاور بـه خـوبي     داند که از معنای ابژه غفلت کردهداند که از معنای ابژه غفلت کرده  شوپنهاور اشتباه اصلي کانت را در این ميشوپنهاور اشتباه اصلي کانت را در این مي  
اند، یا به عبارتي، سوژه و ابژه صرفاً به اضافه اند، یا به عبارتي، سوژه و ابژه صرفاً به اضافه   ه و ابژه مضاف حقيقيه و ابژه مضاف حقيقياست که مفاهيم سوژاست که مفاهيم سوژ  التفات پيدا کردهالتفات پيدا کرده

نفسـه ذاتـاً   نفسـه ذاتـاً     است. شئ فـي است. شئ فـي   ها را مضاف مشهوری تلقي کردهها را مضاف مشهوری تلقي کرده  که کانت آنکه کانت آن  حقيقي معنا دارند و بس؛ در حاليحقيقي معنا دارند و بس؛ در حالي
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تواند در هيچ نسبتي وارد شود، زیرا انقالب در هویت محال است. اما تعبير کانـت از  تواند در هيچ نسبتي وارد شود، زیرا انقالب در هویت محال است. اما تعبير کانـت از      نفسه است و نمينفسه است و نمي  فيفي
نفسه چيزی است که در نسبت با سوژه واقع شده و ابژه بـودن آن فـرع بـر ایـن نسـبت اسـت و       نفسه چيزی است که در نسبت با سوژه واقع شده و ابژه بـودن آن فـرع بـر ایـن نسـبت اسـت و         فيفي  شئشئ
شود شود   نفسه با سوژه اضافه پيدا کند بر آن بار مينفسه با سوژه اضافه پيدا کند بر آن بار مي  روی، ابژه عنواني است که صرفاً پس از اینکه شئ فيروی، ابژه عنواني است که صرفاً پس از اینکه شئ في  ایناین  ازاز

مقـام جمـع   مقـام جمـع     شود. همچنـين سـوژ  کانـت ذاتـاً    شود. همچنـين سـوژ  کانـت ذاتـاً      نفسه به مضاف مشهوری متصف به ابژه مينفسه به مضاف مشهوری متصف به ابژه مي  یعني شئ فيیعني شئ في
رسد و گردون  آن از سـکون بـه   رسد و گردون  آن از سـکون بـه     نفسه به فعليت مينفسه به فعليت مي  شرایط استعالیي تجربه است که در نسبت با شئ فيشرایط استعالیي تجربه است که در نسبت با شئ في

نفسه بر آن است و سوژه نفسه بر آن است و سوژه   آید. پس در تلقي کانتي، سوژه شدن سوژه نيز فرع بر تسثير شئ فيآید. پس در تلقي کانتي، سوژه شدن سوژه نيز فرع بر تسثير شئ في  حرکت در ميحرکت در مي
دهـد، واقـع آن   دهـد، واقـع آن     د تصریح قرار ميد تصریح قرار مياین وصف را به شکل ثانوی دارد. ولي، چنانکه شوپنهاور به درستي موراین وصف را به شکل ثانوی دارد. ولي، چنانکه شوپنهاور به درستي مور

تواند فراتر از نسبت با تواند فراتر از نسبت با   است که نه سوژه برای سوژه شدن به چيزی غير خودش نيازمند است و نه ابژه مياست که نه سوژه برای سوژه شدن به چيزی غير خودش نيازمند است و نه ابژه مي
گيرد و اطـالق عنـوان ابـژه بـر آن     گيرد و اطـالق عنـوان ابـژه بـر آن       نفسه هرگز در نسبت قرار نمينفسه هرگز در نسبت قرار نمي  سوژه هویتي داشته باشد. پس شئ فيسوژه هویتي داشته باشد. پس شئ في

 اشتباهي بزرگ است.اشتباهي بزرگ است.

تواند ابژه باشد، که البته کانـت  تواند ابژه باشد، که البته کانـت    ی پذیرفته شود، هرگز نميی پذیرفته شود، هرگز نمياا  نفسهنفسه  اگر قرار است شئ فياگر قرار است شئ في»»
ای ذاتـاً متفـاوت   ای ذاتـاً متفـاوت     ای باید در حوزهای باید در حوزه  نفسهنفسه  است. چنين شئ فياست. چنين شئ في  همواره آن را ابژه فرض کردههمواره آن را ابژه فرض کرده

نفسه نيز همـان  نفسه نيز همـان    از تمثل )شناختن و شناخته شدن( قرار گيرد. در خصوص اثبات شئ فياز تمثل )شناختن و شناخته شدن( قرار گيرد. در خصوص اثبات شئ في
ت پيشيني قانون عليت. هـردو نظریـه   ت پيشيني قانون عليت. هـردو نظریـه   داده که در مورد اثبات ماهيداده که در مورد اثبات ماهي  اتفاقي برای کانت رخاتفاقي برای کانت رخ
شان نادرست و از قماش اسـتنتاج درسـت از مقـدمات نادرسـت     شان نادرست و از قماش اسـتنتاج درسـت از مقـدمات نادرسـت       صحيح است، اما برهانصحيح است، اما برهان

 (Schopenhauer, 1969, W1: 503)««است.است.

 کشد:کشد:  نفسه بدین شکل به چالش مينفسه بدین شکل به چالش مي  بنابراین شوپنهاور استدالل استعالیي کانت را برای شئ فيبنابراین شوپنهاور استدالل استعالیي کانت را برای شئ في
توان آن را ابژه تصور  شود و نمي ت، در نسبت با سوژه وارد نمينفسه اس نفسه از آن حيث که في شئ في

 کرد.
 وجه شسن شناختي اعم از شناختن یا شناخته شدن ندارد. هيچ نفسه به شئ في

نفسـه و سـوژه را بـه دو قلمـرو      شود که شـئ فـي   تضایف ظهور و بطون یا پدیدار و ناپدیدار سبب نمي
 .3س ميان آنها ارتباطي برقرار شودمتباین در عرض یکدیگر تقسيم کنيم تا سپ

 اسـت.  اسـت.    ای از اسـتدالل اسـتعالیي را بکـار بـرده    ای از اسـتدالل اسـتعالیي را بکـار بـرده      نفسه نمونهنفسه نمونه  شود که کانت در اثبات شئ فيشود که کانت در اثبات شئ في  مالحظه ميمالحظه مي
 طـور عـام بـه نـومن و     طـور عـام بـه نـومن و       بنياد تفکيـك هرگونـه ابـژه بـه    بنياد تفکيـك هرگونـه ابـژه بـه    »»عنوانِ عنوانِ   در بخشي تحتدر بخشي تحت  وی در تحليل استعالیيوی در تحليل استعالیي

 ,Kant, 1964)نفسـه را تبيـين کنـد )ر.ک:    نفسـه را تبيـين کنـد )ر.ک:      است تـا شـئ فـي   است تـا شـئ فـي     های محض کوشيدههای محض کوشيده  با استداللبا استدالل« « فنومنفنومن

A235/ B294.. 
نفسه خالي از تناقض است و در نتيجه مفهومي ممکن است ولي با  اگرچه به نظر کانت مفهوم شئ في

نفسه جلوگيری کند و این مفهوم  این همه استدالل استعالیي کانت نتوانست از تناقض در مفهوم شئ في
 داند. بست را ناشي از روش استعالیي کانت مي شوپنهاور این بنبست کشيده شد.  در نهایت به بن

وسيل  یك تناقض استنتاج کرد و تاوان ایـن کـار را   وسيل  یك تناقض استنتاج کرد و تاوان ایـن کـار را     نفسه را نه از راهي درست، بلکه بهنفسه را نه از راهي درست، بلکه به  کانت، شئ فيکانت، شئ في»»
ــت   ــرّر و مقاوم ــالت مک ــا حم ــز ب ــت  ني ــرّر و مقاوم ــالت مک ــا حم ــز ب ــاليم    ني ــراین بخــش از تع ــه ب ــذیری ک ــاليم  ناپ ــراین بخــش از تع ــه ب ــذیری ک ــي  ناپ ــياش م ــت.  اش م ــد، پرداخ ــت.ش ــد، پرداخ « « ش
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(Schopenhauer, 1969, W1: 422) 

 تمثلتمثل  ابژهابژه

دهد تا پدیدارها دهد تا پدیدارها   کند و امکان ميکند و امکان مي  روش استعالیي کانت در حوزه پدیداری مالک ابژکتيویته را تعيين ميروش استعالیي کانت در حوزه پدیداری مالک ابژکتيویته را تعيين مي
به شکل ابژکتيو متحقق شوند. روش استعالیي فقط به اثبات پيشيني بودن عناصر محض شهود و فاهمه به شکل ابژکتيو متحقق شوند. روش استعالیي فقط به اثبات پيشيني بودن عناصر محض شهود و فاهمه 

آنها هم سازگار اسـت و اعتبـار   آنها هم سازگار اسـت و اعتبـار     کند، زیرا صِرف پيشيني بودن عناصر محض با سوبژکتيو بودنکند، زیرا صِرف پيشيني بودن عناصر محض با سوبژکتيو بودن  بسنده نميبسنده نمي
تواند مفيد ضرورت محتوای تجربه باشد و اگر محتوای تجربـه فاقـد حيـث    تواند مفيد ضرورت محتوای تجربه باشد و اگر محتوای تجربـه فاقـد حيـث      سوبژکتيو عناصر پيشيني نميسوبژکتيو عناصر پيشيني نمي

ضرورت باشد، شناخت، ثبوتاً اعتبار نداشته و نخواهد توانست با جهـان واقعـي پيونـد برقـرار کنـد. وجـه       ضرورت باشد، شناخت، ثبوتاً اعتبار نداشته و نخواهد توانست با جهـان واقعـي پيونـد برقـرار کنـد. وجـه       
کنـد و چيـزی نيسـت کـه کانـت را      کنـد و چيـزی نيسـت کـه کانـت را        اليسم را نفي نمياليسم را نفي نميسوبژکتيوِ صرفِ صور پيشيني تجربه به تنهایي ایدئسوبژکتيوِ صرفِ صور پيشيني تجربه به تنهایي ایدئ

 خرسند سازد.خرسند سازد.

اند کـه از نخسـتين لحظـه    اند کـه از نخسـتين لحظـه      اگر کسي بگوید مقوالت، استعدادهای سوبژکتيوِ اندیشيدناگر کسي بگوید مقوالت، استعدادهای سوبژکتيوِ اندیشيدن»»
هـا بـا   هـا بـا     است که کـاربرد آن است که کـاربرد آن   اند و خالق ما آنها را چنان نظم دادهاند و خالق ما آنها را چنان نظم داده  وجودمان در ما تعبيه شدهوجودمان در ما تعبيه شده

کند. در چنين موردی کند. در چنين موردی   د، دقيقاً تطبيق ميد، دقيقاً تطبيق ميرورو  قوانين طبيعت که تجربه بر آن پایه پيش ميقوانين طبيعت که تجربه بر آن پایه پيش مي

که ذاتي مفهوم آنهاست، خواهند بود؛ زیرا بـرای مثـال مفهـوم    که ذاتي مفهوم آنهاست، خواهند بود؛ زیرا بـرای مثـال مفهـوم      ضرورتیضرورتیها فاقد ها فاقد   مقولهمقوله

دارد، اگر بر پای  دارد، اگر بر پای    شده، ضرورت معلول را بيان ميشده، ضرورت معلول را بيان مي  فرضفرض  علت، که تحت یك شرط از پيشعلت، که تحت یك شرط از پيش
ت و تمـثالت  ت و تمـثالت  اسـ اسـ   ای ضرورت سوبژکتيو استوار باشد که بدون مبنا در ما تعبيه شـده ای ضرورت سوبژکتيو استوار باشد که بدون مبنا در ما تعبيه شـده   گونهگونه

تجربي معيني را بر طبق چنين قاعد  نسبتي به یکدیگر پيوند دهد، به مفهومي دروغين تجربي معيني را بر طبق چنين قاعد  نسبتي به یکدیگر پيوند دهد، به مفهومي دروغين 
 (Kant, 1964, B167-8) «. «. 88بدل خواهد شدبدل خواهد شد

ترین استدالل کانت عليه ایدئاليسم بارکلي نيز همين است کـه مقولـ  عليـت ضـامن ابژکتيویتـ       ترین استدالل کانت عليه ایدئاليسم بارکلي نيز همين است کـه مقولـ  عليـت ضـامن ابژکتيویتـ         مهممهم  
 ..تجربه است، وگرنه جهان خارج رؤیایي بيش نبودتجربه است، وگرنه جهان خارج رؤیایي بيش نبود

 اگر من امر مقـدم را وضـع کـنم و رویـداد ضـروتًا از آن ناشـي نشـود، در ایـن حـال          اگر من امر مقـدم را وضـع کـنم و رویـداد ضـروتًا از آن ناشـي نشـود، در ایـن حـال          »»
 آن را فقط باید یـك بـازی سـوبژکتيِو تخيـل خـود تلقـي کـنم و اگـر همچنـان آن را          آن را فقط باید یـك بـازی سـوبژکتيِو تخيـل خـود تلقـي کـنم و اگـر همچنـان آن را          

 مثابه چيـزی ابژکتيـو )عينـي( متمثـل کـنم، بایـد آن را رؤیـایي محـض         مثابه چيـزی ابژکتيـو )عينـي( متمثـل کـنم، بایـد آن را رؤیـایي محـض           برای خودم بهبرای خودم به
ارت است از شرط اعتبار ابژکتيوِ احکـام تجربـي   ارت است از شرط اعتبار ابژکتيوِ احکـام تجربـي   رو نسبت علت به معلول عبرو نسبت علت به معلول عب  ایناین  بنامم. ازبنامم. از

 (Ibid, B247/ A202). « « ماما

بنابراین، روش استعالیي شناخت ابژکتيو را در کانون استدالالت خود قرار داده و مدعي طرد ایدئاليسم بنابراین، روش استعالیي شناخت ابژکتيو را در کانون استدالالت خود قرار داده و مدعي طرد ایدئاليسم   
صـورت چيـزی از ابژکتيویتـه در    صـورت چيـزی از ابژکتيویتـه در      یا وجه سوبژکتيو مقوالت فاهمه است. اگر مقوالت فطری بودند، در اینیا وجه سوبژکتيو مقوالت فاهمه است. اگر مقوالت فطری بودند، در این

که کانت صـرفاً بـه ابژکتيویتـ  تجربـه اهميـت      که کانت صـرفاً بـه ابژکتيویتـ  تجربـه اهميـت        حاليحالي  دادند، دردادند، در  ها نبود و فقط کيفيت فهم ما را نشان ميها نبود و فقط کيفيت فهم ما را نشان ميآنآن
 داند. داند.   دهد و مقوالت را مقوم شيئيت اشياء ميدهد و مقوالت را مقوم شيئيت اشياء مي  ميمي



 زاده سیدحمید طالب 9191

(Seyyed Hamid Talebzadeh) 

 

 است:است:  پس ایدئاليسم استعالیي کانت بر دو اصل استوار است که کانت برای آنها اقام  برهان کردهپس ایدئاليسم استعالیي کانت بر دو اصل استوار است که کانت برای آنها اقام  برهان کرده  
 شناسيم. ی تسليفي مقدم بر تجربه ميما متعلقات تجربه را با قضایا
 کنـد؛ یعنـي ضـرورت ابژکتيـو      شناسيم، ضرورتا  دربـار  اشـياء صـدق مـي     هر آنچه مقدم بر تجربه مي

 . 6دارد
نامد. ابژ  نامتعين ابژه نامد. ابژ  نامتعين ابژه   شود و کانت آن را ظهور یا ابژ  نامتعين ميشود و کانت آن را ظهور یا ابژ  نامتعين مي  ابژه ابتدا در شهود حسي دریافت ميابژه ابتدا در شهود حسي دریافت مي  

حسي است و هنوز با مقوالت فاهمه سروکاری نـدارد. ابـژ  نـامتعين    حسي است و هنوز با مقوالت فاهمه سروکاری نـدارد. ابـژ  نـامتعين    است از آن حيث که در ظرف شهود است از آن حيث که در ظرف شهود 
 است. اما:است. اما:  ناميدهناميده  ((Synopsis)) ««همدیدهمدید»»متناظر با حس مشترک است و کانت بر وفق فلسف  خود آن را متناظر با حس مشترک است و کانت بر وفق فلسف  خود آن را 

ــور اســـت و فاهمـــه بـــدون شـــهود تهـــي اســـت  »» ــور اســـت و فاهمـــه بـــدون شـــهود تهـــي اســـت  شـــهود بـــدون فاهمـــه کـ  « « شـــهود بـــدون فاهمـــه کـ
.(Ibid, A239/B2298) 

فاهم  بدون شهود، مفاهيم محضي است که شروط اسـتعالیي  فاهم  بدون شهود، مفاهيم محضي است که شروط اسـتعالیي  شهود بدون فاهمه ابژ  نامتعين است و شهود بدون فاهمه ابژ  نامتعين است و 
 شود.شود.  که واقعيت ابژکتيو آنها در متن تجربه ظاهر ميکه واقعيت ابژکتيو آنها در متن تجربه ظاهر مي  طوریطوری  اند، بهاند، به  تجربه ممکنتجربه ممکن

شهودِ بدون فاهمه یا ابژ  نامتعين در مرحل  حس مشترک فاقد ارزش شناخت است، زیرا چيزی در آن شهودِ بدون فاهمه یا ابژ  نامتعين در مرحل  حس مشترک فاقد ارزش شناخت است، زیرا چيزی در آن   
کنـد، شـهود   کنـد، شـهود     ری تخيلي است یا از واقعيـت حکایـت مـي   ری تخيلي است یا از واقعيـت حکایـت مـي   دهد که آیا این ادراک امدهد که آیا این ادراک ام  خود نشان نميخود نشان نمي  خودیخودی  بهبه

دهد. تخيالت و دهد. تخيالت و   تواند صرفاً سوبژکتيو و زایيده ذهن باشد و چيزی از واقعيت را نشان نميتواند صرفاً سوبژکتيو و زایيده ذهن باشد و چيزی از واقعيت را نشان نمي  بدون فاهمه ميبدون فاهمه مي
تواند در شهود محض زمان و مکان عرضه شود، بدون آنکه واقعيتي دربرداشته باشد؛ تواند در شهود محض زمان و مکان عرضه شود، بدون آنکه واقعيتي دربرداشته باشد؛   تفنّنات ذهن نيز ميتفنّنات ذهن نيز مي

شود، شهودی است فاقد بصيرت، شود، شهودی است فاقد بصيرت،   يز است یعني وجه ابژکتيو در آن دیده نمييز است یعني وجه ابژکتيو در آن دیده نميشهود حسي خودش فاقد تميشهود حسي خودش فاقد تمي
 یعني شهود کور است.یعني شهود کور است.

آینـد، نـامتعين بـاقي    آینـد، نـامتعين بـاقي      ظهورات که در پي یکـدیگر مـي  ظهورات که در پي یکـدیگر مـي    نسبت ابژکتیونسبت ابژکتیودر ادراک تنها )ابژ  نامتعين(، در ادراک تنها )ابژ  نامتعين(، »»

ینکـه آیـا ایـن    ینکـه آیـا ایـن    آیند، امـا ا آیند، امـا ا   ماند. دریافت کثرات ظهور همواره متوالي است، تمثالت اجزاء در پي هم ميماند. دریافت کثرات ظهور همواره متوالي است، تمثالت اجزاء در پي هم مي  ميمي
وسـيل  خـود شـهود معلـوم     وسـيل  خـود شـهود معلـوم       ای ثانوی است برای تسمل که بهای ثانوی است برای تسمل که به  آیند، نکتهآیند، نکته  دنبال هم ميدنبال هم مي  تمثالت در ابژه نيز بهتمثالت در ابژه نيز به

توان همه چيز و حتي هر تمثلي را از آن حيث که به آن آگاهيم، ابژه )شئ( ناميد، ولـي  توان همه چيز و حتي هر تمثلي را از آن حيث که به آن آگاهيم، ابژه )شئ( ناميد، ولـي    شود. البته ميشود. البته مي  نمينمي
نـه تـا آنجـا کـه ظهـورات      نـه تـا آنجـا کـه ظهـورات        –باید داللـت کنـد   باید داللـت کنـد     اینکه واژ  ابژه )شئ واقعي( در مورد ظهورات به چه چيزاینکه واژ  ابژه )شئ واقعي( در مورد ظهورات به چه چيز

  –کنند کنند   گذاری( ميگذاری( مي  اند، بلکه صرفاً تا آنجا که یك ابژه )یا شئ واقعي( را متعين )ناماند، بلکه صرفاً تا آنجا که یك ابژه )یا شئ واقعي( را متعين )نام  مثابه تمثالت( اشياءمثابه تمثالت( اشياء  )به)به
 ..(Ibid, B234-5)« « 00ترتر  امری است درخور پژوهشي ژرفامری است درخور پژوهشي ژرف

توان بـا رجـوع بـه    توان بـا رجـوع بـه      ن دليل نمين دليل نميآید و به هميآید و به همي  دست نميدست نمي  ها بهها به  حيث ابژکتيو ظهورات با استناد به خود آنحيث ابژکتيو ظهورات با استناد به خود آن  
هـا  هـا    های حسيِ محض به جنبه حکایي آنها از واقعيت اطمينان یافت. واقعيت تمثالت در وجـود آن های حسيِ محض به جنبه حکایي آنها از واقعيت اطمينان یافت. واقعيت تمثالت در وجـود آن   دریافتدریافت

« « کـان ناقصـه  کـان ناقصـه  »»و مفـاد  و مفـاد  « « مـای حقيقـي  مـای حقيقـي  »»شود، بلکه در شود، بلکه در   در نشئ  حس یعني در مفاد کان تامه نمایان نميدر نشئ  حس یعني در مفاد کان تامه نمایان نمي
و در ضمن حکم تسليفي مقدم بر تجربه متعين و در ضمن حکم تسليفي مقدم بر تجربه متعين   تحت شرایط استعالیيتحت شرایط استعالیي« « کان ناقصهکان ناقصه»»گردد. مفاد گردد. مفاد   آشکار ميآشکار مي

شود. وجه ابژکتيو تمثالت را باید در امکان اطالق مقوالت فاهمه بـر آنهـا جسـتجو کـرد. مـا هرگـز       شود. وجه ابژکتيو تمثالت را باید در امکان اطالق مقوالت فاهمه بـر آنهـا جسـتجو کـرد. مـا هرگـز         ميمي
منزل  امـر واقـع بپـذیریم،    منزل  امـر واقـع بپـذیریم،      کند، بهکند، به  های قطاری را که بر روی ریل حرکت ميهای قطاری را که بر روی ریل حرکت مي  نميتوانيم توالي تمثالت واگننميتوانيم توالي تمثالت واگن

رو رو   ایـن ایـن   داشته باشيم که تحت قوانين مقول  عليت در حرکـت اسـت؛ از  داشته باشيم که تحت قوانين مقول  عليت در حرکـت اسـت؛ از  بدون آنکه از قطار مفهوم جوهری بدون آنکه از قطار مفهوم جوهری 
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آیـد.  آیـد.    گيرد و از حالت نامتعين به متعـين درمـي  گيرد و از حالت نامتعين به متعـين درمـي    ادراک فقط به مدد مفاهيم محض، وجه ابژکتيو به خود ميادراک فقط به مدد مفاهيم محض، وجه ابژکتيو به خود مي
 بنابراین، شناخت با مفاهيم محض باید توأم شود.بنابراین، شناخت با مفاهيم محض باید توأم شود.

يم که در کثرات شهود، وحدت تسليفي را يم که در کثرات شهود، وحدت تسليفي را شناسشناس  ای را ميای را مي  توانيم بگویيم که ابژهتوانيم بگویيم که ابژه  ما فقط و فقط زماني ميما فقط و فقط زماني مي»»
اعمال کرده باشيم، ولي این وحدت ناممکن خواهد بود اگر شهود نتواند از رهگذر کارکرد تسليف، بر طبـق  اعمال کرده باشيم، ولي این وحدت ناممکن خواهد بود اگر شهود نتواند از رهگذر کارکرد تسليف، بر طبـق  

گرداند گرداند   سازد و مفهومي را ممکن ميسازد و مفهومي را ممکن مي  ای توليد شود که بازسازی کثرات را به طور پيشيني ضروری ميای توليد شود که بازسازی کثرات را به طور پيشيني ضروری مي  قاعدهقاعده
 (Ibid, A105)   ««شوند.شوند.  متحد ميمتحد ميکه در آن مفهوم، این کثرات با هم که در آن مفهوم، این کثرات با هم 

ترتيب مسائلي پيش ترتيب مسائلي پيش   برد و بدینبرد و بدین  پيداست که کانت ابژکتيویته یا شيئيت شئ را به صورت آن تحویل ميپيداست که کانت ابژکتيویته یا شيئيت شئ را به صورت آن تحویل مي  
 آید که نباید از نظر دور داشت:آید که نباید از نظر دور داشت:  ميمي
 شـرط خواهـد داشـت. صـورت  البشـرط       اگر شيئيت شئ به صورت باشد، صورت نـاگزیر حيـث البـه    

واسـط  آن، شـئ همـان اسـت کـه       اهيت شئ است و وجه معقول دارد و بـه نزد ارسطو، کلي طبيعي یا م
شـود. صـورت    هست. اما نزد ارسطو کلي طبيعي در متن ادراک حسي یعني در حس مشترک، منطبع مـي 

شـود و ذهـن کـه     مثابه عصار  حس مشترک و همراه با آن به قو  شناخت وارد مي شئ یا کلي طبيعي به
کنـد و عصـاره آن    زند، آن را تصـفيه مـي   وارض محسوس را از آن کنار ميقدرت تقشير و تجرید دارد، ع
آورد، در این حالت شناخت جزئي  اتفاقي و امکاني به ساحت ضـرورت و کليـت    یعني ماهيت را بدست مي

 کند. راه پيدا مي
 خـود فاقـد حقيقـت اسـت و شـناختي فراتـر از        خـودی  اما نزد افالطون، ادراک حسي فقط سـایه و بـه  

 اسـت، جهـاني   (Archetypes) کند. جهان واقعـي کـه قرارگـاه مبـادی عـالي       افاده نمي (Doxa) ارپند
 (Paradeigma) هـای اعـالء    انـد و مثـال   در آن بـاقي   (Prototypes)ثابـت اسـت و نقـوش اصـلي    

 در آن حضور سرمدی دارند؛ آن جهان مقـام جمـع و منـاط حضـور اسـت؛ امـا جهـان محسـوس جهـان          
 فـاني و ناپایـدار و م ثـار فـرق و کثـرت اسـت. از نظـر افالطـون، شـناخت           (Types) هـا و نقـوش   سایه

 حقيقي به محسوس در ظرف محسوس مقـدور نيسـت و فقـط پـس از رفعـت وجـودی نفـس و شـهود         
توان به معرفت محسوسات رسيد و جزئي محسوس در پرتو اضاف  به کلي معقول  عقالني مبادی عالي مي

 شود.  بازشناسي مي
راین وجه کلي و البشرطي  صور نزد ارسطو در بطن ادراک حسي نهفته است و با تقشير و تجرید از بناب

شود؛ اما نـزد   شود و شئ متشخص و محسوس تحت احکام صور ماهوی شناخته مي درون آن شکفته مي
اند و ادراک حسي  جزئي و متیيـر هرگـز حامـل حقيقـت      افالطون، صور محض در قرارگاه سرمدی ساکن

واسـطه م ث ل اعـالء، یعنـي       رو شناخت با واسطه محسوسات مسبوق به شناخت بـي  این عقول نيست و ازم
اتصال به إني ات صرف و صور محض اشياست. پس به نظر افالطون، شناخت فرد جزئي در ظـرف ادراک  

آن است؛ یعني شناخت رقایق ماهوی جهان دوم  (Noumenon)حسي مشروط به شناخت فرد عقالني 
 وق به شناخت حقایق ماهوی جهان اول است.مسب

داند و آن را شهود کور  کانت با رجوع به افالطون، ابژ  نامتعين یا ادراک حسي را فاقد شسن شناختي مي
خواند. شناخت ابژکتيو به نظر کانت مسبوق به صورت محض فاهمه است، اما این صورت فرد  عقالني  مي
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حال، صور  البشرط  عين است، در فرد عقالني را ناممکن اعالم کرده نيست، زیرا کانت پيش از این، شناخت 
یا کلي طبيعي ارسطویي نيز نيست، زیرا کلي طبيعـي از خـود  ادراک حسـي و بـا تصـفي  آن استحصـال       

شود؛ پس مقوالت چيستند؟ صورت محض البشرطي هستند که با فعاليت متخيلـ  محـض در شـهود     مي
نحو استعالیي، تحقق ابژکتيو شـئ متشـخص را در ظـرف شـهود حسـي       هاند و ب محض زمان ابداع شده

 سازند. پذیر مي امکان
 انـد کـه نفـس شناسـنده بـه شـهود       انـد کـه نفـس شناسـنده بـه شـهود         این صور محض یا مقوالت، نه مانند مثل افالطون، فرد عقالنـي این صور محض یا مقوالت، نه مانند مثل افالطون، فرد عقالنـي 

 انـد کـه در ضـمن فـرد محسـوس      انـد کـه در ضـمن فـرد محسـوس        باشد و نـه ماننـد ماهيـات البشـرط ارسـطویي     باشد و نـه ماننـد ماهيـات البشـرط ارسـطویي       عقالني آنها نائل شدهعقالني آنها نائل شده
شوند. مفاهيم محض کانت صور محضـي هسـتند کـه    شوند. مفاهيم محض کانت صور محضـي هسـتند کـه      در عالم واقع به وجود افراد متحقق ميدر عالم واقع به وجود افراد متحقق ميموجودند و موجودند و 

سو، شناخت فرد محسوس مسبوق به آنهاست، ولي از سوی دیگر، خودشان به وجـود متفـرد فـوق    سو، شناخت فرد محسوس مسبوق به آنهاست، ولي از سوی دیگر، خودشان به وجـود متفـرد فـوق      یكیك  ازاز
ن ن کنند و بـدو کنند و بـدو   اند و صرفاً امکان تجربه را استوار مياند و صرفاً امکان تجربه را استوار مي  نحو البشرط تحقق یافتهنحو البشرط تحقق یافته  حسي موجود نيستند، بلکه بهحسي موجود نيستند، بلکه به

 اند.اند.  تجربه هيچتجربه هيچ

رو همـ  مفـاهيم و   رو همـ  مفـاهيم و     ایـن ایـن   معنا و کامالً تهي و بـدون محتواسـت. از  معنا و کامالً تهي و بـدون محتواسـت. از    بدون ابژه، مفهوم بيبدون ابژه، مفهوم بي»»
طور پيشيني ممکن باشند، باز به شهودهای حسـي  طور پيشيني ممکن باشند، باز به شهودهای حسـي    همراه آنها هم  اصول، هرچند که بههمراه آنها هم  اصول، هرچند که به

 (Ibid, A239/ B298) « « هایي برای تجربه ممکن.هایي برای تجربه ممکن.  شوند؛ یعني به دادهشوند؛ یعني به داده  مربوط ميمربوط مي

شـان، ابـژ  نـامتعين یـا     شـان، ابـژ  نـامتعين یـا       مفاهيم محض البشرطي مواجهيم که در عين وصف امکـاني مفاهيم محض البشرطي مواجهيم که در عين وصف امکـاني پس اکنون ما با پس اکنون ما با 
 کنند و این تعارضي بزرگ در بردارد.کنند و این تعارضي بزرگ در بردارد.  ادراک حسي را به ابژ  متعيّن متفرّد تبدیل ميادراک حسي را به ابژ  متعيّن متفرّد تبدیل مي

اسـت و در طریـق   اسـت و در طریـق     فـردِ محسـوس  فـردِ محسـوس  شـناخت حقيقـيِ   شـناخت حقيقـيِ     فرد عقالني، مفيدفرد عقالني، مفيددر طریق افالطون، مواجهه با در طریق افالطون، مواجهه با 
آورد؛ یعني در هـر دو  آورد؛ یعني در هـر دو    را فراهم ميرا فراهم ميماهيتِ البشرط ماهيتِ البشرط زمينه شناخت حقيقيِ زمينه شناخت حقيقيِ   فرد محسوسفرد محسوسارسطو، مواجهه با ارسطو، مواجهه با 

گوید کـه  گوید کـه    خورند. اما کانت از مفهومي البشرط سخن ميخورند. اما کانت از مفهومي البشرط سخن مي  به هم گره ميبه هم گره مي  فردفردطریق، محسوس و معقول در طریق، محسوس و معقول در 
تـر صـورتِ البشـرط از آن حيـث کـه      تـر صـورتِ البشـرط از آن حيـث کـه        زند؛ یا به بيان فنـي زند؛ یا به بيان فنـي   شيئيت شئ متفرد را به شکل پيشيني رقم ميشيئيت شئ متفرد را به شکل پيشيني رقم مي

ع امکاني است، عين شيئيت به شرط شئ است در ظرف وقوع. کانت که خود متوجه این ع امکاني است، عين شيئيت به شرط شئ است در ظرف وقوع. کانت که خود متوجه این البشرط و در صُقالبشرط و در صُق
 است:است:  دشواری بزرگ شده، در بخش استنتاج استعالیي به تدارک آن پرداختهدشواری بزرگ شده، در بخش استنتاج استعالیي به تدارک آن پرداخته

دهنـد،  دهنـد،    در ميان مفاهيم گوناگون که بافت بسيار درهمِ شـناخت آدمـي را تشـکيل مـي    در ميان مفاهيم گوناگون که بافت بسيار درهمِ شـناخت آدمـي را تشـکيل مـي    »»
)کامالً مستقل از هر نـوع تجربـه(   )کامالً مستقل از هر نـوع تجربـه(     مفاهيمي وجود دارند که برای کاربرد محض پيشينيمفاهيمي وجود دارند که برای کاربرد محض پيشيني

اند و استحقاق آنها همواره به استنتاج نيازمند است، زیرا برای تبيين جواز این اند و استحقاق آنها همواره به استنتاج نيازمند است، زیرا برای تبيين جواز این   تعيين شدهتعيين شده
حال، ما با ایـن مسـئله مـواجهيم    حال، ما با ایـن مسـئله مـواجهيم      عينعين  های تجربي کافي نيستند و درهای تجربي کافي نيستند و در  شيوه کاربرد، برهانشيوه کاربرد، برهان

انـد، مربـوط   انـد، مربـوط     ت نيامـده ت نيامـده هایي که از تجربه به دسـ هایي که از تجربه به دسـ   توانند به ابژهتوانند به ابژه  که چگونه این مفاهيم ميکه چگونه این مفاهيم مي
 (Ibid, A85/ B117) « « شوند.شوند.

سازی کوشيد تـا بـر ایـن    سازی کوشيد تـا بـر ایـن      اگرچه کانت در دو تحریر مستقلِ استنتاج استعالیي و سپس در بخش شاکلهاگرچه کانت در دو تحریر مستقلِ استنتاج استعالیي و سپس در بخش شاکله



 2929 کانتکانت  استعالییاستعالیی  روشروش  ازاز  گذارگذار  وو  شوپنهاورشوپنهاور 
(Schopenhauer and Passing Through Kant's Transcendental Method) 

 

اسـت و  اسـت و    ها نظـر شـوپنهاور را بـه خـود جلـب نکـرده      ها نظـر شـوپنهاور را بـه خـود جلـب نکـرده        دشواری فائق آید، ولي ظاهراً هيچيك از این تالشدشواری فائق آید، ولي ظاهراً هيچيك از این تالش
 کرد.کرد.  رض در مفهوم ابژه مالمت ميرض در مفهوم ابژه مالمت ميشوپنهاور همواره کانت را به خاطر تعاشوپنهاور همواره کانت را به خاطر تعا

دهد، و برای خلط هولناک شناخت شـهودی و  دهد، و برای خلط هولناک شناخت شـهودی و    طریق فکر کردن را در ادراک داخل ميطریق فکر کردن را در ادراک داخل مي  اما کانت بدیناما کانت بدین»»
افکند که من در اینجا به تخطئ  آن اشتیال دارم. او ادراک صـرف و بـدون فاهمـه    افکند که من در اینجا به تخطئ  آن اشتیال دارم. او ادراک صـرف و بـدون فاهمـه      ای ميای مي  انتزاعي شالودهانتزاعي شالوده

صرفاً از طریـق  صرفاً از طریـق    ابژهابژهآن است که یك آن است که یك   حال برحال بر  عينعين  پذیرد و درپذیرد و در  یعني محسوس محض و یکسره منفعل را ميیعني محسوس محض و یکسره منفعل را مي
فکـر کـردن را بـه ادراک    فکـر کـردن را بـه ادراک    سان سان   و بدینو بدین  (To apprehend)  فکر کردن )مقول  فاهمه( قابل دریافت استفکر کردن )مقول  فاهمه( قابل دریافت است

ای که متعلق فکر کردن است، یك ابژ  واقعي متفرد است، بدین طریـق،  ای که متعلق فکر کردن است، یك ابژ  واقعي متفرد است، بدین طریـق،    کند. اما دیگر بار، ابژهکند. اما دیگر بار، ابژه  داخل ميداخل مي
دهد و به جای مفاهيم کلي، اشياء متفـرد  دهد و به جای مفاهيم کلي، اشياء متفـرد    و انتزاع را از دست ميو انتزاع را از دست ميفکر کردن خصلت ذاتي خود یعني کليت فکر کردن خصلت ذاتي خود یعني کليت 

کند. باورش دشوار کند. باورش دشوار   داخل ميداخل مي  ادراک را به فکر کردنادراک را به فکر کردنکند: در نتيجه، او دوباره کند: در نتيجه، او دوباره   اش دریافت مياش دریافت مي  مثابه ابژهمثابه ابژه  را بهرا به
است که کانت در مورد این ابژ  فهم چيزی کامالً معين و واقعاً متمایز برای خود ترسيم کرده باشـد. مـن   است که کانت در مورد این ابژ  فهم چيزی کامالً معين و واقعاً متمایز برای خود ترسيم کرده باشـد. مـن   

که در سراسر منطق استعالیي جریان دارد و سرچشمه حقيقـي  که در سراسر منطق استعالیي جریان دارد و سرچشمه حقيقـي    تناقض دهشتناکيتناقض دهشتناکيکنون این را با افشای کنون این را با افشای اا
 (Schopenhauer, 1969, W1: 439). « « 33کنمکنم  ابهامي است که آن را فراگرفته، ثابت ميابهامي است که آن را فراگرفته، ثابت مي

شوپنهاور تفکيك ميان ابژ  نامتعين و ابژ  متعين را که اولي فقط ادراک و دومي شئ واقعي اسـت، بـه   شوپنهاور تفکيك ميان ابژ  نامتعين و ابژ  متعين را که اولي فقط ادراک و دومي شئ واقعي اسـت، بـه   
 داند.داند.  کشد و این تفکيك را ناموجه ميکشد و این تفکيك را ناموجه مي  الش ميالش ميچچ

نفسـه  نفسـه    حال، شباهت زیادی به شئ فـي حال، شباهت زیادی به شئ فـي   نفسه نيست، با ایننفسه نيست، با این  باری، نزد کانت، ابژ  مقوالت دقيقاً شئ فيباری، نزد کانت، ابژ  مقوالت دقيقاً شئ في»»
ای است که نيازمند سوژه نيست، چيز متفردی است اما نه در زمان ای است که نيازمند سوژه نيست، چيز متفردی است اما نه در زمان   است، ابژهاست، ابژه  نفسهنفسه  ابژ  فيابژ  فيدارد. این ابژه، دارد. این ابژه، 

يست، ابژ  فکر کردن است اما مفهوم انتزاعي نيست، پس کانت تمـایزی سـه   يست، ابژ  فکر کردن است اما مفهوم انتزاعي نيست، پس کانت تمـایزی سـه   و مکان، زیرا قابل ادراک نو مکان، زیرا قابل ادراک ن
 آورد:آورد:  وجهي پدید ميوجهي پدید مي

 نفسه. شئ في -3ابژ  تمثل )ابژ  متعين(؛  -8. تمثل )ابژ  نامتعين(؛ 8
 اولي متعلَّق حساسيت است که برای وی، توأمان با حس، صـور محـض ادراک یعنـي زمـان و مکـان      اولي متعلَّق حساسيت است که برای وی، توأمان با حس، صـور محـض ادراک یعنـي زمـان و مکـان      

ق فاهمـه اسـت کـه از سـوژه طریـق دوازده مقولـه         شـود. دومـي  شـود. دومـي    را نيز شامل ميرا نيز شامل مي ق فاهمـه اسـت کـه از سـوژه طریـق دوازده مقولـه       متعلَـّ  اش بـه آن فکـر   اش بـه آن فکـر     متعلَـّ
   ««اسـاس اسـت  اسـاس اسـت    کند، و سومي فراسوی هرگونه شناختي است، اما تفکيـك تمثـل از شـئ متمثـل بـي     کند، و سومي فراسوی هرگونه شناختي است، اما تفکيـك تمثـل از شـئ متمثـل بـي       ميمي

(Ibid, W1: 444).. 
اسـت، یعنـي   اسـت، یعنـي     ای است که مفهوم محض به آن اطالق شده و تعين یافتـه ای است که مفهوم محض به آن اطالق شده و تعين یافتـه   تعبير ابژ  متمثل ناظر به ابژهتعبير ابژ  متمثل ناظر به ابژه

گـویي ایـن مفـاهيم )مقـوالت( فقـط بـرای       گـویي ایـن مفـاهيم )مقـوالت( فقـط بـرای       »»اسـت.  اسـت.    آن در شبک  ارتباطات طبيعـت معلـوم شـده   آن در شبک  ارتباطات طبيعـت معلـوم شـده     جایگاهجایگاه
   ..((kant/1996/P77))« « کردن پدیدارهاستکردن پدیدارهاست  هجيهجي

مقوله، به بيان کانت، تمثلِ تمثل است و تمثل یا ابژ  نامتعين را که در حس مشـترک ظهـور دارد، بـه    مقوله، به بيان کانت، تمثلِ تمثل است و تمثل یا ابژ  نامتعين را که در حس مشـترک ظهـور دارد، بـه    
بخشد. پس یك بـار شـهود حسـي    بخشد. پس یك بـار شـهود حسـي      اعتبار مياعتبار مي  کلي و ضروریکلي و ضروری  نحونحو  کند و بهکند و به  سطحي فراتر از حس ملحق ميسطحي فراتر از حس ملحق مي

واسطه با وسـاطت مقـوالت بـه    واسطه با وسـاطت مقـوالت بـه      کثرات بيکثرات بي  ((Synopsis))شود و همدیدِ شود و همدیدِ   متفرد به مفاهيم محض ملحق ميمتفرد به مفاهيم محض ملحق مي
رسـد و بـار دیگـر، فاهمـه از منظـر مقـوالت کـه ابژکتيویتـ  )شـيئيت(          رسـد و بـار دیگـر، فاهمـه از منظـر مقـوالت کـه ابژکتيویتـ  )شـيئيت(            ميمي  ((Synthesis))وحدت تسليفي وحدت تسليفي 

واسطه از طریـق  واسطه از طریـق    کند؛ یعني از یك سو، شهود حسي بيکند؛ یعني از یك سو، شهود حسي بي  اند، ابژ  نامتعين را به ابژ  متعين تبدیل مياند، ابژ  نامتعين را به ابژ  متعين تبدیل مي  محضمحض
انـد،  انـد،    کند و از سوی دیگر، مقوالت کـه عـين وسـاطت   کند و از سوی دیگر، مقوالت کـه عـين وسـاطت     شود و تمثل باواسطه پيدا ميشود و تمثل باواسطه پيدا مي  مقوالت اندیشيده ميمقوالت اندیشيده مي



 زاده سیدحمید طالب 2222

(Seyyed Hamid Talebzadeh) 

 

خواهد که ذاتاً جامع شرایط صرفاً امکاني و صوری خواهد که ذاتاً جامع شرایط صرفاً امکاني و صوری   ای ميای مي  شوند. کانت فاهمهشوند. کانت فاهمه  واسطه ميواسطه مي  موجب تعين امر بيموجب تعين امر بي
حضور نداشته باشد، و از سوی دیگر ضامن تفرّد ابژ  مـادی نيـز باشـد؛ یعنـي     حضور نداشته باشد، و از سوی دیگر ضامن تفرّد ابژ  مـادی نيـز باشـد؛ یعنـي     ای در آن ای در آن   بوده و هيچ مادهبوده و هيچ ماده

کنـد. شـوپنهاور در ایـن نگـرش، تعارضـي      کنـد. شـوپنهاور در ایـن نگـرش، تعارضـي        انتزاعي کامالً انضمامي و انضمامي کامالً انتزاعي ترسيم مـي انتزاعي کامالً انضمامي و انضمامي کامالً انتزاعي ترسيم مـي 
 توان این تعارض را رفع کرد.توان این تعارض را رفع کرد.  یابد که با تسمل در ابژ  متمثل ميیابد که با تسمل در ابژ  متمثل مي  ناگشودني ميناگشودني مي

مسئوالن  این موجود دو چهره، یعني ابژ  متمثل است، امـا اگـر   مسئوالن  این موجود دو چهره، یعني ابژ  متمثل است، امـا اگـر     في غيرفي غيرسرچشم  اشتباهات کانت معرسرچشم  اشتباهات کانت معر»»
دهد، زیـرا مقـوالت   دهد، زیـرا مقـوالت     عنوان مفاهيم پيشيني نيز بنياد خود را از دست ميعنوان مفاهيم پيشيني نيز بنياد خود را از دست مي  آن را طرد کنيم، نظری  مقوالت بهآن را طرد کنيم، نظری  مقوالت به

نفسه نيز کاربرد معلومي ندارند )یا موظف بـه حفـت اعتبـار    نفسه نيز کاربرد معلومي ندارند )یا موظف بـه حفـت اعتبـار      خصوص شئ فيخصوص شئ في  سهمي در ادراک نداشته و درسهمي در ادراک نداشته و در
نفسه نيز نيستند(، بلکه ما به مدد آنها تنها ابژ  متمثل را تصور نموده و از این رهگذر، تمثل را بـه  نفسه نيز نيستند(، بلکه ما به مدد آنها تنها ابژ  متمثل را تصور نموده و از این رهگذر، تمثل را بـه    شئ فيشئ في

 ««کنيم.کنيم.  تجربه تبدیل ميتجربه تبدیل مي
بنيـاد مفـاهيم   بنيـاد مفـاهيم   »»نفسه از یك طرف و ابژه متعين از سوی دیگـر بـه تعبيـر او    نفسه از یك طرف و ابژه متعين از سوی دیگـر بـه تعبيـر او      ایراد شوپنهاور به شئ فيایراد شوپنهاور به شئ في

انت یا اساس استدالالتي را که از منابع سوبژکتيو انت یا اساس استدالالتي را که از منابع سوبژکتيو کند و در واقع، روش استعالیي ککند و در واقع، روش استعالیي ک  را متزلزل ميرا متزلزل مي« « پيشينپيشين
 ..22پاشدپاشد  شود، فرو ميشود، فرو مي  اقامه مياقامه مي

ابهام و مشکوک و نامطمئن اسـت. اینکـه   ابهام و مشکوک و نامطمئن اسـت. اینکـه     در تحليل استعالیي همه چيز آشفته و پردر تحليل استعالیي همه چيز آشفته و پر»»
دانـم کـه کانـت    دانـم کـه کانـت      اساس مـي اساس مـي   کنم و آن را مفروضاتي بيکنم و آن را مفروضاتي بي  من کل نظری  مقوالت را رد ميمن کل نظری  مقوالت را رد مي
نتيج  نقدی است که در فوق آمـد و نيـز حاصـل    نتيج  نقدی است که در فوق آمـد و نيـز حاصـل      است،است،  نظری  شناخت را از آنها پر کردهنظری  شناخت را از آنها پر کرده

افشاگری تناقضات موجود در منطق استعالیي است که در اصل، ناشي از خلط ادراک و افشاگری تناقضات موجود در منطق استعالیي است که در اصل، ناشي از خلط ادراک و 
 . . (Ibid, W1: 446-452)« « شناخت انتزاعي استشناخت انتزاعي است

هایي که در مدعای استعالیي کانت مشاهده کرد، روش استعالیي هایي که در مدعای استعالیي کانت مشاهده کرد، روش استعالیي   دیدیم که شوپنهاور با افشای تناقضدیدیم که شوپنهاور با افشای تناقض
 جـدی کشـيد. امـا وی، عـالوه بـر ایـن، مـدعای اصـلي کانـت در روش اسـتعالیي را نيـز            جـدی کشـيد. امـا وی، عـالوه بـر ایـن، مـدعای اصـلي کانـت در روش اسـتعالیي را نيـز              را به چالشيرا به چالشي

، روش استعالیي را چنين توضيح ، روش استعالیي را چنين توضيح نقادی عقل محضنقادی عقل محضکند. چنانکه گذشت، کانت در قطعه مهمي از کند. چنانکه گذشت، کانت در قطعه مهمي از   نقد مينقد مي
 داد:داد:

گنجاننـد، چنـين   گنجاننـد، چنـين     روی که بنيادهای احکام دیگر را در خود ميروی که بنيادهای احکام دیگر را در خود مي  ایناین  اصول پيشيني فقط ازاصول پيشيني فقط از»»
تر استوار نيستند؛ نيز تر استوار نيستند؛ نيز   هایي برتر و عامهایي برتر و عام  اند، بلکه چون آنها خود بر بنياد شناختاند، بلکه چون آنها خود بر بنياد شناخت  ناميده نشدهناميده نشده
« « کنـد. کنـد.   نياز نمينياز نمي  ها را به یکباره از برهان بيها را به یکباره از برهان بي  گذاری است ولي این خصلت، آنگذاری است ولي این خصلت، آن  وجه این ناموجه این نام

(Kant, 1964, A148-9/ B188)   

 کند: کند:   شوپنهاور مخالفت خود را با سخن کانت این گونه ابراز ميشوپنهاور مخالفت خود را با سخن کانت این گونه ابراز مي

شده و شده و   بارت است از تحویل امری که مشکوک است، به چيزی که شناختهبارت است از تحویل امری که مشکوک است، به چيزی که شناختههر برهان عهر برهان ع»»
موجه است و اگر ما به مطالب  برهان برای چيزی ادامه دهيم، هرچه که باشد، نهایتاً بـه  موجه است و اگر ما به مطالب  برهان برای چيزی ادامه دهيم، هرچه که باشد، نهایتاً بـه  

رسيم که صور و قوانين و در نتيجه، شرایط کل اندیشيدن و شناختن رسيم که صور و قوانين و در نتيجه، شرایط کل اندیشيدن و شناختن   قضایای خاصي ميقضایای خاصي مي
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بردن ایـن  بردن ایـن    کارکار  يدن، شناختني خواهد بود شامل بهيدن، شناختني خواهد بود شامل بهنتيجه، هرگونه اندیشنتيجه، هرگونه اندیش  دارد. دردارد. در  را بيان ميرا بيان مي
صور و قوانين؛ چنان که یقين چيزی جز توافق با آن شرایط نيست. صور و قـوانين و در  صور و قوانين؛ چنان که یقين چيزی جز توافق با آن شرایط نيست. صور و قـوانين و در  

   ««توانـد بـه نوبـ  خـود بـه قضـایای دیگـری ارجـاع شـود.         توانـد بـه نوبـ  خـود بـه قضـایای دیگـری ارجـاع شـود.           ها نمـي ها نمـي   نتيجه، قطعيت آننتيجه، قطعيت آن
(Schopenhauer, 1969, W1: 439) 

بـرای اصـولي کـه خـود، بنيادهـای هـر شـناختي را تشـکيل         بـرای اصـولي کـه خـود، بنيادهـای هـر شـناختي را تشـکيل         معناست که بخواهيم معناست که بخواهيم   برای شوپنهاور بيبرای شوپنهاور بي
شود نيز به نوب  خود، محتاج دالیل دیگرند، وانگهي شود نيز به نوب  خود، محتاج دالیل دیگرند، وانگهي   ای که اقامه ميای که اقامه مي  دهند، مطالب  دليل کنيم، زیرا ادلهدهند، مطالب  دليل کنيم، زیرا ادله  ميمي

 معلوم نيست در کجا باید از جستجوی دليل باز ایستاد.معلوم نيست در کجا باید از جستجوی دليل باز ایستاد.
ي یا حقيقت فرامنطقي و مـا همچنـان   ي یا حقيقت فرامنطقي و مـا همچنـان   ای از احکام نهایتاً متکي شود بر یك قضي  استعالیای از احکام نهایتاً متکي شود بر یك قضي  استعالی  اگر زنجيرهاگر زنجيره»»

صورت دیگر پاسخي در کار نيست، زیرا پرسش معنایي نـدارد و  صورت دیگر پاسخي در کار نيست، زیرا پرسش معنایي نـدارد و    ایناین  به پرسش از چرایي آن ادامه دهيم، دربه پرسش از چرایي آن ادامه دهيم، در
  (Ibid, 299) ««دانيم چه نوع بنيادی را طلب کنيم.دانيم چه نوع بنيادی را طلب کنيم.  آنگاه دیگر نميآنگاه دیگر نمي

اک یکي کرد و به حـس مشـترک   اک یکي کرد و به حـس مشـترک   شوپنهاور با رفع فاصله ميان ابژ  نامتعين و ابژ  متعين، ابژه را با ادرشوپنهاور با رفع فاصله ميان ابژ  نامتعين و ابژ  متعين، ابژه را با ادر  
سان، اندیش  بـارکلي را تجدیـد کـرد.    سان، اندیش  بـارکلي را تجدیـد کـرد.      که کانت آن را بدون فاهمه کور دانسته بود، اصالت بخشيد و بدینکه کانت آن را بدون فاهمه کور دانسته بود، اصالت بخشيد و بدین

مثابـه وجـه جـامعِ شـرایط     مثابـه وجـه جـامعِ شـرایط       شوپنهاور نشان داد که اگر سوژه را به شيو  محض اعتبـار کنـيم و صـرفاً بـه    شوپنهاور نشان داد که اگر سوژه را به شيو  محض اعتبـار کنـيم و صـرفاً بـه    
ای بدانيم که در نسبت با سوژ  استعالیي ای بدانيم که در نسبت با سوژ  استعالیي   فسه را ابژهفسه را ابژهنن  استعالیيِ امکان تجربه به آن بنگریم و اگر شئ فياستعالیيِ امکان تجربه به آن بنگریم و اگر شئ في

ایم و به همين جهـت، بـه ورطـ     ایم و به همين جهـت، بـه ورطـ       صورت از معنای واقعي سوژه و ابژه صرف نظر کردهصورت از معنای واقعي سوژه و ابژه صرف نظر کرده  شود، دراینشود، دراین  وارد ميوارد مي
کنـد: سـوژه و ابـژه اضـاف      کنـد: سـوژه و ابـژه اضـاف        ایم. شوپنهاور به تضایف سوژه و ابژه اشـاره مـي  ایم. شوپنهاور به تضایف سوژه و ابژه اشـاره مـي    تناقضات فلسفي گرفتار شدهتناقضات فلسفي گرفتار شده

است. در معنای سـوژه  است. در معنای سـوژه    انت آن را به اشتباه به شکل اضاف  مشهوری به کار بردهانت آن را به اشتباه به شکل اضاف  مشهوری به کار بردهکه ککه ک  حاليحالي  حقيقي است، درحقيقي است، در
 است.است.  و ابژه اضافه نهفتهو ابژه اضافه نهفته

ــه   »» ــوژه را ب ــد، س ــه باش ــا ک ــاهو، در هرج ــژه بم ــا اب ــه   ام ــوژه را ب ــد، س ــه باش ــا ک ــاهو، در هرج ــژه بم ــا اب ــيش   ام ــه متضــایف پ ــيش مثاب ــه متضــایف پ ــود دارد   مثاب ــرض خ ــود دارد ف ــرض خ  ف

.(Schopenhauer, 1969, W1: 14) 
 اور مصـرانه بـر آن تسکيـد ورزیـده     اور مصـرانه بـر آن تسکيـد ورزیـده     کـه شـوپنه  کـه شـوپنه  « « ای بـدون سـوژه نيسـت   ای بـدون سـوژه نيسـت     هيچ ابژههيچ ابژه»»این اصل بنيادینِ این اصل بنيادینِ   

تـر آن را  تـر آن را    واقع، یادگار بارکلي است که وی پيشواقع، یادگار بارکلي است که وی پيش  پردازد، درپردازد، در  و بر مبنای آن، به نقد روش استعالیي کانت ميو بر مبنای آن، به نقد روش استعالیي کانت مي
اسـاس ایـن اصـل، تمثـل همـواره      اسـاس ایـن اصـل، تمثـل همـواره        بيان کرده بود. بربيان کرده بود. بر« « esse est percipiموجود مُدرَک است.موجود مُدرَک است.»»به شکلبه شکل

شـوند و از یکـدیگر جـدایي    شـوند و از یکـدیگر جـدایي      ین دو بدون هم تعقـل نمـي  ین دو بدون هم تعقـل نمـي  هویتي اضافي داشته و ابژ  برای سوژه است و اهویتي اضافي داشته و ابژ  برای سوژه است و ا
 ناپذیرند.ناپذیرند.
نفسه متمایز ساخت و اعالم نفسه متمایز ساخت و اعالم   ام، یعني اینکه او پدیدار را از شئ فيام، یعني اینکه او پدیدار را از شئ في  قبالً امتياز اصلي کانت را یادآور شدهقبالً امتياز اصلي کانت را یادآور شده»»

کرد که کل این جهان مرئي پدیدار است و در نتيجه، هرگونه اعتبـاری بـرای قـوانين آن را ورای پدیـدار     کرد که کل این جهان مرئي پدیدار است و در نتيجه، هرگونه اعتبـاری بـرای قـوانين آن را ورای پدیـدار     
ود. اما جالب اینجاست که او این وجودِ صرفاً اضـافي پدیـدار را از ایـن حقيقـت محـض )سـاد (       ود. اما جالب اینجاست که او این وجودِ صرفاً اضـافي پدیـدار را از ایـن حقيقـت محـض )سـاد (       انکار نمانکار نم

اسـتنتاج  اسـتنتاج  « « ای بـدون سـوژه نيسـت   ای بـدون سـوژه نيسـت     هيچ ابژههيچ ابژه»»الوصول هم بود، یعني اینکه الوصول هم بود، یعني اینکه   انکارناپذیر که برای وی قریبانکارناپذیر که برای وی قریب
چون ابژه، چون ابژه،   اساس کار نشان دهد(کهاساس کار نشان دهد(که  –درست در درست در   –سان، کنهِ مطلب را آشکار کند )در همان سان، کنهِ مطلب را آشکار کند )در همان   نکرد تا بدیننکرد تا بدین

رو، پدیـدار صِـرفي   رو، پدیـدار صِـرفي     ایناین  پيوسته تنها در اضافه به سوژه موجود است، پس وابسته و مشروط به آن است و ازپيوسته تنها در اضافه به سوژه موجود است، پس وابسته و مشروط به آن است و از
شرط موجود نيست. پيش از این،بارکلي کـه کانـت جاللـت قـدر او را نادیـده      شرط موجود نيست. پيش از این،بارکلي کـه کانـت جاللـت قـدر او را نادیـده        وو  قيدقيد  نفسه و بينفسه و بي  است که فياست که في
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ذر،برای خود آبرویي جـاودان آفریـد.اما   ذر،برای خود آبرویي جـاودان آفریـد.اما   گيرد،این گزاره راسنگ بنای فلسفه خود قرار داد و از این رهگگيرد،این گزاره راسنگ بنای فلسفه خود قرار داد و از این رهگ  ميمي
  (Ibid, W1: 434) ««اندازه کافي به آن اهتمام نورزید.اندازه کافي به آن اهتمام نورزید.حتي او نيز از این گزاره نتایج درستي نگرفت وبهحتي او نيز از این گزاره نتایج درستي نگرفت وبه

کرد، زیرا کانـت در آن تحریـر بـه بـارکلي     کرد، زیرا کانـت در آن تحریـر بـه بـارکلي       را ستایش ميرا ستایش مي  نقادی عقل محضنقادی عقل محضشوپنهاور تحریر نخست شوپنهاور تحریر نخست   
ي فاصله گرفته و ایدئاليسم بارکلي را به کلي تخطئه کرد. از نظر ي فاصله گرفته و ایدئاليسم بارکلي را به کلي تخطئه کرد. از نظر تر بود، ولي در تحریر دوم از بارکلتر بود، ولي در تحریر دوم از بارکل  نزدیكنزدیك

شوپنهاور، موجود یا مدرِک است یا مدرَک و بنابراین، موجود پيوسته هویتي اضافي دارد. تمثـل یـا ادراک   شوپنهاور، موجود یا مدرِک است یا مدرَک و بنابراین، موجود پيوسته هویتي اضافي دارد. تمثـل یـا ادراک   
ترین حاصل ربط سوژه به ابژه است. هر معنـای دیگـری بـه تمثـل افـزوده شـود، انتزاعـي اسـت و         ترین حاصل ربط سوژه به ابژه است. هر معنـای دیگـری بـه تمثـل افـزوده شـود، انتزاعـي اسـت و           غنيغني
شـود  شـود    دار کند. اما اینکه پایگاه حسي در اندیش  شوپنهاور چگونه تثبيت ميدار کند. اما اینکه پایگاه حسي در اندیش  شوپنهاور چگونه تثبيت مي  تمثل را خدشهتمثل را خدشه  تواند اصالتتواند اصالت  نمينمي

 و چه نتایجي بر آن مترتب است، مستلزم بحثي جداگانه است.و چه نتایجي بر آن مترتب است، مستلزم بحثي جداگانه است.

 گیرینتیجه

دهد. اگرچـه افالطـون شـهود فـرد     دهد. اگرچـه افالطـون شـهود فـرد       کانت در تبيين ابژکتيویته، تفسيری افالطوني از ارسطو بدست ميکانت در تبيين ابژکتيویته، تفسيری افالطوني از ارسطو بدست مي
رد محسوس قرار داده، اما فرد عقالني افالطون، کليت سِعي یـا شـمولي دارد و   رد محسوس قرار داده، اما فرد عقالني افالطون، کليت سِعي یـا شـمولي دارد و   عقالني را مقوم شناخت فعقالني را مقوم شناخت ف

که ماهيت البشرط ارسطو پس از تقشير و تجرید، واجد کليت مفهومي اسـت و  که ماهيت البشرط ارسطو پس از تقشير و تجرید، واجد کليت مفهومي اسـت و    حاليحالي  نه کليت مفهومي؛ درنه کليت مفهومي؛ در
چه در ذات خود حيثيت امکاني و البشرط دارد، ولي ثبوتاً منطبع در شخص و مقوم آن است. بـه نظـر   چه در ذات خود حيثيت امکاني و البشرط دارد، ولي ثبوتاً منطبع در شخص و مقوم آن است. بـه نظـر     اگراگر
ها و وجه شمولي آنهاست. اما اگر ارسطو ها و وجه شمولي آنهاست. اما اگر ارسطو   طون جدایي نقوش عرشي از افراد محسوس، فرع بر تفرد آنطون جدایي نقوش عرشي از افراد محسوس، فرع بر تفرد آنافالافال

سـازد، نـه   سـازد، نـه     مـي مـي   گوید، آن را پيوسته متحقق به وجـود افـراد   گوید، آن را پيوسته متحقق به وجـود افـراد     از کلي طبيعي و حيث البشرطي آن سخن مياز کلي طبيعي و حيث البشرطي آن سخن مي
هـا. امـا   هـا. امـا     جي آنجي آناینکه کلي طبيعي بماهو از یك طرف خارج از افراد باشد و از طرف دیگر، مقوم وجود خاراینکه کلي طبيعي بماهو از یك طرف خارج از افراد باشد و از طرف دیگر، مقوم وجود خار

هاینـد؛ یعنـي کانـت حيـث     هاینـد؛ یعنـي کانـت حيـث       اند که جدای از تمثالت، اما مقوم آناند که جدای از تمثالت، اما مقوم آن  شرایط استعالیي کانت، هویاتي البشرطشرایط استعالیي کانت، هویاتي البشرط
البشرط شيئيت شئ یا ابژکتيویته را به شيو  افالطون، جدای از ابـژ  نـامتعين یـا حـس مشـترک لحـاظ       البشرط شيئيت شئ یا ابژکتيویته را به شيو  افالطون، جدای از ابـژ  نـامتعين یـا حـس مشـترک لحـاظ       

است تا از این تعارض سالم بـه  است تا از این تعارض سالم بـه    دهدهکند و این امری ناموجه است. اگرچه کانت تکاپوی زیادی به خرج داکند و این امری ناموجه است. اگرچه کانت تکاپوی زیادی به خرج دا  ميمي
آورده تـا وی بـا انکـار روش    آورده تـا وی بـا انکـار روش      ای پـيش ای پـيش   درآید، ولي در نهایت نتوانسته شـوپنهاور را خرسـند کنـد و زمينـه    درآید، ولي در نهایت نتوانسته شـوپنهاور را خرسـند کنـد و زمينـه    

استعالیي کانتي، طریق دیگری را که به تعبير خودش طریق مستقيم است، طي کند در روش شـوپنهاور،  استعالیي کانتي، طریق دیگری را که به تعبير خودش طریق مستقيم است، طي کند در روش شـوپنهاور،  
فسه خود را در اضافه ادراکي سـوژه و ابـژه ظـاهر    فسه خود را در اضافه ادراکي سـوژه و ابـژه ظـاهر    نن  کند؛ و شئ فيکند؛ و شئ في  حس مشترک یا ادراک اصالت پيدا ميحس مشترک یا ادراک اصالت پيدا مي

واقع شوپنهاور هيچ وقت فلسفه استعالیي کانت را که در آن تجربه به شرایط پيشـيني سـوژه   واقع شوپنهاور هيچ وقت فلسفه استعالیي کانت را که در آن تجربه به شرایط پيشـيني سـوژه     سازد. درسازد. در  ميمي
 وابسته است مردود ندانست.وابسته است مردود ندانست.

  ««دارد دقيقاً به همين دليل پدیدار صرف استدارد دقيقاً به همين دليل پدیدار صرف است  جهاني که خودش را به موجب صور پيشيني عرضه ميجهاني که خودش را به موجب صور پيشيني عرضه مي»»
(Schopenhauer, 1974, FR: 232) .. 

ولي صور پيشيني آگاهي در کجا تقرر دارد؟ در پاسخ به این پرسش اساسـي، شـوپنهاور از کانـت جـدا     ولي صور پيشيني آگاهي در کجا تقرر دارد؟ در پاسخ به این پرسش اساسـي، شـوپنهاور از کانـت جـدا     
شود. به نظر کانت سوژه استعالیي ظرف صور پيشين آگاهي است و جهان پدیداری یا جهان فيزیکال شود. به نظر کانت سوژه استعالیي ظرف صور پيشين آگاهي است و جهان پدیداری یا جهان فيزیکال   ميمي

االمر منـاط انکشـاف   االمر منـاط انکشـاف     تعالیي با نفستعالیي با نفسنسبت سوژه اسنسبت سوژه اس  88مسبوق به همان صور پيشين سوژه استعالیي است.مسبوق به همان صور پيشين سوژه استعالیي است.
کلـي  کلـي    طورطور  کلي ایدئاليته بر جهان فيزیکال یا بهکلي ایدئاليته بر جهان فيزیکال یا به  طورطور  سان شرایط استعالیي یا بهسان شرایط استعالیي یا به  جهان فيزیکال است و بدینجهان فيزیکال است و بدین

دهد که از منـابع سـوبژکتيو   دهد که از منـابع سـوبژکتيو     نحو تقدم صورت بر ماده. این نوع تقدم به کانت اجازه مينحو تقدم صورت بر ماده. این نوع تقدم به کانت اجازه مي  رئاليته تقدم دارد بهرئاليته تقدم دارد به
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برداری کافي کند و رجـوع بـه همـين منـابع، محـور اصـلي روش       برداری کافي کند و رجـوع بـه همـين منـابع، محـور اصـلي روش         بهرهبهره  برای توضيح چگونگي ابژکتيویتهبرای توضيح چگونگي ابژکتيویته
دهد که ابتناء رئاليته بر ایدئاليتـه اندیشـه کانـت را بـه     دهد که ابتناء رئاليته بر ایدئاليتـه اندیشـه کانـت را بـه       دهد و شوپنهاور نشان ميدهد و شوپنهاور نشان مي  استعالیي را تشکيل مياستعالیي را تشکيل مي

کند که جایگـاه صـور پيشـيني در    کند که جایگـاه صـور پيشـيني در      اساس طرح فلسفي خود، تصریح مياساس طرح فلسفي خود، تصریح مي  کشاند. اما شوپنهاور برکشاند. اما شوپنهاور بر  بست ميبست مي  بنبن
 ..(Guyer/1999/107)است است   (Brain)میز میز 
گرفتن صور پيشيني در میز به جای ذهن، آشـکارا واژگـون کـردن طـرح آگـاهي کانـت و ابتنـاء        گرفتن صور پيشيني در میز به جای ذهن، آشـکارا واژگـون کـردن طـرح آگـاهي کانـت و ابتنـاء          قرارقرار  

شوند و شوند و   ایدئاليته بر رئاليته است. میز پدیداری فيزیکي است که صور پيشيني از بطن این پدیدار، ظاهر ميایدئاليته بر رئاليته است. میز پدیداری فيزیکي است که صور پيشيني از بطن این پدیدار، ظاهر مي
شـدن خـود و دیگـر    شـدن خـود و دیگـر      ر پيشيني از چگونه پدیدارر پيشيني از چگونه پدیدارواسطه صوواسطه صو  دیگر میز پدیداری فيزیکي است که بهدیگر میز پدیداری فيزیکي است که به  عبارتعبارت  بهبه

شود. شوپنهاور صور پيشيني را مناط آگـاهي بـه ضـرورت و کليـت پدیـدارها      شود. شوپنهاور صور پيشيني را مناط آگـاهي بـه ضـرورت و کليـت پدیـدارها        پدیدارهای فيزیکي آگاه ميپدیدارهای فيزیکي آگاه مي
کرد با این تفاوت که پدیدار از نظر شوپنهاور عين ضرورت است زیرا کرد با این تفاوت که پدیدار از نظر شوپنهاور عين ضرورت است زیرا   طور فکر ميطور فکر مي  داند. کانت نيز همينداند. کانت نيز همين  ميمي

تي این نسبت است. ولي این نسبت متوقف به آن اسـت کـه میـز    تي این نسبت است. ولي این نسبت متوقف به آن اسـت کـه میـز    پدیدار یعني نسبت و ضرورت وصف ذاپدیدار یعني نسبت و ضرورت وصف ذا
برداری کند و اضالع چهارگانه این نسبت را که شوپنهاور برداری کند و اضالع چهارگانه این نسبت را که شوپنهاور   مثابه ذهن یا سوژه آگاهي از این ضرورت پردهمثابه ذهن یا سوژه آگاهي از این ضرورت پرده  بهبه

آن را واکاویده است آشکار کند. پس معنـای پيشـيني بـودن    آن را واکاویده است آشکار کند. پس معنـای پيشـيني بـودن      کافيکافي  جهتجهت  اصلاصل  چهاروجهيچهاروجهيدر کتاب ریشه در کتاب ریشه 
این است که سوژه و سوبژکتيویته در متن ابژکتيویتـه حضـور   این است که سوژه و سوبژکتيویته در متن ابژکتيویتـه حضـور   « « صل جهت کافيصل جهت کافياا»»صورت کلي آگاهي یا صورت کلي آگاهي یا 

دارد و جهان همواره تمثل من است و تمثل من بودن همان آشکارگي جهان به وصف ضرورت است. اما دارد و جهان همواره تمثل من است و تمثل من بودن همان آشکارگي جهان به وصف ضرورت است. اما 
بـرداری کنـد و   بـرداری کنـد و     خواهد که جهان را برای خود متمثل کند، از مصالح پيشيني خـود بهـره  خواهد که جهان را برای خود متمثل کند، از مصالح پيشيني خـود بهـره    ای ميای مي  کانت سوژهکانت سوژه

واسـطه منـابع پيشـيني سـوژه متمثـل      واسـطه منـابع پيشـيني سـوژه متمثـل        ریزی کند. پس جهـان بـه  ریزی کند. پس جهـان بـه    ا بر وفق مصالح خود پيا بر وفق مصالح خود پيساختار جهان رساختار جهان ر
شود، اما برای شوپنهاور، جهان عين تمثل است و تمثل عين ربط سوژه با ابژه و وصف ذاتي این ربـط  شود، اما برای شوپنهاور، جهان عين تمثل است و تمثل عين ربط سوژه با ابژه و وصف ذاتي این ربـط    ميمي

شـود نـه در بـن سـوژه     شـود نـه در بـن سـوژه       دریافـت مـي  دریافـت مـي    (Percetion)ضرورت است، پس ضرورت در مـتن ادراک حسـي   ضرورت است، پس ضرورت در مـتن ادراک حسـي   
چه مانند بارکلي تمام شـناخت را  چه مانند بارکلي تمام شـناخت را    کند. شوپنهاور اگرکند. شوپنهاور اگر  راک حسي را به نحو ضروری فهم ميراک حسي را به نحو ضروری فهم مياستعالیي که اداستعالیي که اد

کند ولي در تبيين ضرورت ادارک حسي درمانده نيسـت زیـرا ضـرورت را بـه     کند ولي در تبيين ضرورت ادارک حسي درمانده نيسـت زیـرا ضـرورت را بـه       در ادراک حسي منحصر ميدر ادراک حسي منحصر مي
یي یي اندیشد ولي پيشيني او اسـتعال اندیشد ولي پيشيني او اسـتعال   چه مانند کانت به پيشيني بودن ضرورت ميچه مانند کانت به پيشيني بودن ضرورت مي  کند و اگرکند و اگر  تجربه واگذار نميتجربه واگذار نمي

شـود  شـود    ای است که سوژه از آن آگـاه مـي  ای است که سوژه از آن آگـاه مـي    به معنای کانتي نيست. پيشيني او ذات پدیدار است، ادراک حسيبه معنای کانتي نيست. پيشيني او ذات پدیدار است، ادراک حسي
کننـد و ایـن   کننـد و ایـن     پس همه صور پسيني آگاهي خود را در ضمن اصل جهت کافي و بـرای سـوژه آشـکار مـي    پس همه صور پسيني آگاهي خود را در ضمن اصل جهت کافي و بـرای سـوژه آشـکار مـي    

چـه  چـه    دارد و اگردارد و اگرشدن و آشکارکردن معنایي پيشيني دارد، پس شوپنهاور به بارکلي بازگشتي پساکانتي شدن و آشکارکردن معنایي پيشيني دارد، پس شوپنهاور به بارکلي بازگشتي پساکانتي   آشکارآشکار
نماید اما ادراک حسي را در ذات خـود امـری   نماید اما ادراک حسي را در ذات خـود امـری     کند و در آن منحصر ميکند و در آن منحصر مي  همه چيز را از ادراک حسي آغاز ميهمه چيز را از ادراک حسي آغاز مي

عبارتي تمثل در ذات خـود امـری پيشـيني    عبارتي تمثل در ذات خـود امـری پيشـيني      نحو پيشيني تمثل من است یا بهنحو پيشيني تمثل من است یا به  داند پس جهان بهداند پس جهان به  پيشيني ميپيشيني مي
خـود کـور   خـود کـور     خـودی خـودی   هود حسـي بـه  هود حسـي بـه  پذیر نيست . برخالف نظر کانت، شپذیر نيست . برخالف نظر کانت، ش  است. ادارک حسي بدون فهم امکاناست. ادارک حسي بدون فهم امکان

نيست تا الزم باشد به مدد مقوالت به فهم درآید، ادراک حسي در ظـرف محسـوس هميشـه بـا فاهمـه      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   همراه است یا بلکه بگویيم فاهمه هرگز فراتر از ادراک حسي نيست و از آن جدایي ندارد. مخلـص کـالم   

یافتن اسـت کـه در ظـرف    یافتن اسـت کـه در ظـرف      عين ضرورتعين ضرورت  کند، پدیدار شدنکند، پدیدار شدن  اینکه شئ في نفسه خود را در جهان پدیدار مياینکه شئ في نفسه خود را در جهان پدیدار مي
کنـد در  کنـد در    گردد پس فاهمه که کشف ضرورت ميگردد پس فاهمه که کشف ضرورت مي  اضافه ابژه به سوژه در ضمن اصل جهت کافي آشکار مياضافه ابژه به سوژه در ضمن اصل جهت کافي آشکار مي

 تاروپود پدیدار حسي حضور فعال و گسترده دارد.تاروپود پدیدار حسي حضور فعال و گسترده دارد.
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 هانوشتپی

کـه در  « هـای فطـری   کانت و نظریه ایده». برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به مقاله نگارنده با عنوان 8
فرهنگي، سال اول، شـماره دوم، بهـار و تابسـتان     انساني و مطالعات ، پژوهشگاه علوممعاصر حکمتمجله 
 است. منتشر شده 39 -96، ص 8329
 ها از نگارنده عقل محض است. . بزرگنمایي8
ذ قرار ميان این دو وجه را مسخ داند ولي شوپنهاور تفکيك نفسه مي . کانت وجه ناپدیدار ابژه را شئ في3
ها اطالق کند، ابژه صرفا  از آن حيث که در نسـبت   دهد تا وجه ناپدیدار ابژه را به امری خارج از نسبت مي

شود ابژه متمثل است، ابژه متمثل ذاتا  نسبت و اضـافه اسـت و در    کننده واقع مي با سوژه شناسایي و عمل
کافي است، اما ابژه زماني ابـژه محـض   ظرف نسبت معنا دارد و قلمرو نسبت، قلمرو بالمنازع اصل جهت 

شدن ابژه برای سوژه فرع نسبت ميان  شود که برای سوژه محض پدیدار شود، این نحوه پدیدار خوانده مي
شـود. ایـن مواجهـه     آنها نيست و طبعا  به حوزه شناخت و عمل تعلق ندارد بلکه به ساحت هنر مربوط مي

واقـع مواجهـه سـوژه     و ابژه قبل از نسبت ميان آنهـا، در  واسطه سوژه محض با ابژه محض یعني سوژه بي
کنـد،   واسطه اراده است که شوپنهاور آنها را به مثل افالطوني تعبير مـي  محض یعني هنرمند با تعينات بي

واسـطه شـئ    پس وجه ناپدیدار ابژه که متضایف با وجه پدیدار آن است، مثـل افالطـوني یـا تعينـات بـي     
 نفسه. فينفسه است نه خود شئ  في
 ها از نگارنده عقل محض است. . بزرگنمایي8
 ها از نگارنده عقل محض است. . بزرگنمایي6
 ها از نگارنده عقل محض است. . بزرگنمایي0
 ها از نگارنده جهان به مثابه اراده و تمثل است. . ایرانيك3
و وقوف انساني و ادراک داند، حس و متخيله  . کانت منابع اصلي استعالیي آگاهي روح را سه منبع مي2

 کند. کثرات از طریق متخيله مبتني مي همدید حسي را بر
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