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Preface  ( Persian Translator ) 

 پیشگفتار مترجم فارسی

 

 .تقدیم میگردد "     critique of pure reasonنقد استدالل بحت" فیلسوف شهیر آلمانی تحت عنوان    امانوئل کانت  بدیع اثر  ترجمه کامل

یکی در دوران باستان و دیگری در دوران مدرن و با فاصله حدود دو هزار . از فالسفه پیدا شده اند  ظیمه عکوکبدر تاریخ بشر تاکنون دو 

افالطون و عبارتند از به ترتیب ها ایناینجانب بنظر  .  نزدیک به آنو دیگری  صلییکی ا،  دو خورشید دارند  هاآنهر یک از . سال از اولی 

 از عصر شان بعدو هم  قبلهم   نها را در متن متصل تاریخیآبرای درک اهمیت کارشان باید .  کانت و هگل در دومی   و  ارسطو در اولی

از  قبل ارتقائات کیفی عظیم  نیز و  افراد شاخص متعدد مهم  کارهایدر  دارند زمینه  ضمن نقطه عطف بودن آثارزیرا این .  مطالعه کرد 

 . بر جامعه  تأثیرشانو  و فن استدالل با مفاهیم انتزاعی  کمکانی ،ریاضیات   صبخصو ، در علوم و فنون  پیشرفتهای بنیادی   . خود

خطوط موازی  رفکبه   در مجاورت هماینها کاج از درختان باال و پایین میرود هرگز با دیدن تنه های  هایدر جنگل دائما  سنجاب زیبا که 

که  دلیلاین  به . ندارد هم هندسه  روشن است که  .د آیش میبه ذهنوقتیکه گردوها را میبیند چیزی بنام کره یا بیضوی  نه حتی. د افتنمی

 که دنیاز دارسپس   . شاند و نظام میرسمفاهیم انتزاعی به الجرم او  . انسان برعکس در مورد .  یستبرای این مفاهیم ن ذاتی زمینهصاحب 

 تطور  حاصلبا  غیره و  ،فلسفه   ،علوم   پیدا میشوند بدین ترتیب .  ستاو اجتماعی حیاتکه الزمه د به اشتراک بگذارنیز با دیگران را آنها 

خودآگاهی و کمک لیکن بشر با .  مانع رشد صحیح  وند که ناگزیرند میآیهم  یوهممحصوالت  از یانبوههمراه اینها .  ( یکالم)  استداللی

به ریشه های بکر ، یعنی .  است  جنساین  ازکتاب حاضر .   میگردددر ریشه ها  آنهاو خنثی کردن  کشفقادر به  از کار ذهنی خویش دانش

امکان   بدون این تواناییهای پیشاتجربی حتی تجربه  .صحیح را نشان میدهد  نظامساخت یک  طرقو از آنجا  رفتهپیشاتجربی ذهن انسان 

که منحصرا  در ذهن بشر انجام   عبرت و استنتاج ربلکه متکی است ب ، شویممی متأثراز آن حسا  که  زیرا تجربه فقط یک اتفاق نیست. ندارد 

درباره اش  ستبایمینظام مفاهیم خود میشود چیزی که   بتدریج .  آنو همینطور طراحی  خاص انسان متفکر است صرفا   یبتجر لذا .د نمیگیر

اگر در  و ندای دارخوشه  ساختاری، مفاهیم زیرا که  . غیرقابل تجربه را در آن شناخت و در جایگاه درست شان قرار دادتأمل کرد و مفاهیم 

  شدنبرای خنثی و   شدهیافت   همگفته های متفکرین بزرگ حتی در  اتتوهم بشکلنها آ .  شدخواهند  انحرافدچار هم  مابقی وندشکج بن 

که نهایتا   با پوشیدن   فقدان نقادی مؤثر موجب سلطه توهمات میشود . رفع عیب از آنجا برای  اقدامیعنی رفتن به ریشه و .  اند ج نقدمحتا

باز تولید  جز  را به بن بست میکشانند همه چیزو  هر پیشرفتی را غیر ممکن کرده  ، به تن تنبلی فکری آنو نیز پوشاندن  لباس تقدس

  .تفکیک سره از ناسره  .چیزی که این کتاب میآموزد   .برخورد صحیح تجادلی  شانعالج خیلی از این توهمات ناگزیرند و  .  خودشان را

    .فساد از استدالل  استیصال

یعنی   عالیترین سطح تا  از حس ،  اسلوب  حتی  جادلتحلیل و ت  شامل ،کانت در این اثر یک دستگاه کامل فلسفه و نقد را عرضه میکند 

و  انمک  ،بترتیب  ،داخلی خارجی و  های یعنی قوالب حس ،در ذهن انسان  اشو مبانی  بهبا پایه در تجر  . Transcendentalمتخطی 

 جذببرای بعالوه  .  Aestheticیعنی با علم الجمال   ، شروع میشود  انزمان و مکدر مورد   بخشاولین بهمین خاطر کتاب او با  .ان زم

یعنی استنتاج از عام به   اثبات های حقیقی ،  .شوند  درک ، شده مطالعه و حوصلهبا دقت  شبراهین است واجب ا اثراین صحیح و کامل 

 .  ابراز عقیدهو  شعار صرفا  بلکه   ، نیست  در حد فلسفه  یاثبات چنینبدون   یمطلبهیچ   . Deduction  خاص

 تدابیر  استخراج امکان اشعظیم  فوایدیکی از .  به دوران مدرن او و ورود از قرون وسطی است شاهراه خروج انسان کتاب در واقعاین 

           دانشهای معروف بهلیکن در   .ه مجری گردیدتوسط ملل پیشرفته   در علوم و فنونشایانی  بنحوتا امروز که بحق   علمی از آن است

  اساسی قدمهای مسیر هم امید که هر چه زودتر در آن .  نرسیده است  برای تنفیذ شان اخالقی اعتالی حد از به آن هنوز بشر "  علوم انسانی" 

  .در این راه هستند  های بنیادیکمک  اخالقاستدالل عملی و  بابتأمالت کانت در   .د بردار

 ، و از جانب مترجم ند وجود دارکه خوشبختانه در زبان فارسی ،  عمیقدقیق و  الیق حمل معانی،  تامتکی است بر یک نظام لغ حاضر کتاب

 .در انتها اضافه شده است  سهولت کار خوانندگان  جهت ی مکفی قاموس

   . ممتازگرامی از این اثر  گانتر خوانندمؤثر  با آرزوی بهره گیری هر چه

 

 مسعود تقی زاده منظری

 سوئد -گوتنبرگ 

 هجری شمسی  5931  خرداد / میالدی    2112  ژوئن
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Preface  -  English  Translator  (Short) 

( مختصر )پیشگفتار مترجم انگلیسی    

 

اما بدالیل مختلف در آن .  شروع شد  کتاب کانت بودم دربارهتفسیر خود   هنگامیکه در حال تکمیل  1113 ترجمه حاضر در

فراغتی برای  بار دیگر  1127تا اینکه در سال  ،  از حدود یک سوم کتاب نشدم بیشبه آماده نمودن ترجمه ابتدائی  موفقزمان 

 . تجدید نظر و ادامه آن یافتم

سودهای فراوان    Max Müller  (1831)و     J. M. D. Meiklejohn (1855)خود یعنی   تن از متقدمیندر این مهم از کارهای دو  

 . مه ابرد

 یک مخصوصا  کار من با  . انجام گرفته است  در پنجاه سال اخیر تالشهای زیادی برای مطالعه و تعبیر و تفسیر کتاب کانت

 تقریبا  همزمان  1122در حقیقت ظهور آن در سال   . بسیار سهلتر گردید   Schmidt   Dr. Raymundبا ارزش از آن توسط چاپ 

ن  توسط دکتر آ دشوار  کانت و اصالح ترقیم اصلیهای اول و دوم از کتاب  احیای چاپ  . کار ترجمه ام بود از سرگیری با

اتالف وقت مرا از   یزیاد بحد قرائت های بدیل مورد و تذکرات او در   -و متردد  مشکلمفید در قسمتهای  فوق العاده  -اشمیت 

 . بی نیاز نمود  و جمع آوری اصالحات  کانت شناسان عددتممتون  در فحصتبرای 

همچنین  .  توجه داده امدر محل  از آن را عدولی، و هر  بوده ( 1787 )چاپ دوم کتاب کانت   برای ترجمه متن انتخابی من

این متن مربوط  در صورت امکان  و دهکر اضافه هایی از چاپ اول را که در چاپ دوم متحول یا حذف شده بودند بخش آنترجمه 

  .  گنجانده امدر پای صفحه  را به چاپ اول

سختیها تنها بخاطر مجرد بودن موضوع بحث و یا تردد فراوان او بین   . است سختآلمانی کانت حتی با معیار آلمانی زبانان 

مطالب از او مزدحم  جمالت .  میباشنداسلوب نگارش او  ناشی ازخیلی از مشکالت صرفا   .  نقطه نظرات متعارض نیستند

ات جنس برای روشن نمودن و، حروف ، ضمایر و اد جمالت معترضهبه استفاده مفرط از  بطوریکه مجبور،  است تشعبم

  . میشوندند یافت مطابقت دارکه با آن   اسم ینچندگاهی در رابطه با یک جنس   . میگرددارتباط بخشهای مختلف با یکدیگر 

  .  دمیگیر بهره جنس  مهجور تادا یک ازگاهی هم 

که تا چه  به اینصورت  ، میشودمواجه در تصمیم  دشواری دیگر از ینوع با جمالت بعضیدر  مترجمنادر  چندان نهدر موارد 

ت او خصوصیجمالتی وجود دارند که از ساختار غیرعادی آنها .  یابد توفیقسلیس  ای اندازه باید بخشهایی را فدا کند تا به ترجمه

با اینحال در ترجمه حاضر هیچ مطلبی که   . گردیده اند منضم بعدا  که قبال  بطور مجزا نوشته شده و  گفت میتواناجزایشان 

 . حذف نگردیده است ه باشدداشت ماندنارزش 

 .      مشخص گردیده اند   [ B ]با    و از چاپ دوم  [ A ]با    از چاپ اول  مطالب گرفته شده در متن کتاب 

 

 

NORMAN  KEMP  SMITH 

EDINBURGH,  October  1929. 
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Dedication  :        Baron  Von  Zedlitz     (Second  Edition) 

 

To his  Excellency 
       The Royal Minister of State 
             Baron  von  Zedlitz 
 
Honoured  Sir , 

                 To further , so far as in us lies , the growth of the sciences is to work along the lines of your Excellency’s own 
interests, which are closely bound up with the sciences , not only in virtue of your exalted position as a patron , but through 
your more intimate relation to them as lover and enlightened  judge .  I therefore avail myself of the only means that is in 
any degree in my power , of expressing my gratitude for the gracious confidence with which your Excellency honours me , 
if that I could perhaps be of assistance in this respect . 
 
         To the same gracious attention with which your Excellency has honoured the first edition of this work  I  now 
dedicate this second edition , and therewith I crave the protection of all the other concerns of my literary mission , and 
remain with the most profound reverence , 
 

 Your  Excellency’s 
          humble, most obedient servant , 
   Immanuel  Kant 
 

 

 لیتز بارون  فن  زد        هب     دّوم   چاپ    تقدیمانهم 
ت ناب     خدم ی        عالیج طنت ور سل  وزری کش

ز   ن  زد لیت  بارون  ف
 ،   مقام مفّخم

 انس بفضل     بلکه   ، حامی  بعنوان یک    رفیع اتن   مسند یمن    هب هن تنها      ،  بوده است علوم هب    آن عالیجناب   واثق عالیق راستایرد   کوشش  مرادف   همواره علمی توسعه    ،  هب عینه  ربای ما   هک  ذکر است  شایان
   می دارمارباز     گردانیدهجناب نصیبم   آن   زبرگواراهن    اعتماد   هک  افتخاری  از  قدردانی خود را  نهایت  و      دهکراز فرصت استفاده  مناسبتهب این       .   فرهیخته داور  یک  و علم شیفته یک   رد مقام   آنهابا   شما  صمیماهن

 .  ادای دین کنم    باشم  توانسته   اگر هک      ،
 ،    احترامات عمیق قلبی   با     ،     مینمایم  آرنا  حمایت همه جانبه   تقاضای  و      ،    نموده    گردانید    مفتخر   را      هک چاپ اول   زبرگواراهن     التفات همان     تقدیم         نیز  را   دوم    این چاپ    اکنون 

 

 عالیجناب     آن       خاضع   خدمتگزار 

 امانوئل کانت



منظری زاده تقی مسعود  ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [Immanuel Kant] بحت استدالل نقد  

 

 
 

Preface  To  First  Edition   [ 1781 ] 

  ] 1871]     لپیش گفتار چاپ اوّ 

سؤاالتی قرار میگیرد که  زیر بارخود  دانشدر هر یک از زمینه های دارد که  عجیب تقدیری Human Reason  استدالل انسان
 . ستا قادر به پاسخگویی به آنها  قدرتشحتی با عبور از محدوده  نهمیتواند از آنها صرف نظر کند و  نه طبیعتش بربنا 

د که شوشروع می   Principles  اصولی آن بلکه با  . نیست خود آن تقصیربهیچوجه  میآیدکه بدین ترتیب بوجود  ای سردر گمی
کمک به  . کنندتوجیه میقویا   را از آنهااستفاده  همزمان بیاتو این تجر شتهتجربه ندا خاللنها در آبکارگیری  جز گزیریاستدالل 

که سؤاالت پایان   -راه  این که در درمییابد بزودی  ( ذاتیش اراده برطبق ) ترو غیرمعمول  باالتر شرایطبه  با صعود آنها
بوده  کاربرد تجربی که ورای هر گونه میبینداصولی  تشبث به ناچار ازو خود را  نرسیده سر منزل مقصودهیچگاه به   - ناپذیرند

استدالل  کاراما با این  . میپذیرد براحتی آنها را هم معمولی کادرا حتی یککه  بنظر میرسند یرادا بدونو در عین حال چنان 
بتواند آنها در مقامی نیست که  اما است کتوممظنین به خطاهای  با اینکهو  ختهااندو تناقضات  ظلماتدر  بی مهابا انسان خود را

 به محک آنکهامکان  ، دیگر کرده اند    Transcendتخّطی تجربه از مرزهای مورد استفاده اشاصول  از آنجاییکه . دکنکشف  را
  . نام دارد    Metaphysicsمتافیزیکبی پایان  جدالمیدان این  .  وجود ندارد شوند زده تجربه

چنین آن را مستحق  وظایفشتوانستن بود اهمیت ممتاز  همان ، و اگر خواستنداشت  زمانی بود که متافیزیک ملکه علوم نام
 هکوبا همچون مهجورو  معزول یمانند فرتوت و ، آوردهبهمراه  افکندگیتغییر زمانه برایش تنها سر اکنون اما . مینمود افتخاری
 . ترویا به عزا نشسته است پیر ملکه

هنوز رگه های  شگذاریهای قانونچون  بتدریج اما .  بود انهمستبدابتدا  در   Dogmatists نگرایاجزم تحت مدیریتحکومتش 
، و شکاکان  تمام عیار فرو رفت جیهرج و مر رد داخلیجنگهای  اثردر  امپراطوریش ، میکردندحمل را در خود  کهنبربریسم 

 Sceptics ، درهم  همه جارا درمتمدنانه  حیات،  سامان به هر نوع زندگی بیزار از  نینشینابادیه  چونهم هر از چند گاهی
و  متحدالشکل، هر چند بدون برنامه ای  ندشدن آن مجدد ستقراراجلوگیری از  به قادر، و  خوشبختانه تعدادشان اندک بود.  کوبیدند

 ی، توسط نوع و ادعاهای متافیزیک این جدلها گذاشته شود  برپایانی  نقطه شایدد که یبنظر میرس چنین این اواخر  . قائم بذات
 هر  . کامال  برعکس شد قضیه اما  . گیرند مورد قضاوت نهایی قرار  Locke  الک جناب یعنی  -انسانی  زنده خاص از شعور

 نسبت به غیراشرافیتجربیات  اب مشکالتش نمودنمرتبط  و مان خیالیبرای ملکه  تبارسازیکه با  میکنندتالش  چقدر
از ادعاهای خود  دستهنوز  او ،  نیستند بیش هایی خیالبافی ها شجره نامهاین  از آنجاییکهباز هم  ، بیافرینند تردید ریاکاریهایش
که  رنج استدر  حقارتی هماناز  بازو   ، هزد تکیه پوسیده اش  یگرایجزم بر مجددا   متافیزیک ین ترتیب بد .  برنداشته است

فرسودگی و بیتفاوتی  سی از، احسا بی اثرند و  همه روشها بکار گرفته شده میآید بنظرکه  لحا  . قرار بود از دستش نجات یابد
، اما خوشبختانه در این مورد خاص  معرفتیدر هر   مادر تاریکی و هرج و مرج همان یعنی بیتفاوتی  -است  گردیدهحاکم  مطلق
 هبستبد بکار  صنعت آن برپایانی  نقطه الاقلزیرا    . و بازسازی اصالحبرای  رو پیش کوششی  پیش درآمد الاقلیا  و ، ءمنشا
 . ستاشده   آنهابیفایدگی ، گیجی و  تاریکی  موجب  اینطور  که  میگذارد ای شده

 نتیجهبی   باشدبرای طبیعت انسانی ما علی السویه   که موضوع آن هرگز نمیتواند  در چنین امر مهمی بیتفاوتیاما تظاهر به 
 میعلزبان  بجایلحنی همه پسند   با بکار گیری  یشخو اختفاء سعی در  هم قدر هر ، بیتفاوتیمتظاهرین به این  در واقع.  است
  از آن را برائت  توخالی که ادعای خواهند بردپناه  پر حرارت متافیزیک بیاناتبه همان  در صورت تفکرنهایتا  باز  ،  کنند
،  دستیابی در صورتکه  دانشهاییمستقیم بر  تاثیر، و با  شکوفایی علوم بحبوحه آنهم در ، بیتفاوتی بهر حال این.  دارند

ساده انگاری بلکه  در نهایت این نه  . تأمل، پدیده ای است در خور  را داشته باشیم کنار گذاشتنشانآرزوی  نمیبایست مخصوصا  
ترین دشواربه  دوباره که   قوه استدالل از است تیعوداین  .  است که تسلیم دانشهای خیالی نمیگردد زمانه  a  پختهقضاوت 
و ادعاهای پوچ را   ، کردهتضمین  برایش را حقوقی قانونیکه   دکنپا  و محکمه ای بر ، شته برگ یعنی خود شناسی اشوظیفه 

 مگر    نیست جایی  محکمهاین   . خود ابدی و غیر قابل تغییر ذاتی بلکه بر اساس قوانین  منشینه با دیکتاتور ،  بدور اندازد
 . ( Critique  of  Pure  Reason )  بحتاستدالل نقد  

که  است 1 معارفی کلیهبا  رابطه در و  عام استدالل بطور خود نقد فکری بلکه هاینظامیا  و هانه نقد کتاب در اینجا منظور من
 و یا عدم امکان به نسبت د کهشقادر خواهد  این نقدبدین ترتیب   . آنها تالش کند نیل بهبرای بدون دخالت تجربه  احتمال دارد

  . دکن معّین   اصول اساس بررا تماما    حدودشو   ، دامنه  ، منشاء،  صادر نموده خود را رأی نیز متافیزیک امکان

                                                           
   a

مانند ریاضیات ،  اما من عقیده ندارم که علومی. به تبع آن میشنویم اغلب شکایاتی را در باره سطحی بودن افکار در عصر خود و سقوط علم واقعی ما 

. بر عکس آنها مستحق حسن شهرتشان در استحکام هستند و در مورد فیزیک حتی بیشتر .  به کمترین مقدار مشمول این نظر باشند  فیزیک و امثالهم حتی
د و در تا آن زمان بیتفاوتی ،  تردی.  همان درجه از اعتبار میتوانست در دانشهای دیگر نیز حاکم باشد اگر که از ابتدا به اصول زیربنائی آنها توجه کافی میشد 

زمانه ما مخصوصا  دوره نقادی .  مرحله آخر انتقاد شدید ، خود اثبات وجود عادتی عمیق به تفکر هستند 
2
مذهب با .  بایست به آن گردن نهندمیو همه  است 

و الیق  هارشان فقط موجب سوء ظن شدک اینبا  لیکن .  بدانند ء تکیه به روحانیتش و دستگاه قانون گذاری با تکیه به مقام شامخش ممکن است خود را مستثنا
 . نخواهند گردید  آزاد و باز توسط استدالل حقانیت مییابد یآن احترام واقعی که تنها پس از موفقیت در آزمایش

1
 [Reading , with Adickes ,  es for sie . ] 

2
  [kritik  - (نقادی )-   این کلمه را گاهی  ‘criticism’     و گاهی هم‘critique’    ترجمه کرده ام] .
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در مقابل آن  مصونیتراه  طریقاین  ازو به خود میبالم که   -تنها مسیر کشف نشده  این در -گذارده ام  در این راه قدم من
پرداختن از . ده بودندقرار دا  در تضادخود  با  non-empiricalتوظیفات غیرتجریبی اش  که استدالل را در   خطاهایی را یافته ام

را برجسته کرده و بر طبق اصول پس از  همگیبر عکس   . طفره نرفته ام انسانبه بهانه ضعف قوه استدالل  آنسؤاالت  به
 های پاسخ .  ام کامل حل کرده اقناعحد تا  میگیرد قراردر تضاد با خود  ادراک اسائهدر اثر مشخص نمودن نقاطی که استدالل 

توان انتظار داشت که ما را به بدانش  در عرصه لجوجانه پروریهای آرزو و یا گراییجزمآن نوع نبوده اند که از از این سؤاالت 
 مورد ها پاسخگویی این گونه  . ندارم مهارتی آن در فقط از راه شعبده بازی میسر است که من چنین کاری -  آنها هدایت کنند

  آنها فریبکارانه نفوذکه با   وظیفه فلسفه است دارند  ادراک اسائه ، و از آنجاییکه ریشه در نظر نظام طبیعی استدالل ما نیستند
 تفحصاتدر این  . شود نظر صرفباید  محبوبو  ستوده خیالبافی هایمقدار  چهاز  در این راه اینکه توجه به بی ،  مبارزه کند

و یا  نگردیدهمتافیزیکی  که حل  مسئلهم بگویم که حتی یک میتوانت أپوشش کامل موضوع بوده است و به جر  هدف اصلی ام
 برخوردار استکاملی  یکپارچگیچنان  از براستی  pure  reasonبحت  استدالل   . باقی نمانده است کلید حل آن ارائه نشده باشد

 باقی  دستگاه کامل راهی جز کنار گذاردن باشندناکافی  داخلیش یک سؤالحتی  پاسخگویی به آن برای متشکله که اگر اصول
 . دکراعتماد  به آن مشکلیهیچ  حل دیگر نمیتوان برای  اینصورتزیرا در غیر  ،  نمیماند

 
اینها در  اما .  تصور کنم در چهره خوانندگان خود را  تفرعنو  تکبر در برابر این همه احتقار با گفتن اینها میتوانم خشم همراه با

 شروع اولیهیک وجود لزوم   روح و یا برایاثبات طبیعت بسیط که در نوشتجات عادی خود ادعای  نویسندگانیمقابل ادعاهای  
خود را متعهد به کشاندن دانش بشری به خارج از  این نویسندگان در حالیکهچون .  ندا فروتنانه هم برای جهان را دارند خیلی

 منحصرا  پرداختن بهکار من  . مطلقا  از عهده ام خارج است چنین کاریکه  میکنممن با فروتنی اقرار  ،  میبینندمحدوده تجربه 
 نداشته امنیازی به رفتن به جاهای دور  ، کامل در این زمینه معرفتو برای رسیدن به  استآن  بحت تفکراتموضوع استدالل و 
 و منظم کلیه عملکردهای ساده استدالل را در آن میتوان چطور که مثال خوبی است خود منطق عام  . یافتم خودزیرا آنها را در 
با این   ، امید پیشرفت داشت توسط استدالل کجا میتوان تا است که آشنا این سؤال حاضر تفحصموضوع بحث و  .  کامل برشمرد

 . آن بطور کامل کنار گذاشته شود مشتقاتو  هر گونه کمک از تجربه قید که

آنها  انتخاب ، مربوط میشود مجموعه آنها تنظیم و جامعیت درمورد بررسی  مسائل تک تککمال در تعیین ا  به  آنجا کهتا 
 . مقرر گردیده اند  است این نقدکه موضوع  معرفتی همان ذات  توسط بلکه دقیقا    نبوده اتفاقی بهیچوجه

که  کسیهر  توسط با دقتباید  بحق که و وضوح ،  یقین  ، حاکمنداساسی  التزامدو  حاضربحث  عرف مرعی دردر رابطه با 
 . رعایت شوندمیگردد  حساسیتعهد چنین  وارد

فرضیه   هر نوعبنا براین   . ی ندارندتفحصاته ام که عقاید شخصی جایی در چنین کرد، این را شعار خود  یقیندر رابطه با 
 کشف مجردبه  بایستمی و دهش گذاشتهبفروش حتی به نازلترین بها  که قرار نیست گرددممنوعه تلقی  یکاالی بمثابه بایدپردازی 
 مورد در .  میکند وجوب مطلقدر واقع ادعای  دارد بودن  ( a’ priori )  پیشاتجربی ادعایهر دانشی که  . دشو ضبط بی درنگ

 مجموعهزیرا این  ، باشدسختگیر  اینهااز  بیشترحتی  میبایستحکم این  ( pure  a’ priori ) بحت تجربیپیشا دانشهای کلیهتعیین 
به  تماما  تا چه حد در این راه موفق بوده ام   . کند ایفای نقش فلسفی نیز مبرمیقین های  أسوه بعنوان میزان و الجرم عالیترین باید

روی قضاوت کنندگان  درباره نوع تأثیر شان برآنکه و نه است  اقامه دالیل ، وظیفه نویسنده تنها دارد بستگی  قضاوت خوانندگان
 توجه بیشترینسبت به بعضی قسمتها  که مجاز است اما  شود یشتضعیف دالیل خو موجب از روی خامینباید  او . سخن بگوید

میتواند از  همچنین چنین نکاتیرعایت بموقع   . دکر ایجاد بی اعتمادی خواهند ز هم با بودنگاه گداری  باوجود، که  دکنجلب را 
  . جلو گیری کند امور فرعی به موضوع اصلی  از خواننده  گنگتردیدهای  تسری

     در فصل دومآنچه از  با اهمیت تر  یتفحص هیچ آن قواعد و حدود کاربردتعیین  وادراک قوه  اکتشاف برای  از نظر من
  بنیان نهاده ام   Deduction of the Pure Concepts of Understanding  ادراک بحتاستنتاج مفاهیم  تحت عنوان  یمتخطّ تحلیل 
 عمیق نسبتا   این تحقیق.  زحماتی که امیدوارم بی نتیجه نباشند -نمودم  وف آنصرمرا  زحماتکه بیشترین  همان بخشی.  نیست
قابل تشریح و آن  هدفبوده و   Objects of Pure Understanding  بحتادراک  اتمشعر  راجع به ییک . است وجهدو دارای 

 . میباشد دارای اهمیت اساسی  برای منظور من لذا  . تجربی آن استپیشامفاهیم   Objective Validity  عینیاعتبار  فهم نمودن
  Subjective  یغیرعین اموربه  لذاو   بوده آن و مبانی قوای معرفتی وجود و امکان  بحت بررسی خود ادراک  پیدر  یدیگر
 سؤالچون .  اساسی آن نیست بخشحال اصلی ام دارد با این  منظوربرای  زیادیاین وجه دوم با آنکه اهمیت  . میپردازد آن

هر  دخالت بدوند نمیتوان چه اندازهچه چیزهایی و به  از و استدالل ما ادراکقوه   -:  این است که همیشه خالصه بطوراصلی 
 برای یافتن است ییجستجو که این دومیدر  ؟ چقدر استخود قوه تفکر  وجود امکان  -:  اینکه نه  ؟ دنآگاهی یاب ای تجربه گونه
داد که در واقع چنین  خواهم نشان دیگر هر چند در جایی ) گمانی خصوصیتو به همین خاطر تا حدودی دارای  یک پی آمد علت
شخصی نیز میتواند نظر   خواننده آزادی اعمال نظر شخصی میدهم که در آن صورت بخود دارم شاید چنین بنظر بیاید که ( نیست
که   Objective Deduction   که استنتاج عینی م کنو یادآوری  کردهخواننده پیشدستی باید در مقابل انتقاد  لذا .  دکن اظهاررا  خود
حفظ خواهد را استحکام خودنباشد   خواسته ام جهتقادر به اقناع کامل در   اصلی بحث است حتی اگر استنتاج شخصی ام محور
 . کفایت کند شده  گفته   40- 41آنچه در صفحات  ستمیبایدر این باره  بهر حال  . کرد

  ثانیا  وضوح و مفاهیم  کلیه در  (منطقی )   Discursive یاستدالل وضوح اوال   طالب خواننده حق دارد کهدر رابطه با وضوح 
 توقعاولین  .  باشد ملموسروشنگریهای دیگر مثالها و  توسط   Intuitions   بدیهه ها لیهکدر  ( Aesthetic  یالجمالعلم )  بدیهی

  خواسته دوم رابطه بادر   در مقام عدالت قصدی  هیچاما بدون  ؛  حیاتی بود هدفمبرای که  .  را بقدر کافی برآورده  کرده ام
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چطور باید   که  بودمهمیشه سر درگم  تقریبا   کارم طولدر تمام  . ستکافی اما  پر قدرتنه چندان  چهبا اینحال گر ، نبوده ام
اما .  پیدا کردنداول  نویس پیشخود را در  مناسبجایگاه  کهالزم بنظر می آمدند  چنانمثالها و روشنگریها .  ببرمپیش  را مطلب

حجم بزرگی را  چنانارائه شوند  یمدرس و خشک سبکحتی اگر به آن و کثرت مطالب تکلیف  این عظمتخیلی زود دریافتم که 
 جهتفقط  اضافات اینطور . نمیماندباقی توسط مثالها و روشنگریها آن  برای حجیم تر نمودنکه دیگر جایی  شدخواهند  موجب

 جدیبرای دانشجویان  هامساعدت  اینگونه.  مناسب نخواهد شد چنین خوانندگانی، و این کتاب هرگز برای  الزمند پسند عامه
 . براحتی تأثیر منفی داشته باشند  ین مورد خاص میتواننددر ا اما  جالبند همواره نیستند و گرچه واجب

آن  بر  تسلطکتاب نه با تعداد صفحاتش بلکه با زمان الزم برای  که اگر حجم یک میگوید    1Abbot Terrasson ابوت تراسون
 کم حجم آنقدرکه اگر   باشند کم حجم ترخیلی میتوانستند ، آنگاه  ی که در باره خیلی از کتابها صدق میکندامر،  شودسنجیده 
انسجام  دارای مطالب تنوعکه در عین   Speculative  Knowledge  حزریدانش  یک کل قابل فهم بودن چنانچه نظیرا    . نبودند

که از کتابها میتوانستند واضح تر باشند اگر  بسیاریمیتوان گفت که  صحتهمان  با  اصول است مورد نظر باشد ناشی از وحدت
اغلب  اما  2 ندجزئیات مفید دروضوح بیشتر گرچه  رسیدن به برای  هاییکمک چنین چون .  تالش نمیشد آنهمهبرای وضوحشان 

 رنگینی،  برسد بحث خواننده مجاز نیست که به یک ارزیابی زود هنگام از کل . میکنند زحمتایجاد در دریافت کلّیت بحث 
قضاوت صحیح در  امکان بدنبالکه اگر  میگردد  دستگاهساختار  چگونگی اجزا و همبندی باعث پنهان شدن انهمطالب روشنگر

   . هستندما اصلی  مشغله ،  باشیمآن و استحکام  یکپارچگیمورد 

  همکاری برای را کافیانگیزه  دیگر ، کرد که خواهد احساس خواننده برود چنین روشی پیشاگر نویسنده با  که مبگویباید 
است  تنها متافیزیک همه علوم میان از بیندر این .  نخواهد داشت مهم و طوالنیمطلب  نیچندر طول کامل و پایدار  و داوطلبانه

که  به رسیدن به چنان کمالی آنهم در کوتاهترین مدت استاما متمرکز قادر  مختصربا یک تالش  تنها که ادعا کندکه جرأت دارد 
قادر باشند  بی آنکه  ، نخواهد ماند باقی موعظه یک همچوناز روی رغبت  آن پذیرش جزوظیفه ای برای آیندگان  هیچ دیگر
استدالل را  چیزیچه   . نیست بحتهایمان در استدالل  از دارائی منظم یجز فهرست چیزی  خودآن  زیرا . آن بیافزایند رب مطلبی
خواهد  برمال استدالل همانخود  توسط  غالب عام اصول کشفبه محض  ، و نخواهد ماند مخفی چندان ، میکندتولید  خودصرفا  
 یو یا بداهت تجربههر گونه  عاری از تأثیرو مشتق شده  بحت مفاهیمکه تنها از اینکامل این نوع دانش و  یکپارچگی  . گردید
 اکمال، این  دنشوآن  بیجای گسترش افزایش و موجبو  گردیده محتومای به تجربه  کشاندنش سبب میتوانند بالقوه کهاست  خاص

   Tecum habita, et noris quam sit tibi curta supellex 3 . میسازد واجبغیرمشروط  را نه تنها عملی بلکه 

 

.  عنوان  متافیزیک طبیعت  ارائه دهم تحت روزی امیدوارم که خود را  بحت(  Speculative  حزری ) استداللاز  نظامیچنین 
شروط امکان چنین تفحصی  تعیین اصلیش کشف منابع و وظایفکه  را ی بیشتر حجمی کمتر از نصف نقد حاضراآن در عین غن

داوری صبور و بیطرف و  خواننده ام  که انتظار دارم در بحث حاضر  . داشت خواهد  هستندآن  تضاریس رفعو پاک سازی و 
 کسب کمال در  بازهم  در این نقد بدون نقص باشد  تنظیم اصول  هم چون هر قدر .  دیگری همکاری با سخاوت باشددر آن 
 شارشم قابل از شروع کار پیشاینها  .  از قلم نیافتاده باشند نیز مشتقهآن است که هیچ یک از مفاهیم  مستلزممربوطه  نظام

انجام گرفته ،  کامل در این نقد بطور مفاهیم  ترکیب کل  کهبا این .  کشف شوند ویپیشر در حین زمان و نیستند بلکه باید بمرور
خواهد ای که بیشتر لذت بخش  وظیفه ، است  باقی نهاآتحلیل امر  در کامل بودن همان درجه از نیل بهبیشتری برای  تالش هنوز
 . شاقتا  بود

 صفحات نصفبخاطر تاخیر در شروع چاپ قادر به دیدن بیش ازحدود من  .  در مورد چاپ کتاب دارم نکتهفقط چند  اینجادر 
 4 از پایین 4خط  371نهایی نبودم و حاال چند اشکال چاپی در آنها یافته ام که البته تاثیری در معنی کالم ندارند به استثناء صفحه 

  421 الی 421صفحه  از  بحتاستدالل  برای  هامناقضت  .  خوانده شود ( تشکیکی )باید به جای  ( مخصوص )که کلمه 
4  

قرار   راست در سمت  نقیض موضوع  و از آن چپ  سمتدر   تعلق دارد موضوع به   که  که تمام آنچه  چنان تنظیم شده اند
ه ن برنگ بودکم   :  فارسی توضیح مترجم]   . سهولت انجام پذیر باشد هب عکوسم قضایای قیاسکه  است آن خاطراین به  .  گرفته اند

 [ و در اینجا بی مورد  Aبه چاپ   میشودکه مربوط   خاطراین 

  

                                                           
 
1
           تحت عنوانکانت احتماال  با ترجمه آلمانی آن  .  در دسترس قرار گرفت 4571اشاره دارد به یکی از آثار او پس از مرگش که در سال  ]

Philosophie nach ihrem allgemeinen Einflusse auf alle Gegenstände des Geistes und der Sitten   
  ]. آن ترجمه است 445نقل قول از صفحه  . آشنا گردید   4571 در سال  

2
 [Reading , with Rosenkranz ,  helfen for fehlen ] 

3
 Persius [Sat. Iv. 52] 

4
 [Paging in  A ] 
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Preface  To  Second  Edition   [ 1787 ] 

 [ 1787 ]    مدوّ گفتار چاپ  پیش 

 دقت در براحتی از  یا خیر داردمطمئن علمی  موازین ت بامطابق  معرفت استداللییک  به  نحوه پرداخت آیا  کهاینتشخیص 
  شدهمتوقف  خود هدف آستانه رسیدن بهدر  همواره جددممکررا  آمادگیهای مفصل و  با وجودچون اگر  .  استمیّسر نتیجه کار 

 برنامه ای آن قادر به توافق بر روی ممارسین یا  ،د میگرد تازه یمسیر و در پیش گرفتن از راه رفته به بازگشتمجبور  اغلبیا 
در   کورانهکور  است و تنها جستجویی بسیار بدور بوده  که از یک شیوه مطمئن علمی  میتوان گفت، آنگاه براحتی  ندیستواحد ن
حتی  ،  بیابیم آن راه مطمئن علمی را برای  موفق شویمکه اگر   خواهد بودبزرگ به استدالل  یخدمت  با این حساب  .تاریکی 

 . و رها شوند  شده هشناخت  بیفایده  شده بودند در نظر گرفتهبدون تأمل کافی   که  هدفهایی آن بیشتر  اگر با این کار

برای  نیازی هیچ ارسطو تا امروز روزگار، زیرا از  در این مسیر مطمئن قرار داشته است اولین دوران خود همان منطق از
 ترروشنتشریح بعضی پیچیدگیهای بیمورد و یا  حذف چونهم اصالحاتی ، مگر حتی یک قدمش هم وجود نداشته دوباره برداشتن

منطق تاکنون قادر نبوده که حتی یک قدم  همینجالب توجه است که   . علمی یقیننه  و  اناقهی در وجوه،  تعلیمات جاافتاده اش
  یالنفس علمبا افزودن فصول  آنرا خواسته انداگر افراد مدرنی   .تمام  تام و از هر نظری است مجموعه تعالیمرود و ب فراتر

psychological  یا  دانش اءمنش  با رابطهدر   ییا فصول متافیزیک و  ، ( ، وغیره تعقل،  تخیل ) شناختقوه  در بخشهای مختلف  
  ی علم االنسان، یا فصول  ( ، وغیره اکیتشک،  استکمال )  Objects مشعرات تفاوت در بر حسب ایقاندیگر  اشکال

anthropological  شان به  عدم توجهتنها   دلیل آن  ، گسترش دهند مربوطههای چاره  و راه علل،  در ارتباط با پیش قضاوت ها
.  اعوجاج آنها میشویم بلکه  گسترش نه  باعثتجاوز به محدوده یکدیگر  برای  دن علومکربا مجاز  ما  . طبیعت علم منطق است

، چه  تفکری قالببرای قواعد   است محکمو ارائه براهین  جامع تبیینآن  ه اصلیوظیف ، و دارد بسیار دقیق حدودی دنیای منطق
 و چه اتفاقی  یطبیعچه   هر مانعی و  ، یمشعرو   ءمنشا  ،  و با هر گونه  empirical  ییبتجر  و چه  ( a’ priori )  تجربیپیشا
  . آن مواجه شود با  در ذهن ما احتماال   که

 تفاوتهایشانو  معارف مشعراتکلیه انتزاع از  برای آنهااست که بموجب  یشخو حدودچنین موفقیتی را منطق تماما  مدیون همان 
  . باقی نمیگذارد قالبشخود و  پرداختن بهی جز کارو بدین ترتیب برای ادراک   - ستامتعهد به آن در حقیقت   -  میگرددمحق 

 .  هم اتشمشعر بلکه به  بپردازداز اینهاست چون نه تنها باید به خود  مشکلتراما برای استدالل ورود به شاهراه علمی البته 
، پیش فرض  شانبرای با اینکه و  ؛ بودهبرای علوم مختلفه  ارتباطی یدهلیز تنها تمهید یک  همیشه و بعنوان مانندبنابراین منطق 

 .  بیاندازیم  علومبه   هم نگاهی مناسب و عینی ا  اصطالح ستمیبایآنها  واقعی اکتساببرای  اما  ، است خطیر ارزیابی گونه هر

و  ، ددانسته شو تجربیپیشابصورت  بتواند ستبایمی آنها چیزی در ، ایفا کند این علومدر  نقشیحال اگر قرار باشد که استدالل 
 شده داده یجای از باید که)  شفهوممو  آن تعیین یا فقط   ، قرار میگیرد شمشعرزیر در ارتباط با  طریق دواز به یکی  دانشاین 
استدالل نام  Practical   دانش عملی  دوم  نوعو    Theoritical نظریدانش   نوع اول  . آن واقعیت بخشیدن بهایضا  یا  و ( باشد
  بحت  یعنی بخش ،  میکند تعیین تجربیپیشا کامال    شکلب  را شمشعر  در آن استدالل  باید بخشی را که  در هر دو نوع  . دارد

pure  دادمورد بررسی قرار  مستقال  در ابتدای کار و   وجود داشته باشد ابهامدر صورتیکه خطر   - هستکه  هر مقدار -  راآن  . 
  1 کجا در که  نداند  تعویق درآمدها هنگامو   کرده مخارجصرف   آنا    ی رامداخلهر  چشم بستهکه انسان  نیست عاقالنهچون 
   . دکنهزینه  کمترکجا  در بیشتر وباید 

 معّین تجربی پیشاخود را بشکل  اتمشعرباید  ،  بدست میدهد نظری دانشدو دانشی که در آنها استدالل   ، ریاضیات و فیزیک
  .  بغیر از استدالل  بخشی با تکیه بر منابع دیگر دانش الاقلدومی  در و  بحت اولی بصورت کامال   ،  کنند

 میاز پیش وارد مسیر مطمئن عل یونانیانیعنی تحسین  قابل در بین آن مردم ریاضیات  ، توسعه استدالل بشر اولیه در دورانهای
برای ریاضیات چندان   -با خودش سروکار دارد  فقطدر آن استدالل که   -منطق  مانندد که این کار کراما نباید تصور .  ه بودشد

 ریاضیاتبرعکس عقیده دارم که  .  برای خود چنین شاهراهی ایجاد کند واقعدر را روشن کرده و یا  شساده بود که مسیر
بود و تحول اساسی میبایست  مانده در تاریکی باقی کورانهکور جستجویین مصریان بصورت میابخصوص در  مدتهای مدید

مسیری که  ،  داد نشان را  علمیمسیر درست   که ، ابداع او بود  رخ داد فردیک  خجستهمدیون انقالبی بوده باشد که در افکار 
بسیار مهمتر   -تاریخ این انقالب در اندیشه  .  تا بینهایت مقدور گشت  بدون لغزش و توسعه نامحدود پیشرفت  آن حرکت دربا 

     این واقعیت کهاقل الاما  .  اندثبت نشده   آن مبخوت بانی و  - نیک امیداز کشف مسیر دریایی دور دماغه معروف 
Diogenes Laertius  هندسی  براهین فرعی ترینکنندگان شناخته شده حتی  نام  ابداع در باره این موضوعات  در گزارش خود

که با اولین مشاهدات این   طرات این انقالبکه خا میدهد  نشان  آورده است احساس نمیشودرا که در اذهان معمولی نیازی به آنها 
برقی نوین ذهن اولین  .  که باعث نجاتشان از امواج نسیان گردید  چنان در نظر ریاضیدانان با اهمیت بودند راه جدید بجا ماندند 

 صحیحی که او  روش  . روشن کرد که خواص مثلث متساوی الساقین را آشکار نمود ار ( یا کسی دیگر  Thales تالس )انسان 
  خواص آنرا این راه  ازو   نموده  بررسی  هوم آنفم فقط یا   در شکل مربوطه را   یشیافته های خو  این نبود که پیدا کرد

نهاده  هنگام ساختو در شکل  ه ساختبطور پیشاتجربی   که خود  بود میمفاهی مالز  2 نتایج  استخراجبلکه   ، نتیجه گیری کند

                                                           
1
 [Reading ,  with Erdmann ,  von welchem for von welche r.] 

2
 [Reading , with Adickes ,  sondern das for sondern durch das .] 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

5 
 

 هیچ چیزنباید   اگر قرار باشد که او چیزی را با اطمینان پیشاتجربی بداند چون  . دکرمیعرضه به خود  دوباره  از اینراه  بود و
حاصل   که خود در تطابق با مفهوم خویش در آن نهاده استکه الزاما  از آنچه  را   ینتیجه اآن  مگرنسبت دهد   را به شکل

 . دمیشو

پس  تنها و پیش قرنحدود یک و نیم  فقط  در حقیقت .  نددر شاهراه علمی بگذار پا  تابرای علوم طبیعی خیلی بیشتر طول کشید 
استحکام به کسانی که در این راه وارد شده تازه روح  دمیدنو هم  اکتشافاستادانه اش هم باعث این  طرحکه با   Bacon بیکن از

 توضیح  یک انقالب عقالنی  حاصل ناگهانی به مثابه در این مورد هم اکتشاف را میتوان   . گشت میسربودند گردید چنین چیزی 
 .  بی پایه گذاری شده اندیحاضر منظورم از علوم طبیعی آنهایی هستند که براساس اصول تجر اشاراتدر   . داد

هنگامی که تریچلی یا  ،  غلطانید پائینبطرف توپ هایی را که خود قبال  وزن کرده بود در یک سراشیبی   Galileoوقتی گالیله 
Torricelli  و یا همین اخیرا    ، ی از آب محاسبه کرده بود روی هوا نگهداشتمعّینوزنی را که از پیش با معادل کردن آن با حجم

 همه اذهان نوری بر  1 دکرفلز را به اکسید و سپس دوباره از اکسید به فلز تبدیل   و زیاد کردن چیزی با کم  Stahlوقتی استال 

آنها دریافتند که استدالل تنها در آنچه که بر اساس برنامه خود  بوجود آورده است بصیرت خواهد  . تابید مطالعه کنندگان طبیعت
استفاده از اصول داوری  رأسا  بابلکه باید   ، دهدبخود را در اختیار سرنخهای طبیعت قرار  ، بوده تاکنونچنانکه  و نباید  ، داشت

مشاهدات تصادفی که  .  دکنخود معّین و طبیعت را وادار به پاسخگویی به پرسشهای   دادهراه را نشان  مبتنی بر قوانین جا افتاده 
قابل تنها توسط استدالل  چنین قوانینی زیرا  ، حساب شده قبلی نباشند هرگز نمیتوانند قوانین الزم االجرا بدست دهند طرحبر طبق 

تساوی در مقابل قوانین امکان برای مظاهر متوافق آنها  در تطابق باکه تنها   با گرفتن اصول خود استدالل باید . اکتشاف هستند
بسوی طبیعت  ، در دست دیگر است تجربیاتی که باز خود در تطابق با همین اصول طراحی نموده، و  در یک دست وجود دارد

عمل کند بلکه مانند یک  ددهمیگوش  میگویدکه به هر چیزی که معلمش  شاگردیک  مانند ستنبای  . برای آموختن از آن برود
از این  با پرهیزبنابراین حتی فیزیک  .  مینمایدکه شاهد را مجبور به پاسخگویی به سؤاالت تنظیم شده خود  برجستهقاضی 

چنین  اگر حتی بیاموزداز طبیعت و تنها از آن  میتواندکمک منابعش بداند  به قادر نیستخود  آنچه را که استدالل خیالبافی که
 طبیعت در جستجو به نیاز استدالل مادامیکه که است  میمون تفکر این مدیون را اشحیاتی  انقالب ، مقدور باشد اساسا   چیزی
پس مطالعه طبیعت   ممکن گردید به این ترتیب بود که  . راهنما سازد مینهدخود در طبیعت  که آنچه را فقط میگردد الزم  دارد

 .  شودب میعلوارد مسیر مطمئن   و بی هدف نبود کورانهجز جستجوی کورچیزی  قرنهااز آنکه 

و در آن  که خیلی بیشتر از آموزه های تجربه متورم گردیده   است منزویکامال    speculative حزریمتافیزیک یک دانش 
  مفاهیم  تنفیذ  بر روی  چون ریاضیاتهمنه   - داردقرار   متافیزیک تنها بر پایه مفاهیم .  شاگرد خود شده است براستی استدالل

 هنوز با اینحال ،  جان بدر خواهد برد فرو روند   و حتی اگر بقیه در کام بربریتی مخرب است  کهن ترینگرچه   . ها بدیهه  رب
 هنگامیحتی  ،  میگرددمتوقف  دائما  آن  عرصه دراستدالل چون  .  است پیدا نکردهبخت خوش ورود به مسیر استوار علمی را 

در آن   . که توسط تجارب خیلی عادی  تأیید شده اند  پیشاتجربی در قوانینی است بصیرتیدر جستجوی  خود حق بنا بهکه 
توافق در بین  عدم ابراز هر گونه تاکنون  . گردیمازب بردخواسته هایمان نمی سویاز مسیر رفته بخاطر اینکه ما را بهمواره باید 
نبردی   ندقصد دارکه  کسانی است  مختص مبارزه میدان یک تنها میدهد که آن نشانشان  متافیزیک در مباحثات ممارسین
یک وجب خاک  حتی نتوانستند هرگز تنهانه  ، مبارزه ای که در آن هیچیک از شرکت کنندگان پی بگیرندو بی نتیجه را  تزویری

میکند که فعالیتهای متافیزیک بدون تردید تاکنون این ثابت  . ندنگهداررا  خودفتوحات قبلی  قادر بودند نه حتی، که  را فتح کنند
 . مفاهیم دنیای تنها در  کورانهجستجویی کور  آنهم   همهو بدتر از   بوده کورانهی کوریجستجو  فقط

در اینصورت چرا طبیعت  ؟  شاید کشف آن غیرممکن است  ؟ که تاکنون راه درست علمی را نیافته چیستایندلیل  راستی
حتی   ؟ کرده است اشبمثابه مهمترین دغدغه  آنهم و  یافتن چنین راهی جهت ر چنین تالش خستگی ناپذیری رگید استدالل ما را

که با رغبت خواهان دانش  یهای که در مهمترین عرصهاگر   یمرا  از دست بدهبه استدالل خود اعتماد  باید  تا چه اندازه  بیشتر ،
اگر تاکنون  و یا  ! ورزدمیو در آخر هم خیانت   هفریفت یشخو مزورانهبلکه ما را با قولهای   میآیدمان نه کاربنه تنها  ،  هستیم

 نپیشینیاکه شاید اینبار بختی بهتر از   به تالشی دوباره ببندیم  که امیدآیا دلیلی وجود دارد   ، یمه انشد  یافتن راه درستقادر به 
  ؟ داشته باشیم خود

بقدر کافی  ،  با یک انقالب ناگهانی شدند آنچه که اکنون هستند تنها ریاضیات و علوم طبیعی که هایکه مثال رسدبنظر می
 آنهاموفقیت   . دنباشاز آن برده اند  را تغییر دیدگاهی که آنها چنین بهره عظیمی اصلی خصیصهاندیشه های ما درباره پاسخگوی 

تاکنون   .از رویه آنها  تقلیدبه  کند متمایل میدهداجازه  دانش عقلی یک بعنوان یکبا متافیز شانمشابهت میباید ما را تا آنجا که 
برای  مشعرات بدانشمان در با گسترشاما کلیه تالشها برای .  مشعراتبا  دمطابقت کنباید می همه دانش ماچنین فرض میشد که 

فرض  که شاید امتحان کنیمباید  لذا . دندخور این فرض شکست مبنای مفاهیم و بر بکمک آنهاچیزی پیشاتجربی در باره  تاسیس
دانش پیشاتجربی از  داشتنامکان  هک فرضاین   . دداشته باش برایمان بیشتری موفقیتبتواند  دانشمانبا  مشعراتمطابقت 
باید  بنابراین  . دارد  ما نیاز با  بیشتری توافق  باشد وجود داشتهمیبایست به ما  تحویلشاناز  قبلو تعیین چیزی در آنها  مشعرات

پس از ناامیدی از پیشرفت مطلوب در توضیح حرکات  او . پیش برویم  Copernicus  2 فرضیه اصلی کوپرنیک دقیقا  به سبک
 گردشو در عوض   که پیش فرض ثابت بودن آن اجرام  ، سعی کرد فرض چرخیدن آنها بدور ناظر  بکمک  اجرام سماوی

  اگر قرار باشد  . صورت بگیرد  مشعرات هدر رابطه با بدیه  در متافیزیک  میتواند آزمونی مشابه   . ناظر بدورآنها را بیازماید

                                                           
1
 . در حقیقت ما دانش دقیقی از چگونگی آغاز آنها نداریم ،  نمیشوند ارائه   در مثالها مسیر دقیق طی شده در این تجربیات علمی  

2
 [mit den ersten Gedanken des Kopernikus . ] 
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 دانست  دومی  مورددر  پیشاتجربی   بشکل چیزی را   میتوان چگونه  نمیدانم   مطابقت کند  مشعر با شرایط   Intuition   بدیهه
اگر  از آنجاییکه  . نمیبینم آن امکان قوه بدیهه ما مطابقت کند مشکلی در ساختاربا  میبایست ( حواس مشعر ) مشعراگر اما  ، 

به    representations   هامناب  آنها را بعنوان میبایست بلکه  بمانمباقی  ها بدیههنمیتوانم در همین   ته شوندشناخقرار باشد که 
که توسط  مفاهیمیفرض کنم که  ستمیباییا لذا   ، کنممعّین توسط آنها  و این دومی را ،  دادهشان نسبت  مشعرات بعنوانچیزی 
به همان   یا ،  مشعرات که   فرض کنم  در غیر اینصورتیا  و  ، مشعربا   میکنند مطابقت ،  صورت میگیردتعّین  آنها این
در شق اول باز   . ته شوند ، مطابقت میکنند با مفاهیمشناخ،  دهداده ش مشعرات بصورت،  آن میتوانند که فقط در  بهتجر ،  معنی

دورنما امیدوار کننده  اما در شق دوم  . بدانم اتمشعرمیتوانم چیزی پیشاتجربی در باره  چگونهم که شودچار همان سردرگمی می
و ادراک دارای قواعدی است که  ؛  دکنر میدرگیرا   understanding  ادراک  که  است دانشچون تجربه خود نوعی  .  تر است
که کلیه   مفاهیم پیشاتجربی آنها توسط   . نداپیشاتجربی  لذادر من وجود داشته ، و  اتمشعرن ه شدداداز  قبلکه بپذیرم باید 
و توسط  استدالل  که منحصرا   اتیمشعردر رابطه با  .  میگردندبیان  ند توافق میکنو الزاما  مطابقت تجربه با آنها  اتمشعر
 داده شوند بهتجر درنمیتوانند   –  میآوردبه تفکر آنها را  استداللبه سبکی که قل الا  –اما هرگز   ، آمدهبه تفکر   واجب براستی

 مان خواهد شدفکر ت اسلوب جدید محکی عالی برای  ( میشوندباید بپذیرند که اندیشیده  چون )آنها  نبه تفکر آوردکوشش برای  ،
   1 . باشیمنهاده  هادر آن که خود  بشکل پیشاتجربی  بدانیم ها چیزدر مورد موضوعی را    ما تنها موقعی میتوانیم یعنی که  ، 

 ی که بطوربه مفاهیم مربوط بخشهمان  - قسمتش، و در اولین  هست هم مطلوب که همانطور خواهد شدموفق  آزموناین 
که متافیزیک را وارد جاده  گرددمتعهد می  -میتوانند در تجربه داده شوند  با آنها متناسب متناظر و مشعرات تنها پیشاتجربی
دالیل قانع کننده  بعالوه  ؛ کردوجود دانش پیشاتجربی خواهد  چگونگیجدید ما را قادر به توضیح  دیدگاهاین  . کند میمطمئن عل

با  هرگز موفقیتهایی که  -د میده ، تجربه مشعرات کلیه جمع حاصل عنوانب ،  پیشاتجربی طبیعت مبانی متشکلهقوانین برای 
، عواقب تکان  ، در بخش اول متافیزیک ما اما این استنتاج در مورد توان دانش پیشاتجربی .  روشهای تاکنونی میسر نبوده اند

شده  که در بخش دوم به آن پرداخته همانطور،  باشد مضر بحال هدف کلی متافیزیکبینهایت که  میآیدبنظر ، و  دهنده ای داشته
، گرچه این دقیقا   نمود   transcend  یتخطّ  ممکن یاتکه هرگز نمیتوان از محدوده تجرب  به این نتیجه رسیده ایم زیرا  . است

بطور  را ما تجربه ای را در اختیارمان میگذارد کهآن  دقیقا   این وضعیت .  داررا د انجامشقصد   این علم که همان چیزی است
یعنی که چنین   ، ثابت کنیمرا  استدالل خودقوه از دانش پیشاتجربی از  برآوردنخستین  این درستی میسازدقادر   غیرمستقیم

نادانسته   وارهرا که برایمان هم  ( things in themselves ) چیزها ذاتو باید   appearances  مظاهربه  تنها است مربوط دانشی
 نامشروط  خاصیت  میکند  مظاهرو کلیه   تجربه مرزهایبه عبور از  وادار اجبارا   ما را  که آنچه زیرا .  کنیممیماند رها باقی 

unconditioned  سلسله  همانطور که الزمه تکمیل،  میکند طلب هر چیز ذاتدر باره  ، ، که استدالل لزوما  و بحق بودن است
که  میبینیمچیزها خود را مطابقت میدهد  ذات مشعرات بمنزله تجربی ما بااگر با این فرض که دانش   . هست نیزشروط 

 ذاتمیشود با  دادهآنچنانکه به ما تصویر ما از چیزها  فرض که این با در عوض،  بیاید تفکرنامشروط نمیتواند بدون تناقض به 
، تناقضات ناپدید  میکنند مطابقتبا سبک تصورات ما  مظاهر نبعنواهستد که  مشعرات ایننداشته بلکه مطابقت خود آن چیزها 

دیده شود یعنی  هستندکه مورد شناخت ما  تا آنجا هاچیز درقرار نیست که  که نامشروط   یممیبینو اگر بر این اساس  ؛  میگردند
مجاز هستیم نتیجه  ، هستند چیزها ذاتتا جاییکه  ،  یعنی ، یمدانش ندارآنها از  جاییکه بلکه فقط تا ، ندداده میشوما  بهتا آنجا که 

راه هرگونه پیشرفت بدین ترتیب  حالیکهاما در   . 2 تایید شده است کامال   فرض کردیم آزمایش  جهتدر ابتدا که  آنچه بگیریم
 استدالل دانش عملی در نمیتوانباز است که ببینیم آیا ، ، هنوز برایمان  سد شده استحسی فوق  عرصهدر  حزریبرای استدالل 

، و  آرزوی متافیزیک طبقکه بر  ،  یافت  نامشروط برای استدالل   transcendent  طیخاتعیین مفهوم  جهتکافی   داده های
تجربه  کل قادر به عبور از محدوده های ما را  ،  عملی دیدگر چه تنها از  ، استدانشی که بطور پیشاتجربی ممکن بکمک 
  این جا را خالی بگذارد میبایست ؛ و اگر همزمان جایی برای این گسترش باز کرد الاقلبدین ترتیب   حزریاستدالل .  دکنممکن 

  . 3 پر کنیم های عملی استدالل دادهبا   که آنرا در صورت توان و حتی دعوت میشویم  شتهما این آزادی را دا
 

                                                           
1
اکنون .  جستجو شود تا ببینند کدامیک توسط تجربه رد یا تایید میشوند  بحتبا اقتباس از دانشجویان علوم طبیعی این روش چنین است که در مبانی استدالل   

و دیگر به روش معمول درعلوم طبیعی قابل  ، بخصوص آنهایی که پا را از محدوده هر گونه تجربه احتمالی بیرون نهاده ، بحتدر مورد گزاره های استدالل 
و اصولی که ما بطور پیشاتجربی اختیار کرده ایم تمام آنچه که میتوانیم بکنیم در رابطه با آن مفاهیم . نیستند  مشعراتشانآزمودن از راه انجام تجربه بر روی 

و  مشعرات حواسدر رابطه با تجربه بمثابه  سواز یک  -از دو نقطه نظر متفاوت بکار گرفته شوند  مشعراتست که تدبیری بیاندیشیم که آنها در ارتباط با این
   transcendای تخّطیاز محدوده هر تجربه  دارد تالشمنحصرا  اندیشه میشوند  مشعراتشکه چون  منزویدیگر در رابطه با استدالل  سویادراک ، و از 

آنها مینگریم اگر ، هنگام بررسی چیزی از این دیدگاه دوگانه ، دیدیم که با اصل استدالل بحت توافق وجود دارد ، اما وقتی که تنها از یک دیدگاه به . کند 
 .رای میدهد   ناگزیر با خود قرار میگیرد ،  آنگاه تجربه بنفع درستی تفکیک این دو دیدگاه تعارض دراستدالل 

2
تحلیل . مینامند   syntheticو یا معموال  بیشتر فرآیند ترکیبی    reductionشباهت زیاد دارد به چیزی که در شیمی گاهی احیا  بحتاین آزمایش استدالل   

شدیدا  غیرهمگون تجزیه میکند ، یعنی ، دانش در مورد تجلی چیزها و دانش در مورد  موضوعیک اهل متافیزیک همواره دانش پیشاتجربی خالص را به دو 
هم آمیخته ، و چنین نتیجه  درواجب  نامشروط  بودن  که درخواست استدالل است   طرحاو دوباره اینها را هماهنگ با (  dialectic) ذات چیزها ؛ و تجادل 

  .   جدایی فوق ،  و به این خاطر باید ناچارا  پذیرفته شود  میگیرد که این هماهنگی میسر نیست  مگر با

3
ود آن قوه بهمین شکل ، قوانین بنیادی حرکت اجرام سماوی به چیزی که کوپرنیک ابتداء  تنها یک فرضیه میشمرد وثوق قاطع بخشید ، و در همان حال وج  

این دومی تا ابد کشف نشده باقی میماند اگر که کوپرنیک بر خالف حکم حواس ولی . نمود که عالم را برپا نگهداشته است را ثابت ( کشش نیوتنی ) نامرئی 
بطور مفصل   Critiqueتغییر دیدگاه ، در تشابه با این فرضیه ، را که در  نقد .  بدرستی حرکات مشاهده شده را نه در اجرام سماوی بلکه در ناظر نمیجست 

جلب توجه به خصلت این کوششهای اولیه در اینگونه تغییرات که همواره فرضی  جهتتنها بعنوان یک فرضیه  بررسی شده است از پیش در این مقدمه و
  .و زمان و مفاهیم  پایه ای ادراک  مکاناما در خود نقد  بصورت مبرهن و نه مفروض ،  اثبات خواهد شد بر اساس طبیعت تصور ما از . هستند آورده ام 
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های مثال بق با در تطا  در آن  انقالب  ایجاد  از راه  است  آورده  دوام  تا امروز در متافیزیک  که  در روشی  ش برای تحولتال
آن تنها یک .  را تشکیل میدهد  بحت حزرینقد استدالل   براستی هدف اصلی این فیزیکدانان  و انگرفته شده از ریاضیدان

این علم هم  برای کامل  است یطرح  ارائه  اما در عین حال . و نه یک دستگاه مستقل علمی   روی روش استبر بررسی علمی 
قدرتش را  که  است  وصیتدارای این خص  بحت حزریزیرا استدالل  .  اشو هم از نظر ساختار داخلی   تعیین حدوداز نظر 

از طرق مختلفی  جامعو همچنین میتواند شمارشی   ، میسنجد  برمیگزیند  تشامشعربر حسب راههای متفاوتی که برای انتخاب 
 علنی متافیزیک را نظام کامل طرح  که  ، و به این ترتیب نه تنها قادر که حتی متعهد است بدهد  که مسائلش را بررسی میکند

از خود نچه که عامل تفکر آنسبت داده شود مگر  اتمشعردر رابطه با نکته اول هیچ چیزی در دانش پیشاتجربی نمیتواند به .  کند
یک واحد مجزا و قائم  ،  دشوبوط میش مرا ، تا جایی که به اصول دانش بحت، استدالل  و در رابطه با نکته دوم ؛  مشتق میکند

 ،  و همگی برای هر یک از اعضا  وجود دارد اعضای دیگرهر عضوی برای  واحد زندهچون یک همبذات است که در آن 
 بحتمگر آنکه ارتباط آن با کل عملکرد استدالل  گیردبانجام با اطمینان  نمیتواند در هیچ ارتباطی وهیچ اصلی  انتخاب بطوریکه

که نصیب هیچ علم دیگری   حصر بفردنین ترتیب متافیزیک صاحب این امتیاز مبد  . گرفته باشدقرار   مورد بررسی همه جانبه
در  نقدکه اگر از گذر این   نمیشود است ( کار دارد و تفکر بطور عام سر قالبچون منطق فقط با  )اشتغال دارد ت شعراکه به م

تنها با  قرار استمتافیزیک  . دپیدا کنبه دانش کامل در عرصه خود دست  د تامیشو، آنگاه قادر  مسیر مطمئن علمی قرار بگیرد
را  خود وظیفهمیتواند  تا  و نتیج  کار داشته باشد و سر  ندگردمی معّین و با حدود توظیف آنها چنانکه توسط خود این اصول  اصول

از آنجاییکه  . بطوریکه هیچ افزایشی بر آن مقدور نباشد  و همچون سرمایه ای برای آیندگان به میراث بگذارد رسانده به کمال 
    .  nil actum reputans , si quid superesset agendum:  شود گفتمی . برسدکمال باید به این ا  میی بنیاد است دانشی

 
چنین توسط نقد این قرار استمتافیزیک که  این ؟  ی است که قصد به ارث گذاشتنش را داریمثروتچه  اینکه  خواهد شداما سؤال 
د که رسبه کار حاضر شاید بنظر ب یاجمالبا یک نگاه  ؟  خواهد داشتچه ارزشی  و یکبار برای همیشه استوار گردد  دهتصفیه ش

که در  . شویمنمشغول  هشدار میدهند که هرگز با استدالل حزری در خارج از مرزهای تجربه  صرفا  و  بودهنتایج آن تنها سلبی 
 هااصولی که استدالل حزری با آن زیرا کسب میکنداما چنین آموزه ای بالفاصله یک ارزش ایجابی  . اصلی آن استکاربرد واقع 

آن را یم که میبیندقیقتر  یبلکه با نگاه  در واقع  باعث گسترش توظیف استدالل نشده  مشروع خود خطر میکند به خارج مرزهای
چنین این، و هنگامیکه  نددار تعلق  Sensibility  حسیبه شعور[ نه به استدالل بلکه ]  در واقعاین اصول  . دکنمی باریکتر الجرم
جای استدالل را در  از اینراه، و  نمودهرا با محدوده امور حقیقی یکی  احساسکه محدوده  خطر آن جود دارد میروندبکار 

اما  ؛  براستی سلبی است  حد میگذارداستدالل حزری  که برای مان نقد  بنابراینتا اینجا   . آن غصب کنند بحت ( عملی)توظیف 
از سر راه   آن میکند انهدامو حتی تهدید به   ، شتهتوظیف استدالل عملی قرار دا  راهسر ر بمانعی را که  با اینکاراز آنجاییکه 

یک توظیف عملی کامال  الزم برای   بالفاصله قانع میشویم که اقلال.   میگردد، در واقع دارای کاربردی ایجابی و مهم  برمیدارد
محتاج  در چنین راهی [ عملی ]استدالل  هرچند  . فراتر میرود احساساز محدوده  نهایتا   وجود دارد که  -اخالق  - بحتاستدالل 

به تعارض با خود استدالل تا   شداداشته ب مخالفت آنی بر علیه تضمینباید  هنوز لیکن  نیستاستدالل حزری جانب هیچ کمکی از 
هیچ فایده مثبتی ندارد  انتظامینیروی   که بگوییم شباهت به این دارد  خدمت نقدبرای خصوصیات ایجابی انکار .  دچار نشود
به با آرامش و امنیت صرفا  پس همگی  میباشد که چون مورد وحشت همه اهالی   است عنفتنها جلوگیری از  اش چون وظیفه
 ط وشرفقط  لذا و هستند ، یسح های بدیهه قالبهای صرفا    timeو زمان    space مکان که این  . خواهند پرداخت یشامور خو

ی برای دانش از ساسهیچ ا تا  نتیجو که ، بعالوه ، ما هیچ مفاهیمی از ادراک ،  این  ؛ مظاهر صورتچیزها بوجود بر   حاکم
از  ما قادر به داشتن هیچ دانشی بنابراینکه اینو  ؛  دداده شو بتواند بدیهه متناظر با این مفاهیم کهدر صورتیمگر   ،نداریم  چیزها

 همه  - مظهر ، یک یعنیباشد ،  سیح بدیهه ی ازمشعر 1 تا جاییکه تنهادانش  بلکه  ، نیستیم شذاتدر  هیچ مشعری بمنزله چیزی
استدالل محدود  ممکن که هر گونه دانش حزری  چنین میشود در واقع نتیجه  بنابراین  . دشده اندر بخش تحلیلی نقد ثابت  اینها
نمیتوانیم  گرچه که ،  یعنی ، دمورد توجه قرار بگیره وظیفحسب بعدی ما هم باید  هجادلماما   . بهتجر صرف اتشعربه م است 
 بهوااّل  ؛یم بیاورفکر به ت  2  ذات چیزها بصورت را یم آنهابتوان ستبایمیبا اینحال   یمشناسات را بعنوان ذات چیزها بشعراین م

فرض کنیم که این حال اجازه بدهید   . دشده باشر اهظکه چیزی اینبدون وجود دارند که مظاهر   درسیخواهیم  این نتیجه نامعقول
 گرفتهانجام ن ، توسط نقدمان ثابت شده ضروری بودنش که ، بهات تجرشعربصورت م بین ذات چیزها و همان چیزها  ، تفکیک
طبیعت   مکانیسمبر اساس  لذاو ، توسط اصل علیت  ،  باشندمؤثر  یتا جاییکه علتهای، ن صورت تمام چیزها عموما  آدر  .  باشد
، ضمیر انسان  بارهدر بعنوان مثال،  کردصحبت  واحد دهمان موجواز  ، بدون تناقض آشکار ، بنابراین نمیتوان  . میگردندمعّین 

 واحد یایمعن در  چون ضمیر را در هر دو حکم .  یعنی بدون آزادی است طبیعت جبر و همزمان  تحت تأثیر که اراده اش آزاد
  بر طبق نقدمگر  هم نمیتوانست باشد  و غیر از این در ذات خود ؛   3 چیزی ، یعنی ، عامی چیزبعنوان   یعنی ،گرفته ایم 

 بصورت  مظهر و بصورت  یعنی ،  دگرفته شودوگانه  یمعنای باید در شعرم  دگویمی که   در اشتباه نباشد مااما اگر نقد  . ینپیش
یعنی ،  نافذ باشد ،  تنها  در معنای نخست  لذا  و اصل علیت  ، بوده معتبر  مفاهیم ادراک  استنتاجاگر  ؛  ذاتشدر  چیزی

 آنگاه  - ندیستن آن اصل مشمول،  وندگرفته ش دیگر معنای دراگر ،  همین مشعراتدقیقا    -مشعرات تجربه باشند  تاجاییکه آنها 

                                                           
1
 [Reading ,  with Erdmann,  er  for  es . ] 

 
2
اما مجازیم هر طور که .  برای شناخت یک مشعر بایست بتوانیم امکان آنرا ثابت کنیم یا بشکل واقعی از راه تجربه و یا بشکل پیشاتجربی توسط استدالل    

این برای امکان مفهوم کافی است حتی اگر . ممکن باشد دلمان میخواهد تفکر کنیم با این شرط که خود را نقض نکنیم  یعنی که مفهوم مورد بحث مان تفکری 
اما پیش از ا سناد اعتباری عینی به چنین مفهومی ، یعنی ، امکان حقیقی ، . نتوانیم جوابگوی وجود مشعری متناظر با آن در میان همه حاالت ممکن باشیم 

یز اضافی را الزم نیست که حتما  در منابع نظری دانش بجوییم ، آن میتواند در این چ. چیزی بیشتر الزم میگردد ؛ امکان اولی صرفا  از نوع منطقی بود 
 .آنهایی که عملی هم هستند  وجود داشته باشد 

3
 [Sache . ] 
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 مشمولما  الزا ، یشاعمال مرئی خودر   ، یعنی ،  در مظهرش واحد ،  اراده یککه   یمفرض کناگر  نداردتناقضی وجود دیگر 
 آزاد لذا و ، قانون آن  مشمولنه  ش ،بخاطر تعلق به چیزی در ذات  ، و همزمان ، بوده بدون آزادی و تا آنجا ،قوانین طبیعت 

 ؛  (بی حتی کمتریتوسط مشاهدات تجر ) شوده شناختبراستی نمیتواند توسط استدالل حزری  ،  ازدیدگاه دوم  ضمیر انسان  . است
اشکال قابل شناخت این به هیچیک از  ،  نسبت میدهیم حسیدر دنیای که به آن اثراتی را  یک موجود خصلت بمنزله آزادیلذا و 
 است ناممکنکه امری  زمان نامعین در شناخت ، و همزمان شبودن در موجود  بصورت معین چنین چیزی راچون باید   . یستن

ن آهنوز میتوان  اما  شناختآزادی را  نمیتوان  گرچه لیکن .  یمبیاور  ای بدیههنمیتوانیم   یش، زیرا برای هیچیک از مفاهیم خو
 ،  هابین دو شکل از مناب ما  خطیر میزت  در صورتیکه  ، ستنی تناقض در با خود اقلال آن  منابی ، بعبارت،  آوردفکر را به ت
   . باشنده گرفتمد نظر قرار   بطور صحیح  و اصول ناشی از آنها  ادراک بحت  مفاهیماز   هحاصلو محدودیت   ، و ذکائی  حسی

 ؛  دخود دارپیش فرض  اراده ما ی برایوصیتن خصبعنوارا   ( معناترین  دقیقدر  ) آزادی ا  ضرورت  یاتاخالق که  میبپذیراگر 
،  دمیده پیشاتجربی استدالل داده های  صورتب را   -استدالل مان  مناسب ، یجذراصول  -اصول عملی  که پذیریمب اگریعنی ، 

که   ثابت کرده است که استدالل حزری   مکنی قبول  و اگر همزمان  ؛ آزادی فرضمگر با  استمطلقا  غیرممکن  چنین چیزی و
کنار  راخی مناقشه این  به نفع ستبایمی  -اخالقیات  در حق  - اول فرضآنگاه   ، نمیدهد را ی اجازه به تفکر آمدنا آزادیچنین 
هر   شامل  اخالقیات فی ن  که  است آزادی فرضتنها با   از آنجاییکه چون  . ددار همراه بآشکار تناقضی  که خالفش  ، برود

   . ندشو  طبیعت  مکانیسم  تسلیم  دمیبای ،  و همراه آن اخالقیات،  آزادی  ، دگردمی تناقضی

و  ، دیایتفکر ب بهالاقل ، و باید بتواند  باشدبلکه تنها نباید ناقض خود   ، حتما  درک شود آزادیندارد که  نیاز، بواقع ،  اخالقیات
ترتیب  ینبد .  شودب  است طبیعت با مکانیسم توافق در که ضمنا   ( دیگر یدیداز  )آزاد اقدام  یک مانع نبایست میآیدوقتی به تفکر 

 قبل از   نقد  ممکن است که یدر صوتاین تنها  .  را بیابند یشتعالیم اخالقی و تعالیم طبیعت هر کدام میتوانند جایگاه مناسب خو
به  محدود  بطور نظری بدانیم  آنچه را که میتوانیمو همه  ، مستقر کردهبرای ما از ذات چیزها را  ناگزیر دنکرصرف نظر 
    . باشدده کر  مظاهر صرف

 ضمیر انسانی طبیعت بسیط  و خدا  مفهوم   در باره  عینا  میتواند   بحتنقادانه استدالل اصول  فواید ایجابی در موردبحث این 
حتی [  گفته شد آشکار است که تاکنونکه از آنچه  ] .  دکرحذف  میتواندرا  مجددیچنین بحث  ایجاز بخاطراما  ؛  دتطور یاب نیز

مجاز نیست مگر آنکه همزمان   خلود، و  آزادیخدا ،   -توظیف عملی الزم استدالل کرده شد  موردچنانکه در  - کردن فرض
ن بصیرتی باید از یبه چن رسیدن رایچون ب .  ی محروم گرددخاطبصیرت  داشتن در مورد یشادعاهای خول حزری از استدال

 بهتجر شعر یک، و اگر در باره چیزی که نتواند م ممکن گسترش مییابند هبات تجرشعرتنها به م،  واقعب، گیرد که باصولی بهره 
را   بحت  گسترش عملی استدالل  هرگونه با اینکارو   ، میکنندبه یک مظهر تبدیل  حقیقتا  آنرا  هموارباشد بکار گرفته شوند ه

متافیزیک ، که عبارت  جزمگرایی  . می، دانش را انکار کن 1عقیده رای ب  جا باز کردن بمنظورکه  دشومیالزم  لذا  .ناممکن 
  2 یبی اعتقادیها تمام آن  منشاء ،  بحتاستدالل  نقد قبلی ازبدون   در متافیزیک پیش رفت میتوانکه  تعصباست از این 

  . ندستیزدر   با اخالقیات  که ،  است جزمی سیارب  همواره

برای آیندگان چندان   باشد شده ایجاد بحتالل دبا نقد است که در تطابق  systematic  منظم متافیزیک یک به ارث گذاشتن  گرچه
د که مسیر مطمئن علمی را دنبال میگرداستدالل قادر زیرا نه تنها   . بهای اندک دادموهبتی با اینحال نباید به چنین  نیستدشوار 

هم جستجوگر  جوانانبلکه  ؛  نقشه و بدون مطالعه اطراف و نقد از خودکور بدون حرکت یعنی   بوده تاکنونکند بجای آنچه که 
زود  طورآن شکه توسط  یمعمول گراییجزم اشتغال به بجای  مفیدتر صرف کنندد گرفت که وقتشان را ندر موقعیتی قرار خواه

و نه هیچکس دیگر هرگز بصیرتی  خود و نه   داشتهنو پر حرارت تشویق میشوند به حزر سهل درباره مسایلی که درکی از آنها 
تر را به غفلت محکممطالعه علوم   در حالیکه آراء جدید افکار و به اختراع  شوند رانده در واقعو   -خواهد یافت ندر آنها 
مذهب برای همیشه ساکت  که هر نوع مخالفتی با اخالقیات و ،  دمیشونفعی بی حساب حاصل  مهاما باالتر از ه  . میسپارند

  نوعی از متافیزیک در دنیا بودههمواره  .  جهل مخالفین برای اثبات روشنترین ارائه یعنی با  سقراط بسیاق کاری،  خواهد گردید
یکبار   فلسفه  بنابراین اولین و مهمترین وظیفه  . استطبیعی  بحتاستدالل  برایکه   dialectic تجادلو خواهد بود و همراه آن 
   . آنهاسرچشمه خود در   شخطاهای  با حمله به  آن مخرباز تأثیرات   است یزیکفدن متاکرو برای همیشه محروم 

از دست دادن داراییهای خیالی و پر نقش و نگار که باید توسط استدالل حزری تحمل  و  علوم عرصهدر  علیرغم این تغییر مهم
 داشت بحتدنیا از آموزه های استدالل  ی کهفعاو من ه ماند  هبودن وخود که تاکنممتاز بشری در همان موقعیت   عام عالیق،  شود

 عالیقو نه در هیچ شکلی متوجه   ، خواهد گردید دارسخسران  تنها نصیب انحصار طلبی م.   د گردیدننخواه خفیفبهیچوجه 
 ، ماده  تطامشتق از بس  ، پس از مرگ  ضمیر انسان وجود ادامهاثبات  آیا که ،  ممیپرسان گرایجزماز متصلب ترین   . بشریت

 و عینیغیرعینی   وجوب عملی  بین  عقیم لیکن ظریف میزت  از راه  که به آن ،  جامع یمکانیسم با قابلتدر   یا از آزادی اراده
 لزوم تغییر پذیر و  احتمالی بودناز  )  ens  realissimum  واقعیت الواقعیت  یک  از مفهومکه ا وجود خد اثبات ، یارسیده شد 

 کمترین تأثیر حتیایجاد  یا و  عامهن اذهاموفق به رسیدن به   ، دارسر از منش  هنگامهرگز ، د گردیاستنتاج  ( محرک اولیهیک 
 ادراک عادی انسانی  بودن مقتضینا با توجه بهو   بیافتداتفاق  که دیده نشده  چنین چیزی هرگز  .  دنا شده باورهایشانبر روی 

شته اینطور باورهای همگانی تا جاییکه بر پایه های عقلی تکیه دا  . هرگز نمیتوانست مورد انتظار باشد ی فیظرحزر چنین  برای
که هرگز  ،  طبیعت ما دارد برجستهخصوصیت  آن درریشه   یک حیات آتی هبامید .  هستنددیگر  مالحظات بخاطر تماما   ندباش

                                                           
1
 [Glaube .] 

2
 [Unglaube .] 
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  بر پایه  منحصرا    آزادی شعور ؛ شود  اقناع(  ندفی هستمکنابرای ظرفیتهای غایت کل آن  که )موقتی چیزی  توسط نمیتواند 
  مولود صرفا   برای دنیا  جلیل عاقل و خالقاعتقاد به یک  ؛  تمایالت هایخواستکلیه با ف تخال رد  ، قرار دارد  Duties تکالیف

ند که نمیتوانند اعتراف کن دارسزمانی که م .  ندا متجلی طبیعت سراسرکه در   الهی است رحمت، و  ، جمال باشکوه وجود  نظم
    در دسترس توده های انسانی بالسویه   باالتر و غنی تر از آنچه که  امر جهان شمول انسانییک بصیرت در  در موردادعایی 

آن مطالعه  به کنند باید خود را محدودمی ،  فلسفه دارسبعنوان م ،  کهاین، و  داشته باشند  هست ( حتی در اختیار ما ارجمندان )
دقیقا  حتی به ُیمن که  ،  دست نخورده باقی میمانند هاآنگاه نه تنها این دارایی فی اثبات ، مک،  و بخاطر اخالق  همه فهم زمینه های

 اشتیاقکه با  ،  میگردد دارسم مغرورانهادعاهای دامنگیر  تنها  غییرت  . میآورندبدست   هم بیشتری و قدرت نفوذ واقعیت همین
آن در  بودن مدعی ، براستی ، میتوانند بحقهمانطور که  ) آورده شدهچنین حقایقی بحساب  منحصر بفرد خواهند بانی و مالکمی

     - بگذارنددر اختیار عامه  آنها را استفاده ازتنها  نگهداشته ، و خود پیشرا موز ، ر(  ندباششاخه های دیگر دانش خیلی 
quod mecum nescit, solus vult scire videri .    او   . خواهد شد در خور احترام  حزری فبه ادعاهای مالیمتر فیلسوهمزمان

باقی   نقد استدالل ، یعنیفایده میرساند ، بدون آنکه از آن آگاهی داشته باشند  مومدانشی که به ع منحصر بفرد مرجعهمچنان 
 ظریف  حججکه  طورچون همان .  چنین بشود نیست که هم نیازی  اقعوو در  ،  نقد هرگز محبوب عام نخواهد گردید آن  . میماند

 از سوی دیگر .  آنها هم بر علیه  اقامه شده  انهموشکاف مخالفتهای،  ن عادی ندارندذهمفید هیچ جذبه ای برای  ایقحق در حمایت
است که از راه بررسی  دارسم وظیفه لذاو   ؛ ظاهر میگردند حزر میرسد  به طرازکه   در مقابل هر کسیناگزیر ، هر دو آنها 

مطمئنا  حتی در بین عامه نیز   زوددیر یا   که  رسوایی آن ازجلوگیری کنند ، یکبار برای همیشه  کامل حقوق استدالل حزری
است که  تنها نقد  . میشوند آن درگیر تعلیماتشاندر  انحرافبخاطر در اثر مناقشاتی که اهل متافیزیک  ، بروز خواهد کرد 

 ،  ( free-thinking ) ُهرائی تفکر ،  ( atheism ) کفر ،  ( fatalism ) ، جبریت ( materialism ) مادیگراییریشه   میتواند
و  ؛ د قطع کن ندشو ارتخسب وجمکه میتوانند جهان شموالنه  را    ( superstition )، و خرافات ( fanaticism ) تعصبات کور

بسختی به  و  بودهبرای مکاتب خطرناک   که در درجه اول  را  ( scepticism ) ، و شکاکیت ( idealism ) همینطور استکمال
به  هم ، بسیار موافق تر با یک توجه عاقالنه را درست میدانند یاگر حکومتها دخالت در امور آموزش  . میکنندعامه سرایت 

    بر  تالشهای استدالل  که  آن است بکمک تنها   که ،  آزادی چنین نقدی را  اگر که  خواهد بود بشر  نوعهم به  و علوم
 پنبه شدن  بر علیه ام ع هشدار بلند  فریاد بر استبداد مسخره مدارس  مرجح  بدارند ،  که ،  میگیرندقرار   محکمشالوده ای 

   . دکنحس نمیتواند هرگز  را شفقدان لذا و   که عامه هرگز توجهی به آن نشان نداده  را سر میدهد ها رشته 

ارائه  یعنی،  باشد میمیبایست همواره جز بحق  که درآن  ، بعنوان یک علم ، آن بحتجزمی استدالل در دانش  نهجبا   این نقد
، یعنی مخالف این پیش فرض  است گراییتنها مخالف جزم.   نیست تضاددر ، ن طمئاز اصول مبطور پیشاتجربی  قاطعبراهین 

که استدالل آنطوری ،  وجود دارد ( اند فلسفی آنهایی که )تنها از مفاهیم  ، بر طبق اصول   ، بحتدانش   توسط که امکان پیشرفت
از چه راهی و به چه  لاستدالبررسی شود که  ابتدا بدون آنکه  انجام آن ممکن است  اینکهو   ؛ داشت عادت مدتهای مدید به آن

توان   دننقد کر  از پیش  بدون ،  است بحتاستدالل  نهج جزمی  بنابراین  جزمگرایی  . این مفاهیم گشته است صاحبحقی 
   بحسابمحبوب را که خود   ، پرگو دادسطحی بودنهای   آن به نباید میدان آزاد   گراییجزم مقابلدر ایستادگی در   . یشخو

برای  واجباست  یتمهید ، برعکس ،  چنین نقدی  . کوتاه است متافیزیک کلکه کارش با   به شکاکیت همچنین نه ، و میآورند
به  ،  یابد تطور ، نظام مطالباتترین  قاطع، بر طبق  ما  بطور جزمیالزاباید  ، که بعنوان علم   با اساس ،کامال    یک متافیزیک

و از آن ،  ماندهمتعهد   که به آن  است طلبیزیرا این  .  نیزرا  نیازهای مدارس  که  را راضی کند موم نه تنها ع  طریقی که
در اجرای .  تا اقناع کامل استدالل حزری به انجام خواهد رساند تماما  بطور پیشاتجربی  یعنی که کارش را   ، دخواهد شنغافل 
را دنبال بزرگترین فیلسوف جزمی   Wolff  باید روش دقیق جناب ولف ،  در نظام آتی متافیزیک ،  ، یعنی نقد  شده تجویزبرنامه 
که  ( نشده است بیدار نمود ریشه کن و با کار خود روح عمیق بودن را که در آلمان )او اولین کسی بود که با مثال نشان داد  . کنیم

 قاطعیت، اصرار در  مفاهیم روشن، تعیین  اصول استقرار صحیح از راه تنها قرار است   یک علم در مطمئنچگونه پیشرفت 
 تا  داشت کامل گیبه این ترتیب شایست او  . دشومیسر ، ات استنتاجدر  غیرمنطقی  قدمهایو  هاو پرهیز از ماجراجویی،  براهین

 ابزار خود با نقدی از ابتدا که زمینه را از قبل  ، در صورتیکه برایش پیش آمده بود یک علم برساند واالیمتافیزیک را به مقام 
آن که در   بر عهده روش جزمی تفکر است  که  اوخود  گردنگناه این کوتاهی نه چندان بر   . دکنآماده   بحتیعنی استدالل   کار

آنهایی که هم .   ندارندحق شماتت یکدیگر را  او و همه ادوار پیش از او  دوره  و به این خاطر فالسفه  ، روزگار شایع بود
  نمودن تبدیل  و  قیود علمی خالصی از  نمیتوانند  جز را رد میکنند   بحتاستدالل  ی ازنقد  انجام  و هم  Wolffروش ولف  

  . داشته باشنددیگر  یهدف ، الس فلسفیفلسفه به  ،  شخصی رأی ن بهیقی،  به بازی کار

باشد  ممکنو هرجا که  ردهکه مناسبت هم دارد تالش کردم که از فرصت استفاده کهمانطور ،  حال در رابطه با این چاپ دوم
متفکرین دقیق حتی که دامن  شده اند هایی و موجب سوء فهم  من هم نبوده جانبرا که شاید بدون کوتاهی از  ابهاماتو  پیچیدگیها

، [  انهمعمار ] طرح  کمالا   و قالبدر خود قضایا و براهین آنها و همچنین در  .  حذف کنم  اندرا هم هنگام قضاوت کتابم گرفته 
و  قبل از ارائه شان انجام دادم   که بر روی آنها این مقداری به خاطر تفحصات طوالنی است  . چیزی برای تغییر نیافته ام

عضوی از  بمانندکه هر چیز در آن   است چون ساختار استدالل حزری پیشاتجربی چنان .  مقداری هم به خاطر طبیعت مبحث
حتی کمترین عدول از کمال چه یک  بطوریکه ،  اعضاء و هر عضوی برای همه دیگران تک تک، همگی برای  بودهیک بدن 

بالتغییر بودن   در آینده  امیدوارم  این دستگاه  . اجتناب ناپذیر بر ضد خود وارد عمل میشود یبشکل ،  یک خطا چهنقص باشد و 
از  ه تجرببه  که   یشاهد  آن، بلکه  نفس میشود خود بزرگ بینی من نیسته چیزی که موجب این اعتماد ب .  خود را حفظ کند

زیرا این برای  )از کل آن   برعکس و یا  برویم   بحتبه کل استدالل  عناصر چه از کوچکترین  ،  هپیدا شدحاصل کار  توازن
برای تغییر حتی در هر کوششی . به هر یک از اعضاء   (پیش آمده است  نیز عملی حوزهدر اش ی یغا هدفاستدالل در جریان 

 رابطه بادر .   میگردد  ، نه تنها در دستگاه  بلکه در استدالل بشری بطور عام تناقض بروزبالفاصله موجب  بخشکوچکترین 
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د نکمک کنکه میباید   ودراین چاپ بدنبال اصالحاتی بوده ام ؛  انجام گیرند ستبایمیکارهای زیادی  هنوز از سوی دیگر،  وضوح
در   ابهام،  ا  ثانیو  مفهوم زمان  بخصوص در مورد  Aesthetics   علم الجمالدر رابطه با  اسائه ادراک،  اوال    حذف جهتدر 

  ، باالخره و  ؛  بحتاصول ادراک  به   مربوط براهین  در  مدارک کافی  زعمی  کمبود ،  و ثالثا   ؛  استنتاج مفاهیم ادراک
 متخّطی تجادل  پایان فصل اول از  پس  و  آناز  بعد  . rational  یعقالن سفعلم الن  ضد بر  از قیاس های فاسد  سقیمتعبیر 

Transcendental  Dialectic    و در   ؛ بسیار کم بود بیشترزمان برای تغییرات   . امه نداشت  1 تبیین قالبدر  هیچ تغییری را
این  ذکر اسامی  بهنباید  هر چند  . با بقیه بخشها مشاهده نکردم رابطه ، بین منتقدین حاذق و بیطرف سوء تفاهمی را در ضمن

میتوان در قسمتهای جدید براحتی   توجهی را که به انتقادات آنها نموده ام لیکن ،  مبپرداز  تجلیلی که مستحق آن هستند ومنتقدین 
پر حجم  به قیمتد مگر کرکه نمیتوان از آن اجتناب  شده اند کوچکی موجب خسران با اینحالاین اصالحات  .  دید[ الذکر  فوق ]

مورد  مفید کمکی میتوانستند لیکن   هنبود حیاتی وضوعبرای کلیت م با اینکهبعضی قسمتها را  مجبور شدم ، یعنی  ساختن کتاب
ی بیینتنها به این شکل بود که توانستم برای آنچه که اکنون امیدوارم ت  . حذف و یا کوتاه کنم  آرزوی بعضی از خوانندگان باشند

، با  تغییر نمیدهد و یا براهین آنها هطرحچیز را در اساس قضایای مهیچ که هرچند مطلقا   ،  تر باشد جا ایجاد کنم قابل درک
،  این خسران .  آنها کافی نیست توضیح برای ج عبارات اندرا صرف که،  دیشودور م  از روش پیشینچنان  اینحال اینجا و آنجا 

و شکر  مسرتبا   . جبران گردد، امیدوارم با وضوح بیشتر در متن جدید  است ترمیمقابل  با مراجعه به چاپ اول که کوچک و
آلمان روح عمیق بودن در   -مانند بررسیهای نقادانه و رساالت مستقل ب  -شاهد بودم که در انتشارات مختلف که به چاپ میرسند 

اذهان روشن و   نقد خارپر   و راه ؛  قرار گرفته است  هرائی تفکر جریانه متظاهرانه لطس در سایهده ، و تنها موقتا  منقرض نش
متین  ا  انحصار بواقعو  دار ،  اسلوبعلمی  بسویکه ما را  چیزی همان  -مأیوس نساخته است   مبر کتاب  تسلطاز کسب  شجاع را

ه مطالب هنوز ارائدر  اینجا و آنجا   وظیفه به کمال رساندن آنچه را که .  میبرد  بحتاستدالل  از ، ترینضروری   لذاو  ،
در روشنی بخشی   قریحه  با  بصیرت عمیق را  هفرخندکه چنین  میسپارم  یبا ارزش انسانهایبه   ها است دارای بعضی کاستی

گرچه   بعد از این .  بلکه  در فهمیده نشدن است  نه در مردود گشتن  چون خطر واقعی می آمیزند ؛ در هم    توضیحاتبه 
ق با تطاب، در  از جانب دوستان و چه از جانب مخالفین، اما به کلیه پیشنهادات ، چه  بدهم مناقشاتنمیتوانم بخود اجازه ورود به 

  . خواهم نمودتوجه دقیق   نظام روی  بر استفاده در کارهای آتی جهت این تمهیدات 

که در برنامه خود  و اگر قرار باشد  ، ( این ماه به شصت و چهار سالگی میرسم )شده ام تر مسن  قدریدر خالل این تالشها 
تأیید خواهند کرد موفق   در دو عرصه استدالل حزری و عملی  که صحت نقد مرا  متافیزیک طبیعت و نیز اخالقه ارائبرای 
غیر قابل اجتناب در  -در کار حاضر  ابهامات  وظیفه پاکسازی .  نسبت به زمانی که در اختیار دارم محتاط باشم ستبایمی مشو
یک کار   .  را پیام خود نموده اند مکه پیام  بسپارم باارزشی انسانهایو دفاع از آن در کلیت اش را بایست به آن   -جدید  کارهر 

                                                           
1
برهان دقیق          ، و یک است علم النفسی ( idealism )در رد استکمال تنها افزایش ، به معنای دقیق ، گرچه تنها بر روی روش برهان ، بخش جدید   

هر چند که چندان هم ) میتواند در ارتباط با هدف اصلی متافیزیک گرچه استکمال معصوم . برای اعتبار عینی بدیهه خارجی ( و معتقدم تنها اثبات ممکن ) 
تدالل انسانی بطور عام است که میگوید وجود داشتن چیزها در خارج مورد بررسی قرار بگیرد ،  با اینحال هنوز مایه شرمساری فلسفه و اس( معصوم نیست 

میباید تنها بخاطر اعتقادات پذیرفته شود ،  و اگر شکی راجع به وجودشان ( که از آنها کلیه مواد دانش مشتق میشوند ، حتی در مورد حس داخلی ما ) از ما 
 . ه نیست برطرف نمودن آن  با دالیل قانع کنندباشد ، کسی قادر به 

اما این چیز دائمی : "  که مطلب را از سطر هفتم تا دهم ، بصورت زیر تغییر دهید بیان برهان وجود دارد ،  تقاضا میکنم  از آنجاییکه مقداری ابهام در
هستند ؛  و چون  ( representations ) زیرا کلیه زمینه های تعیین وجودم که قرار است در درون من پیدا شوند تنها مناب.  نمیتواند بدیهه ای در من باشد 

، امکان  میکنندمحدوده زمانی که آنها تغییر  منابها خودشان نیاز به چیزی پایدار مجزا از خود دارند ، که در ارتباط با آنها تغییرشان و بنابراین وجود من در
این برهان احتماال  چنین اعتراض خواهد شد ، که من بیواسطه تنها از آنچه در درونم است آگاهم ، یعنی، از مناب چیزهای خارجی  به. " دارد تحدید و تعیین 

اما توسط  تجریب داخلی  من از وجود خود در زمان . در خود ؛  و در نتیجه بازهم مشخص نیست که آیا خارج از من چیزی مرتبط با آن وجود دارد یا خیر 
این برابر است با آگاهی تجریبی از . آگاهم ، و این چیزی بیشتراز آن است که صرفا  از مناب خویش آگاه باشم ( لذا بعالوه از قابل تعیین بودن آن در زمان  )

ن تنها تجربه و نه اختراع ، تنها وجود خود ، که تنها از طریق ارتباط با چیزی که ضمن بستگی به وجودم در خارج از من قرار دارد معین میشود ،  و بنابرای
 . حس و نه تخیل هستند که بطور جدا ناپذیری این چیز خارجی را با حس داخلی من متصل میکنند 

ه بر آن چون حس خارجی از پیش ذاتا  ارتباطی بین بدیهه و چیزی واقعی در خارج من بوده است ، و واقعیت حس خارجی ، در تفاوتش با تخیل خیلی ساد
اگر  با آگاهی ذکائی از وجودم در بیان    .، بعنوان شرط امکان آن  با تجربه داخلی قرار دارد که اینجا فهمیدیم اتفاق میافتد ، یعنی در اتصال ناگسستنیچیزی 

، آگاهی از ارتباط  با  برقرار کنم، که همراه کلیه قضاوت ها و ادراکاتم است ، میتوانستم همزمان اتصالی با تعیین وجودم توسط بدیهه ذکائی هم  "من هستم " 
میتواند وجودم معین شود ، قابل احساس بوده و  اما گرچه آن آگاهی ذکائی اول میآید ،  بدیهه داخلی ، که تنها در آن. چیزی در خارج وجودم الزم نمیگردید 

ی دارد به چیزی دائمی که در داخل من نیست ، و نتیجتا  فقط در این تعیین ، و به تبع آن خود تجریب داخلی ، بنابراین وابستگ. بسته است به شرط زمان 
بنابراین واقعیت حس خارجی بسته است به حس داخلی ، اگر .  چیزی بیرون از من میتوانند وجود داشته باشند ، چیزی که من باید خود را با آن مرتبط بدانم 

رای آگاهی مطمئن  از وجود چیزهایی در خارج خود که در ارتباط با احساس من میباشند هستم تجربه اصوال  ممکن دانسته شود ؛  یعنی من درست همانقدر  دا
برای تعیین آنچه که مشعرات بدیهه ها در بیرون من بواقع با آنها مرتبط بوده و در نتیجه به حس خارجی متعلقند  .  که از وجود خود در محدوده زمان آگاهم 

میبایست متشبث شویم  به قواعدی که بر اساس آنها تجربه بطور عام ، حتی تجربه داخلی ، از تخیالت تمیز ( باید منتسب گردند که به آنها و نه به قوه تخیل ) 
 . با پیش فرض دائمی وجود چیزی بنام تجربه خارجی   -داده میشود 

[ از چیزی دائمی ] چون گرچه مناب .  خوب است این نکته را بیفزاییم که نیابت یک چیز دائمی معادل وجود مناب دائم نیست 
4
میتواند بسیار موقتی و متغیر   

این دومی  پس  میباید چیزی خارجی مجزا از کلیه . همچون دیگر منابها باشد ، بدون استثناء نمودن منابهای ماده ،  معذالک چیزی دائمی را نیابت میکنند 
ین وجود خود من منظور گردد ، و با آن تجربه واحدی را بسازد که امکان حدوث آن حتی بصورت منابهای پدید آمده در من باشد ، و وجود آن باید در تعی

چطور چنین چیزی میتواند ممکن شود ، ما همانقدر ناتوان در توضیح بیشتر آن هستیم که .  داخلی وجود نخواهد داشت اگر که همزمان بخشی خارجی نباشد 
 . را میسازد  ( Alteration )زمان  که  همزیستی آن با متغیر   مفهوم تحول ناتوان از تفکر در مورد چیزی ثابت در 

 
4 

[Reading ,  with Wille ,  jene for diese . ] 
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در   جهتیا آن   میتواند از این  و در نتیجه ،  زوایا مسلح باشددر تمام  ،  در ریاضیات ای رساله همچون نمیتواند  فلسفی
تعداد کمی  .  حتی ذره ای در خطر باشد  منسجم ساختار دستگاه بعنوان یک واحد آنکهبدون  ،  قرار بگیردمخالفتها معرض 

  بازهم ، و بدلیل بیزاری عمومی از نوآوریها  ندشوجدید آشنا  یکه بتوانند با دستگاه هستندذهنی  تنوع در قابلیتهایدارای آن 
 قرار نیست که  یمکنو با یکدیگر مقایسه   جدا کرده یشزمینه خو اگر بخشهایی را از .  باشند داشته تمایل ی که به آنآنهایکمترند 
به  متکیکسانی که  دیددر  .  نوشته شده است آزادی کالم  نهایتبا   ، بخصوص در کاری که باشد میحتتناقضات آشکار  غیبت

  تسلط  وضوعمبر پیام کلی  توسط کسانی که   ، اما بسادگی ، چنین تناقضاتی اثرات نامطلوب میگذارند ندهستقضاوت دیگران 
د در طول رسنکه در ابتدا خطرناک بنظر می  تنشها و کششها ،  اگر یک نظریه در ذات خود متوازن باشد.  ندشوفع مییافته اند ر
در تفصیل هر چه   محبوبیت حقیقی دارایبصیر و  ،  غرضبی و اگر انسانهای  ؛  دکرناصافیهایش کمک خواهند  قلص  زمان به 

  . دکنتضمین   برای خود  را هم  کالم اناقه در زمانی کوتاه   دقادر میگرد ،  بیشتر آن بکوشند

 

KÖNIGSBERG  ,   April  1787.    
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INTRODUCTION 

 

 مقدمه

 

 

I.    The  Distinction  Between  Pure  And  Empirical  Knowledge     *  

I. بی یجربحت و تدانش بین  تمیز*  
 

مشعرات که اگر   دمیشبیدار به عمل  ما قوه معرفت میبایستچگونه  زیرا.  میشود آغازهر گونه دانشی با تجربه  شکی نیست که
objects  ها  با ایجاد مناب بخشی خود  ما روی قوای حسی بر مؤثرrepresentations  مان فعال نمودن ادراک بخشی باو   در ما 
تبدیل که تجربه نام دارد   مشعراتبه دانش درباره آن  را  تأثیرات حسی مواد خام  ، آنها انفصالو  ادغاماین منابها و  قیاسبرای 
اما گرچه .  میگرددو با تجربه همه دانش ما آغاز   ، نداریمدانشی   ما پیش از تجربه  ، ر ترتیب زمانید، بنابراین    ؟ ندنمیکرد

 .  دگیرمی شأتن آن از تجربه  همهکه  این بدان معنا نیست   نلیک   میشودبا تجربه شروع  یدانش هر

 [ متن اصلی در صفحه بعد ادامه] 

 
(  با پیش درآمدشان )  II.  و  I.دو قسمت جدید  . بجای دو قسمت در نسخه اولیه  است پنج قسمت شامل  بخش مقدمه [ B ]در  ]  *

 [ *توضیح   پایان]         [:  ندهسته اند که بصورت زیر آمد(  با پیش درآمدشان )بجای دو قطعه افتتاحی   [ B ]در 
 

 
 
 [  A1  حاشیهشروع ] 

I.     The Idea Of  Transcendental Philosophy                                    
 

I    .فکر فلسفه متخطی 

موجب  1روی مواد خام تأثیرات حسی  ا کارب ادراک  هک ی استاولین محصول ، شکیبدون هیچ ، تجربه 
 ، و در جریان پیشرفتش چنان برای اطالعات جدید بودهبنابراین نخستین راهنمای ما .   پیدایی آن میشود

همه نسل های آینده هیچگاه کمبودی برای دانش قابل اکتساب وجود نخواهد  زندگیکه در   است سیری ناپذیر
 میگویدتجربه در حقیقت به ما  .  به آن محدود میشودادراک ای نیست که   عرصهتنها  ، با اینحال  . داشت
جامعیت به ما به این خاطر   . نه طور دیگرباشد و  آنطورما  الزا ستبایمیکه ایننه اما ،  ، چگونه است که

universality تحریکبیشتر  از آن لذا ،  اصرار دارد بر این نوع دانشآنقدر  که ، و استدالل ؛  نمیدهد حقیقی 
 ،  بایدمی،  هستند داخلیوجوب ت لکه همزمان دارای خص ، 2 دانششکلهای جامع  اینگونه  . تا قانع میشود

   a' priori پیشاتجربی  دانش دلیلبه این آنها  .  دنباشروشن  و مطمئن در ذات خویش، مستقل از تجربه 

گفته همانطور که ،  ندگردمی اقتباس از تجربه صرفا  که  هاییآن ، از سوی دیگر ،  در حالیکه ؛  میشوندنامیده 
   . ا  تجریب یا  ،  a' posteriori  پسا تجربی  تنها بشکل دانسته میشوند  ، میشود

دخالت   ،  که حتی در تجربیات هم دانشهایی یمکشف میکن  دقت استمخصوصا  قابل آنچه را که  اکنون
  منابهای به بخشیدن انسجام رایب تنها خدمت میکنند شایدو  داشته باشند پیشاتجربیریشه  میبایدمیکنند که 

بنیادی  مفاهیمهنوز بعضی   د حذف کنیمنتعلقم محسوساتبیات تمام آنچه را که به رچون اگر از تج.   3حسی 
،  مستقل از تجربه ،  ه باشندپیدا شد پیشاتجربیکامال   شکل، که میبایست ب دناز آنها باقی میمان همشتق احکامو 

که برای حس ها ظاهر  یدر رابطه با مشعرات  میکنند  که  ، این تواناییمعتقد به و یا الاقل ،  توانا ما را زیرا
 به   قاطع وجوب  و  جامعیت حقیقیدادن   -  بگوییم د بیاموزبیش از آنچه که تجربه میتواند  ،  میشوند

 .نیست  آن قادر به تأمین صرف  بییتجردانش   کهچیزی،   اظهارات
 [  A1  حاشیهپایان ] 
 

                                                           
1
  [sinnliche  Empfindungen . ] 

2
  [ As the term 'knowledge' cannot be used in the plural ,  I have usually translated  Erkennetnisse  'modes of knowledge' . ] 

3
  [Vorstellungen der Sinne . ] 
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 [ ه متن اصلی از صفحه قبلادام] 

 صرفا  حسی  تأثیرات )مان خود معرفتیآنچه که قوه  زاحسی و  تأثیراتاز  دشوتشکیل د میتوانبخوبی بی ما یچون حتی دانش تجر
شاید در موقعیتی نباشیم  که آنرا از   به عمل بیاورد ،اگر قوه معرفتی ما چنین اضافاتی را   . میکند تأمین ال  مستق ( بعنوان سبب
 . کنیمآن مهارت پیدا  جداییدر   طوالنی تا اینکه  با دقت ،  یمتمیز بدهمواد خام 

وجود دانشی   آیا  که  -:  و اجازه جواب بدون تأمل را نمیدهد داشته تفحص دقیق  نیاز بهقل سؤالی است که الااین بنابراین ، 
ز متمایو  ، میشودنامیده       a'  priori پیشاتجربی  چنین دانشی .  ها باشد حس تأثیراتاز  مستقل مستقل از تجربه و حتیکه دارد 
 . تجربه  ،  یعنی ،  هستند   a' posteriori   پساتجربی  شمآخذ که   تجریبی از است

چون عادت شده است که حتی در باره  . نیست ما  مطلب معنای کامل  رساننده با دقت کافی  بهر حال  " پیشاتجربی"   عبارت
، یعنی که  یا قادر به داشتن شان هستیم و  را داشتهآنها   پیشاتجربی بطور که  ،از منابع تجریبی بگوییم  هخیلی از دانشهای مشتق

 لذا.  اخذ شده استاز تجربه ، اما ، توسط ما  خود قاعده ای که  -  گرفته ایم جامع ای بلکه از قاعده، از تجربه نه آنها را مستقیما  
،  خواهد ریخت فرو  که خانه  بداند پیشاتجربیبطور   ستمیتواناو که  ،  گوییممی هدکر سستخانه اش را  هپایدرباره کسی که 

هنوز او نمیتوانست چنین چیزی را بطور کامال   اما  . خانه خود باشد  فروریزی واقعی  که او نیاز نداشت منتظر تجربه ،  یعنی
 برداشتهوقتیکه تکیه گاهشان نتیجتا  و  ،  وزن دارند که اجسام  آموخته باشدراه تجربه قبال  از  میبایستزیرا  .  بداند پیشاتجربی
 . دمیکننشود سقوط 

مطلقا  مستقل از هرگونه   دانشی  بلکه ،  نه دانشی مستقل از این و یا آن تجربه ،  پیشاتجربی  در ادامه بنابراین درک ما از دانش
 .  ممکن میگردد تجربهیعنی از راه   پساتجربی شکل منحصرا  بکه   ، است بی یتجر  دانش  آن خالف .  خواهد بود  تجربه

در آنها   مطلقا    بییتجر چیز  هیچاز  اضافاتی  هیچگونه  یکههنگام میگیرند  را     pure بحت  عنوان پیشاتجربی  دانشهای
          زیرا ،  نیست  بحت  بودن  پیشاتجربی  با وجود  "  علتی دارد تحولیهر "    گزاره  بطور مثال  بنابراین .  باشدوجود نداشته 

 . دشومشتق   از تجربه  میتواند که تنها  مفهومی است "  تحول" 

 

 
 

 
II.   We Are In Possession Of Certain Modes Of  A’ Priori  Knowledge , 

And Even The Common Understanding Is Never Without Them 
 

II.  پیشاتجربی هایی دانشبعضما صاحب ( a’ priori )  هستیم  
   نیست آنها بدون هرگز حتی ادراک عادی هم و         

 
تجربه به ما می آموزد  .  تمیز بدهیم  بین تجریبی و بحتبا اطمینان که بکمک آن   است 1 معیاری  که اینجا بدنبالش هستیم آنچه

داشته باشیم  که هنگام به تفکر حکمی  ، پس اگراوال  .  د طور دیگری باشدمیتواننکه این، اما نه  است چنانو  چنینکه چیزی 
  واجب  اعتبار حکم دارایاز هیچ حکمی مگر ،  بعالوه ، و اگر ؛  پیشاتجربی ی است، حکمآمدن  بشکل واجب به تفکر بیاید 

حقیقی و یا   universality  یتعمجا  تجربه هیچگاه به احکام خود ثانیا   .  پیشاتجربیمطلقا   ی است، آنگاه حکم مشتق نشده باشد
تا آنجا که که ، بگوییم  میتوانیمتنها ،  بدرستی  بنابراین  . استقراء بکمک  ، بلکه تنها از نوع مفروض و نسبی ددهنمیقطعی 
بطوریکه  ،  فکر بیایدتیت قاطع به جامعاگر حکمی با پس  .  یستیا آن قاعده ن استثنائی در این وهیچ ،  مشاهده کرده ایمتاکنون 

ت جامعی.  است پیشاتجربیمطلقا  دارای اعتبار  ، بلکه ، آنگاه از تجربه مشتق نگردیده استثنائی اجازه امکان نداشته باشدهیچگونه 
در  ال  مث  ، میکند تسری پیدا همه بهکه  یک چیزصادق در بیشتر موارد  برای  یه از اعتبارخودسران است یبی تنها تعمیمیتجر

 این حاکی از،  اساسی باشدامری   یک حکم  برای  یت قاطعجامع هرگاه ، از سوی دیگر  .  "همه اجسام وزن دارند " گزاره  
بنابراین معیارهای     یت قاطعجامعو   Necessity  وجوب .  یک قوه دانش پیشاتجربی ، ، یعنی خاص از دانش است شائیمن

 محتمل بودن اینگاهی  ها اما از آنجاییکه در توظیف این معیار .  مطمئن دانش پیشاتجربی بوده و از یکدیگر جدایی ناپذیرند
، همانطور که بعضی مواقع اتفاق هم میافتد ، جامعیت نامحدود آنها  یا  2 آنان ثابت میشود ، یت تجریبیداحکام راحتتر از محدو

 یک که هر ،  ندقرار بگیر مورد استفاده  دو معیار جداگانهاین که   بهتر استمیتواند قانع کننده تر از وجوب شان اثبات شود ،  
  .  ندمطمئن هست  بطور مجزا

لذا  و   ،  بوده جامع  شکل  قاطع ترین  به و  بواج  که  وجود دارند  احکامی  انسان دانشدر  بواقع   اینکه نشان دادن حال 
 تنها الزم است ،  دخواسته شو ی از علوم مثالاگر   . ، سهل میشود ندهست  pure  a' priori  judgments  پیشاتجربی بحتاحکام 

                                                           
1
  [ Merkmal . ]   

2
  [ Reading ,  with Vaihinger ,   die Zufälligkeit in den Urteilen als die empirische Beschränktheit derselben for 

      die empirische Beschränktheit derselben als die Zufälligkeit in den Urteilen . ]      
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 ،  عادی آن هستیم کامال   توظیف در   مثالی از ادراک در جستجویو اگر   ؛ یمبیاندازریاضیات  در قضیه دلخواه یکبه نگاهی 
 "  علت "مفهوم  ، براستی ،  خود اخیردر مورد  .  میکندمنظور ما را تأمین ،  "  دشته باشعلتی دامیبایست هر تحولی "  حکم
از بکلی مفهوم آن  که  ، است  قاعده یت قاطعجامعبرای و  تأثیربا یک  تصالای از وجوب  برای  حاوی مفهوم روشنچنان آن

مکرر بین چیزی که اتفاق میافتد  تداعیاز  ،  دکر  Humeهیوم  نطور کههمابرای اشتقاق آن ، کنیم اگر تالش  رفتخواهد  دست
 صرفا   است یوجوب  واضع لذاو  ،  دردامکرر  تداعیین ا در  ریشه، عادتی که  منابهات اتصال و از عاد  میآیدقبال  که  چیزیو 
برای  بحت  پیشاتجربیاصول  که وجود داردآن نشان دادن ، امکان  یهایتوسل به چنین مثالحتی بدون   .  subjective  یعینغیر
وجوب خود  ستمیتوانچون از کجا تجربه  .  پیشاتجربیبطور اثبات وجودشان   از این راهو ، هستند  الزامی بهتجرشدن  نممک
؟  چنین  محتمل لذا و  ،  بی بودندیخود همواره تجر ، دصورت میپذیر، که این بر طبق آنها  همه قواعدکه ، اگر  دبگیررا 

قوه   که  این واقعیت با  استقرار یم شو  قانع  یممیتواناما ،   ، در حال حاضر .  بحساب آورد نخستینقواعدی را نمیتوان اصول 
 . هستند مهاکداتوظیفی ین های چنمعیار  کهبا  نشان دادن این و،  دارد  pure  employment  بحتی توظیف  قطعا   ما دانش

، یک جسم  ازبی یاگر از مفهوم تجر.  احکاممشاهده در ، نه کمتر از  بروشنی دیده میشود مفاهیم در بعضیبحتی چنین منشاء 
غیرقابل نفوذ  1، حتی  ، وزن ، سختی یا نرمی ، رنگ تجریبی هستند جدا کنیم[  ا  صرف ]که در آن همه خواصی را  ، یک به یک

 به همین ترتیب  . قابل حذف نیست و این،  میماندباقی  میکند اشغال(  ناپدید شده بکلی دیگر )جسم ی که مکانآن ، هنوز  را بودن
ه است کنار آموختی را که تجربه به ما خواصه هم ،  ، چه جسمانی و چه غیر جسمانی یشعربی از هر می، اگر از مفهوم تجر

این مفهوم  با اینکه ) جوهریک  در مالزمو یا  جوهر صورتبه  شعرمبکمکش آن خاصیتی را که آن نمیتوانیم  بازهم،  بگذاریم
که این   وجوبی  به خاطر آن ،  بنابراین .  یمذف کنح تفکر میآیدبه  ( است تر از مفهوم یک چیز بطور عام عینم جوهراز 

 .  است  ما بحتدر قوه دانش  شجای  بپذیریم کهاین مگر   نداریم راهی ،  ما تحمیل میکندبه با آن  خود را   جوهرمفهوم از 

 
 
 
 

III.     Philosophy Stands In Need Of A Science Which Shall Determine The Possibility , The Principles ,  
And The Extent Of All  A’ Priori  Knowledge 
 

III. دکنپیشاتجربی را معّین    کلیه دانشهای  وسعتو  ،، اصول  امکان  است که فلسفه نیازمند علمی 
 

ده و کرتجربیات ممکن را ترک  هکلی بعضی از دانشها عرصهکه ، این است   2 آنچه که تاکنون آمده  تمامتر از شگفت انگیزاما 
انجام  ، و اینکار را توسط مفاهیمی ندهست هتجرب حدود ههمورای  قضاوتهای ما دامنه ر حال گسترشد که  چنین ظاهر میشوند

 . داده شود در تجربهمتناظر با آنها  هرگز نمیتواند  که هیچ مشعری  میدهند

و نه  هدایت بدهدد میتواننه  ، جایی که تجربه حس هادنیای  ورای  ییقلمرودر  ، هادانش اخیر ازهمین نوع  بکمکدرست 
شان بسیار اهدافو در  ،  بسیار عالیترمعتقدیم  که  اهمیتشان  دلیلکه بد  ادامه میده تفحصاتیآن به  ما استداللکه  است،   تصحیح

بر دست خطا را ارتکاب  ی ازدر حقیقت ما هر خطر  . ندهست بیاموزددر عرصه مظاهر  دمیتوان آنچه که ادراکهمه از  ، تربلند
این   3 . شمردن و بیتفاوتی ، ترجیح میدهیم بی اهمیت، یا بدلیل  شان مشکوک لتخص خاطرب کشیدن از چنین تفحصات عاجلی ، 

، و   freedom  آزادی  ، God  خدا   عبارتند از  میشوند طرحم  خود استدالل بحت توسط   که  غیرقابل اجتناب وضوعاتم
 متافیزیک معطوف استحل آنها  بسمتمنحصرا    در مقصد نهایی اش ، یشت خودارکاعلمی که با تمام ت  .immortality   خلود

که از اینبدون  در اینکار میاندازد با اعتماد بنفس  خود را  که  ، ، یعنی است  dogmatic  روش آن در ابتدا جزمیو   ؛ نام دارد
 . باشد سنجیده  عظیمی  تعهدبرای چنین  را   استدالل عجز یا   قدرت  پیش

هر بنایی  شالوده های در مورد ،  با تفحصات دقیقمیبایست ،  ،  ترک میدان تجربهبمحض  ،  که بنظر میآید حال براستی طبیعی
یم از کرده باش عینمابتدا آنکه  بدون بکار نبندیم   که در مالکیت داریمرا  هر دانشی  ، یممطمئن شو که قصد ساختنش را داریم 

 مسئلهابتدا باید این طبیعی است که  ،  بعبارت دیگر .  را نمیشناسیم به اصولی که منشاء آنها اعتماد نکنیم و  ،کجا آمده است 
، اعتبار و  چه وسعتآن و  ، برسد  پیشاتجربیبطور  دانش این همهد به قادر میشو ادراک چگونهکه   مورد توجه قرار بگیرد ،

که   کنیم مشخص  4 "  طبیعی "  با کلمه که اگر ،  داشبطبیعی تر از این  هیچ چیز نمیتواندبراستی   . میتواند داشته باشد  یارزش
 ، آنگاه  میافتداتفاق  ال  چیزی باشد که معمو "  طبیعی "  با کلمهمنظورمان اما اگر   . داتفاق بیافت معقولا و جباید بمیچه چیزی 
به غفلت سپرده شده   پیش  از خیلی وقت این تفحص  که  نخواهد بود  چیزی طبیعی تر و قابل فهم تر از این واقعیتبرعکس 

 الگویی و بدین ترتیب ،  هبرخوردار بود جاافتاده   از قابلیت اطمینان، از مدتها پیش  ، ریاضیات بخشی از این دانش چون  . است
خارج که اینبمحض  ،  در ضمن  .باشند  تفاوتکامال  م یطبیعتند از میتوان با اینحالکه ،  هابخشبرای دیگر ایجاد میکند محبوب 

  فریبندگی .  یم مورد مخالفت قرار نمیگیر  تجربه از طرف دیگر  کهمطمئن باشیم  ، میتوانیم  از دایره تجربه قرار گرفتیم

                                                           
1
  [ selbst  omitted in the 4th edition . ]    

2
  [ als alle vorige  added in  B . ]   

3
  [ "These unavoidable ..."   to end of paragraph added in  B . ]   

4
  [ In  A  unter diesem Wort :  in  B  unter dem Worte natürlich . ] 
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ما در توقف  برای نمیتواند مستقیم  مخالفتیک  مواجهه باچیزی کمتر از  که  است عظیم چنانآنبرایمان   مانگسترش دانش
باقی جعلیات  بازهمبا همه اینها که   - محتاط باشیم  خود  تجعلیااگر که در  د کراجتناب  میتوان  اینو از   ؛ کندکفایت مسیرمان 
 جلو  پیشاتجربیدر یک دانش   ، مستقل از تجربه ، میتوانکه تا چه حد   به ما میدهدریاضیات مثالی درخشان .  دخواهند مان

 از اما .  ندرا میدهدر بدیهه  به نمایش گذاشته شدناجازه که  میپردازد  فقط تا جایی ات و دانشمشعر براستی ، به ، آن.   رفت
 یک و به این خاطر بسختی قابل تمیز از ده داده ش پیشاتجربید خود بطور میتوان، چون این بدیهه  دمیشو غفلتبه راحتی  امراین 
مرز  و برای گسترش دانش حدنیاز دیگر ،  قدرت استداللاثباتی برای  از چنین  1 به اشتباه افتاده .  باشد صریح بحت و   مفهوم

که پروازش در  دکنمی، خیال  میکندو مقاومت آنرا حس  شکافته ،هوا را  خود پرواز آزاد که در ، سبکبال پرنده این  . نمیشناسد
 هب  2 باریک  بیش از اندازه ای محدوده، که  را حس هادنیای   Platoبود که افالطون  گونهاین .  سهلتر خواهد بود از اینهمخالء 

 باد که شاو متوجه ن . بحت، در فضای خالی ادراک  دبیرون ز  Ideasآن بر بالهای افکار  ورایو  کرد ،  ترک ادراک میدادند
قدرتش را بر آن  تابر آن بایستد ،  تاد شو تکیه گاهی بتواندهیچ مقاومتی که  اب مواجههبا   -همه کوششهایش هیچ پیشرفتی نداشت 

حزری  ابنیهکه   استدالل انسانی استعادی این براستی تقدیر . ورد آاعمال کند ، و بدین ترتیب ادراکش را به حرکت در 
speculative   یا خیر ندهست عتمادکه آیا شالوده ها قابل ا  دبررسی کناز آن  بعد تازهو رده خود را هر چه سریعتر کامل ک .  

چنین از  اینکهبرای   3 در واقعو یا   ، استحکام آنها در مورد ام بخشیدن به اطمینانبرای ، ای همه گونه عذر و بهانه آنگاه 
شک و هر از ، هنگام خود بنا کردن ،  اما آنچه که ما را  . دنمیشوه به میان آورد  ی منصرف شویمحص خطیر و دیر هنگامتف

شاید  ،  بخش بزرگی  که ،  یبعبارت،  ر استدیگ واقعیتاین ،  دگویمی ظاهری ی از عمیق بودنتملقو   ، کردهدور  یتوقف
این تحلیل   . مشعرات داریم باره درکه از قبل  یمفاهیم  4 از تحلیل تنها تشکیل میشود استدالل ما مشغلهاز  ، بخش بزرگترین

 در مفاهیم مان آنچه که قبال   توضیح و روشنی بخشیجز  نیست چیزی کهاینعلیرغم  ، ، که دبه ما میده دانشقابل توجهی  مقدار
 به اما تا جاییکه .  ، ستوده میشود شقالب از نظر ، اقل بعنوان بصیرتی جدیدال، با اینحال  ی مبهمشکل، گرچه ببه تفکر آمده 
 یک از آنجاییکه این روند  .آنها  ی ازتنها تحلیل ، مگر یستندن داشته ما قبلاز ، اضافاتی بر مفاهیم  ددارط رب مضمونمحتوی و 

که مخفیانه بدون   میافتد به اشتباه چنان، استدالل  که بشکلی مطمئن و مفید پیش میرود،  دمیده پیشاتجربیدانش حقیقی بصورت 
 کامال  بیگانه با آنها دیگر یمفاهیم  به مفاهیم داده شده  هادر آن که  ، دوارد میکن بکلی از نوع دیگریی هاادعاآنکه خود آگاه باشد 

این کار   که  ی باشدمقامدر میتواند که چطور استدالل   هنوز معلوم نیست و    5 .د دهمی اتصال ، پیشاتجربیبطور  ، و بعالوه
این  بین بررسی تفاوت میروم  بسوی بالفاصله   بنابراین .  ده استذهن هم خطور نکر حتی بههرگز   6 چنین سؤالی  . دبکنرا 

   .دانش  از دو نوع

 
 
 
 
 

7
  IV.     The Distinction Between Analytic And Synthetic Judgments 

 

IV. 7  ( سینتتیک )ترکیبی   از  ( آنالیتیک )تحلیلی   تمیز احکام  
 

 در  8 نفیذ بعدیت، و  هستند نظرایجابی مورد  تنها احکام ) میآیدبه تفکر مسندالیه  بامسند  یک هبطار در آنها در کلیه احکامی که
         که  ، تعلق دارد  Aبه مسندالیه   Bیا مسند  .  این ارتباط به دو شکل امکان دارد ، ( میگیردسلبی نیز براحتی انجام  احکام

 حکم نوع اول  .در ارتباط با آن  براستی ، هرچند که قرار دارد  Aخارج مفهوم  در   B یا  ؛  است  Aمفهوم   ون در (مخفیانه ) 
آنهایی هستند که در آنها  (ایجابی  )بنابراین احکام تحلیلی   . ممینام    syntheticترکیبی  و نوع دوم را   analytic   تحلیلی  را

ترکیبی نام  میآیدبه تفکر  تماثلکه این رابطه در آنها بدون  هاییکهآن  ؛ از طریق تماثل به تفکر میآیدرابطه بین مسند و مسندالیه 
، مگر تنها تقسیم آن به مفاهیم متشکله اش که همواره در  میشودن اول چیزی توسط مسند به مفهوم مسندالیه اضافه نوع در .  دارند
به  دیگراز سوی دومی   . هم نامیده شود  explicative د تشریحی میتوانچنین ارتباطی ،  مبطور مبه، گرچه  فکر آمده اندتآن به 
بتواند از آن  که ممکن نیستی تحلیل، و هیچ یامده نی در آن به تفکر بهیچ شکلد که را اضافه میکن مسند یک مسندالیهمفهوم 

، این یک  " حجم دارندهمه اجسام "  بگویماگر  بطور مثال ، .  دننامیده شو  ampliative د توسیعینمیتوان لذا؛ و  داستخراج کن
 .  بروم  ممتصل میکن  9  " جسم "  به  که  مفهومیبه وراء   که  احتیاج نیست آنحجم یافتن چون برای  .  حکم تحلیلی است

در آن  که همواره  manifold  یتشعباز   10خود   پیش ،  ، یعنی کنمتحلیل را خود مفهوم  صرفا  باید،  این مسند مواجهه بابرای 

                                                           
1
  [ In  A  :  Encouraged . ] 

2
  [ In  A  :  placing such manifold hindrances in the way of . ]  

3
  [ lieber gar added in  B . ]    

4
  [ Reading ,  with the 5th edition .  Zergliederung  for  Zergliederungen . ]    

5
  [in  A : attaches  a priori  to given concepts others completely foreign to them . ] 

6
  [in  A : This question . ] 

7
  ["IV" added in  B . ] 

8
  [nachher  added in  B . ]    

9
  [in  A : outside the concept which I connect with the word body . ] 

10
 [mir  added in  B . ] 
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مسند چیزی  ،  " تمام اجسام وزن دارند"  ، اما وقتی میگویم .  بنابراین تحلیلی استحکم   .آورده ام آگاه شوم  مفهوم به تفکر
و اضافه نمودن چنین مسندی یک حکم  ؛  ممیآورفکر به ت  مابطور ع  که در مفهوم خالص جسم  آنچهاز هر  متفاوتکامال  است 

  . ترکیبی میدهد

.  قرار داده شودتجربه  پایهبی معنی است که حکمی تحلیلی بر  چون .  ترکیبی هستند بالاستثناء  همگی ، ا  ذات،  هاحکام تجرب  *
  . تجربه برای تأیید آن نیست توسل به شهادت ی بهنیازو ،  میروب به خارج از مفهوم خود الزم نیست ، حکم آنزیرا برای تشکیل 

کلیه از قبل ،  به تجربه توسلپیش از  ،  چون .  صدق میکند پیشاتجربی که بطور گزاره ای است دارداینکه یک جسم حجم 
استخراج  از آن را مسند مورد نظر  ، اصل تناقض طبق که بر، تنها الزم است  .  موجودند در مفهوم جسم ط  برای حکموشر
 ،  از سوی دیگر .  نمیآموزدبه من هرگز تجربه چیزی است که  اینو   -  میشوموجوب حکم آگاه  ازاینکار همزمان  ، و با کنم

 بهتجریک  مشعر به دارد  اشارهمفهوم این   نهایتا   ،  دکر  را درج " وزن "  مسندبطور عام   جسم در مفهوم یک  گرچه نمیتوان
 آن برای  هم با  بدین ترتیبکه  ،  اجزای دیگر از همین تجربه را افزود جزء  و میتوان به آن ،  یشخو یکی از اجزای از طریق
  .  داقتضاء مییابنمفهوم 

 

 : [جانشین  سطور زیر گردیده است  [    B]تا آخر قطعه در "  ه احکام تجرب ] "  *

، و تنها  میکندتوسط احکام تحلیلی دانش ما به هیچوجه توسعه پیدا ن  -1:   که بنابراین روشن است
باید میدر احکام ترکیبی   - 2  ؛  میسازیم درکدر مقابل گذارده و قابل   میمفهومی را که از قبل داشت

قرار ، اگر  کند تکیهآن  رببتواند ، که ادراک  یمداشته باش مسندالیهعالوه بر مفهوم  ،( X ) چیزی دیگر 
 .آن  به است متعلق باالخره  ، این مفهوم در  یحتوم نا ،  یک مسند که  بدانیم باشد

کل تجربه   X  این.  هیچ مشکلی برای رفع این نیاز وجود ندارد،  احکام تجربهیعنی ،  در احکام تجریبی
از این تجربه را  یک جزءمفهومی که تنها   -  یمآورمیفکر را به تآن  A مفهوم   که توسط  است مشعر
  مفهومآن اما ،  گنجانید را"  وزن "مسند نمیتوان   بطورعام یک جسم چون گرچه در مفهوم .  میسازد
،  استتعلق به آن م که لذا به این جزء ، و   ؛یکی از اجزایش  توسط  کل تجربه دارد بهاشاره نهایتا  
از طریق  مفهوم جسم را میتوانتحلیل از پیش  توسط .  تجربه را افزود ندیگر اجزاء هما میتوان

به تفکر  که همگی در همین مفهوم  ، و غیره ، ، شکل ، غیرقابل نفوذ بودن خصوصیاتی چون حجم
مشتق   این مفهوم جسم را به تجربه ای که از آن دوباره ، سپس خود برای گسترش دانش  . فهمید،  دمیآین
  Xتجربه بنابراین    . است تصلمفوق م که وزن نیز همیشه به خصوصیات ی، و میبین کردهنگاه   میاکرده 
   ( A )با مفهوم    ( B )"   وزن "  ترکیب مسند  و امکان  ، قرار دارد   Aکه در خارج مفهوم  است
  .بر آن  است متکی

 

 

که همگی  ،  ، وغیره ، شکل ، غیرقابل نفوذ بودن حجم  چون  ییاتخصوص را  توسط مفهوم جسم  تحلیلی بطور میتوان از ابتدا
یافتن و در  ، اماز آن مشتق کرده مفهوم جسم را  اینکه   به تجربه ای هتوجبا  اما حاال ،.  فهمید  میآیند به تفکر مفهومآن در خود 
 شکلب نضمام؛ و این ا ضمیمه میکنممفهوم آن به  یک مسند صورتب، آن را  است فوق خواص هب متصلوزن همواره اینکه 

 برتماما  متکی است    " جسم " با مفهوم  "  وزن " د ندر نتیجه امکان ترکیب مس.  دانش دهنده گسترش لذا، و است ترکیبی 
یک بعنوان جزئی از  ،  ، گرچه تنها محتمال   به یکدیگر تعلقندآنها م لیکن،  ستیدیگری ن ونم درهومف یک علیرغم اینکه. تجربه 

   .از بدیهه ها  ترکیبی است یادغام، یعنی از یک تجربه که خود  کل

. [    و در میدان تجربه وجود نداردجامتیاز جستاینجا دیگر . ]  پیشاتجربی این معاضدت کامال  غایب است یترکیب احکاماما در 
متصل    Bو بدانیم که آیا مفهوم دیگری چون   ، رفته  Aمفهوم    1ورای  یمقصد دارکه وقتی ، دکر باید تکیه ، به چه چیزیپس 

را در   " علتی دارد داتفاق میافتهر چیزی که  "  بیایید گزاره  ؟  میگرددممکن  ترکیببکمک چه چیزی   ؟یا خیر به آن است
زمان است  مسبوق به یککه  مآوریمیفکر را به تی داشتن وجود براستی ،  " اتفاق میافتدچیزی که یک  "  در مفهوم.  یمنظر بگیر
 شتهتماما  در خارج آن مفهوم دیگر قرار دا "  علت " یک اما مفهوم.  ردحاصل کاحکام تحلیلی  میتوانوم هو از این مف  ، و غیره

 .  نیست این مناب اخیر درون به هیچ شکلی  3 لذاو   ، "آن چیزی که اتفاق میافتد " اشاره میکند به چیزی متفاوت از   2و   ،
،  علت مفهوم  که  بفهممو   ،ده قرار دا مسند  را  کامال  متفاوت چیزی   که اتفاق میافتد چیزیاز  کهبه اینباید برسم   پس چگونه
 که کدام است   = X  5 مجهول اینجا  ؟  است به آن  4 ، ما  متعلقالزا در واقعو  متعلق ،  با اینحال ،  آن نه محتوی درهرچند 

                                                           
1
 [in  A : outside . ] 

2
 [liegt ganz ausser jenem Begriffe, und   added in  B . ] 

3
 [ist also substituted  in  B for und ist . ] 

4
 [und sogar notwendig  added in  B. ] 

5
 [das Unbekannte = X   substituted  in  B for  das  X. ] 
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که  ، کشف کند  را این مفهومبیگانه با   B ی مسند  A  در خارج مفهوم میتواند که دارد اعتقاد وقتیکه ادراک را پشتیبانی میکند
متصل کرده  به اولی مورد بحث اصل را   2 مناب دوم، چون  د تجربه باشدمیتوانن این  1 ؟ آن متصل شود همیخواهد ب همزمان
 نهایتا   .  صرف ، و لذا کامال  پیشاتجربی و بر اساس مفاهیم وجوب خصلتبا  ایضا   بلکه بزرگتر،   3یتی جامعنه تنها با  است ، 

  4 احکام تحلیلی ؛  حزری پیشاتجربی ما میبایست تکیه کند که همه دانش،  است توسیعی ، ، یعنی ترکیبی اصول چنیناین روی بر
چنین ترکیب برای   ضروری استکه   مفاهیمدستیابی به آن شفافیتی در  جهتاما تنها  ،  هستند واجب در واقعو مهم ،  بسیار

 *.  یدانشهای قبل ههمبه   5 به یک افزایش حقیقتا  جدید  منجر خواهد شدکه  ی وسیع و مطمئن

 

 [ حذف شده است  [B ] که در   میآید قطعه ای   [ A ]  اینجا در ]  *

داده شده نامحدود دانش  عرصهبا گشایش آن است که پیشرفت در  و تنها   ؛ a   اینجا نهفته استرمزی در 
کل جامعیت درخور ، با  آنچه که باید انجام داد.  دگرد  د مطمئن و قابل اعتمادمیتوان  بحتادراک  توسط
که هر  یطوشر ونبصیرت در کسب برای  ، است پیشاتجربیاحکام ترکیبی  امکان کشف زمینه،  آن

را  نوعی مستقال  خود ، که  ، و مشخص نمودن همه این دانشها دنمیسازاحکام را ممکن  اینانواع یک از 
برای هر  مکفیو بطریقی  کمالا   اب،  ، بلکه در یک نظام در خالصه ای اجمالینه   ، میدهدتشکیل 
مربوط  ، ضمنا  ، ی که ه اندازه اب .  آن  ، و حدود ، دامنه بخشها  ، یبنیادبرطبق منابع   ، یکاربرد

 . است احکام ترکیبی مختصمیشود به آنچه که 

 

a    تا زمان ما ، خوداین ،  دکنن طرحمرا حتی  چنین سؤالی کهاگر برای هر یک از قدما پیش آمده بود  ،
، که  ثمر نهمه تالش بیآو ما را از   ، بحتنظام های استدالل   کلیه بر علیه  میشد  قدرتمندی تأثیر

 . دمیرهان  ، صورت گرفتند  آنچه که الزم بود انجام شودبدون آگاهی از  ه کورکوران

 
 
 
 

V.     In All Theoretical Sciences Of Reason   Synthetic  A’ Priori  Judgments Are Contained  
        As  Principles   

6
  

V. پیشاتجربی ترکیبی استدالل  احکام نظری علوم در کلیه  
 6 ددارن وجود اصول بمنزله           

 

  . نداترکیبی ،  بدون استثناء  ،  کلیه احکام ریاضی  .1

  ر تحلیل استدالل انسانیدرگی تا امروز از دید آنهایی که  ،  بسیار با اهمیت  عواقبشن و در تقم شکبال هرچند،  این واقعیت
کلیه استنتاجات ریاضی بر  معلوم شد  چون همانطور که  . ات آنان استحدسیدرست بر خالف  براستی ،د پنهان مانده ، و بوده ان

 این بنیادی احکام  7 تیدرس که میشد، چنین فرض پیش میروند  ( تقاضا میکند یقین مبرهنهر  تکه طبیع) تناقض طبق اصل 
طبق  بر  میتواند در واقعترکیبی  حکمچون گرچه یک  .  غلطاست  یاین فرض . اصل ثابت شوندآن توسط  شانخود میتواند علم

 اگرپس ، و  دده باشش که یک قضیه ترکیبی دیگر پیش فرض میتواند اینگونه باشد هنگامی تنها ، اما  اصل تناقض فهمیده شود
  . قابل فهم نیست مستقال  هرگز  ،  شودقابل فهم می اخیراین قضیه  بعنوان تالی

زیرا با  نه تجریبی ؛   هستند ، ، همواره احکام پیشاتجربی دقیقی ا، به معن ریاضی احکامکه  د کراشاره ، باید  پیش از هر چیز
خود را  گفته میتوانم ،  ستاعتراضی هاین موضوع به اگر  .  شود مشتقد از تجربه میتوانکه ن  ، میکنندخود وجوب را حمل 

                                                           
1
  [In  A :  and yet at the same time connected with it . ] 

2
  [Reading ,  with Grillo ,  Vorstellung  for  Vordtellungen . ] 

3
  [In  A :  with greater universality than experience can yield , but  . . . ] 

4
  [Adding ,  with  Erdmann ,  Urteile . ] 

5
  [in  B  Erwerb  substituted for  Anbau. ] 

6
  [Section  V .  and  VI .  added in  B . ] 

7
  [In 4th edition  erkannt  changed to  anerkannt .] 
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 پیشاتجربی  تنها  بلکه ،  نیست  بییتجر دانش یحاو  کهبر این  دداللت دارکه همان مفهومش  ،  بحتبه ریاضیات  محدود کنم 
 .  بحت

حاصل اصل تناقض از مفهوم  بکمکو  تحلیلی ،  است صرفا   حکمی   12 = 5 + 7   حکمد که کرفرض  میتوانبراستی ، در ابتدا 
چیزی حاوی   1و    7یم که مفهوم حاصل جمع دو عدد  میبین یمنگاه کناما اگر دقیقتر  .  میگرددحاصل   1و    7جمع دو عدد  

 اعداداین هر دو که  چیست منفردآن عدد که   دهبعمل نیام تفکری  در اینکار هیچو   ، نیست این دو عدد در یک عدد  اجتماعز ج
 یممیتوانو  ؛  نیامده است تفکربه   1و    7  اجتماعاندیشیدن این  صرفبهیچوجه از قبل در   12مفهوم عدد  .  میکند ادغامرا 
بایست به  . بیابیمرا   12در آن عدد   هرگز ، بدون آنکه کنیمتحلیل  یین حاصل جمع ممکنچن بارهدر  که دلمان میخواهد قدرهر

، و یا  ، پنج انگشت ما ، مثال   با یکی از آن دو عدد باشدمتناظر که  ای را به کمک طلبید ، و بدیهه خارج از این مفاهیم رفت
 Segnerآنطور که  

واحد به   در بدیهه را تای داده شدهآن پنج ،   7به مفهوم  نو افزود ، ، پنج نقطه میکنددر حساب خود عمل   1
اکنون یک به یک واحدهایی را که از ،   1و با کمک انگشتان دست بعنوان بدیهه برای عدد ،   7با شروع از عدد  چون  .واحد 
ایجاد   12که عدد   میبینم   2  ، و با کمک همان انگشتان دست به آن میافزایم  ده بودمکرمجتمع   1برای تشکیل عدد  پیش 

به تفکر آمده ، اما نه اینکه این   1+  7 =،  از قبل در مفهوم یک حاصل جمع   3 اضافه شود  7باید  به    1که  این . میگردد
 بیشتر  حتی تر موضوع در مورد اعداد بزرگ این.   حساب بنابراین همیشه ترکیبی هستند احکام.   باشد  12 عدد  مساوی حاصل
،  دش، هرگز قادر نخواهیم  خود را باال و پایین بکنیم  مفهوم هم  که هر چقدر،  دشومیچون در آن هنگام روشن   . میگرددآشکار 
 . است[  یعدد ] چه  که آن حاصل جمع کشف کنیم  ،  و بدون کمک بدیهه  ، آنها صرف با تحلیل

حکمی ،  که خط مستقیم بین دو نقطه کوتاهترین استاین.  تحلیلی نیست هم بحتی هندسه بنیاد حکمهیچ  شکلدرست به همین 
مفهوم کوتاهترین تماما  یک اضافه  .  ی کیفی داردا، وتنها معن ی کمی استاچون مفهوم مستقیم فاقد هر گونه محتو. ترکیبی  است

تنها توسط آن  لذا ، میباید بدیهه در اینجا به کمک بیاید ؛   . دشود بروش تحلیلی از مفهوم خط مستقیم مشتق میتواناست که ن
ی از قبل در مفهوم قرار مبرهنمسند چنین حکم که تصور کنیم   میشودباعث   4  اینجا  معموال   چیزی که. ترکیب ممکن میگردد 

از ما خواسته شده است که مسندی  .  بکار رفته است عبارات خصوصیت دوپهلویی صرفا    ، بنابراین تحلیلی است حکم و ، داشته
اما سؤال این نیست که چه چیزی باید در  .  است  مفاهیم خود مالزم  آن و وجوب  ، یمپیوند بزن  ی داده شدهبه مفهوم ذهنرا در 
آشکار  آنوقتو  ؛  تنها بشکل مبهم، حتی  میآیددر آن به تفکر  حقیقتا  بلکه چه چیزی  ،  دشوصل وداده شده به مفهوم  تفکر

مفهوم آن به  ستبایمیکه  است بدیهه یک خاطرب این  5 ، میباشدمتصل مفهوم آن به  ضرورتا   براستیمسند  با اینکه،  که میگردد
  . به تفکر میآید  در خود مفهوم آنطور که نه   ،اضافه شود 

  .هستند بر اصل تناقض متکی و  ، تحلیلی  حقیقتا  براستی ،   ، هندسه دانان شده توسط  فرضپیش ،  یبنیاد احکامتعداد کمی از 
 ،  a = a،  مثال    ؛ و نه بعنوان اصول اسلوب  خدمت میکنند   در  زنجیره  رابط ها  عنوانتنها به  ،  همسانی احکام مانند،  اما
مفاهیم بر طبق  که با این ،  احکامحتی این  و  . یعنی کل از جزء خود بزرگتر است ،   a < (a + b)یا    ؛ با خود برابر است کل

  .قابل نمایش هستند   بدیهه درکه پذیرفته شده اند  دلیل ه این بتنها   در ریاضیات  ، هستند معتبر بحتکامال  

 

   . است بعنوان اصول  پیشاتجربیاحکام ترکیبی   محتوی  ( فیزیک )علوم طبیعی    .2

 که اینو  ؛   میماندمقدار ماده بالتغییر باقی   در هر تغییر دنیای مادی  کهاین : است تنها دو نمونه از این احکام را نقل کنم  کافی
در  لذا، که نه تنها الزم و  آشکار است،  حکمهردو .   ندباش برابر میبایست همواره  ، عمل و عکس العمل در هر تبادل حرکتی

بلکه تنها حضورش در  ،  به تفکر نمیآید  مفهومآن در ن بود میدائزیرا  .  ، بلکه ترکیبی هم هستند منشاء خود پیشاتجربی اند
  پیشاتجربیبطور چیزی را که در آن به تفکر نیامده  تفکرو در رفته ، ماده  ما به خارج و وراء مفهوم.  میکندی که اشغال مکان

آمده ؛ و به همین  تفکربه  پیشاتجربیبشکل  در ضمنو  ،  تحلیلی ، بلکه ترکیبی استنه   بنابراین حکم   . یمکنمیبه آن متصل 
  .  علوم طبیعی  بحتای بخشه  مربوط به احکام دیگر   ندهستترتیب 

 

   متافیزیک  .3

ی علم،  طبیعت استدالل انسانی لطفبه ، هنوز  بنگریم ه خوردهمانگونه که تاکنون در کلیه تالشهایش شکست  حتی اگربه آن 
چون کارش تنها تحلیل مفاهیم نیست که ما   . باشد پیشاتجربیو میباید حاوی دانش ترکیبی  ، کامال  غیرقابل صرفنظر کردناست 

                                                           
1
  [Anfangsgründe der Arithmetik ,  translated from the Latin ,  second edition ,  Halle ,  1773 ,  pp.  27 , 79 . ]   

2
  [an jenem meinem  Bilde . ] 

3
  [Reading ,  with Erdmann ,  5  zu  7 . ] 

4
  [As  Vaihinger has pointed out ( Commentar ,  i.  pp.  303.4 ) ,  this passage , which is both in  A  and  B  is made to follow        

"  Some few fundamental propositions . . . exhibited in intuition " ,  is quite obviously displaced .  In the above 
translation the necessary rearrangement has been made .  ] 

5
  [Reading , with Erdmann ,   jenem  Begriffe  for  jenem Begriffen . ] 
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، بلکه گسترش دانش  میدهیمآنها را بشکل تحلیلی توضیح  از این راه، و  یممیسازچیزها  در باره پیشاتجربیبرای خود بطور 
، و  آن نبوده است ونکه در دمیافزاینچیزی  داده شده به مفهوم باید اصولی بکار گرفته شوند که منظوراین  و به.   ماپیشاتجربی 

، که  حکماین در  بطور مثال ،،  از همراهی است ناتوان که تجربه کامال    میکنندخطر  یپیشاتجربی تا جایترکیبی بکمک احکام 
ترکیبی  احکاماز  تماما    تشکیل شده است،   در نیت الاقلبنابراین متافیزیک ،  .  باشد و امثالهمداشته دنیا باید یک  نقطه آغاز 

 . پیشاتجربی

 
 

VI.     The General Problem Of Pure Reason 
 

VI.  بحتمسئله عام استدالل 
 

خود  کارچون نه تنها   . یمبیان کن  واحد ای مسئله به صیغه  را تفحصاتتعدادی از اگر بتوانیم  از پیش فایده های بسیار برده ایم 
 آسانتر میکنیم  که   ند ،امتحان کندارند نتایج ما را  که قصد،  هم  بلکه برای دیگران  ، کردهتر سبک ، با تعریف دقیق آن،  را

  سؤالاین  ون در  استدالل بحت واقعیحال مسئله  . آیا در آنچه که قصد انجامش را داشتیم  موفق شده ایم  یا خیر  قضاوت کنند
  ؟ ندهستممکن  پیشاتجربیترکیبی چگونه احکام  :    قرار دارد

، و  ت است  که این مسئلهواقعیبه خاطر این  تماما  بین عدم اطمینان و تناقض باقی مانده ،  چنین نوسانیدر  تاکنونآنکه متافیزیک 
 مکفی اثباتیبر  یا،  بر حل این مسئله.   ست، هرگز قبال  مورد توجه قرار نگرفته ا یز بین احکام تحلیلی و ترکیبیاشاید حتی  تم

 قرار متافیزیککه موفقیت و یا شکست   است،  اصال  وجود ندارد در واقع  برای اینکه امکانی که آرزو دارد توضیح داده باشد
، اما هنوز از  شدنزدیک  در ذهن   مشکل تجسم اینبه   بیش از همه  ، David Humeدیوید هیوم   ،  در بین فالسفه . دارد

    معلول علت وبین  تصالا رابطه بادر   ترکیبی حکم با  فقط او خود را  .  دور بود بسیار کافی جامعیت و  وضوح با  آن تصور
principum  causalitatis   استغیرممکن  بکلی  پیشاتجربی حکم  اینگونه  د که نشان داده استکرو تصور  ،  دنمومشغول  .

که  آن خیال میکنیم توسطکه  صرف ممیشود توه مینامیم که متافیزیک را ، آنگاه همه آنچه  او را بپذیریم هایاگر نتیجه گیری
در اثر نیز  را  وجوب  یظاهر وهم  و ،  گرفته شدهوام   ، تنها از  تجربه امر، در واقع  که  داریمبصیرت عقالنی در چیزی 

 نمیشد ،  حکماین صدور  مقصر، هرگز  بود در ذهن مجسم کرده آن کاملت جامعی بااگر او مسئله را  . ه استفتگربه خود عادت 
، که نیز  بحت، ریاضیات  او حجت خود که بر طبق میشدمتوجه چون آنگاه   . مخرب استفلسفه بحت که اینطور برای کل 

  . دادمی از چنین گفته ای  نجاتش  او را زیرکی ا و  ؛ دمیشو، غیرممکن  است پیشاتجربیمطمئنا  حاوی قضایای ترکیبی 

 علومیآن کلیه  طورتامکان توظیف استدالل بحت در تاسیس و  در حال تصمیم گیری در باره ما ، همزمان در حل مسئله فوق
 :و بنابراین باید به سؤاالت زیر پاسخ بدهیم   ت هستند ،در باب مشعرا پیشاتجربیکه حاوی دانش نظری  هستیم

 ؟ استممکن   چگونه  بحتریاضی 
 ؟ استچگونه ممکن  طبیعت  مورد در   بحتعلم 

با  آنها بودن ممکنچون   ؛ دارد که بپرسیم آنها چطور ممکن گشته اند مناسبت، کامال   وجود دارند عمال  از آنجاییکه این علوم 
هیچ که تا امروز این واقعیت ، و  بوده در متافیزیک تاکنون که  یپیشرفت ضعیف اما  1.  ثابت شده است واقعیت وجود داشتن شان

 مکانا برای تردید درکافی زمینه  ، وجود دارد، واقعا   متافیزیک اساسی قصد از نظر،  نمیتوان گفت کهرا  شده ای ارائه نظام 
 . دکنایجاد می  برای همه آن

اقع وجود و، متافیزیک در  یعنی که ؛  موجود به حساب بیایدواقعا  دانش قرار است که چیزی  از ، این نوع یجهتاز ،  با اینحال
با  صرفا   که ،  استدالل انسانی چون  . metaphysica  naturalis  طبیعی یرغبتبلکه بصورت   ، ، اگر نه بصورت علم دارد

هیچ بسوی سؤاالتی که با  ،  پیش میرود  داخلی، با رانش نیازی  ، بی پروا  دنمیجنبدانش  برای توسعه و تنوع لکس  آرزوی 
، بمحض اینکه قوه  انسانهابنابراین در تمام .   دداده شون پاسخ ، نمیتوانند آن از ، یا اصول مشتقه بی استداللیتجر توظیف

   :   را داریمسؤال این  در نتیجه .   و خواهد بود  بوده  ، همیشه نوعی متافیزیک دپخته شاستداللشان برای حزر 

 ، ممکن است ؟ طبیعی رغبت، بعنوان یک  چگونه متافیزیک

بر اساس نیاز  و  ، کرده طرحمخود  برایکه استدالل   میخیزند، چگونه از طبیعت عام استدالل انسانی آن سؤاالتی بر یعنی
برای  یی که تاکنونکلیه تالشها اما از آنجاییکه  گوید ؟بپاسخ  میتواندشکلی که  شایسته ترینآنها را به  وادار میشود یشخو

همواره با تناقضات غیرقابل اجتناب   - بودهازل از ، آیا دنیا دارای شروع است یا  مثال    -پاسخگویی به این سؤاالت طبیعی 
 ، که از آن خود استدالل بحتقوه  ه، یعنی تنها ب بود عبرای متافیزیک قان صرف طبیعی رغبت، نمیتوان به  ندامواجه شده 

                                                           
1
یافت ( تجریبی ) هرچند تنها کافی است به احکام مختلفی که در ابتدای فیزیک .  خیلی ها ممکن است هنوز در مورد علوم طبیعی بحت تردید داشته باشند   

دن  عمل و عکس العمل ، ، به مساوی بو ( inertia )میشوند توجه بکنیم ، بدرستی ، مثال  ، آنهایی که مربوط میشوند به بقاء کمّیت ماده ،  به اصل ماند 

را تشکیل میدهند ، که بخوبی ،  بعنوان یک علم   rationalis، و یا  عقالنی   physica puraوغیره ،  برای آنکه بزودی قانع شویم که آنها فیزیک بحت  

 . مستقل ، مستحق آنست که جداگانه مورد بررسی قرار گیرد  در تمامی وسعتش ،  چه ضیق چه وسیع 
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د که باشوجود داشته  یقینبه  دستیابیامکان  میباید برای استدالل .  همیشه برمیخیزد ( هر چه که باشد )، نوعی متافیزیک  براستی
یا عدم  ظرفیت رابطه باآن و یا در  تفحصاتت شعرام رابطه بادر که یا ،  ، یعنی یا خیر  میشناسیممتافیزیک را  تمشعراآیا 

خود را گسترش  بحتاستدالل  که یا با اعتماد بنفس،  تصمیم بگیریم،  در باره آنها یحکم اصال   صدور  استدالل برای ظرفیت
بصورت د میتوان، برمیخیزد  پیشینکه از مسئله عام  ،  سؤال اخیراین   . یمبگذار و مشخص مطمئن یا برایش حدودی دهیم وب

 :صحیح زیر بیان گردد 

 ، ممکن است ؟ ، بعنوان علم چگونه متافیزیک

، ما  دیگر ، از سوی در حالیکه توظیف جزمی آن به دانش علمی ؛  هدایت میکندا  ضرورت،  ، در نهایت نقد استدالل دین ترتیب ب
 که با آنها مؤکدات دیگر ،  به همان اندازه ظاهرالصالح ، میتوانند همواره در مخالفت قرار بگیرند   جزمی مؤکداتبه میبرد را 
ت استدالل شعرام بهنیست  مجبور، زیرا  دباش دشواریاطناب هیچ د میتوانن این علم .  scepticismشکاکیت به  ،  یعنی  -

، و توسط طبیعت  ندنشأت میگیر آن خود رونخود و مسائلی که تماما  از د ه، بلکه تنها ب ، که تنوع  آن پایان ناپذیر است دبپرداز
قدرت  که  بطور کامل  یاد گرفت بمحض اینکه استدالل  . از آن تمایز، نه توسط طبیعت چیزهای م ندشومیتحمیل  ش به آنخود
کمال با ا   د که ،میگردقادر  ، آنگاه  بسهولت درک کند دندر برابرش قرار میگیرتجربه تی که در شعرادر رابطه با م را   شخود

 براستیمیتوان و  پس ،  . کند معّین ،  را هر تجربه ای وراء مرزهایش ده امبادرت ش و حدود توظیف وسعت،   و اطمینان
اعالم  بی ثمر،  اند گرفته انجام انه جزمگرای بصورت  متافیزکبرای تاسیس یک  که تا امروز  کلیه تالشهایی را  ،  میبایست

 مالزممفاهیمی که بطور پیشاتجربی  صرف ،  تحلیل یعنی ،  ناموفق های نظام هر یک از اینبخش تحلیلی در چون  .  کنیم
، یعنی ، گسترش دانش  واقعیمتافیزیک بمعنای ،  برای است تمهیدی تنهابلکه  ،  متافیزیک هدفنه ، بهیچوجه  ندهستاستدالل 

نشان میدهد ، نه آنکه را  محتوای این مفاهیم صرفا  چون  ،  ، تحلیل مفاهیم بیفایده است برای چنین هدفی .  آنترکیبی پیشاتجربی 
 معتبر چنین مفاهیمی توظیف  یمبتوان تا،  داریمنیاز  اخیر سئلهراه حلی برای این م .  چطور بشکل پیشاتجربی به آنها رسیده ایم

،  نداریم حاشابه ی چندان نیاز  این ادعاها از ندست برداشتبرای   . کنیم معّین ،  ات کلیه دانشها بطور عامشعررا در رابطه با م
  از مدتها پیش ، غیرقابل اجتناب ، و در مورد روش جزمی استدالل حتی با خود  غیرقابل انکار استدالل اتتناقض  میبینیموقتیکه 
 بخاطربخواهیم  اگر که   الزم استبیشتری  متانت .  ده استبی اعتبار کر متافیزیک را   هشد طرحم نظام  هر گونه  حاکمیت

،  هرفتبکار که تاکنون  هر آنچهمتفاوت با  تماما  ی اسلوب بکارگیری  بکمک  ، از تالش خارجیو مخالفتهای  داخلیمشکالت 
علمی که اگر همه   - برسانیم مفیدو  موفقاین علم غیرقابل صرفنظر کردن برای استدالل انسانی را به رشدی  نهایتا  و   نهراسیده

    1 . ریشه اش باقی خواهد ماند  شاخه هایش را هم قطع کنند

 
 

VII.     The Idea And Division Of A Special Science ,  Under The Title   “ Critique Of Pure Reason ”    
2
 

 

VII. 2  " بحتنقد استدالل " تحت عنوان   ، فکر و فرز علمی خاص     
 

زیرا استدالل   *   . دنامیده شو  بحتنقد استدالل   3د میتوانص که خایک علم   idea به فکرمیرسیم ،  کلیه این نکات توجه بهبا 
 میباشداصولی  آن حاویچیزی است که استدالل بحت  بنابراین ،  .  میکندرا تأمین  پیشاتجربیاست که اصول دانش  آن قوه ای

است که  یآن اصول مجموعه استدالل بحت برای   ارغنونیک   . میشوددانسته  پیشاتجربیمطلقا   ی بطورآنها هرچیز توسطکه 
تنفیذ کامل و شامل چنین  .  دبه وجود آورده شون الفعلده و بشد کسب نمیتوان پیشاتجربی های بحتهمه دانش در تطابق با آنها
، و هنوز مطمئن نیست که آیا  خیلی زیاد ی استاما چون این توقع.  میگردداستدالل بحت  ی برایپیدایش نظام  ارغنونی منجر به

استدالل  امتحان صرف جهت  باشیم یعلم درصددمیتوانیم  ، باشد   5 دانش ما شدنی  4 گسترش اصوال  ،  و در چه مواردی، 
 . تمهید برای نظام استدالل بحت در مقام ،  و منابع و حدودش  ، بحت

 
 

 [  [B ] در   ، محذوف میآیددو جمله [   A]  در  ]  *
 

 اما دانش .  مخلوط نشده باشد شبا جوهربیربط که با چیزی در صورتی بحت نامیده میشود ،  هر دانشی
ی با آن مخلوط نشده ، و لذا یا احساس ههیچ تجربمطلقا   اگر ،  بحتمطلقا   بطور خاص تر نامیده میشود 

 .  ممکن باشد پیشاتجربی کامال  بطور اگر 
 

                                                           
1
  [End of the new sections added in  B . ]  

2
  [Heading added in  B . ] 

3
  [in  A :  dienen könne for heissen kann . ] 

4
  [in  A :  eine solche . ] 

5
  [hier added in  B . ] 
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از  استفاده  .  استدالل بحتبرای  ،   Doctrine  تعالیم یکنه   ، نامیده شود   critique  نقد  یک ستبایمیآن  چنین توصیفی ، با  
کنار و  ،  توضیح استداللتنها بلکه  ،  توسیع برای نه ،  سلبی باشد تنها  گیشایست همیبایست ب،    speculation 1 در حزر آن

 از یبا دانش بلکه   اتشعربا م  نه چندان  که  را  دانشی هر من . عظیم بسیار  است یسودکه خود   -تن آن از خطاها نگهداش
 نظامیک    2 .  مینامم   transcendental مشغول شود ،  متخطی   د باشاین دانش بطور پیشاتجربی ممکن  تا جاییکه  اتشعرم

،  ، در این مرحله 3 هنوزاین اما   . نامیده شود   trancendental  philosophy   فلسفه متخطی این اصول میتواند  برای کامل
،  پیشاتجربیحاوی هر دو نوع دانش  ، کمالبا ا   ست ،بایمیب چنین علمیزیرا از آنجاییکه .   بیش از اندازه بزرگ ستتعهدی

فقط باید تحلیل را  .  است وسیع  حداز  بیش ،  میشودتا جاییکه به هدف فعلی ما مربوط  ،  ترکیبی ، باشد تحلیلی به همان اندازه
پرداختن به  تنها برایکه  ،  شاناصول ترکیب پیشاتجربی ، در تمامی وسعت  برای فهم الزم است  ناگزیرکه  پیش ببریمتا آنجا 

با  که در حال حاضر ، نقد متخطی نامیده شودیک بلکه تنها   تعالیمیک  ست، که نبای است این تفحص بر پایه  .  میموظف هست آن
 هر،  یا بی ارزشی،  و تأمین محکی برای ارزش،  است آنتصحیح  تنها بلکه دانش ،  آن نه توسعههدف  . یمهست در گیر آن

ناممکن معلوم شود که و اگر   ؛برای یک ارغنون است  ،  ممکن حدتا  آماده سازی ،چنین نقدی بنابراین یک   . پیشاتجربیدانش 
چه در   -، نظام کامل فلسفه استدالل بحت  ، در زمان مناسب که بر اساس آن ، canon  ، آنگاه الاقل برای یک شریعت است

 ه چنین نظامی ممکن استاینک . ، بصورت تحلیلی و هم ترکیبی به اجرا در آید  دمیتوان  -آن  در تحدید دانشصرفا  توسیع و چه 
 دنتیجه گرفته شواین واقعیت  میتواند از از،  ناامید سازد آن کامل کردنتماما  د آنقدر بزرگ باشد که ما را از میتوانن، و براستی 

که در باره طبیعت چیزها  ادراکی آن ، بلکه استپایان ، که بی  طبیعت چیزها نیست میدهدکه آنچه موضوع بحث ما را تشکیل 
الزم نیست  از آنجاییکه ، این داراییهای پیشاتجربی ادراک .دانش پیشاتجربی اش  از دید  تنها این ادراک ، هم ،  ؛ و میکندحکم 

در  اجازه دهند که تاهستند  کوچک کافیبقدر ، و به احتمال زیاد  ندباقی بمانپنهان  مانمیتوانند از  ،  آنها را در خارج بجوییم
خواننده  . میسر گردد صحیح آنها نیز، و تقدیر  هبه عمل آمد بی ارزشی آنهایا  ارزش در بارهقضاوت  و،  دهخود فهمیده ش ا کمال

 .  یمدهمی مورد توجه قراررا ما تنها نقد خود قوه استدالل بحت  ؛  نقد کتابها و یا نظام های استدالل بحت باشد در انتظارنباید   4
در   و جدید  کارهای قدیم برای تقدیر ارزش فلسفی   قابل اعتماد  محکیدارای   میکنیمبنا  بر این شالودهچیزی تا جاییکه  تنها

توسط   بی پایه دیگران اظهاراتدر مورد   احکام خود را بی صالحیت   دمنتقیا  در غیراینصورت مورخ و.   یمهستاین عرصه 
  .که به همان اندازه بی پایه اند  ، صادر میکند  خود مؤکدات

   معماری اش را کامل طرح آن برای ستنقد استدالل بحت  میبایکه   6برای یک علم ،  است فکریک تنها فلسفه متخطی   5
کلیه اصول  نظام  آن . اجزایش تضمین کند کلیهدر  ، بر طبق اصول ، راساختمان  اطمینانو  کمالا   بعبارت دیگر ، باید .بریزد 

،  ، که یک دستگاه کامل باشد عنوان فلسفه متخطی را نگرفته ، تنها بخاطر آن استاین نقد خود و اگر   7 . استدالل بحت است
 نیستاما نیازی به ارائه یک تحلیل کامل از این اصول .  دشوب  انسان هم پیشاتجربیدانش کل شامل تحلیل کامل از  میباید همچنین

که  دلیل، بخشی به این  چنین توقعی غیرواقع بینانه است.  شوند مشتق ایشانآنهایی که میتوانند از  ، و نه حتی مروری کامل بر
ترکیب ، که  میخوریم که دربه چنین عدم اطمینانی بر ن تحلیل رابطه با در چون،  این تحلیل برای هدف اصلی ما مناسبت ندارد

 مسئولیت در قبال قبولما برای  طرح وحدتکه این کار با ه این خاطر ؛ و بخشی ب ما بعهده گرفته شده استنقد  کلتنها بخاطرآن 
تحلیل این اصول  .  یم از انجام آن معذور باشیممیتوانتوجه به هدف مان  ، وقتیکه با همخوانی ندارد چنین تحلیل و اشتقاقاتی کمالا  

پیمایش  با  اینکه بمحض کامل شوند  ،  براحتی اما دنمیتوان، دیگر از آنها  مفاهیمو اشتقاق  ، ریمرشمب میباید بعدا  ، که  پیشاتجربی
  . نباشدکمبودی  درآنها   اساسی از این نظرو اگر  ،  هشد تأسیس   کامل اصول ترکیب

 فلسفه متخطی است ضمن اینکه فکر کامل .  استکه در فلسفه متخطی اساسی میباشد  نقد استدالل بحت بنابراین شامل هرچیزی 
ترکیبی پیشاتجربی و کامل دانش که برای امتحان حمل میکند  جایی زیرا تحلیل را تنها تا ؛  نیست علم دوم نای با معادلاما ، 

    .است  مورد نیاز

 باشد تجریبی  کمترین چیزی که در خود حاوی هومست که هیچ مفاین ا  ، باشدمد نظر عمدتا    میبایدچنین علمی  فرزآنچه که در 
باالترین اصول   با اینکه ،  در نتیجه  .از دانش تماما  پیشاتجربی  تنها استمتشکل  کهاین،  به عبارت دیگر ، یا حق ورود ندارد

گرچه آنها در   8،  ، زیرا فلسفه متخطی ندارند در جایی اما،  هستند پیشاتجربی دانشهای  moralityیات  بنیادی اخالقو مفاهیم 
،  با  میکنندوارد ن  را که همگی منشاء تجریبی دارند ، ، و غیره ، آرزوها و تمایالت درد و لذت  مفاهیم  شالوده دستورات خود
،  وارد شوند   Duty   تکلیف هوم در مفالزاما     میبایست  این مفاهیم تجریبی  اخالق بحت ی براینظام  اینحال در کار ساختن

  بنابراین فلسفه متخطی   . شود انگیزهیک تبدیل به   ، که نباید هوس یک بشکل  چه،  درفع شو، که باید  مانع یک بشکل  چه
 ،  باشدتا جاییکه حاوی انگیزه ها  ،  است  practical  هر آنچه که عملی . ا  حزری صرفاستدالل بحت و  ای است برای فلسفه

 .  منابع تجریبی دانش  به   د به احساسات ، و اینها متعلقندارتباط پیدا میکن

                                                           
1
   [in Ansehung der Spekulation  added in  B . ] 

2
  [in  A :  as with our a priori  concepts of objects in general . ] 

3
  [noch  added in  B . ] 

4
  ["Still less ..."  to end of paragraph added in  B . ]   

5
  [in  A  this paragraph is preceded by the heading :  The Division of Transcendental Philosophy . ]   

6
  [in  A  :  as here referred to ,  is only an idea . ]   

7
  [This sentence added in  B . ]   

8
  ["Because ,  although they ... made into a motive" substituted in  B for :  since the concept of pleasure and pain , of the  

desires andinclinations ,  of free will , etc. ,  have to be presupposed . ]   
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 تعالیم   یک  ابتدا ستبایمی،   کنیم ایجاد  systematic  devision   منظم فرزی  آن هستیم ارائهکه در کار   علمیدر  بخواهیماگر 
هریک از .  یمداشته باش  a doctrine of the method  یک تعالیم اسلوب  ،  و بدنبال آن  ،  a doctrine of the elements  ارکان

 . توضیح دهیم هنوز در موقعیتی نیستیم  که را  شانهای ، اما زمینه داشتخواهند  را این بخشهای اصلی زیربخشهای خود

شعور ،  که عبارتند از  ، دانش بشری وجود دارند برای اصلی  هشاخدو  که  گفته شود تنها الزم است پیشدستی  یا مقدمه بعنوان
 .  میآورندسر بر ای مشترک ، لیکن ناشناخته برای ما ، که شاید از ریشه ،  understanding  ادراکو   sensibility  حسی
 شعور که  آن اندازهبه اما  .  ندآورده میشوتفکر  به، آنها  دومی توسط  ؛  میشوندبه ما داده   objectsاولی ، مشعرات  توسط
 دداده میشونمشعرات به ما باشد  که تنها تحت آن   1 یشرط  هتشکیل دهند پیشاتجربی یمنابهاحاوی  دیده شود  ممکن استحسی  

 باشند  میبایست مقدم د داده میشونمشعرات دانش بشری  ی که تنها تحت آنهاطواز آنجاییکه شر و  .به فلسفه متخطی متعلق است ، 
 . ددا خواهد تشکیل  را ارکان  علم  بخش اول  شعور حسی تعالیم متخطی ،   میآیندتفکر  به  تحت آنها که یآنهایبر 

   

                                                           
1
  [in  A  :  conditions . ]   
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I.       Transcendental  Doctrine  Of   Elements 
 
 

I   .     ارکانتعالیم متخطی 
 
 
 

 
First Part .         Transcendental    Aesthetic    

 

   متخطی علم الجمال.       اول باب
 
 

 

 

 

 

 

§  11  
 
 

INTRODUCTION 

 
  مقدمه

 

 
 
 

 که  است  intuitionاین بدیهه   ،  دمربوط شو  objects  با مشعرات بتواند  2 دانششکلی از که   و بهر وسیله ای  نحویبهر 
 دراما بدیهه تنها   . است عطوفم هاسطیک و همچون یرتفک هربسویش و   ، هقرار داشتبالواسطه    در رابطهبا آنها   بکمکش

که ذهن  است ممکنفقط هنگامی ،  3 اقل در مورد انسانال خود ،باز  این.  میشودکه مشعر به ما داده  صورت میگیردی حد
که ما  شکله آن ب  representations  منابهابرای دریافت (  receptivity  قابلیت تأثر) ظرفیت   . گیردبتحت تأثیر قرار  بشکلی

داده  به ما  احساس از طریق  مشعرات  . نام دارد  sensibility  ( شعور حسی ) احساسقوه  ،  تحت تأثیر مشعرات قرار میگیریم
 مفاهیم   که   و از ادراک است  ،  هآمدتفکر  به  understanding  ادراک  توسط  هاآن ؛  ددهمیما بدیهه  به اینتنها و  ، میشوند

concepts  بطر ،  4  مشخصه ها بعضی   از طریق  ، و چه غیرمستقیم  چه مستقیم هر تفکری میبایست ، اما  . میآورندسر بر 
بهیچ شکل دیگری امکان دادن یک مشعر به ما  زیرا ،  قوه احساس هب ما ، از طریق،  بنابراینو ، بدیهه ها  هبنهایتا     دپیدا کن

  . وجود ندارد

  ،یم متأثر میشوآن  توسط که ما آنطور ،   faculty  of  representation  ( ایجاد منابقوه  )انابة  قوه  اثر یک مشعر بر روی
 .   empirical  تجریبی  نامیده میشود  ، استط مرتببا مشعر   آن بدیهه ای که از طریق احساس.  نام دارد   sensation  احساس
 .  appearance  مظهر  نامیده میشود  یک بدیهه تجریبیمعّین مشعر نا

                                                           
1
  [ In  A  the sub-sections are not numbered . ] 

2
  [ eine Erkenntnis . ] 

3
  [uns Menschen wenigstens  added In  B . ] 

4
  [vermittelst  gewisser Merkmale  added In  B .  CF.  Kant's Nachträge zur Kritik  ( edited by B. Erdmann , 1881 ) ,  

      xi:  " if the representation is not in itself the cause of the object . " ] 
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 مظهر را  manifold  تشعب  کهآنچه  به ؛  اما مینامم  matter  مضمون  با احساس است متناظر که در مظهر را آن چیزی
ممکن در آن  تنهاچیزی که آن  .  میدهم  نام مظهر   formقالب    گردد  2 مرتب از بعضی جهاتکه بتواند  میکند 1 نمعی  طوری
، در حالیکه مضمون هر  لذاو  ؛  باشد د احساسمیتواننخود  ،  دنخاص مرتب گرد و بشکلی قرار داده شده اتاحساس که است
و   ، ه باشدآماد  هااحساس برای  ذهن بطور پیشاتجربی درمیبایست ، قالب آن  میشودداده به ما  بشکل پساتجربی تنها یمظهر

 .د ته شوشناخ  بدین ترتیب میباید اجازه دهد که جدا از هر احساسی

  ( آن  transcendentalمعنای متخطی   به )  pureب حت    احساس هستند چیز متعلق بهاز هر  عاریکه  را   ییمنابهاکلیه 
در ذهن  ستمیبای،  میآید یههبه بد  اتارتباط بعضیبدیهه در  تشعب کل، که در آن  بطور عام  سیح بدیهه بحت قالب . مناممی

بنابراین   . شود نامیده  intuition pureخود  بدیهه بحت  د میتواناز احساس  بحتاین شکل   . وجود داشته باشد پیشاتجربیبطور 
جدا را  تقسیم پذیری و غیره   ، ، نیروجوهر  ،  دآورمیفکر در رابطه با آن به ت ادراک اگر از مناب یک جسم هر آنچه را که

باقی  از این بدیهه تجریبی چیزی ، هنوزنفوذ ناپذیری ، سختی ، رنگ ، و غیره ،  ، و نیز آنچه را که متعلق است به احساس مکنی
 ،  احساس یا   حس ها برای  مشعری یچه حتی بدون، که ، به بدیهه بحت متعلقند اینها  .  و شکل  حجم ،  ، یعنی ماند خواهد

   . وجود دارند  احساس صرف بصورت قالب  در ذهنبطور پیشاتجربی 

 چنین علمی  . مینامم  transcendental  aesthetic   3  متخطی علم الجمال را   پیشاتجربی  شعور حسیاصول   کلیه  علم
       نام  تحت  با آن بخشی که تمایزدر   ، تشکیل میدهد راتعالیم متخطی ارکان  که بخش اول  میبایست وجود داشته باشد ،

  . میپردازد بحت  تفکراصول   به   transcendental  logic  منطق متخطی

 که ادراک توسط مفاهیم را آن هر چیزی از نمودن جدابا منفرد میکنیم ، را  شعور حسیابتدا  ، بنابراین ،متخطی  علم الجمالدر 
به باشد از آن هر چیزی را که مربوط ، همچنین  ثانیا   . جز بدیهه های تجریبی باقی نماند د ، بطوریکه چیزی آورفکر میبه ت دخو

 شعور حسی، که تنها چیزی است که مظاهر صرف یهه بحت و قالبدجز ب باقی نماند چیزی، بطوریکه  میکنیماحساس جدا 
 وجود  حسی  بدیهه رای ب بحت  آشکار خواهد گردید که دو شکل تفحصاین  مسیردر   . دتأمین کنمیتواند بشکل پیشاتجربی 

  . میرویمپیش  ها اکنون بهی اینبررسبرای    . timeزمان   و  spaceمکان  ،  ، یعنی دارند

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
1
  [ das jenige welches macht dass . ] 

2
  [ In  B :   geordnet werden kann  for  geordent angeschaut wird . ] 

 
3
مینامند استفاده   critique of tasteبرای مشخص نمودن آنچه که دیگران نقد ذوق     ' aesthetic 'مانیها تنها ملتی هستند که از کلمه آل در حال حاضر   

 ،  Baumgarten این اطالق از کوشش ناکام  بائومگارتن . میکنند 
a
آن متفکر تحلیلی تحسین برانگیز ، برای بردن بررسی نقادانه  جمیل  تحت اصول   

معیارها ،  در رابطه با مصادر اصلی قواعد اظهار شده  یا . اما چنین تالشهایی بی ثمرند . عقلی ، و بدین ترتیب ارتقاء آن به حد یک علم  شروع شد 
b

شان   

،  صرفا  تجریبی اند ، و در نتیجه هرگز نمیتوانند بعنوان قوانین پیشاتجربی قاطع
c
برعکس ، .  که قضاوت ذوق میبایست توسط آنها هدایت شود خدمت کنند     

 به این خاطر بهتر است .  قضاوت ما امتحانی است  شایسته برای صحت قواعد 
d
استفاده از این نام را در این معنای نقد ذوق رها کرده ، و آنرا برای   

بدین ترتیب تقریب میکنیم به زبان و فهم مردم عهد باستان در باب تفکیک مشهور آنها در   -آنگونه از تعالیم شعور حسی نگهداریم که علمی است حقیقی 
و یا در غیر اینصورت با اشتراک آن نام با فلسفه حزری ،  آنرا بخشی در معنای متخطی  و   -  αίσθητά  καί  νοητάمورد دانش به احساسات و خیالی   

   . بکار بگیریم علم النفسی بخشی در معنای 
e
    

 
a
  [A. G. Baumgarten ( 1714 - 62 ) :   Aesthetica ( 1750 ) .]   

b
  [vornehmsten   added In  B .] 

c
  [bestimmten   added In  B .] 

d
  [entweder   added In  B .] 

e
  [" or else . . . "   to end of sentence  added In  B .] 
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SECTION   I.         Space 

 

 مکان      .I   بخش
 
 
 

§  2 
 

Metaphysical  Exposition  of  this  Concept   
1

 

 

 1  متافیزیکی این مفهوم بیینت
 
 
 

، و  یمبه نیابت میآورخودمان  رایچیزهای بیرون از خود را ب  خارجی توانایی حسیعنی یش خوذهنی  قوایکمک یکی از  هبما 
، و رابطه هایشان با یکدیگر تعیین و یا قابل تعیین  بزرگی آنها و شکل است که مکاندر   . مکانهمگی را بالاستثناء در 

خود از بدیهه ای  در حقیقت ،  دبه بدیهه میآوررا خود یا وضعیت داخلی اش   که توسط آن ذهن ما  حس داخلی  . میگردند
وجود دارد که تنها در آن بدیهه ای از [  ، زمان یعنی ] معّین یقالب حالااین؛ اما ب میدهدنیک مشعر  صورتب  soulضمیر 

زمان .  دبه نیابت میآیدر ارتباطات زمانی  استات داخلی تعّینبه  متعلق هر آنچه که ، و بنابراین میباشدوضعیت داخلی ممکن 
آیا ستند ؟  چی  و زمان مکانپس   .بصورت چیزی در درون ما نه  هم  مکانکه انطور ، هم به بدیهه بیاید  یخارج بطورنمیتواند 

به  هنوز حتی هنگامیکه هاچیزبه  تعلقندم هلیکن آنهاییک،  هستند آنها یا تناسبات بین چیزها اتتعّینآیا فقط   واقعا  وجود دارند ؟
، که  ذهن ما  subjective  غیرعینی ارساختبه قالب بدیهه ، و بنابراین به  تنها ندتعلقمو زمان  مکانیا اینکه  بدیهه نیامده اند ؟ 

از  یبیینتت اجازه دهید که ابتدا موضوعاروشنایی در این  حصولبرای  از آن نمیتوان آنها را به هیچ چیز دیگر نسبت داد ؟  غیر
کمال هر آنچه که  گرچه نه لزوما  ارائه تمام و ،  است ابهام رفعمنظور من    expositio  3 بیینت  کلمه از  . یمبده  2 مکانمفهوم 

 داده شده پیشاتجربی بصورتکه مفهوم را  باشد یچیز آن متافیزیکی خواهد بود اگر که حاوی  بیینتاین  : به مفهوم تعلق دارد 
     . میکندعرضه 

چون برای اینکه حسی به خارج از انسان ربط داده .  تجریبی که از تجارب خارجی گرفته شده باشد نیست یمفهوم مکان.    1
همینطور برای اینکه انسان ، و  ( ددر آن قرار دار خودکه جا  غیر از آن مکاندیگر از ای  ، به چیزی در ناحیه یعنی )شود 

باید  مکان مناب  ، متفاوت بلکه در محلهای متفاوت تشخیص بدهدتنها نه  لذاو  ،  یکدیگر  4 کناردر  و  بتواند آنها را در خارج
برعکس ین تجربه خارجی ا .  یدبیابدست   مظاهر خارجی  از روابط ا  بینمیتواند تجر مکانبنابراین مناب   . ض باشدوفرماز قبل 
  . دگردمیممکن اصال   مکان تنها توسط آن منابخود 

به نیابت را  مکان ننبود یمنمیتوانهرگز   . است ی خارجیبدیهه ها کلیهه زمینکه  ،  بودهواجب  پیشاتجربییک مناب  مکان.    2
، و نه  ددانسته شومظاهر  نامکاشرط  میبایستبنابراین   . به ذهن آورد مشعراتبخوبی آن را خالی از میتوان ، گرچه  یمبیاور
  a  . میباشدمظاهر خارجی  هضرورتا  زمینکه  ،  پیشاتجربی است یمناب مکان .  وابسته به آنها یتعّین

 

a
 [:  شده است مطلب زیر گنجانده [   A]  اینجا در در  ]  

ی یقین پیشاتجرب این ریشه در،  پیشاتجربی آنها ساخت، و امکان  قضایای هندسیکلیه  مبرهنن یقی   .3

، آنگاه بطور عام   خارجی هتجرباز مشتق بود و می  پساتجربی یمفهوم  مکاناگر مناب .  دارد مکان
بنابراین  .  دنباش ندنمیتوانست  perceptions  حسی اتچیزی جز ادراک ریاضیتعّین  در ینل نخستواص

که از دو نقطه تنها یک خط راست اینند ؛ یعنی را میداشتاحتمالی ادراک حسی  لتآنها همگی خص
از  که آنچه .  همواره میآموزد تجربه آنچه کهبه  میکرد پیدا، بلکه تنها بستگی  دمیشواجب ن  میگذرد

 بنابراین  . میگردد، آنچه که توسط استقراء حاصل  یعنی  ، ت نسبی داردجامعیتجربه مشتق میگردد تنها 
که بیش از سه ُبعد داشته ی یافت نشده مکانهیچ  ،  ه شدهمشاهد تاکنونآنطور که   ، میتوان گفت کهتنها 
   . باشد

                                                           
1
   [" § 2 "  and sub-heading   added In  B .] 

2
  [In  B :  den begriff des Raumes erörtern   substituted for  zurest den Raumbetrachten .]   

3
  [" By  exposition . . . "  to end of sentence   added In  B .] 

4
  [und neben  added In  B .] 
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زیرا  .  بحت است ای ، بلکه بدیهه ، مفهوم عام روابط بین چیزها نیست ، یا آنطور که میگوییم استداللییک مفهوم  مکان   1. 3
، منظورمان اجزای  میکنیمهای مختلف صحبت مکان، و وقتی از  یمبه نیابت بیاورواحد را میتوانیم  مکان، ما تنها یک  ، اوال  

وجود  اش تشکیل دهندگان صورتو واحد و ب شامل مکانآن  وجود پیش از  ، این اجزاء ثانیا    . واحد است مکانهمان یک 
  مفهوم عام لذا، و  در آن تشعب؛   است یکیاساسا   مکان  . یندبیابه تفکر  میتوانند  آن رون، بلکه برعکس ، آنها تنها در د ندارند
زمینه همه مفاهیم   پیشاتجربی ، و نه تجریبی ، بدیههیک بنابراین نتیجه میشود که .  دبستگی دار حدود[  ادخال ] هتنها ب  ، هامکان

هرگز  ، "  بزرگتر است از ضلع سوم  در یک مثلث جمع دو ضلع " که این،  مثال  ،  قضایای هندسی،  مشابهبدالیل   . مکان است
 . یقین مبرهن، با  پیشاتجربیبراستی ، و آنهم  ، بلکه فقط از بدیهه مثلث مشتق شودخط و   نمیتواند از مفاهیم عام

4 .b   که   به تفکر بیاید یبصورت مناب میبایستهر مفهومی اما  . میآید نیابتبه  داده شده ینامتناه مقداربه شکل یک  مکان
است ؛  اما در زیر خود  ااینهحاوی  لذاو   ،(  خصیصه مشترک آنها بمنزله )قرار دارد ی مختلف ممکن منابهااز  شماربی روند

ین همبه  ، بااینحال  . خود داشته باشد ونرا در منابهااز  نامتناهیکه تعداد  د بیایبه تفکر اینگونه ،  نمیتواند  ذاتا  هیچ مفهومی ، 
ی جذر، مناب  در نتیجه  . ad infinitumهمزمان وجود دارند   مکانچون همه اجزاء  ؛  میآیدبه تفکر  مکانشکل اخیر است که 

    .  نه یک مفهوم ،  است پیشاتجربی بدیههیک   مکان

 

b
 [:  است این قطعه بصورت زیر[   A]  در  ]  

، که بطور  مکانیک مفهوم عام از .  میآید نیابتبه   داده شده ینامتناه مقداربصورت یک  مکان.    7

 مقداربا  رابطهچیزی در  ، نمیتواند میشودیک وجب یافت یا یک قدم و  مربوط به یکسان در اندازه های
  رابطه هاهیچ مفهومی از آنگاه ،  وجود نمیداشت بودنی محدودهیچ نابدیهه  پیشرویاگر در  . دتعیین کن

   . بدهدآنها   نامتناهی بودنبرای  یاصل  نمیتوانست

 

 

 

 

§ 3   
 

The Transcendental  Exposition of the Concept of Space   
2

 

 

 2  مکانمتخطی مفهوم  بیینت
 
 

 پیشاتجربیآن امکان دیگر دانشهای ترکیبی  از، بعنوان یک اصل که  یک مفهوم است توضیح،  متخطی بییندرک من از ت
  ( 2 ) ، دنشأت بگیر  مورد نظر  حقیقتا  از مفهوم یدانش چنین  ( 1 ):    که  برای این منظور الزم است  . شودفهمیده میتواند 
 . گردد ممکن  آن مفهومتوضیح از  علومم شکلی  دانش تنها با فرضاین 

چگونه  میبایست مکانمناب ما از   پس .  میکندین مع  پیشاتجربی نیزرا بطور ترکیبی و  مکانهندسه علمی است که خواص 
هیچ قضیه ای  صرفچون از یک مفهوم  بدیهه باشد ؛  یش خو ریشهدر  میبایست، تا چنین دانشی از آن ممکن گردد ؟   باشد

بعالوه این بدیهه باید   . 3 ( V،  مقدمه ) میافتدکه در هندسه اتفاق  نطورآ  - برود مفهوم وراء آن که دشو حاصل دنمیتوان
، و بنابراین باید بدیهه ای  وجود داشته باشد پیش از هر گونه ادراک حسی از یک مشعر   ، که باید در ما ، یعنی باشد پیشاتجربی

  ؛ خودوجوب  ازآگاهی  ه ب  ندامقید  واره، هم ند ، یعنیا مبرهنزیرا قضایای هندسی بدون استثناء  . و نه تجریبی   بحتباشد 
، و نه  هی تجربها، قضاوت ، به کالم دیگر یا  دند تجریبی باشننمیتوان ایییاچنین قض . دارد  عدسه بُ تنها  مکان که این،  بطور مثال

 . 4 ( II،  مقدمه )مشتق از چنین قضاوتهایی 

 مشعراتدر آن مفهوم این  و ،  وجود داشته باشد مشعراتی مقدم بر خود خارج ای ممکن است که در ذهن بدیهه پس چگونه
،  باشد  subject   خود فاکردر  تنها  جایگاه این بدیهه  کهدر صورتی فقط ،  مسلما    گردد ؟ معّین  پیشاتجربیبصورت بتواند 

                                                           
1
 [In  A :  "4" .]  

2
 [This whole sub-section  added In  B .]    

3
 [Above ,  p. 52 .] 

4
 [Above ,  p. 43 .] 
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  immediate representation  بالواسطه یمناب ،  مشعراتمتأثر گردیدن از  هنگام ، که توسط آن ،  فاکری قالب لتبعنوان خص
  . باشد  عام بطور خارجیحس  قالب  در صورتیکه  صرفا   تنها  و بنابراین  ؛    intuitionبدیهه  ، یعنی ،ورد میآبدست از آنها 

هر .  میسازد، قابل درک  و ترکیبی پیشاتجربیبعنوان یک دانش ، امکان هندسه را در نتیجه توضیح ما تنها توضیحی است که 
 نیقی هب  1 عیارین مهم میتواند با ،  بنظر بیاید ، گرچه تا حدی مشابه شکست بخوردکه در این امر   توضیحشکل دیگری از 

 .  از آن تمیز داده شود حداکثر

 

 

 
 

Conclusion from the above Concepts 

 

 نتیجه گیری از مفاهیم فوق

 
( a )   مکان،  یعنی.  یکدیگر  با  روابطشانآنها را در نه  نیز ،  و میکندن یابترا ن شان در ذات اچیزه ازهیچ خاصیتی  مکان 
 غیرعینی طوکلیه شر  پس از انتزاع حتی که را  یو آنهای،  میکندن یابتن مربوط باشد در ذات شان مشعرات ی را که بهتعّینهیچ 
 اتتعّیناین  چیزهایی که داشتن د قبل از وجودننمیتوان ،  چه مطلق و چه نسبی، ی اتتعین زیرا هیچ  . دنمانمیباقی   باز هم  بدیهه
 .  دبه بدیهه بیای پیشاتجربی بطور نمیتوانداز آنها هیچیک  لذا، و  دنتعلقند به بدیهه بیایمآنها به 

( b )   که تنها تحت آن  است  شعور حسی  غیرعینی شرط  مکان.  یخارججز قالب کلیه مظاهر حس  نیست چیزی مکان  ،
،  مشعراتاز  متأثر شدنظرفیت او برای  ،  حسی فاکر قوه دریافت،  کهآنجاییاز  پس .  میگردد مکنی برای ما مخارجبدیهه 
پیش از  میتواند مظاهرهمه فهمید که چگونه قالب  میتوان ، براحتی این مشعراتاز  ها  بدیهه همهبر باشد مقدم  ست الزاما  میبای
در  که ،  بحت ای ، بعنوان بدیهه ، و چگونه باشد وجود داشته پیشاتجربیدر ذهن بطور لذا ، و  آمدهحسی  واقعیادراکات   همه
را تعیین  بین مشعرات، میتواند پیش از هر تجربه ای حاوی اصولی باشد که روابط  گردند معّین  مشعراتکلیه میبایست آن 
 . ندنمیک

 خودمان غیرعینی  اگر از شرط  . دصحبت کر،  ، حجم چیزها و غیره مکان میتوان در باره  از دید انسان است که فقطبنابراین 
 مکاندیگر مناب ،  یمعدول کن،  مشعراتتأثیر پذیری از  استعداد ، یعنی ، داشته باشیم خارجیمیتوانیم بدیهه که تنها تحت آن 

، یعنی  شود نسبت دادهند میتواند به آنها میشور اهاین ُمسند تنها تا جاییکه چیزها برایمان ظ  . داشتنخواهد  بالکل یمعنایهیچ 
کلیه روابطی  برای واجب ی، شرط مینامیم شعور حسیکه  ،  تأثیر پذیریقوه ثابت این  قالب.   شعور حسیتنها به مشعرات 

بنام  ،بحت  ای است بدیههآن  ،  را کنار بگذاریم مشعراتو اگر این  ؛  مشعرات میتوانند خارج ما به بدیهه بیایندآنها  دراست که 
 برایتنها  بلکه،  چیزها بحساب آورد امکان برای شرایط عنوانبرا  شعور حسیاز آنجاییکه نمیتوان شرایط خاص  .  مکان

 اما ،  میگیرد در بر  میشوندما ظاهر  برای یکلیه چیزهایی را که بصورت خارج  مکان که  گفت میتوانبراستی  ، مظاهرشان 
ما  زیرا  . نیامده باشند چه و  باشند آمدهبه بدیهه  چه ،  ندآمده باشبه بدیهه  کههر فاکری توسط  ،  در ذاتشان راچیزها کلیه نه 

بدیهه ما   حدود که  هستندطی وهمان شر مقید به که آیا،   نمیتوانیم قضاوتی در باره بدیهه های موجودات متفکر دیگر داشته باشیم
که تحت آنها حکم صادر نیز ی را تحدیداگر به مفهوم فاکر یک حکم ،   . یا خیر  دنجامع معتبر بطورو برای ما  کرده معّین را 

در کنار یکدیگر قرار   مکانکلیه چیزها در  ،  قضیه کهاین  .  خواهد گردید معتبرحکم  بالشرط آن ، آنگاه  یمکنشده است اضافه 
را به مفهوم  شرط ، اگر حال  .  دنگاه شومشعرات بدیهه حسی ما بعنوان این چیزها به که  است ر معتب  2 تحدید، با این  دارند
، آنگاه حکم بدون محدودیت  در کنار یکدیگر قرار دارند مکاندر   ، بعنوان مظاهر خارجی،  م که کلیه چیزهای،  و بگوی میبیافزای
در  را مکان ، objective  validity، اعتبار عینی   ، یعنی واقعیت را بنا میکند  3توضیح ما بنابراین  .  ودمیش جامعیت معتبرو با 

را در رابطه با چیزها  مکان  ideality نیز کمالیت  ، اما همزمان به ما ارائه شود مشعربعنوان برونا  د میتوانرابطه با هر آنچه که 
بنابراین ما  حقیقت تجریبی  .   حسی ماشعور ساختار  مستقل از ،  یعنی ،  میگیرندقرار استدالل مورد توجه  به ذات هنگامی که 

empirical  reality  متخطی  کمالیتهمزمان نیز و  ؛  ، اعالم میکنیم خارجی ممکن با  کلیه تجربیات رابطه، در  را مکان 
transcendental  ideality  یعنی یمبردارط فوق را وشر کهاینبمحض ،   ستاهیچ   بالکل ،  دیگر عبارتبه   - را  آن ،  ، 

  . ذات چیزها بنگریم زمینهو به آن بعنوان  برای تجربه ممکن ،  راتحدید آن

 

 

                                                           
1
 [End of the  sub-section  added In  B .] 

2
 [In  A :  valid only under .] 

3
 [Following the  4th edition substitution of  Erörterung lehrt  for  Erörterungen lehren .] 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

30 
 

          بتواند ، که  داشاره کن خارجدر وجود ندارد ، که به چیزی ی دیگر غیرعینیهیچ مناب  مکان ئیاستثنامورد تنها بغیر از 
 پیشاتجربیترکیبی  احکام   دیگری که بتوان از آن غیرعینیهیچ مناب   aچون   . دنامیده شو پیشاتجربی[  و ]عینی [  همزمان ]

 این ، به زبان دقیقتربنابراین   . ( 3 § 1 ) آوردبعمل  مکاناز بدیهه در میتوان که بدان صورت  ،  وجود ندارد دکرمشتق 
 نحوهی غیرعینبه ساختار  ا  صرف، که  ندکنمیتوافق  مورد ایندر  مکاننها با مناب آ، گرچه  هستند کمالیتی دیگر فاقد منابها

،  و حرارت،  ، صداها رنگها حس در مورد مینطور، ه 2  ، المسه ، شنوایی بینایی حس  بطور مثال ،،  احساس ما تعلق دارند
 . پیشاتجربی دانش، تا چه رسد به  بدهند یمشعرهیچ ی از دانش مستقال   ، نمیتوانند هستند و نه بدیهه صرف محسوسات چونکه 

بکلی  ییمیتواند توسط مثالها گفته شدهکه اینجا آنطور ،  مکان کمالیتکه   است تصورفوق تنها برای حفاظت در مقابل این  تذکر
 ، بلکه تنها دبحساب آورخواص چیزها  وجزرا نمیتوان  اینها چون .  شود توضیح داده،  وغیره، مزه  ،همچون رنگ  نامکفی

 تنها اصالتا  خود آنچه که  ،  مانند اینها ییامثالهدر   . باشندمتفاوت میتوانند در افراد مختلف بواقع ، تغییراتی که  فاکردر تغییراتی 
در رابطه میتواند بااینحال ، که  ، دگرفته میشو شذات درچیزی  منزلهبی بیک تجرادراتوسط ، یک گل سرخ ،  مثال  ،  استمظهر 

که هیچ  است خطیر یتذکر،  مکانمفهوم متخطی مظاهر در ،  دیگر سویاز   . دظاهر شومتفاوت  هر ناظریبرای  شرنگ با
بعنوان خصوصیت  چیزها ذات مالزمنیست که  یقالب مکان، که  چیزی در ذات خود نیست میآیدبه بدیهه  مکانچیز که در 
مینامیم  خارجی مشعراترا که ما  چهآناینکه ، و  ناشناخته اند کامال  برای ما  یشدر ذات خو که مشعراتباشد ،  جوهری آنها

 شاندر ذات  ها، چیز شعور حسیحقیقی  قرین .  است مکانکه قالب آنها  ما ،  شعور حسیصرف ی منابهاجز  نیستند یهایچیز
  . است آن پرسیده نشده به راجعو در تجربه هرگز سؤالی  د ؛ باش و نمیتواند، نیست  شده هشناخت  ، منابهااین  از طریق، 

 

 

a
 [:  شده است مطالب زیر جانشین [   B]  در  ،  تا آخر قطعه  . . . " چون "  ]  

مزه یک .  مقایسه شود هیچ چیز دیگربا  ،  بنابراین نمیتواند،  خارجیه مظاهر هم یغیرعیناین شرط 
منظورمان  مشعراگر با نوشیدنی بعنوان یک ، نه حتی  یستنات عینی آن تعینتعلق به  منوشیدنی 
 ورنگها جز.  میکندمزه فاکری که آنرا بلکه به ساختار خاص حسی در  ،  باشد مظهر منزلهنوشیدنی ب

 نحوی، که به  ت حس بینایی اندعدیالبلکه تنها ت ،  ندباشخواص اشیاء نیستند که به بدیهه آنها ملصق 
  ، خارجی اتمشعردیگر ، بعنوان شرط  سویاز  ، مکان .  تحت تأثیر نور قرار گرفته است خاص
 که تنها تحت آنها   نیستند یشروطالزاما  مزه و رنگ . بدیهه آنها  ابه مظاهر ی استتعلق ملزوما  
 تأثیراتی که بطورتنها بعنوان  به مظاهرمتصلند آنها  . ما مشعرات حسی باشند میتوانند برای  مشعرات
،  نیستند پیشاتجربی هایآنها مناب ، تا  نتیج  . اضافه شده اند ساختار خاص اعضای حسی توسط اتفاقی 

   ( feeling )  3  حسنوع    بر پایه  حتی  ، مزه مورددر ، ، و براستی  دارند حس کردنبلکه ریشه در 
رنگ یا از  پیشاتجربیبعالوه هیچکس نمیتواند یک مناب   . احساستأثیر بعنوان یک  ،(   درد ولذت  )

نه لذا و   بدیهه ،مربوط میشود به قالب بحت تنها  مکانچون ، در حالیکه  داشته باشد ؛  ایمزه هیچ 
 مکان میتوانند و میبایست  تعیناتو  همه انواعبی ، یچیز تجر هیچ ی ، و نهاحساسهیچ شامل اصال  

 از طریقتنها  .  ندپیدا شومفاهیم اشکال و روابطشان قرار باشد ، اگر که  دبه نیابت بیاینپیشاتجربی 
 . ندباشبیرون از ما توانند بکه اشیاء   میگرددممکن  مکان

 

 

  

                                                           
1
 [Above ,   p . 70 . ] 

2
 [Gefühls ,   cf.  below ,  p. 74 . ] 

3
 [Gefühl ,   cf.  above ,  p. 73 . ] 
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SECTION   II.         Time 

 
 زمان       .II    بخش

 

 
 
 
 
 

§ 4 
 

 
1

Metaphysical  Exposition  of  the  Concept  of  Time   

 

 1 متافیزیکی مفهوم زمان بیینت
 

 
 
 
وارد زیرا نه همزمانی و نه توالی هرگز نمیتوانستند  .  مشتق شده باشد ای تجربههیچ تجریبی نیست که از  یمفهوم زمان.    1

ر تنها ب . دپیش فرض نشده بو پیشاتجربیزمینه آنها بطور بعنوان مهیا کننده  ، اگر که مناب زمان ادراک حسی ما شده باشند
  بطورهمزمان )میتوانیم برای خود تعدادی از چیزها را بصورت موجود در زمانی واحد پیش فرض زمان است که  مبنای

simultaneously  ) ختلفزمانهای مدر و یا (   متوالیا  successively  )یمبه نیابت بیاور . 

زمان خود  ، بطور عام ، در رابطه با مظاهر یم نمیتوانما  .  قرار داردزمینه هر بدیهه ای در  که  واجباست  یزمان مناب.    2
بطور   است داده شدهزمان بنابراین .  به تفکر بیاوریممظاهر  را خالی از زمان  هرچند که بخوبی میتوانیم ،  یمکن حذفرا 

بمنزله ) اما زمان   ؛ ناپدید گردند،  همگی،مظاهر میتوانند   . داصال  ممکن میشومظاهر  فعلیتتنها در آن است که  . پیشاتجربی 
 . قابل حذف نیستخود   2( برای امکان آنها  جامع شرط 

وجوب   بر همین متکی ،  نیز عام طورب نزما، و یا اصول متعارفی  زمان مورد روابطدر  مبرهناصول  امکان .   3
های مختلف مکانکه  همانطوردرست ) نه همزمان بلکه متوالی اند  ختلفزمان های م.  زمان تنها یک ُبعد دارد.  است پیشاتجربی

یقین و نه  داشته باشد ت قاطعجامعیمیتواند نه ، چون تجربه  این اصول قابل اشتقاق از تجربه نیستند.  (متوالی بلکه همزمانند نه 
این اصول  .  اینطور باشد میبایستکه ایننه   ؛که اینطور است  دآموزمیبه ما  متداولما تنها قادریم که بگوییم تجربه . مبرهن 
 . و نه توسط آنها ندمیآموزبا تجربیات   3  ما در رابطهبه و   د ؛نممکن میگرد آنها تحتتنها  یاتکه تجرب نوان قواعدیعبمعتبرند 

. برای بدیهه حسی  است بلکه قالبی بحت ،  یستن ام مفهوم عیک که نامیده میشود چنان،  یا  استداللییک مفهوم  زمان.    4
 .  بدیهه است  دداده میشو واحدتوسط یک مشعر تنها که  منابیو   ؛ یک زمان واحد نیستند اجزاءچیزی جز  ختلفزمان های م

، و  ترکیبی است  حکم این  . دشونمیتوانند همزمان باشند از یک مفهوم عام مشتق نمی ختلفکه زمان های م حکم، این  بعالوه
 . قرار دارد  و مناب زمان  در بدیهه  واسطهبال .  د تنها در مفهوم باشدمیتوانمنشاء آن ن

یک زمان واحد که  اتاز زمان فقط از راه تحدید معّین  مقدارکه هر   درا نشان نمیدهجز این زمان چیزی  بودن نامتناهی.    1
ه یک اما هنگامیک.   ه باشدداده شد  حدبالبطور  میبایست ، ، زمان مناب اصلیبنابراین ، .  دگرددر زمینه قرار دارد ممکن می

مناب  کل،  بطور معین به نیابت بیایند  از راه تحدیدبتوانند تنها ، تنها  ، و هر کمیتی از آن یشد که اجزاداده شومشعر چنان 
متکی خود  میبایست میچنین مفاهی ، برعکس   4 ؛  هستندی جزئی منابهاحاوی ها تنها این، چون  داده شود مفاهیمنمیتواند توسط 

  .بر بدیهه بالواسطه باشند 

 

 

                                                           
1
  [" § 4 "  and sub-title   added In  B .] 

2
  [Brackets  added In  B .] 

3
  [Taking the  3rd  edition reading of  von  for  vor .]   

4
  [In  A :   since in their case the partial representations come first .] 
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1  § 5 
 

 

The Transcendentall Exposition of the Concept of Time 

 

 متخطی مفهوم زمان بیینت
 

 " متخطی استبواقع که متافیزیکی آنچه  تبیین "  آنرا تحت عنوان ،  اختصاراشاره کنم که برای   2  3 بخشبه    میخواهماکنون 
در مناب زمان ممکن توسط و تنها   ،  ، بمنزله تحول مکان ، و همراه آن حرکت 3که تحول   اینجا میتوانم اضافه کنم.   آورده ام
، نمیتوانست امکان یک تحول  میبود که چه هر،  ، هیچ مفهومی نبود پیشاتجربی(  داخلی )و اگر این مناب یک بدیهه  ؛  میگردد

در  را ، بودن و نبودن یک چیز واحد ، بطور مثال واحد ی در مشعر را ، بهم پیوستن دو مسند متضاد یعنی ، کند را قابل درک
.  ، یکی پس از دیگری ، یعنی شوندواحد جمع  یدر مشعر میتوانند تنها در زمان است که دو مسند متضاد .  واحد یمکان

و  ،  توضیح میدهد  عرضه میشود تعالیم عام حرکت را که در  پیشاتجربیدانش ترکیبی  آنزمان امکان  ازبنابراین مفهوم ما 
 .  نیست ثمر بی  بهیچوجه

 

 

§ 6 4   
 

 

Conclusions  from these Concepts 

 

 مفاهیماین از   هانتیجه گیری
 

 

( a )    ط وپس از حذف کلیه شر  لذاو  ،  باشدها عینی آنتعّین  بعنوان هاچیز مالزموجود داشته ، یا  مستقال  زمان چیزی نیست که
.  واقعی باشد یمشعرنه  عین حالو در  میبایست چیزی واقعی نبود قائم بذات در صورت.  دمانخواهد اش باقی ن یههبد غیرعینی

 ، و توسط احکام ترکیبی بودهچیزها ، نمیتوانست مقدم بر مشعرات بمنزله شرط آنها  ذات مالزم میبود ترتیب یاتعّین  یکاگر 
آن  مگر نباشد  در صورتیکه زمان چیزی ممکن است  کامال   آخریاین   5  اما .  دبه بدیهه بیایه و شناخته شد پیشاتجربی بطور
، این شکل از بدیهه داخلی میتواند پیش از  در آنصورتچون  . د رخ میدهبدیهه  در ما   تحت آن  6  که تنها  غیرعینیشرط 

 .  پیشاتجربیبطور  لذا و  ،  دبه نیابت بیایمشعرات 

( b )    ی تعّیننمیتواند .  حس داخلی ، یعنی ، برای بدیهه از خودمان و وضعیت داخلی مان برای قالب جزنیست زمان چیزی
ن همیدرست به   . داخلی ما وضعیتدر  منابها روابط با، بلکه تنها  ندارد حلشکل یا م ای بکارهیچ ؛  برای مظاهر خارجی باشد
را ما تسلسل زمان .   این کمبود را با مشابه سازی جبران کنیم  میکنیم، تالش  دمیدهن یشکلهیچ دلیل که این بدیهه داخلی 

 سپس ؛ و میدهد را یک بعدی ای تنها هزنجیرتشکیل در آن  تشعب ، که به نیابت میآوریم مییابدبینهایت ادامه  تا خطی کهبصورت 
ند ولی اخط همزمان  این ، اجزای که تفاوتبا این تنها ،  میکنیمخواص زمان استدالل همه در مورد  از روی خواص این خط 

آشکار ،  ندشو بیان  خارجی ای در بدیهه میتوانند   روابط زمان کلیه که ، این واقعیت همچنین از . متوالی ه واراجزای زمان هم
 . خود یک بدیهه است آن مناب که است

( c )   قدری ، ، بمنزله قالب بحت کلیه بدیهه های خارجیمکان  .  بدون استثناء است هراه مظهم پیشاتجربیی قالبشرط  زمان 
خارجی باشند چیزهای ، چه مشعراتشان  منابهاکلیه چون اما  . برای مظاهر خارجی است تنها  پیشاتجربی؛ شرط  داردمحدودیت 

 داخلیی بدیهه قالبشرط  تحتداخلی  وضعیتو چون این  ؛  تعینات ذهن ، به وضعیت داخلییا نباشند ، متعلقند ، ذاتا  ، بعنوان 
 واسطهشرط بال زمان.  بالاستثناءهر اه مظهمبرای  است پیشاتجربیزمان یک شرط پس  به زمان ،  متعلق لذا، و  قرار دارد

میتوان  پیشاتجربی طوردرست همانطور که ب  . مظاهر خارجی ، و در نتیجه شرط بواسطه است(  یر مااضم )مظاهر داخلی 
  همانطور هم ، میگردندمعّین  مکاندر تطابق با روابط  بطور پیشاتجربی ، و ندهست مکانه مظاهر خارجی در کلیگفت که 

، و  نددار، در زمان جای  حس هامشعرات  کلیه،  ، یعنی بالاستثناء مظاهر گفت که ، کلیه،  میتوان ، بر طبق اصل حس داخلی
  . زمانیروابط  درما  الزا

                                                           
1
  [The whole of sub-section  5  is  added In  B .]  

2
  [I.e.  to  §4 ,  No. 3 .] 

3
  [Veränderung .  CF.  below,  pp.  216-17 .] 

4
  ["§ 6"   added In  B .] 

5
  [Reading ,  with Grillo,  Dieses  for  Diese .]  

6
  [Reading ,  with Erdmann,  allein  for  alle .] 
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خود  1انابة  در قوه نیزبدیهه های خارجی را کلیه آن  از حیث از بدیهه که شکلآن  - را خود آوردنبدیهه شکل درونا  به اگر 
  . است، آنگاه زمان هیچ  یمبگیر میتوانند باشنددر ذات خود آنطور که چیزها را  بدین ترتیبو   یمکنار بگذار  - مجذب میکنی

دیگر   . خود میگیریممشعرات حس های  چیزها هستند که بعنوان  که همان، با مظاهر  رابطهتنها در اعتبار عینی دارد زمان 
 زمان . یمکنار بگذار،  ص ما استخاکه را انابة  شکل از، آن  ، یعنی خود یههبدحسی در اگر که ما شعور  بود ، عینی نخواهد 
  که تحت تأثیر مشعراتبقدری  ،  ، یعنی که همواره حسی است )ما (  انسانی ) یههبدبرای  است یغیرعین ی بحتا  بنابراین شرط
 واردچیزهایی که بتوانند  همه لذا، و  همه مظاهر با رابطه، در ا  نهایت .  ستاهیچ ، جدا از فاکر  ذاتا  ، ، و  ( یمقرار میگیر
ها ، زیرا در این مفهوم از چیز نمیتوانیم بگوییم که همه چیزها در زمان قرار دارندما   . عینی است ضرورتا  ،  ندشوتجربه ما 
موجود میتوانند  که تنها تحت آن مشعرات شرطی را هم  آن و در نتیجه  یمکنار میگذاربدیهه آنها را  اشکال همهداریم   بطور عام

، بمنزله  ، یعنی ، و بگوییم که همه چیزها بمنزله مظاهر اما اگر آن شرط به مفهوم اضافه شود. بیایند  نیابتدر زمان به 
 . است  یتجامعو   دارای اعتبار عینی مشروع پیشاتجربیبطور  آنگاه حکم  ، ندقرار دار، در زمان  حسی یههبدمشعرات 

کلیه  رابطه بااعتبار عینی آن در   ، ، یعنی زمان است   empirical reality ، واقعیت تجریبی  ، بنابراینیم که میگوی آنچه
 در نمیتواندهرگز  ، هیچ مشعری بدیهه ما همواره حسی است و چون.   ما هستند س هایبه ح دادنقابل اصوال  مشعراتی که 

رد  را قعیت مطلق برای زمان او ادعای گونههرما  ،  دیگر سویاز  . دمطابقت نکنشرط زمان با که  دبه ما داده شوتجربه 
، بعنوان شرط  یا خصیصه آنها ، مستقل از هر ارجاعی به قالب بدیهه  ا  مطلق  متعلق است به چیزها کهرد میکنیم ،  یعنی؛  یممیکن

این همان چیزی است که   .در ذاتشان هرگز نمیتوانند از راه حس ها به ما داده شوند به چیزها  ندخواصی که متعلق  ؛حسی ما 
 غیرعینی بدیههط ومنظور ما از این عبارت آن است که اگر شر  . دمیساززمان را   transcendental  idealityمتخطی    کمالیت
(  بدیهه ما  با آنها ارتباطجدا از  )  شود  داده  نسبت در ذاتشان  چیزها و نمیتواند به  ،  زمان هیچ است ،یم کنار بگذاررا  حسی
 حتوضی  احساسبا   کاذب تشابهات  توسط نبایستاما  ،  مکانکمالیت ، مانند کمالیت  این  . مالزمت  و چه بقاء   بصورت  چه
واقعیت عینی  دارای   خود ،  ندن هستمالزم آحسی  مسنداتکه مظهر ، که  شده است فرض   چون در آنصورت  2،  شودداده 
، تا جاییکه ما خود مشعر  ، یعنیبی یدر موارد تجرصرفا  ، مگر  دشومیناپدید  بکلی  ، چنین واقعیت عینی در مورد زمان  . است

مراجعه نیز   گفته شده  بخش قبلدر انتهای  که به آنچه   خواننده میتواند باره ، این در   . مبحساب میآوریرا فقط بمنزله مظهر 
 3.  دکن

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  [in der  Vorstellungskraft  zu  befassen .] 

2
  [mit  den  Subreptionen  der  Empfindung  in  Vergleichung  zu  stellen,  i.e.   

     the ideality of time and space must not be confused with the ideality ascribed to sensation .] 
3
  [Above ,   pp. 73-4 .] 
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§ 7 1  
 

 

Elucidation 

 

 توضیح
 

 

که افراد با   امده شنی،  میکندرد  اواقعیت مطلق و متخطی آنر ، اماکرده  قبولکه واقعیت تجریبی زمان را ،  نظریه علیه اینبر 
.  یدمیآپیش بالبداهه   با این طرز تفکرناآشنا   برای هر خواننده که مظن ببر ستمیبایکه ،  ده اندکراعتراض  اجماعا   یذکاوت

حتی اگر کلیه   - میشودثابت   ی خودمانمنابها  4با تغییر  این که  ، هستند 3واقعی  های چیز  2 تتحوال .  ین استااعتراض 
یک چیز واقعی  نیز بنابراینزمان  ، وتحوالت تنها در زمان ممکن هستند  اما.   شوند رد،  ، همراه تحوالتشان مظاهر خارجی

،  ، یعنی واقعی است یمطمئنا  زمان چیز.   ممیپذیر کل حجت را.  وجود ندارداین اعتراض با  برخوردهیچ دشواری در .  است
، که  یعنی ؛  داخلیبا تجربه  رابطهدر است    subjective reality غیرعینیبنابراین دارای واقعیت  .  واقعی بدیهه داخلی قالب
 منزلهببراستی ، نه  حساب بیاید زمان در نتیجه باید چیزی واقعی به . هستمدر آن   مات خودتعّیناز زمان و  از دارای مناب بواقع

 توسط ، یا  بیاورمبه بدیهه  احساسبدون این شرط  خود را میتوانستم اگر  . مشعر صورتب ممناب خود قالبمشعر بلکه بصورت 
که  دادمیی دانش  یمبه نیابت میآور برای خود را بمنزله تحوالتآنها که اکنون  یاتتعّینهمان درست ،  بیایم به بدیههدیگر  یموجود

واقعیت میباید برای زمان بنابراین   . وارد نمیشدند صورتی بهیچ ، تحول از همینطور  در نتیجه، و  زمان از آن مناب وندر
زمان  .  شودمیباید رد ن است که آ، تنها واقعیت مطلق  نظریه ما بر اساس  ؛ ، بمنزله شرط کلیه تجربیات دمجاز شوتجریبی 

  ، مفهوم زمان هم را جدا کنیم مان ص شعور حسیخاشرط  اگر از بدیهه داخلی خود    a.  نیستما  بدیهه داخلی چیزی جز قالب
  . میآوردبدیهه  بهرا بلکه تنها در فاکری که آنها   ، نیست  مشعراتدر   مالزم  زمان ؛  دشومیناپدید 

 کمالیتتعالیم  بر ضد   قانع کننده ای چیزآنهم توسط کسانی که و   شده ، اصرار متفقا  طور این فوق اعتراض بر کهایناما دلیل 
استکمال  باچون  ؛  ثابت کنند بطور مبرهنرا  مکانند که بتوانند واقعیت مطلق رندا هیچ انتظارآنها  .  ین استا ، نداشتند مکان

idealism  واقعیت مشعر حس  ،دیگر سویاز .  نمیدهداجازه اثبات قاطع را که میگوید واقعیت مشعرات خارجی  ، ندروبرو میشو
 اولی .  آشکار است  consciousness  شعور ذکائی توسط   هواسط، بال[  میآورنددلیل  ( ]وضعیتم و   واقعیت خودم )داخلی ما 

است که ند این تشخیص ندادرا که آنها  اما آنچه . بدون شک واقعی چیزی   دومی ، در چشم آنان ،   ؛ د تنها یک توهم باشدمیتوان
 متعلقند  در هر دو مورد آنهاو   ، باشدمورد شک نمیتواند   مناب صورتب هیچکدام  واقعیت ؛  هر دو در یک موقعیت قرار دارند

بدیهه آن  شکل بی توجه به ) نظر میآیددر   شمشعر در ذات آن  بواسطهکه یکی   ، ، که همیشه دارای دو وجه است تنها به مظهر
 برای یافتن .  دبحساب میآیمشعر  نایقالب بدیهه  آن  بواسطهکه دیگری   ،  ( میماندباقی  مریب همواره  ش بنابراینطبیعت که  -

، متعلق است  واقعا  و الزاما   نهایتا   ؛  میگرددظاهر  برایشبلکه در فاکری که مشعر   ، دکرمشعر جستجو  ذاتاین قالب نباید در 
  .به مظهر این مشعر 

 یمثال بحتریاضیات )  میگردندمشتق  پیشاتجربیکه از آنها دانشهای ترکیبی  هستند دانشدر نتیجه دو منبع  مکانزمان و 
بحت کلیه بدیهه  های، قالب ، با هم مکانزمان و .   ( و روابط آن مکان، باالخص در مورد  است ییدانشها چنینبرای درخشان 

ا  صرف، که  دانش پیشاتجربیاما این منابع  .  میسازندرا ممکن  پیشاتجربیاحکام ترکیبی  آنهاییکهچنین اند ، و  های حسی هستند
که آنها در مورد مشعرات تا آنجا   ، ، یعنی ندکنمی معّین درست به همین دلیل حدود خود را نیز  ،  ندهستط شعور حسی ما وشر

اعتبار آنها  میداناین تنها   . شانذات  در هاچیز دهنیابت کنن، و نه  شوند هدیدمظاهر  مشعرات به عنوانکه  قابل بکار بستن هستند
مکان و زمان ، بهر    ideality  5کمالیت  این .  دبیایبعمل نمیتواند دیگر هیچ استفاده عینی از آنها ،  ن برویم آ ورایاگر  است ؛ 

ذات خود در مطمئن هستیم ،  چه این قالبها آنها  در مورد  به همان اندازه حال تأثیری بر یقین دانشهای تجریبی ندارد ، چون 
 چه  هستند ،   زمان و  آنهایی که معتقد به واقعیت مطلق مکان،  دیگر سویاز .  در بدیهه ما از آنها تنها چه  باشند  مالزمچیزها 

 

a   زمانی  یک تسلسلاز آنها در  ام تنها گفتن اینکه  یعنیاین  اما  ؛ میآیند یکدیگربه دنبال  میمنابهاکه  م بگویم میتوان براستی
         . چیزها در مالزمعینی  تعینی نهو ،  نبوده قائم بذات زمان چیزیبنابراین ،  .  حس داخلی قالبق با تطاب، در  ، یعنی آگاهیم

    [   aپایان زیر نویس] 

 

                                                           
1
  ["§ 7"   added In  B .] 

2
  [Veränderungen .] 

3
  [Wirkihch   here ,  as often elsewhere , id used by Kant as the adjective corresponding to the 

     substantive  Realität ,  and in such cases it is more suitably translated by  'real'  than by 'actual' .] 
4
  [Wechsel .] 

5
  [Reading, with Laas ,  Adickes ,  and  Vaihinger ,  Idealität  for  Realität .] 
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را انتخاب   شق اول آنها چون اگر .  بگیرندتجربه در تعارض قرار خود با اصول  میبایست،  مالزمتنها چه   1 باقی بصورت
و  مکان ) 3 و خیالی  2مستقال  باقی  نامتناهی و ابدی ، آنگاه باید دو چیز(  که عموما  دید دانشجویان ریاضی طبیعت است)  کنند
اگر شق .   واقعی را در خود جای دهندهر چیز فقط برای اینکه  (  دنباش واقعیچیزی  نکهآبدون  )هستند ، که  ندرا بپذیر(  زمان
و زمان را روابط مظاهر  مکانو   ، ( میشود پشتیبانیکه توسط بعضی از دانشجویان متافیزیکی طبیعت  )کنند  ختیاررا ا  دوم

 هرگونه ندمجبور  - م به نیابت آمدهابها اب  تزاعنااین در و ،  تجربه از منتزعروابط  -یکدیگر  توالی بایا  توازی، در بدانند 
 مبرهنن یقی الاقل، و یا  کنند رد ( مکانبطور مثال در  )چیزهای واقعی  رابطه بادر  پیشاتجربیتعالیم ریاضی  را برای اعتبار

و  مکانم پیشاتجربی اهی، مف براستی،  این دیدگاه در  . دشو یافت در پساتجربی دمیتوانی نیقینزیرا چنین  .  کنندآنها را انکار 
از تجربه چیزی را منتزع  از روابط ی کهخیاالت،  جستدر تجربه  حقیقتا   بایدرا ها ، که ریشه آن زاییده خیاالت هستندصرفا  زمان 
آنها  هاما نمیتواند بدون محدودیت هایی که طبیعت ب  ،میباشد   است در این روابط چیزیکه عامحاوی  بواقعکه  میآورندبیرون 

که میدان مظاهر را برای احکام ریاضی باز ، این برتری را دارند  الاقل متفکران گروه اول  . وجود داشته باشدضمیمه کرده 
بسیار خود را دچار [   باقیمستقال   و ، نامتناهیو زمان ، ابدی ،  مکان] دقیقا  همان شروط توسط  ، دیگر  سویاز .  نگه میدارند

دوم هم براستی یک برتری گروه  متفکران .  هنگامیکه بکمک ادراک تالش میکنند ورای این میدان بروند،  زحمت کرده اند
، نه بعنوان د نارزیابی کن را اگر بخواهند مشعرات میکنندایجاد ن مانعی و زمان بر سر راهشان  مکانی منابها، و آن اینکه  دندار

میتوانند  نه،  نیستند  اعتبار عینی باحقیقی و  ای بدیهه توسل به قادر به  چوناما   .مظاهر بلکه صرفا  در رابطه آنها با ادراک 
در نظریه ما در  .  با آن بیاورند واجبرا در توافق  بهاحکام تجراینکه و نه  ، ند را توضیح ده پیشاتجربیامکان دانش ریاضی 

 . هر دو مشکل مرتفع گردیده اند ،  شعور حسی بنیادیخصوصیت حقیقی این دو قالب  باره

 آشکار میشود واقعیتاز این این موضوع . و زمان  مکان داشته باشد ،متخطی نمیتواند بیش از این دو رکن  علم الجمالدر آخر، 
 چیزی تجریبی را ،  ندمتحد میشو، که در آن هر دو رکن  حرکت مربوط بهبه شعور حسی ، حتی  متعلقکه کلیه مفاهیم دیگر 

 یچیز قابل حرکتذاتا  ، ،  مکاناما در  .  را پیش فرض میکند  چیز قابل حرکتیک حرکت درک حسی .  ندمیکن پیش فرض
  و لذا میبایست،  دمیشویافت تجربه   تنها از طریق  مکاندر  که   میبایست چیزی باشد چیز قابل حرکت تا  نتیج ؛  وجود ندارد
خود به حساب  پیشاتجربیداده های  ومفهوم تحول را جز  نمیتواند  متخطی علم الجمالبهمان دلیل ،  .  تجریبی باشدداده ای 

از چیزی موجود و  از درک حسی لذا  مفهوم تحول.  چیزیکه در زمان هست  فقطزمان خود تحول پیدا نمیکند ، بلکه  .  وردبیا
  . میکندپیش فرض  تجربه را ،  یعنی ؛  تعینات آنرا پیش فرض میکندتسلسل 

 

  

                                                           
1
  [subsistierend .] 

2
  [für  sich  bestehende .] 

3
  [Undinge .] 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

36 
 

§ 8 1 
 

 

General Observations  on Transcendentall Aesthetic 

 

  متخطی علم الجمالدر   عمومی اتمالحظ
 

 

I. 1   رابطه بادر  عام بطور  ما  ، که دیدگاه دهیمروشنی توضیح  تا حد ممکن به، الزم است که  یاسائه فهمهر  برای اجتناب از 

 . دانش حسی چیستساختار بنیادی 

در ذات   میآوریمیعنی چیزهایی که به بدیهه  مظاهر ؛  منابجز نیست  هیچن است که کل بدیهه ما ای بگوییم هیمآنچه که میخوا
 فاکرو اگر ،  آنطور که برای ما ظاهر میشوند هستند  ذات درروابطشان  نه حتی ، وکه ما به بدیهه میآوریم نیستند آنطور  یشخو

subject و  مکانمشعرات در و همه روابط   ساختارکل   ، دنحذف شو بطور عام ، ها  حس  غیرعینی ساختار فقط ،  یا حتی
ر ، بلکه تنها دند وجود داشته باش ذاتبه نمیتوانند آنها ، بعنوان مظاهر   . میگردند، ناپدید نیز  و زمان مکانخود  حتی که ، زمان
.  ماند خواهدکامال  ناشناخته باقی برایمان  ،  ما قوه دریافت حسیکل این جدا از و ند ، باش ا  ذات میتوانند آنچه که مشعرات .  ما

،  موجود دیگر به هرما  الزانه و  ، ما  به دارد اختصاص ی کهشکل  -از آنها  را درک حسی خود شکل مگر نمیدانیم  هیچ چیز
، و  هستند بحت آن هایو زمان قالب مکان.  اهمیت داردما  برای  موضوع همینتنها  .  ، به هر موجود انسانیمطمئنا  ، گرچه 

بالفعل درک   ، یعنی پیش از هرگونه شناخت پیشاتجربیفقط اولی را میتوان بصورت  .  آنمضمون  تنها  احساس بطور عام
پساتجربی  این که دانشبه میشود  است که منجر چیزی در دانش ما آن دومی .  نامیده میشودبدیهه بحت  لذای دانش؛ و چنین  حسی
 چه از ، صرفنظر از اینکه محسوسات ما شعور حسی ما است مالزم با وجوب مطلقاولی   . بدیهه تجریبی ،  ، یعنی شودنامیده 
هم وضوح باالترین حد بدیهه خود را به حتی اگر میتوانستیم .  گوناگون وجود داشته باشد اشکالدومی میتواند به   ؛ باشند ینوع
 یعنی،  یمرا بشناسبدیهه خود شکل  میتوانستیمتنها  بازهم .  شویم ترنزدیک  چیزها یذاتساختار به   هیچ قادر نبودیم باز،  یمبرسان

 جذرا  طی که وشر  -و زمان  مکان  طوتنها تحت شرهمواره ، اما   بشناسیمکامال   آنرامیتوانیم  در واقع .  را شعور حسی خود ،
حتی با روشنترین دانشها از   ددانسته نمیشوما  برایند هرگز میتوانند باش چه چیزی ذات خود درمشعرات  .  ندهستفاکر  مالزم 

  .  شانمظهریعنی ،  ،  دداده میشوما  به چیزی که هاتن

بپذیریم این دیدگاه را  قرار بود ، اگر و بیفایده خواهد شد پوچما در مورد آنها  آموزهو کل مغلوط ، ، مظهر و مفهوم شعور حسی 
از  اندماجی اما بصورت،  شان متعلقات ذاتتنها مبهم از چیزها ، حاوی  منابیجز نیست  شعور حسی ما چیزی کلکه 

، و  منطقی است صرفا   روشن منابی مبهم و زیرا تفاوت بین یک مناب  . دهیم نمیکه آگاهانه تمیز   قصمنابهای ناخصوصیات و 
    ی است کههمه آن چیزهای، حاوی  آن عقل سلیمدر کابرد   right "  ، 2 حق  "بدون شک مفهوم  . ندارد ابه محتو طیرب

  3 در این ندرجم  متشعب منابهایاز اش عملی عادی و  در کاربرد هرچند که ،  ندبسازند از آن میتوانترین حزرها  انهماهر
هرگز "  حق "چون   . صرف ، و حاوی یک مظهر است حسی پسعادی  مفهوماما نمیتوانیم بگوییم که  .  آگاه نیستیمتفکر 

، که به  اعمالبرای (  خصوصیت اخالقی )صیت صوخیک  نیابت کنندهو  ،در ادراک  است یمفهوم ،  نمیتواند یک مظهر باشد
،  باشد نیست یک مشعربه ذات بتواند متعلق مناب یک جسم در بدیهه ، حاوی هیچ چیز که ، دیگر  سویاز .  تعلق دارد هاذات آن
ما ،  دانشقوه  تأثر قابلیتاین و   ؛ میگیریمتحت تأثیر آن چیز قرار  صورت بدان ی که ماو آن شکل،  چیزیمظهر صرفا  بلکه 

ذات  درباره  از دانش متفاوت الکلبچنین دانشی  بازهم  ،  گردد شفافحتی اگر آن مظهر کامال    . دیده میشوشعور حسی نام
 . باقی میماند مشعرات

 یجهت ند ، میآوردمنطقی بحساب  صرفا  که تفاوت بین حسی و ذکائی را  ،  Wolff  و  ولف  Leibnizفلسفه  الیب نیتز بنابراین  
آشکار متخطی کامال  بطور  یین تفاوتچن.  دادند ماطبیعت و منشاء دانش مورد تحقیقات در  به همهرا  غلطکامال  

transcendental   بلکه منشاء و  .  یا مبهم استکه آیا روشن ، آنها را مورد توجه قرار نمیدهد [  منطقی ]تنها قالب  .  است
 بهکه ما توسط شعور حسی خود  قادر به کسب آگاهی در مورد طبیعت چیزها  اینطور نیست .  درا در نظر میگیرمحتوای آنها 

مشعر به ،  ما حذف گردد ساختار غیرعینیاگر .   شکلی آنها را نمیفهمیمبهیچ اصال  ، بلکه  مبهم  نیستیم صورتب یچ شکلی جزه
چون این   . و امکان یافت آنهم وجود ندارد،  افتنمیتوان ی، در هیچ جا  دمیبخشکه بدیهه حسی به آن  کیفیاتی، با  نیابت آمده را

   . میکندین مع مظهرآنرا بمنزله  که قالب  است غیرعینی ساختار

آنچه که  ازتمیز میدهیم ،  صدق میکندهمه انسانها حس در  برایبوده و مالزم بدیهه آنها  درکه  را در مظاهر آنچه  ما معموال  
یک  در رابطه بابا شعور حسی بطور عام  بلکه تنها  رابطهدر معتبر است نه ، و  هتعلق داشتبدیهه آنها  بهتنها بطور اتفاقی 

د و دومی نیابت میکن شکه مشعر را در ذات میشود  گفتهدانش نوع اول  . این یا آن حس  خاص در ساختاری با خاص یا دیدگاه
طور آنو ،  توقف کرده جا، در همین اتفاق میافتد معموال  طور که ، هماناگر  . تجریبی است صرفا   مایزاما این ت . را شتنها مظهر
 ه چیزی در ذاتشب متعلق ن هیچ چیزآ، که در  یاوریمببه حساب صرف بدیهه تجریبی را یک مظهر خود  که ، پیش نرویمکه باید 

                                                           
1
  ["§ 8"  and  "I"   added In  B .] 

2
  [Recht .] 

3
  [Reading ,  with 4th edition ,  diesem  for  diesen .] 
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این ، علیرغم  چیزها را در ذاتشان میشناسیم واقعا   که میکنیمتصور آنگاه .   میروداز دست بکلی ، تمیز متخطی ما  میشودیافت ن
رنگین . جز مظاهر  یم میشون روبرو یم ، با چیزیتفحص کن ش، هر چقدر هم عمیق در مورد مشعرات حسواقعیت که در دنیای 

مفهوم  که،  استصحیح در صورتی این .  چیزی در ذاتشو باران ،  ه شودصرف نامید یمظهر شایدآفتاب  زیر یبارشکمان در 
 کلیهدر هر تجربه ای و در ، که  دبصورت چیزی دیده میشوآنگاه باران فقط .  ی فیزیکی گرفته شودیمعنا صرفا  دردوم 
اما اگر این مشعر تجریبی . در بدیهه ما ، همینطور معین میشود ، و نه بصورت دیگر ،  ها نسبت به حسمختلف خود  قعیتهایمو

،   هر حس انسانی همان است یا نهبرای  اینکه آیابدون توجه به بپرسیم ، ، و  قرار بدهیم اش مورد توجه امرا در خصوصیت ع
بعنوان مظاهر، ، ها از پیش این، چون  باشدقطرات باران نمیتواند و اینجا منظور  ) آیا مناب یک مشعر در ذاتش استکه 

که نه تنها قطرات  میفهمیمآنگاه  . دمیشومتخطی  بالفاصلهمورد رابطه بین مناب و مشعر  در سؤال ، (  مشعرات تجریبی هستند
، چیزهایی در ذات  میکنندی که آنها در آن سقوط مکانحتی باالتر ، و  شکل کروی آنها حتی، بلکه  ستندصرف هباران مظاهر 
 . ناشناخته باقی میماندبرایمان  همچنان، و مشعر متخطی  حسی مایا قالب های بنیادی بدیهه  تعدیالا  تصرف، بلکه  خود نیستند

باید میبلکه  ،  دمحبوبیت کسب کن قابل باور ای متخطی ما این است که نباید تنها بعنوان فرضیه علم الجمالدر  نکته مهم دومین 
برای   . است خدمت کند  ضروری یک ارغنون بخواهد بعنوانکه  ای که برای هر نظریه باشد ی از شکرهایو  آن یقیندارای 
 خدمت کند و   ، شدهثابت   دیدگاهاین که توسط آن اعتبار خواهیم کرد را انتخاب  یمورد،  کامآل متقاعد کننده باشد یقینین اه اینک

 .  § 3 بخشبرای روشنتر نمودن مطالب 

مورد هر  که در  است آشکار، اوال  .  ندذات باش در، و شرایط وجود چیزها  و زمان در ذات خود عینی بوده مکانفرض کنیم که 
تفحص مورد ، که در این  مکانبخصوص در مورد  .  وجود دارند بی یترکپیشاتجربی مبرهن و  احکامدوی آنها تعداد زیادی 

 میآیدسؤال پیش این ،  ندا دانسته شده هنمبر با یقین ، و بوده ترکیبی و هندسی پیشاتجربی احکامکه  از آنجایی.  استتوجه اصلی 
بر  یمعتبر جامعچنین حقایق مطلقا  واجب و بطور برای رسیدن به در تالشش ادراک ، و  آمدهبدست  ز کجاچنین احکامی ا ، که
یا  داده شده اند پیشاتجربییا   و اینها  ؛ و بدیهه ها وجود ندارد م اهیمفاز طریق جز  یراههیچ ؟   میکندتکیه  چیزیچه 

،  بدیهه تجریبی، که اینها بر آن استوار هستند  چیزیهمچنین بعنوان و  ،  مفاهیم تجریبی،  یعنی خود ، دومدر شکل  . پساتجربی 
 ی ازحکم، یعنی  )تجریبی باشد  صرفا  نیز  که خودچه مگر آن ستند نیحکم ترکیبی  دادن هیچقادر به  ها م و نه بدیههاهینه مف
.   کلیه احکام هندسی هستند ممیزهباشد که  ییت مطلقجامعوجوب و  آن نمیتواند دارای هرگز ، و درست به همان دلیل(  هتجرب
، آشکار  بدیهه هااز راه یا  صرف  از راه مفاهیم پیشاتجربی بنحو،  به چنین دانشی ، یعنی دستیابی راهتنها و   اولی رابطه با در

دو خط راست "  ، این حکم ، مثال  عنوانب .   نه دانش ترکیبیبدست میآید ،    تنها دانش تحلیلیصرف است که از مفاهیم 
م خط راست و عدد دو مفاهی، و سعی کنید آنرا از "  ساختشکلی هیچ  میتوانآندو ن فقط کنند ، و توسط احاطهی را مکانند میتوانن

آنرا ، بهمان ترتیب ، ، و سعی کنید "  ساخت، میتوان یک شکل  با سه خط راست" ،  را در نظر بگیرید حکمیا این  .  یدکنمشتق 
، همانطور که همواره  یمهستبدیهه توسل به به   یم که مجبورو میبین؛  دانتمام تالشها بیهوده  .  یدمشتق کندر آن  مندرجاز مفاهیم 
 پیشاتجربیآیا یک بدیهه   این بدیهه از چه نوعی است ؟اما .  میدهیم بنابراین به خود مشعری در بدیهه  . ده استشدر هندسه 

تا چه رسد به   -نمیتوانست از آن حاصل شود  جامعهیچگونه حکمی با اعتبار ،  بودمیب میاگر دو است و یا یک بدیهه تجریبی ؟ 
، و  میبدهدر بدیهه به خود  پیشاتجربییک مشعر  میبایستبنابراین .  میدهدچون تجربه هرگز چنین چیزی را ن  -مبرهن حکمی 

شرط آن ؛ و اگر همزمان  نمیداشتوجود  پیشاتجربیبدیهه  ی برایاگر در ما قدرت . مبنا کنی بر اساس آن حکم ترکیبی خود را
؛ اگر نبود   میگرددممکن خود ی خارجین بدیهه اکه تنها تحت آن  یجامع پیشاتجربی، شرط  اشبا قالب  رابطه، در  غیرعینی
 ماما  در الزاکه آنچه  میتوانستیم بگوییمچطور آنگاه ،  فاکرما ، ، جدا از هر رابطه ای با  ود بودخچیزی در ذات (  مثلث )مشعر 

نمیتوان چیز دیگر  آنگاهبه خود مثلث تعلق داشته باشد ؟   ا  ضرورت ستمیبای،  هستیک مثلث  ساختی غیرعینبعنوان شروط 
از آن  ]، زیرا این مشعر  افزود شودیافت ما  باید در مشعر الزابعنوان چیزی که (  سه خط راست )را به مفاهیم (  شکل )جدیدی 
قالبی برای بدیهه  ا  صرف (  هم زمان و صحیح برای ) مکان اگر بنابراین .  آنو نه توسط  به دانش ما داده شده ، از پیش[   دیدگاه
 مذکور غیرعینیط وو بدون شر ،  ندباشبرای ما خارجی میتوانند  تنها تحت آنمشعرات  کهپیشاتجربی ،   طو، حاوی شر ما نبود

ی را بصورت چیزهیچ بالکل خارجی  مشعرات رابطه بادر  ستیمنمیتوان آنگاه، نبودند هیچ  1مشعرات خارجی در ذاتشان 
، بعنوان  و زمان مکان، که  است نمتقممکن یا محتمل ، بلکه بدون تردید  صرفا  بنابراین نه  . ییم بگوو ترکیبی  پیشاتجربی

ط همه وبا این شر رابطهدر  لذا ، و هستند ایبدیهه  هر غیرعینیط وشر صرفا  ،  خارجی و داخلی ربهتج هرط واجب وشر
 بهمین .  ندشته باشوجود دان صورت ایکه به  یش در ذات خو هاچیزبصورت  داده شده به ما و نه  ،  اندصرف مشعرات مظاهر 

 در موردرا  چیزهیچ بالکل  لیکن ،  گفت، درحالیکه در مورد قالب مظاهر میتوان مطالب زیادی را بصورت پیشاتجربی  دلیل
 . ادعا کرد،  نمیتوان  ندشته باشاین مظاهر قرار دا زیردر شاید ، که  چیزها در ذاتشان

 

II.  2    بمنزله مظاهر  ها مشعرات حس و در نتیجه  کلیه ، حس خارجی و داخلی کمالیت هر دو در تأیید این نظریه در باره ،
، و  احساس لذت و یا دردبه استثناء   -در دانش ما به بدیهه تعلق دارد  که هر آنچه که کنیم دقت، مخصوصا  جا دارد  صرف

تغییر در  ، و ( حجم )در یک بدیهه  حلمدر مورد ،  یعنی حاوی چیزی جز روابط صرف نیست ؛  - ندنیستاراده ، که دانش 
قرار  حلچه چیزی در این یا آن م( .   نیروهای محرک ) میشود معین، و قوانینی که بر طبق آنها این تغییر (  حرکت )مکان 

                                                           
1
  [an sich ,  meaning   as outer objects .] 

2
  [Sub-sections  II. , III. , IV.   and Conclusion to the  Transcendental  Aesthetic    added In  B .] 
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اما یک چیز در .  دداده نمیشو، توسط بدیهه  حلاز تغییر در م جدااست   1عامل در ذات چیزها ، یا چه چیزی است که  دارد
 میتوانیم نتیجه بگیریم که چون حس خارجی به ما چیزی جز روابط و لذا ؛  شودشناخته  صرف طریق روابطاز  نمیتواند  2ذاتش 
مشعر در   داخلی و نه خواص، د باشرابطه یک مشعر با فاکر حاوی خود  تنها انابة  د درمیتوان، این حس  میدهدرا ن صرف
را تشکیل  مناسبی صالحم  خارجی حس هایی منابهاخاطر که ه این ، نه تنها ب میکنداین برای حس داخلی هم صدق . ذاتش 

زمینه آنها است بعنوان و  ،  دهیممیقرار  در آنرا  منابهازمان که این چون بلکه  ،  یممیکن مشغولرا  خودذهن با آنها میدهند که 
توالی ،   مربوط به  روابط[  تنها ]حاوی خود  ،   3 ذهن جای میدهیم  صورت ما آنها را در شرط قالبی آن شکلی که بدان

تفکر  عمل میتواند مقدم بر هر ، بعنوان مناب  ،  آنچه که اما .  میباشد ، استمرار است ،، و آنچه که همزمان با توالی  همزمانی
از آنجاییکه این قالب چیزی .  استقالب بدیهه آن روابط ،  نباشد مگر چیزهیچ حاوی اگر و  ؛  در باره هر چیزی باشدبالاستثناء 

جز شکل تحت تأثیر قرار گرفتن ذهن  باشد  نمیتواند چیزی  ،میشود جای داده در ذهن  ید مگر هنگامی که چیزنیابت نمیکنرا 
به   ؛ گیردمیقرار تأثیر  تحت خود توسط، و بدین ترتیب (  4 شمناب  دادن این جای توسط ،  یعنی ) شفعالیتهای خود توسط
تا د به نیابت میآیهر چیزی که از طریق یک حس   . آن حس قالبیک حس داخلی در رابطه با  جزنیست ، چیزی  دیگر عبارت

، که  بپذیریم که فاکر باید، یا  وجود داردیک حس داخلی قبول نکنیم که  میبایست یا و نتیجتا   ،  مظهر استهمواره این اندازه 
قضاوت میکرد اگر خود در باره که فاکر  صورت بدان، نه  دبه نیابت بیایمظهر  منزلهبتنها ، میتواند توسط آن  استمشعر حس 

درونا  است که بدانیم چگونه یک فاکر خود را این  دشواریتمام  .  intellectual  ، ذکائی ، یعنیبود می  ذاتیبدیهه اش تنها فعالیت 
مناب همان (  apperception  ذکائیک ادرا)   نفسآگاهی از   . است هانظریه  تماممشترک  دشواریو این  ؛  میآوردبه بدیهه 

آنگاه بدیهه داخلی  ،  دمیشداده  ذاتیتوسط  فعالیت  فاکر استدر تشعبو اگر تمام  آنچه که  ، " من  " برای نفساست  بسیط
 یتشعباز   داخلی  perception  ک حسیادرا نیازمند  consciousness  (آگاهی )  شعور ذکائیدر انسان این   . میبودذکائی 

،   خود بخودیغیر بعنوان چیز  میبایست ،  میشودداده در ذهن  تشعبی که این شکل، و  داده شده استاست که از قبل در فاکر 
آنچه که در ذهن  (فهمیدن  ) یافتن از نفس  بدنبال رسیدن قرار باشد که قوه به آگاهیاگر  . د بگیر نام  sensibility  شعور حسی

اما قالب این  .  درا موجب شود بدیهه ای از خود میتوان، و تنها از این راه  را تحت تأثیر قرار دهدذهن  باشد ،  میبایست هست
 ،  ستاذهن  در  کجابصورت ی  تشعبکه  ی راشکلآن ،  زمان منابدر ،  میکند معّین ،  ، که از قبل در ذهن موجود است بدیهه

 نبدابلکه   ، دوب  ذات به فعال  هواسطبالچنانچه  دمیآورخود را به نیابت که  یصورت بداننه   میآوردچون آنگاه خود را به بدیهه 
  .   ، نه آنطور که هست میگرددخود ظاهر  رایآنطور که ب لذاو  ،  تحت تأثیر قرار میگیرد شخود توسطصورت که 

 

III     . در و  مکاندر ، و ذهن را  اتمشعر بصورت یکسان   از ذهن ذاتیو بدیهه   بدیهه مشعرات خارجی  که  میگویموقتی
این   ، منظورم آنطور که ظاهر میشوند، ، یعنی  دنکننیابت میند قرار میدهتأثیر تحت را ی ما ازمان ، آنطور که آنها حس ه

آنها  هکه ب  خواصی باالتر حتی  در یک مظهر ، مشعرات چون  5 . هستندصرف    illusionنیست که این مشعرات یک توهم 
،  فاکر هب داده شده مشعر با رابطه در که ، هر چند زیرا  . داده شده بحساب میآیند، همواره بعنوان چیزی واقعا   نسبت میدهیم

در ذاتش  یمشعر  بمنزله شخوداز  میبایست  6مظهر  منزلهبا اینحال این مشعر ب بدیهه فاکر ،  شکلبه اند  وابستهچنین خواصی 
اجسام هم وجودشان ،  ی برایبعنوان شرط،  ها، که در تطابق با آن و زمان مکانکه کیفیت  بنابراین وقتی میگویم.  تمیز داده شود

به  صرفا  اجسام   که  نمیگویم ،  در ذاتشانمشعرات آن و نه در قرار دارد  بدیهه ما  شکلدر  ،  مجای میدهضمیر خود را هم و 
خودم  تقصیر  . داده شده است ندر خود م بنظر میاید کهتنها  م، یا اینکه ضمیر قرار دارند نکه در خارج از م میآیند  7نظر 

   از  پی آمدی بصورت آن  a.  مصرف ساخته باش  توهم  ، مبحساب بیاورمظاهر  ستبایمیکه  چیزیآناگر از ،  خواهد بود

 

a     رنگ قرمز و یا بوی  ، ، بطور مثال با قوای حسی ما رابطهدر  نسبت داده شوند ، میتوانند به خود مشعرُمسندات مظهر ،
به این دلیل کافی که ما  )مشعر نسبت داده شود یک د به منزله ُمسند به میتوانهرگز ناست یک توهم آنچه که اما . ]  گل سرخ

دو  ، ، مثال   ( تعلق داردبه آن ،  با فاکر  ، ویا بطور عام س هاکه تنها در رابطه با ح  یمدهمی،  در ذاتش، مشعر  بهآنگاه صفتی 
قرار نیست  مشعر ،  مناباز   که در عین غیرقابل جدا نمودن چهآن   8[ . ند میشدنسبت داده   Saturnدنباله ای که قبال  به زحل 

به  درستیب  و زمان مکانمسندات  نتیجتا   .  ، مظهر است با فاکر رابطه اشدر  همواره، مگر  مشعر یافت شوددر خود  که
اگر قرمزی را به ذات گل   ، دیگر سویاز   . توهمی وجود ندارد و در این  ؛ در ذاتشان،  میشوندنسبت داده  ها مشعرات حس

این مشعرات   معّین توجه به رابطههمه مشعرات خارجی ، بدون ذات  به را حجمیا   7، [  زحل هبرا دنباله ها  ]سرخ نسبت دهیم 
   [a  پایان زیر نویس ]  . دپیدا میشو  برای اولین بار  توهم آنگاه  ،  رابطهبه آن  قضاوتو بدون محدود نمودن   ، با فاکر

                                                           
1
  [wirke .] 

2
  [eine  Sache  an  sich .] 

3
  [setzen .] 

4
  [Reading ,  with  Kehrbach ,  seiner  for  ihrer .] 

5
  [Schein .]   

6
  [Erscheinung .] 

7
  [Scheinen .] 

8
  [The passage which I have enclosed in brackets conflictd with the main argument ,  

      and is probably a later addition carelessly inserted . ] 
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انابة  به این قالبهایواقعیت عینی اگر تنها به این خاطر که  . کامال  برعکس   - نمیآید  ماحسی کلیه بدیهه های اصول کمالیت 
و زمان را  مکانچون اگر  . گردیم صرف   توهم به از اینراه مانع تبدیل همه چیز که برایمان ناممکن میشود نسبت دهیم ، دیگر 

در تأمل کنیم   اگر و،  در ذات چیزها یافت گردند ست، میبای 1د نباش ممکناصال   قرار باشد، اگر  که  خواصی بحساب بیاوریم
و نه چیزی بواقع ، ستند نی  substsnce که جوهر،  ، در آن دو چیز نامتناهی   یممیشو ردچا هاآن به توقآن ی کههایسخافتمورد 
 میبایست، و بعالوه  چیز باشندهمه شرط الزم وجود  حتی باالتر ، میبایست، داشته وجود  میبایست لیکن ،  هادر جوهر  مالزم

عزیز را مقصر   Berkeleyبرکلی  دیگر نمیتوانیم   - حتی اگر همه چیزهای موجود حذف گردند ، ادامه دهند به وجود داشتن ، 
  قائم بذات  به واقعیت نشدوابسته با  آنگاه که  ، را  حتی وجود خود ماباالتر ،  .  انگاشت  صرف  توهم  اجسام را  که  بدانیم
  آلوده  گناهش  به  کسی  تاکنون  که  سخافتی  -صرف   توهم  به میشود  تبدیل ضرورتا  همراه آن ،  زمان، مانند  ناموجود  یک

 . نشده است

 

IV     .طبیعی در الهیات natural  theology   ،  آوردن مشعریتفکر  بهدر  [  خداGod ]  مشعر یک ، که نه تنها هرگز نمیتواند
از   را و زمان  مکان  شروط  که یم داردقت  ،  باشد شبرای خودحتی مشعر بدیهه حسی یک   نمیتواند بلکه  ما برایبدیهه 
 . با تحدیدات همراه است وارهکه هم  ، فکرتو نه ، بدیهه باشد  تنها ستمیبایدر باره او  یدانش هرچون   -حذف کنیم  اشبدیهه 
،  ، که باقی میماندند ه بودیمشان ساخت چیزها در ذات قالبهایو زمان را  مکان  قبال  اگر  یمشدقادر به اینکار می به چه حقیاما 

،   بطور عام  یموجودیتهر   طوند ؟  بعنوان شرمیگردید، حتی اگر خود چیزها حذف  وجود چیزها پیشاتجربیبعنوان شروط 
این یل بد، تنها  یمبحساب نمیآور هاچیز مهعینی ه هایاگر آنها را به صورت قالب پس  .میبودند ط وجود خدا هم وشر ستآنها میبای
ن دلیل که ای، درست به  دارد نام محسوس، که  نگاه کنیم خودخارجی داخلی و بدیهه  غیرعینیآنها بعنوان قالبهای به است که 

تا آنجا که ما ،  که از بدیهه شکلی  - را به ما بدهد یشموجودیت مشعر خو بتواند خود نیست که آنطور، یعنی ،  جذری نیست
 لذاو  ،  به وجود مشعر  وابسته استما  بدیهه شکل    primordial . 2  ازلی  موجود بهتنها متعلق است   ،یم قضاوت کنمیتوانیم 

  . ه باشدمتأثر شدمشعر  توسط  فاکرانابة  قوه  که  استتنها زمانی ممکن 

از   یهر موجود متفکر و محدودشاید .  انسان باشد شعور حسیو زمان الزم نیست که منحصر به  مکاناین شکل از بدیهه در 
کل از ین شا هم که قدرهر  اما .  بواقع چنین است  یمبگوی ، هر چند که در مقامی نیستیم  دموافقت کنبا انسان لزوما   این نظر

 جذرینه  ، ( intuitus  derivativus ) است  مشتق  .  دبودن خود پایان نمیده شعور حسی بهبدین خاطر ، باشد  جامعشعور حسی 
( intuitus  originarius )  ،  متعلق است منحصرا  بهکه چنین بدیهه ذکائی  میآید، بنظر یل فوق بدال .  یک بدیهه ذکائینه  لذاو 

ی که موجودو  و هم در بدیهه اش ، شهم در وجود وابسته،  نسبت داده شود وابسته یموجود ازلی ، و هرگز نمیتواند به موجود
میبایست ، بااینحال ،   این نکته دوم  3.  دمیکن معّین  داده شدهبا مشعرات  در رابطه موجودیت خود را منحصرا  بدیهه  آن بکمک
  .نه بخشی از اثبات  ،  دگرفته شوما   علم الجمالنظریه  توضیحبرای  یلامثبعنوان تنها 

 

 

Conclusion  of  the  Transcendental  Aesthetics 

 

 متخطی علم الجمال یجهنت
 

الزم برای حل مسئله عام فلسفه متخطی را در  عواملیکی از ما ،   و زمان مکان،  پیشاتجربیبحت   در بدیهه های پس اینجا ، 
 یورا بدنبال رفتن  در یک قضاوت پیشاتجربی که وقتی   ؟ میگردندچگونه احکام ترکیبی پیشاتجربی ممکن :  داریم  اختیار
اما مطمئنا   بطور   که در خود مفهوم قابل کشف نیست  به چیزی میرسیم پیشاتجربی،  در بدیهه های  یمداده شده هستمفهوم 

 لذاچنین قضاوتهایی اما ، .  شود متصلد بطور ترکیبی به آن میتوانو   ، میگرددیافت   با آن مفهوم تناظرپیشاتجربی در بدیهه م
 . ندمعتبرممکن  هآنها تنها برای مشعرات تجرب د ؛ داده شون بسط ها  مشعرات حس وراینمیتوانند  ، هرگز بدیهه مبنای بر

 

 

 

 

                                                           
1
  [Scheinen .] 

2
  [nur  dem  Urwesen .] 

3
  [May be more freely translated as :  "through that intuition is conscious of its own existence  

      only in relation to given objects" .] 
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Second Part .         Transcendental   Logic 

 
 متخطی منطق      . دومباب 

 

 
 
 
 

Introduction 

 

 مقدمه
 
 
 

Idea  Of  A  Transcendental   Logic 

 

 فکر یک منطق متخطی
 
 
 
 

 

I 
 

Logic   In   General 

 

 منطق بطور عام
 
 

قدرت  ی، دوماست (  اتتأثیر قوه دریافت ) منابهاقابلیت دریافت  یاول  دانش ما از دو منبع اساسی ذهن سرچشمه میگیرد ؛
 توسطاولی یک مشعر به ما داده میشود ،  توسط( .   مفاهیم[   تولیددر  ]بداهت  )  منابهااین  از طریق  objectمشعریک شناخت 

 بدیهه   بنابراین . د آورده میشوتفکر  به(   ذهن استصرف تعّین  یککه تنها  )ه داده شدمناب آن دومی آن مشعر در ارتباط با 
intuition  و مفاهیم concepts    تناظردر  ینحوب  بدون بدیهه  نه مفاهیم  بطوریکه ،  هندمیدتشکیل ارکان کل دانش ما را با هم 

.   empirical تجریبی  یا  باشند    pureبحتیا   ندمیتوان دوهر  . ، میتواند دانشی بدهد بدیهه بدون مفاهیم   و نه،  آنهابا 
از  امتزاجیهنگامیکه هیچ .  تجریبی اند، هستند (  را پیش فرض میکند واقعی یک مشعر حضور که) س احساهنگامیکه حاوی 

آن تنها حاوی  ، بدیهه بحت لذا ،  .  دنامیدانش حسی  وادم را میتوان احساس  . ندابحت وجود نداشته باشد ، مناب  با احساس
 بدیههتنها   .یک مشعر بطور عام  ریفکت است برای  قالب  تنها  و مفهوم بحت  د ؛آیبدیهه می ی است که تحت آن چیزی بهقالب

 . تنها بصورت پساتجربی  م تجریبیاهیو مفهای تجریبی بدیهه   ، ممکن هستند پیشاتجربی وربط  م بحتاهیمف یا های بحت 

  شعور حسی،   میگیردکه به شکلی تحت تأثیر قرار تا جایی منابهادریافت  ش برایقدرت ،قابلیت دریافت ذهن قرار باشد اگر 
sensibility  ادراک  ستمیبای، بداهت دانش ،  شخوداز  هاآنگاه قدرت ذهن در تولید مناب د ، یده شونام understanding   نامیده

 است یشکل آن یحاوتنها  ،  یعنی ؛  است که بدیهه ما هرگز نمیتواند چیزی بجز حسی باشدساخته شده طبیعت ما چنان .   شود
حسی را به تفکر  مشعر بدیههرا قادر میکند آن قوه ای که ما  ،  دیگر سویاز .  یممتأثر میشومشعرات  توسط مطابق آنکه 

بدون شعور حسی هیچ مشعری به ما داده  .  دانست  نمیتوان بر دیگری ارجحرا هیچیک از این دو قوه .  بیاوریم ادراک است
  . کور  تفکرات بدون محتوا تهی هستند ، بدیهه ها بدون مفاهیم .  دبیایتفکر  بهنمیشود ، بدون ادراک هیچ مشعری نمیتواند 

 الزم است قدر همهمان آنها بیافزاییم ،  به بدیهه مشعر را در ،  یم ، یعنیکنکه الزم است مفاهیم خود را محسوس  قدراین همانبنابر
ند نقشهای خود را با میتوانن  ظرفیتهااین دو قوه  یا   . نها را تحت مفاهیم بیاوریمآ ، یم ، یعنیکن قابل درکخود را  های بدیهه که

بین آنها  اتحادتنها از راه  .  ر چیزییتفک ناتوان از حس هاچیز نیست ، هیچ ادراک قادر به بدیهه آوردن .  عوض کنند یکدیگر
اینکه برای  داریم محکم یلیبلکه دل ،  دیکی با دیگری وجود ندارسهم  هیچ دلیلی برای مشتبه کردناما .  دپیدا شودانش  میتواند
  Aesthetic علم الجمال، یعنی  ، قواعد شعور حسی بطور عام به این خاطر ما علم  . بدقت از هم جدا کرده و تمیز بدهیم آنها را 

 . میکنیم متمایز  ، Logicمنطق   ، یعنی ، از علم قواعد ادراک بطور عام ، را 

منطق بشکل   یا  ادراک  logic of the general  منطق عامبشکل در دو شکل مورد بررسی قرار میگیرد ، یا ، اما ، منطق 
اولی حاوی قواعد مطلقا  واجب تفکر است که بدون آنها هیچ   . ادراک  logic of the special employment  خاصتوظیف 
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ی که ادراک مشعرات دربهمین دلیل ادراک را بدون در نظر گرفتن هرگونه تفاوت .   برای ادراک ممکن نیستبالکل  یتوظیف
خاص از  ینوع رابطه بادر  است  حاوی قواعد تفکر صحیح ادراک  خاصمنطق توظیف  .  دکنبررسی می متوجه آنها است 

 (  organon  مجموعه اصول )ارغنونی را دومی  ،   نامید   logic of the elements اولی را میتوان منطق ارکان . مشعرات 
بر طبق  که است چیزی، گرچه  علوم آموزش داده میشود ،برای ی تمهیددومی معموال  در مدارس بعنوان  .  برای این یا آن علم

رسیده  تکمیل بودن به آن درجه از از قبل مورد بحثعلم  ی کهموقع،  دگردحاصل میاز همه  آخراستدالل بشری ،  واقعی روند
 کامال   تا حد زیادیمشعرات مورد بحث باید قبال   زیرا .  دالزم باشاصالح نهایی تنها چند برای تصحیح و تهذیب آن  که  باشد

 . ممکن گردد  حاصل شودی که بر طبق آنها قرار است علمی از آنها قواعد که  تنظیم تا این شناخته شده باشند 

از  ، ، یعنی انتزاع میکنیمه شرایط تجریبی برای ادراک از کلیدر اولی .   applied کاربردی یا  است    pure بحت  منطق عام یا
از تعصب ، براستی  مصادرتمام از همینطور و ، و غیره  گرایشعادات ،  جبر، خیالپردازیها ، قوانین حافظه ،  ها تأثیر حس

اهمیت برای ادراک  جاییتا  فقط زیرا آنها  .  گیردمیکه  رسدبیا بنظر   هبتواند نشأت گرفتی که از آنها این یا آن دانش عللکلیه 
منطق عام بحت  بنابراین  .  باشد نیاز به تجربهشرایط  و برای آشنایی با این  د ،نشوخاص بکار گرفته  شرایطی درند که پیدا میکن

آنچه در ارتباط با  فقط  لیکنادراک و استدالل ،  برایاست     canonشریعت یک، و  سر و کار دارد  پیشاتجربیبا اصول  تنها
 وقتیکه متوجه ،  مینامیممنطق عام را کاربردی .   متخطی  یا  تجریبی  هر چه که باشد ، حتوی، م قالبی است توظیف آنها که در

به آن پرداخته   psychology  النفس علم در که   باشد  subjective  غیرعینی  بییتجر  تحت شرایط  قواعد توظیف ادراک
 معطوف به که  ست هعام  درجهتا آن  براستی هنوز هرچند که،  استدارای اصول تجریبی   بنابراین منطق کاربردی  . میشود 

و نه   بطور عام  برای ادراک  است شریعتینه   در نتیجه . ن تفاوت در مشعرات بدون در نظر گرفتباشد  توظیف ادراک
  . عادی کادرا  برای  نیملی صرفا  بلکه   خاص ، ومبرای عل یارغنون

از بخشی بکلی   باشدتشکیل دهنده تعالیم بحت استدالل   قرار استکه  یآن بخش ستمیبای بنابراین   general  logic در منطق عام
 گرچه ،  استیک علم تنها اولی  ،  معنای صحیح در .  دگرد جدا د میسازرا (  عام هنوز هموارهگرچه  )کاربردی منطق که 

د که نبنابراین دو قاعده وجود دار .  باشد میبایدتعالیم ارکان ادراک سلوب دار تشریح ا که یک همانطورمنجز و خشک ،  براستی
  :  بیاد داشته باشند  pure  general  logic   منطق عام  بحت رابطه باهمواره در  میبایستمنطقیون 

به هیچ چیز نمیپردازد و  ،  شمشعرات در تفاوتهااز کلیه و   ادراک دانشمحتوای از کل انتزاع میکند  ، منطق عامبعنوان .   1
 .تفکر  صرف  قالبهای جز

 النفس علمچیز از  شده  هیچ تصور ی گاه برخالف آنچه که و   ،کاری با اصول تجریبی نداشته هیچ  ،   بعنوان منطق بحت  . 2
 یهر چیز ،  واست  ثابت شده از تعالیم  ینوع  منطق بحت .  ندارد  ادراک شریعتبر بالکل  هیچ تأثیری که لذا،  نمیگیرد

 . متقن باشد  پیشاتجربی کامال   بطور ست در آن میبای

 حاوی بعضیآن باید  اساسبر خالف معنای معمول این عنوان ، که بر  )مینامم   applied  logic  آنچه را که منطق کاربردی
تحت  ، یعنی، ل در عم آن واجبقواعد توظیف از ادراک و  از است منابی (  دمیدهمنطق بحت را ها قواعد آنباشد که  کاربردها

توجه ،  میپردازد به   . ندمیشو ا  دادهتنها تجریبهمگی و ، د نباش شتنفیذد مانع یا مساعد نمیتوانکه   غیرعینیشرایط تصادفی 
ن همچون رابطه آبا عام  بحت رابطه منطق    . و غیره  اقناع ،تردید   ، شک درجهخطا ،  نشاءم،  آن عواقب و 1 حظوراتم

با تعالیم مربوط به فضیلتها  میباشد،  است  عام بطور  یک اراده آزادبرای خالق بحت ، که تنها حاوی قوانین الزم اخالقی اال علم
که انسانها  دمورد توجه قرار میده  ولوع عواطف ، تمایالت ، و   یتهایمحدود تحتتعالیمی که این قوانین را   -به معنای دقیق 
 مانند منطق کاربردی وابسته، زیرا  ، و مستدل را تشکیل دهد یحقیق یچنین تعالیمی هرگز نمیتواند علم  . هستند کمابیش تابع آنها

 . علم النفسیو   تجریبی  به اصول است

  

                                                           
1
  [Reading , with Erdmann ,  Hindernissen  for  Hindernis .] 
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II 

 

Transcendental   Logic 

 

 منطق متخطی
 

از کلیه روابط دانش با مشعر ، و تنها قالب ،  دانش ، یعنی حتوایاز کل مانتزاع میکند شد ،  هنشان دادهمانطور که ، منطق عام 
   همانطور کهچون ، اما  .  بطور عام به قالب تفکر  ، میپردازد یعنی قرار میدهد ؛   مورد توجه بین دانشها را ه منطقی رابط
بین تفکر  مشابها  میتوان تمایزی هم ، تجریبی  های و هم بدیههوجود دارند بحت  های هم بدیهه که،  متخطی نشان داد علم الجمال

انتزاع دانش  حتوایم کلاز  در آن  خواهیم داشت کهنوعی از منطق در آنصورت  .  دشقائل  آنها و تجریبیمشعرات بحت 
 حتوایرا که م  1از دانش  شکلآن  تنهامشعر باشد ،  یکحاوی قواعد تفکر بحت  صرفا   ستبایمیکه ،  اخیر این منطق. نمیکنیم 

 نشاءکه ممیشناسیم  حدآن که در آنها مشعرات را ، تا   آن شکلهایی نشاءم چنین میپردازد به هم.  تجریبی دارد کنار میگذارد
در نظر میگیرد ، بلکه تنها منابها را   دانش ندارد ، منشاء ادیگر کاری ب سویمنطق عام از   . نتواند به مشعرات نسبت داده شود

بکار  ،  در تفکر، ادراک  که یقوانین طبقبر داده شده باشند ،   ا  تنها تجریب  یا  بودهدر خود ما بطور پیشاتجربی  جذرا  چه 
از ،  منابها است هبآن  دادنقالبی که ادراک قادر به آن  هتنها ب میپردازد بنابراین  .د میدهط ارتبا همآنها را به  هنگامیکه میگیرد

   . آمده باشندهر منبعی که 

دانش نوع هر  نه .  میگردد بعدی، و شامل حال همه مطالب  بسپارد خاطرخوب به میبایست در اینجا تذکری میدهم که خواننده 
یا  ها  بدیهه)   بعضی از منابها  - و چگونه  - که   که توسط آن میدانیم رای ، بلکه تنها آن بنامیممتخطی  میبایدرا  پیشاتجربی

باید گفت ،   " Transcendental  متخطی"  کلمه  . ند گردو یا ممکن   شدهبکار گرفته   پیشاتجربی ا  بحتبطور  میتوانند ( م اهیمف
هندسی تعّین  و نه هیچ مکاننه  . آن  پیشاتجربییا توظیف  دانش ،  پیشاتجربید به امکان میپردازدانشی که  بر دارد داللت ، که

تجریبی  منشاءاین منابها  است کهدانشی آن  ه شودنامید متخطی دتنها چیزی که میتوان  ستند ؛نیمتخطی  یمناب آن  پیشاتجربی
به مشعرات  مکانتنفیذ  .  ندپیدا کنط رببه مشعرات تجربه  پیشاتجربیبطور   2 توانندمی بااینحالآنها ه ی کامکان نآ ، و ندارند

بین  مایزبنابراین ت  . استآنگاه تجریبی ، د باشاگر فقط به مشعرات حسی محدود ،  ، اما خواهد بودمتخطی  نیز  بطور عام
 . ندارد  دانش با مشعراتش ارتباط ه ی بکارو   دانش ؛ نقد  به است تنها  تعلقم  متخطی و تجریبی

بحت  های  بدیهه مانندنه  میشوند ،   طتببه مشعرات مر پیشاتجربیکه بطور  وجود داشته باشند شاید مفاهیمی کهاین انتظار با لذا 
  -ی علم الجمالو نه  هستند یتجریب از منشاء مفاهیمی که نه ، بصورت یعنی   -تفکر بحت  کنشهایبصورت بلکه فقط  ،  یا حسی

مشعرات را بطور  آنکه توسط ، یم میسازاز پیش   3 بحت به ادراک است متعلق را که  یک دانش  علم  idea فکر  ما برای خود
، کند  عینرا می دانش چنین  و اعتبار عینی  ، دامنه منشاء  بایدمیکه ،  را یعلم چنین .  میآوریمبه تفکر  پیشاتجربیکامال  
  بپردازددانش تجریبی  هم بهباید میکه ، برخالف منطق عام  ، زیرا ،  نامید  Transcendental  Logicمنطق متخطی    ستمیبای
مشعرات  اب پیشاتجربیتا جاییکه آنها بطور  صرفا    قوانین ادراک و استدالل هب تنها دمیپرداز استدالل ،  بحتدانش به هم و 
  . ندمیشوط بمرت

 

 

 

III 
 

The  Division  Of  General  Logic  Into    Analytic   And   Dialectic 

 

( دیالکتیک )تجادلی   و  ( آنالیتیک )تحلیلی   به  تقسیم منطق عام  
 

 
    سفسطه گریتوسل به  به   یا شوند مجبور  ،  شده دهرانکنجی  به  منطقیونتوسط آن    که قرار بود، سؤال مشهور قدیمی 

 تعریف اسمی  چیست ؟     truth حقیقت :  چنین است   پوچی کل هنرشان به تا   و نتیج  یا به اعتراف به نادانی ،  رقت انگیز
 ررای هب  حقیقت مطمئن و عام  معیارن است که ایسؤال  ؛  میشودفرض  مسلم ،  با مشعرشاست توافق دانش  ، کهحقیقت 
 . چیستبالاستثناء  یدانش

                                                           
1
 [Reading , with Adickes ,  bloss alle  for  alle .]     

2
  [Reading , with Erdmann ,  Können  for  Könne .] 

3
  [Reading , with Erdmann ,  Verstandes-  for  Verstandes .] 
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 چون.  برای بصیرت و خردمندی است  الزمبزرگ و   یاثباتخود   گردند طرحبطور معقول م ندمیتوان که چه سؤاالتیایندانستن 
شرمساری سؤال کننده  موجبنه تنها  ،  الزم نیست هیچ پاسخیکه هنگامید کن یپاسخ طلبو  اشدب ذاتا  نامعقول یاگر سؤال
، نمایش  ندمیگفتکه قدیمیها  میشود همان چیزی لذا تکرار ، در پاسخهای نامعقول نیز  بیخبر ، که باعث گمراهی شنونده میگردد

 . کاسه ای در زیر آن گرفته بودند  هم و دیگران میدوشید که شیر از بز نر   مضحک مردی

 دیگر تمیز داده شود ؛  مشعرات از یک مشعر توسط آن  میبایست بنابراینتوافق دانش با مشعرش ،  مبتنی است براگر حقیقت 
بتواند برای که باشد چیزی  حاوید ، حتی اگرتوافق کن ارتباط استدر با آن ی که نتواند بامشعرکه ، اگر  استدانش سقیم  نچو

بالاستثناء ، هر چقدر   دانش نمونه در هر میبایست چنان باشد  که  برای حقیقت   عام معیاریک  اما . مشعرات دیگر معتبر باشد 
[  متنوع ]د محتوای میتوانن[ است  عامکه  ]ی معیارواضح است که چنین لیکن  . دارای اعتبار باشد  کنند ، تفاوت شانمشعرات هم

ال  مکا  ، مد نظر داردهمین محتوا را   قیقا  د  اما چون حقیقت.  ( آن  [ خاص ]مشعر  با رابطه )بحساب بیاورد را دانش 
 معیاریک  دادن  .را داشته باشیم یی ین محتواچنحقیقت  برایعام  امتحانی درخواستکه  ،  است نامعقولغیرممکن ، و براستی 

ایم ،  دهنامیما از قبل محتوای دانش را مضمون آن  از آنجاییکه  . باشدممکن نمیتواند  برای حقیقت کافی و درعین حال عام 
را   عامی معیارباشد ، هیچ  مد نظرآن  ضمونمیکه در صورت  حقیقت دانش ، موردکه در  باشیم  این پذیرشآماده  میبایست
  .  بودتناقض با خود خواهد در   بر اساس طبیعتش قیقا  د معیاریچنین   .طلب کرد نمیتوان 

که قواعد تا جایی، آشکار است که منطق ،  ( ا به کنارمحتو کل ) آن صرفقالب دانش از نظر اما ، در رابطه با دیگر  سویاز 
 ناقض اینهر آنچه که  .  دکن فراهمحقیقت را  هایمعیاردر این قواعد  ستد ، میبایمیده شرح به تفصیلادراک را عام و واجب 

 لذاو  ، هشکسترا تفکر  برایمجبور خواهد شد که قواعد عام خود  ادراک صورتآنزیرا در  .  است  false  سقیم  دباش قواعد
کامال  صحیح  و تا این حد  ؛را   تفکر بطور عام ،  ، یعنی دننظر دارمد تنها قالب حقیقت را  اما معیارهااین   . شودناقض خود 

 خود را  ،  یعنی، منطق باشد  مطالباتما در انطباق کامل با چون گرچه امکان دارد که دانش  .  اما نه به تنهایی کافی، هستند 
ق دانش با تواف ،  منطقی برای حقیقت ، یعنی ا  خالص معیار .  دباشدر تناقض با مشعر خود هنوز امکان دارد که اما د ، کنننقض 
قادر  اما منطق  . حقیقت کلشرط سلبی برای  لذاو   ،است   condito sine qua nonیک    ادراک و استدالل عام و قالبیقوانین 
   . محتوابه   بلکه  قالببه  ند  نهمربوط که  خطاها گونهآنبرای کشف ندارد محکی  . از این حد جلوتر برود  نیست

دانش  منطقی نقد کلاصول آنها را بعنوان و ، کرده  جزیهبه عناصر متشکله آن تی ادراک و استدالل را قالب نهج کلمنطق عام 
تأمین  را محک سلبی حقیقت  ، الاقلنامیده شود   analytic  تحلیلی میتواند  این بخش از منطق ، که بنابراین.  دکنعرضه می

حقیقت آنها حاوی محتوای  آیا کهاینتعیین  رفتن بسویقبل از  میبایست در امتحان و ارزیابی قالب همه دانشها قواعد آن .  میکند
ق با قوانین وافدر ت کامال    دانش ، هر چقدر هم صرف اما چون قالب  . شوند نافذ ،  هست یا خیر شانمشعر رابطه بادر  ایجابی

 صرف د با کمک منطق میتوان، هیچکس ن دفاصله دار دانش(  عینی )ز بسیار از کفایت برای تعیین حقیقت مادی با منطق باشد ، 
اطالعات قابل اعتماد  ، مستقل از منطق ، ابتدامیبایست   . کند خطر اظهار نظری قاطع یا  ، اتدر مورد مشعر قضاوتبرای 

استفاده از این اطالعات  وندر ،بر طبق قوانین منطقی  ،که  بوددر موقعیتی خواهیم در آنصورت است که  فقط  بدست بیاوریم ؛ 
اغوا کننده در  ی آنچناناما چیز .  این قوانین بیازماییم توسطیا در واقع آنها را  ،کرده  فحصت ، یک کل منسجم درش صالو ات

دهیم میادراک  قالب  ، در باره محتویاتشنادان   هم دانش خود ، هر چقدرهمه به  کمکشا بکه چنین خوش ظاهر ،   یرهنداشتن 
 ی که گویا ارغنون ه دچنان بکار گرفته ش ،  برای قضاوتاست   canonشریعتی   صرفا  که ، که منطق عام  وجود دارد ، 

organon  هرگاه ، منطق عام  .  دگردیتنفیذ  اسائه دچار بدین ترتیب و ، عینی  مؤکدات  1 ظاهر الاقل یواقعبرای تولید   بود
 . نام دارد   dialectic تجادل  ،ود بکار ریک ارغنون  منزلهب اینچنین 

 زهمبا ،  برای علم یا هنر بکار برده بودندبصورت عنوانی  در معانی متنوع را  "   dialecticتجادل "   قدیمیهاهرقدرهم که 
  logic  of  illusion  توهم   منطق برای آنها هرگز چیزی غیر از که نتیجه بگیریم  آنواقعی آنها از  استفادهبا اطمینان از  یتوانیمم
    دقت  تقلید  2  از راه ،  به سفسطه عامدانه  براستی  هم به جهل و ،  تظاهر حقیق، برای دادن   پیچیده  بودهنری  . نبود 

 یاخطار بعنوان حال .  خود ادعاهای پوچی  آن برای مخفی نمودن مبحثو استفاده از  تجویز میکندی که منطق اسلوب مند
 ، ، یعنیبرای توهم   است ه شود ، همواره منطقیدیداگر بمنزله یک ارغنون منطق عام ، که   ، میتوان گفتد سودمنو  واجب
مشخص  را ی توافق با ادراکقالبچیزی در مورد محتوای دانش به ما نمیآموزد ، بلکه تنها شروط هرگز زیرا منطق   .تجادلی 
 بمنزله این منطق  از هر تالشی برای استفاده ،  ندنمیگوی نظرمورد چیز در مورد مشعرات هیچ  بالکلط واین شر چون؛ و د میکن
  - دشنخواهد  صرف جز صحبت چیزهیچ منجر به   را دارددانش ما  نمودنگسترش و بزرگتر  ادعای که  (ی ارغنون ) ای وسیله
  .  ادعای ممکنبه هر گونه  ،  تهاجم،  در صورت تمایل، یا ،  نیمبراز عقیده کا قابل باور بودن ، با قدری ، ن آکه در 

بر عهده منطق و   رفته ،دیگر بکار  یمعنای در "  تجادل "بنابراین عنوان   . از شأن فلسفه است بدور بالکلچنین آموزه ای 
 از آن در این کتاباین معنایی است که   .  critique  of  dialectical  illusion  توهم تجادلی  نقدی برای  بعنوان ، گذاشته شده
 . فهمیده میشود

  

                                                           
1
  [Reading , with Kehrbach ,  des  Blendwerks .] 

2
  [Reading , with Erdmann ,  dadurch  dass .] 
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IV 

 

The  Division  Of   Transcendental   Logic    Into 

Transcendental    Analytic   And   Dialectic 

 

به  منطق متخطی  تقسیم  
تجادلی متخطی  و  تحلیلی متخطی   

 

 
 

با جدا کردن   - را شعور حسی، متخطی  الجمالعلم در  فوقا  ،همانطور که   - میکنیم منفردمنطق متخطی ما ادراک را یک در 
که  شرطاین به  دارد توظیف این دانش بحت بستگی.  در ادراک داردریشه که منحصرا  را آن بخش از تفکر دانش خود  از

 بالکل لذاو  اتمشعر فاقد   در غیاب بدیههکل دانش ما  .  در بدیهه داده شوند به ما ی که بتواند در مورد آنها نافذ گرددمشعرات
و اصولی که بدون آنها هیچ   ادراک ، داده شدهعناصر بنیادی دانش بحت  هبمیپردازد آن بخش از منطق متخطی که  .  استتهی 

چون هیچ  . برای حقیقت است منطقی   .نام دارد    Transcendental  Analytic  تحلیل متخطی ید ، بیابه تفکر  نمیتواند مشعری
و در نتیجه ،  را رابطه  با هر مشعری کل ، یعنی ، محتوا را از دست بدهدکل   بالفاصلهنکه آد بدون کنقض ن آنراد میتواندانشی ن

، که فقط  حدود تجربه یوراو حتی  ،مستقل بطور این نوع بحت دانش ادراک و این اصول بکار بستن چون اما   . را حقیقت کل
،  بسیار اغوا کننده است  ، ندگرد نافذمیتوانند که بر آنها اصول بحت ادراک بدهد  را  (  مشعرات ) مضمونآن است که میتواند 

ی از اصول بحت و ضمونم ای استفاده،  معقول بودن از صرف ینمایش با  ،د بیافت اختراع خطر  به اینکه  سمت ود بهمیرادراک 
 که حتی ،  رباالت ، مشعراتی که به ما داده نشده انددر مورد   - مشعرات مورددر بدون تبعیض  قضاوتو خود ،  یقالب ا  صرف
در  قضاوتبرای  یباید تنها بعنوان شریعت بدرستی این تحلیل متخطیاز آنجاییکه   . ندداده شونتوانند بهیچ شکلی  هم هرگز شاید 
کاربرد  برای یبعنوان ارغنونبه آن  که اگر  دمیگرددچار اسائه تنفیذ   د ،قرار بگیر استفادهمورد توظیف تجریبی ادراک  مورد

اخذ ، و  کردن تأکید  برای قضاوت ترکیبی ،، تنها با ادراک بحت صرف  اگر، تا  نتیج، و  دتوسل شو ادراکعام و نامحدود 
بخش دوم بنابراین   . دخواهد شتجادلی  در آنصورتتوظیف ادراک بحت  .  خطر کنیم بطور عام  تصمیم در مورد مشعرات 

 Transcendental  Dialectic  تجادل متخطی  نامیده میشودو  ، بدهدتشکیل   رابرای این توهم تجادلی  نقدی  میبایدمنطق متخطی 
(  معمول است توسط شعبده بازان متافیزیک   زیادبسیار   که متأسفانه ریهن ) چنین توهمی یتولید جزمبرای  هنری عنواننه ب ،

آن  و توهم آمیز دروغینخصیصه   . آنها ماوراء الطبیعهدر رابطه با توظیف   و استدالل  برای ادراک نقدی بعنوان، بلکه 
 توسط اصول متخطی صرفا    کشف و توسعه دانش  برای گزاف ادعاهای  جایگزین خواهد کرد   کرده ،را افشا بی پایه ادعاهای 

  .طه آمیز سفستوهمات   در مقابل  حفاظت آن جهت ،  ست نی  ادراک بحت  یک بررسی نقادانه  چیزی که بیش ازبا ،  را
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Transcendental  Logic 

 منطق متخطی

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

مستقال    کل دانش پیشاتجربی به عناصری که ادراک بحت تجزیه مبتنی است بر  Transcendental  Analytic  تحلیل متخطی
 :   ندنکات اصلی هستزیر  موارد کار ،برای این .  دمیده

      تفکر و ادراک   بلکه به  بدیهه و شعور حسی ،  متعلق باشند ، نه بهکه (   2 )   و نه تجریبی باشند بحت   که مفاهیم(   1 )
 کل ، کامل بوده   که جدول مفاهیم(   4 ) باشند   متمایز  مرکب هستندمشتق یا و بدقت از آنهایی که   ودهکه بنیادی ب(   3 )

 .   دبپوشانعرصه ادراک بحت را 

نوعی هیچ  توسط دمیتواننهرگز  یکمالا   ینچن ، ه بوجود آمد یبیتجر صرفا   یبه طریق که  باشد ای مجموعه علم  یک هنگامی که
توسط ادراک  داده شده پیشاتجربیدانش   an  idea  of  totalityتمامیت   فکریک   توسطتنها  .  دشوتخمین صرف تضمین از 

آنها را در  داخلیارتباطات  ، دهتأمین نمو ندمیساز را  که آن تمامیت را تصنیف دقیق مفاهیمیمیتواند  ین فکریچن ؛ است ممکن 
  سیاحسااز هر  بالکل  بلکه   از هر چیز تجریبی  صرفا  نه  خود را  ادراک بحت .  دگذاربنمایش  هب  system  یک نظام
  بنابراین آن  دانش حاصل جمع  .  از بیرون توسط اضافات و غیرقابل افزایش، ، خود کفا  قائم بذاتی است حدتو . میکند متمایز 
را همزمان معیاری میتواند  این نظام  ل بندی و فص اکمال  . واحد یفکر وسط ت فهمیده و معین شده  ،  تشکیل میدهدرا  ینظام

نیاز به دو  خود ، کامل  بیینرای تاین بخش از منطق متخطی ، اما ، ب  . داش بدهاجزای متشکله کلیه برای صحت و اصالت 
 . اصول ادراک بحت  و دیگری  مفاهیم حاوی ، یکی دفتر دارد 

 

 

 

 

 

First Division .     Transcendental   Analytic 
 

 مبحث اّول 
 

 تحلیل متخطی

 

(ترانسندنتال   آنالیتیک)   
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Transcendental  Analytic 

 تحلیل متخطی

 
Book I. Analytic  Of  Concepts 

 

     I . دفتر 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه محتوای چنین مفاهیمی   نهج معمول در تفحصات فلسفی ،یا  ،تحلیل آنها  من "  analytic of concepts  تحلیل مفاهیم "   با
است  به آن عمل شدهکمتر  تاکنونکه شکلی بلکه به  ؛ ند ، و لذا بیشتر متفاوت کردن آنها را ، نمیفهمم میدهآنطور که خود آنها را 

آنها  جستجوی طریقاز   به قصد بررسی امکان پیشاتجربی مفاهیم  ، را   faculty of the understanding قوه ادراک خود تجزیه
فلسفه متخطی   شایستهوظیفه  این   .این قوه  از بحتاستفاده تحلیل  طریقاز و  ،  شان موطن همنزلب ،  فقطادراک  دروندر 

 و اولیهبنابراین مفاهیم بحت را تا هسته .   بطور عام در فلسفه د به بررسی منطقی مفاهیم دارن تعلق ایهر چیزی ورای  است ؛ 
، و  هتطور یافت ، هدر فرصت تجرب، تا باالخره  ، منتظر و آماده اند  در آنکه  ،  دکرخواهیم دنبال  انسانی آنها در ادراک تخصل

   . ملصق تجریبی طواز شر شده ، آزاد خود به نمایش گذاشته شوند خلوص در همان ادراک توسط قیقا  د

 

 

 

  

مفاهیم تحلیل  
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CHAPTER    I. 
 

The Clue To The Discovery Of All 
Pure Concepts Of The Understanding 

 
 

 .Iفصل    
 

 ادراک  بحت مفاهیم   کلیه  کلید اکتشاف
 

 

 

آن قوه را و   جلو آمدهمفاهیم مختلفی  ، اوضاع مسبب  بدلیل متفاوت بودن آنگاه ،  ، یمبکار میاندازدانش را قوه یک هنگامی که 
در مورد   زیاد با دقت  یا   زمان طوالنیخالل در   که ی تناسبدر   ، ندمیده  اکمالحدی از با  انتخاب خود را، و اجازه  شناسانده
، بعالوه   . دبومطمئن  کمال به نیل آن ، هرگز نمیتوان از انجام میشود تفحص با چنین سبک مکانیکی وقتیاما   . هشد آنان  تأمل

 ،  نشان نداده  systematic unity  یمنظم وحدتگونه ترتیب و هیچ،  میشوندکشف  موقعیت بر حسبتنها  گونهبدینمفاهیمی که 
 تر پیچیدهاز ساده تا   ، شانمحتوای  مقدار حسببر  ی های ات ، و در زنجیرهتشابه  حسبی بر جفتهای درصرفا     در نهایت بلکه

 .  شده بناهرچند تا حدی اسلوب مند    جز منظم ، چیز هست  مهه ترتیبی که  -مرتب میگردند 

مفاهیم این زیرا   . دپیش بروکه بر طبق یک اصل واحد  امتیاز و نیز وظیفه دارد  یش ، مفاهیم خو جستجویدر ، فلسفه متخطی 
یک مفهوم  یا  بر طبق میبایست با یکدیگر لذاو   ؛ مطلق ی استوحدتخود میگیرند که سرچشمه  از ادراک،  محضبحت و ، 

هر برای را  صحیحجای   یمقادر میگرد  آن بکمک، که  دمیدهقاعده ای  ی به ما اتصالین چن  . متصل باشند واحد  idea فکر
در این  وااّل  .  یمکن ینمعبطور پیشاتجربی  را آنها  منظم اکمال توسط آن بتوانیم و ، ده مشخص کرمفهوم بحت ادراک 

 .  تصادف به   صرفا    یا ی خویش خواهبقضاوتهای دل  بهد  بوموضوعات  وابسته خواهیم 

 

 

SECTION   1. 

The Logical Employment Of The Understanding In General 

 

 

 .Iبخش  
 

  بطور عام توظیف منطقی ادراک
 

 

 ناز آنجاییکه بدون شعور حسی نمیتوا حال.   دانش  قوه غیر حسی بعنوانسلبی توضیح داده شد ،  شکلب صرفا  تا اینجا ادراک 
توسط مفاهیم وجود  جزدیگری از دانش  شکلبدیهه هیچ  بغیر ازاما .  دشوبدیهه  برای یقوه ا، ادراک نمیتواند  داشتبدیهه ای 

صورت بنه  لذا، و ، بنابراین میبایست بکمک مفاهیم باشد توسط ادراک انسانی  الاقلیا  ،توسط ادراک  داده شدهدانش .  ندارد
تکیه  ، مفاهیم 2 بر عواطف  هستند، مبتنی حسی  ، بمنزلهبدیهه ها همه  1 در حالیکه  . است discursive یاستداللبلکه  ههیبد

 مفاهیم  .  تحت یک مناب مشترک  بردن منابهای متنوع  در عمل است وحدت منظورم  از نقش .   functionsبر نقشها  دارند 
ای که ادراک میتواند از این  تنها استفاده اما .  دریافت تأثیرات حسی قوهبدیهه های حسی بر   بداهت تفکر ، مبتنی هستند بر

در ارتباط   ، باشدمگر وقتیکه یک بدیهه ، هیچ منابی  از آنجاییکه . آنها  توسط است کردن قضاوتبعمل بیاورد  مفاهیم 
 ، چه بلکه با منابی دیگر از آن، مشعر نبوده یک با  بالواسطههرگز در ارتباط  ، هیچ مفهومی قرار نداردمشعر یک با بالواسطه 

.  آن مناب یک مناب ، مشعر ، یعنییک از  بواسطه است قضاوت بنابراین دانشی  . یک مفهوم باشد ، یا خودبدیهه  آن مناب یک
بالواسطه مرتبط که  داده شده مناب یکبه میان آنها  درو  ،  های متعددمناب هبمتعلق است در هر قضاوتی مفهومی وجود دارد که 

 دیگر مفاهیم مختلف برای بودن مفهوم قابل تقسیم  3 ، "همه اجسام قابل تقسیم هستند "  ،بنابراین در حکم   .با مشعر  میشود

                                                           
1
  [Reading ,  with  Adickes ,  aber  for  also .] 

2
  [Affektionen  . ] 

3
  [In the 4th edition ,   veränderlich   is corrected to  teilbar .] 
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ه ارائکه خود را به ما هر امظ برای بعضی خود به نوبه و این مفهوم برای مفهوم جسم ،  بخصوص اینجا اما،  استصادق 
   بر همین اساس ، کلیه قضاوتها ،   .به نیابت میآیند   مفهوم  قابل تقسیم بودن بواسطه از طریقلذا این مشعرات  .  میکنند

دیگران و  واسطهمناب بالشامل که ،  باالتر منابیک   ، بالواسطهمناب  یکبجای   میان منابهای ما هستند ،در نقشهای وحدت 
  . میشوند جمع واحد یدانش در خیلی دانشهای ممکن   از اینراهو  ،  مورد استفاده قرار میگیردشناخت مشعر  در  ، استمختلف 

.  ه نیابت آوردقوه قضاوت ب میتوان بعنوان یکادراک را نتیجتا  و ،  تقلیل دهیم قضاوتها بهنقشهای ادراک را  کلیهیم میتوان اما
 بعنواناما مفاهیم ،   . است مفاهیم بکمکدانش  همانتفکر .  است  تفکر  قوهیک  ادراک ،  شد گفته فوقا  همانطور که  ، زیرا

به معنای چیزی است ، مثال  ،   جسم  مفهوم لذا . ، مربوط میشوند به منابی از یک مشعر هنوز معین نشده ممکن  احکاممسندات 
که منابهای دیگر را در بر میگیرد  بدین خاطر منحصرا   مفهوم استیک بنابراین  .  مفهوم شناخته شودآن  میتواند بکمککه فلز ، 

هر فلزی یک جسم "   بطور مثال ،،  برای یک قضاوت ممکناست  سندمُ  لذا.   دشو مربوط اتمشعر ابمیتواند که توسط آنها  ،
 . و کامل از نقشهای وحدت در قضاوت بدهیم  شامل یاگر که بتوانیم بیان،  کشف شوند بنابراین نقشهای ادراک میتوانند  . "است 

 . میشوددر بخش بعدی نشان داده  اینکارسهولت انجام 

 

 

SECTION   2. 

The Logical Function Of The Understanding  In  Judgments 

 

§   9 1 

 

 

 .IIبخش  
 

 نقش منطقی ادراک در قضاوتها
 

 

 د که نقش تفکر در قضاوتدییم ، خواهیم در نظر بگیر راآن صرف ، و تنها قالب گذاشتهرا کنار  یک حکماگر کل محتوای 
 :د کر  جدول زیر ارائه براحتی در میتوانآنها را    2.  هریک شامل سه فقره آورده شود ، عنوانچهار  تحت میتواند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  ["§ 9"  added in  B  .] 

2
  [Momente  .] 

 Quantity       تکمیّ 

 Universal     جامع   

 Particular       حّددمُ 

 Singular         ردمف
 Quality       تکیفیّ 

 Affirmative     ایجابی

 Negative         لبیس  

 Infinite           مطلق

 Relation       نسبت

 Categorical       اساسی

 Hypothetical   فتراضیا  

 Modality       جهت Disjunctive      انفصالی

 Problematic    ریب مُ 

 Assertoric         دؤکّ مُ 

 Apodeictic       برهنمُ 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

49 
 

 ،  نددارت تفاومنطقیون معمول دسته بندیهای فنی  با  هرچند نه بطور اساسی ، ، جهاتاز بعضی  ظاهرا   تقسیماتکه این از آنجایی
   : جلوگیری کنندبروز سوء تعبیرهای احتمالی  ازمشاهدات زیر میتوانند 

، قضاوتهای مفرد را میتوان شبیه  syllogisms  منطقی هایدر قیاس هاقضاوت توظیفدر  ، میگویندمنطقیون حق دارند که .   1
 محتوی در که یبخش آن مسند نمیتواند تنها به ی نیستند ، بسطدارای هیچ بالکل آنها از آنجاییکه چون  .  دانستقضاوتهای جامع 
،  اعتبار دارددر مورد آن مفهوم  ، بدون هیچ استثنایی، مسند   . مستثنی گرددو از مابقی  ده ،ش نسبت دادهاست مفهوم مسندالیه 

مفرد را با  یاگر قضاوت، دیگر  سویاز  .  دگردی نافذ  آن کل مسند برایکه   بسطیدارای  و   بود عام یاینکه مفهوم مثلدرست 
 ، نامتناهیواحد است با رابطه مفرد با جامع مانند  رابطه،  کمیت نظراز  ،دانش  بعنوان مقایسه کنیم ، صرفا   یک قضاوت جامع

بر نه تنها ارزیابی کنیم ،  را  judicium  singulare )  ( قضاوت مفردیک بنابراین اگر   .جامع  بااساسا  متفاوت  به ذات لذاو 
 هایقضاوت بامطمئنا   ،با دانش دیگر  مقایسهدر آن کمیت  طبقبر  دانش بطور عام  ،  عنوانبلکه ب،  آن اعتبار داخلی خود طبق
  -است  جداگانه یجایگاهمستحق   تفکر  عام موارد از کامل یو در جدول متفاوت خواهد بود ،   ( judicia  communia )  عام

  . یکدیگر  رابطه بادر   قضاوتها استفاده ازمحدود به   یدر منطق نه   هرچند ، براستی ،

،  متمایز گردند  هستندایجابی و سلبی   ی کههایآناز ، در منطق متخطی  میبایست ، قضاوتهای مطلق نیز  صورتبهمین .   2
منطق عام . را در تقسیم تشکیل نمیدهند جداگانه  یو عضوگرفته ، قرار  دسته یکهرچند که در منطق عام بدرستی با آنان در 

با آن  یا شودبنسبت داده   مسندالیهکه آیا مسند به  میپرسدو تنها   ؛(  اگر سلبی باشدحتی  )کنار میگذارد محتوای مسند را  کل
توسط  اینگونهکه میتواند باشد چه ارزش یا محتوای یک ایجاب منطقی  د کهنگاه میکنبعالوه  اما منطق متخطی  . مغایرت کند
اگر در مورد   . حاصل میگرددما  دانشکل ه ب ودنافزر راه د چه چیزی بموجب آنو   ، ساخته میشود سلبیصرفا  یک مسند 

، " ضمیر الفنا است "   اما در حکم  .ایم  را دور کردهخطا  الاقل با این قضاوت سلبی،  " فانی نیست "   بگوییم،  انسانی ضمیر
 موجوداتنامتناهی  حیطهضمیر را در   .ده ایم کرایجابی صادر  حکمواقع یک ، بد شوقالب منطقی مربوط میبه تا آنجا که   1

چیزی بیش از را ، حکم  دیگریو الفنا ،   ممکن را تشکیل میدهد موجوداتاز کل  یبخش  از آنجاییکه فانی .  ایم قرار داده  الفنا
.  ندهست فانی ی کههایآنه همپس از جدا نمودن   باقی میمانندکه   استنامتناهی از چیزها  ی از تعدادیکاین نمیگوید که ضمیر 

از وسعت باقیمانده  بخشدر و ضمیر ، ه مستثنی شدن آکه فانی از   محدود میشود بدان اندازه ها بدینسان  ممکن نامتناهیه حیط
میتوانند بیشتری  بخشهای متعددو ،  هماند نامتناهی  باقی  بازهم، این بزرگی  3 یحذفبا وجود چنین حتی اما   2. میگیرد  آن جا
، هرچند این قضاوتها  .  گردد نعییا بشکلی ایجابی م ،  فتهافزایش یابه کمترین حدی ند بدون آنکه مفهوم ضمیر شوآن جدا  از

تنها محدود کننده بوده ، و لذا نمیتوانند به ،  یشدانش خو محتوای از نظر، بنابراین ،  خودوسعت منطقی  در رابطه با مطلق
میشود شاید در عرصه دانش  ابرازنقش ادراک که بدینسان  چونتفکر در قضاوتها منتقل شوند ،  فقراتکلیه جدولی متخطی از 

 . بحت پیشاتجربی آن  دارای اهمیت باشد 

دانش    (c)   تالی  اب  هزمین (b)      مسندالیه امسند ب  (a):     هستندبه این صورت   در قضاوتها تفکر  کلیه نسبت های.   3
دومی در  یم ، میگیردر نظر   تنها دو مفهوم را قضاوتها  در نوع اول . یکدیگر  با  4 ، مجتمعا  ، آن اعضای تقسیمتقسیم شده و 
 اگر عدالت کامل وجود داشته باشد"  ،  حکم افتراضی .  یکدیگر اهایشان ب نسبتدر سومی چندین قضاوت را  در  دو قضاوت ،

      و  ،" عدالت کامل وجود داشته باشد "   ، یعنی ، نسبت بین دو حکم است حقیقت حاوی در  ،" مجازات میشود  خود رأیفاسد  ،
 والیتتنها   . اینکه هر یک از این دو حکم مستقال  صحیح باشد ، در اینجا نامعین باقی میماند " . مجازات شود  خود رأیفاسد " 

حکم با یکدیگر ،  یا چند بین دو است ینسبت حاوی انفصالیقضاوت  باالخره ، . میآید تفکر  که توسط این قضاوت به استمنطقی 
و در عین حال   عرصه دیگری را حذف میکند ، ییکبطوریکه عرصه   منطقی ، خالفبلکه ت والیت شکلبنه  گرچه نسبتی

بنابراین بیان کننده  انفصالیقضاوت   . میکنند اشباعه دانش مورد بحث را حیطکل  مجتمعا   احکام زیرا،  جمهور شکلبهمزمان 
دانش تقسیم  ، که با هم حاصل جمعدیگران است حیطه مکمل هریک حیطه است ، زیرا  یدانش چنین حیطه بین بخشهای ینسبت

یا یک علت خارجی  ،یا ضرورت داخلی  ،تصادف محض  بدلیلدنیا یا "  ، این حکم را درنظر بگیرید ال  مث . میدهند شده را 
همه آنها اشغال میکنند ؛ را  بطور عام ییوجود دنیا در رابطه باه دانش ممکن حیطهر کدام از این احکام بخشی از .  " وجود دارد

 قرار دادنی دیگر است ، و حیطه ابمعنی قرار دادن آن در   هاحیطه دن دانش از هریک از این خارج کر  .با هم کل حیطه را 
متشکله بین اجزاء  جمهورنوعی  انفصالیقضاوت  بنابراین در یک .  دیگر هایحیطه  ازآن  خروجبمعنای حیطه  یک آن در 

 .  ندکنمیمعّین را  یحقیق دانشدر تجمع کامل خود  از اینراهو همزمان ،  کردهی ستثنبطوریکه متقابال  یکدیگر را م، وجود دارد 
مد نظر  د اینجامیبایکه  استچیزی  آن این همه .  را تشکیل میدهند یک دانش داده شده واحدکامل محتوای  ، همگی با هم ، چون 

 .د ، در رابطه با آنچه که در دنباله میآید قرار بگیر

چون ) د داردر رابطه با محتوای دانش ن  یسهم هیچ وجه تمایز آن اینست که   . صخا بسیار است نقشی ها قضاوت جهت.   4
 میپردازد تنها به، بلکه (  درا تشکیل دهمحتوای یک قضاوت  ندارد که وجود دیگری و نسبت چیز، کمیت ، کیفیت  بغیر از
ایجاب  یا سلب در آنها  آنهایی هستند که ریبمُ قضاوتهای  .  در رابطه با تفکر بطور عام  رابط  بین  مسندالیه  و مسند ارزش 

، و  میآیندبحساب  (صحیح )  یحقیقچیزی  ایجاب  یا سلب   در قضاوت مؤکد .  میباشند(  غیر الزامی )ممکن  صرفا  بصورت

                                                           
1
  [Reading , with Erdmann ,  nichtsterblich  for  nicht sterblich .] 

2
  [Umfang  ihres  Raums .] 

3
  [Raum  .] 

4
  [gesammelten  .] 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

50 
 

  ( antecedens  et  consequens )  آنها افتراضیبین که نسبت  بنابراین دو حکم   1.  بعنوان چیزی واجب مبرهن هایقضاوتدر 
 بالاستثناء همگی،  (تقسیم اعضای ) میدهد  انفصالیتشکیل قضاوت   آنها متقابلهای قضاوتهایی که نسبت طور همینو   ، است
بلکه تنها بشکل   نشده ، اظهاربصورت مؤکد ، "  عدالت کامل وجود داشته باشد" ،  ، حکمدر مثال فوق   .هستند  مریب تنها
لذا چنین احکامی   . مؤکد میباشداست که منطقی  تنها توالی د ؛ شوفرض  ممکن است، که  به تفکر آمده غیر الزامی یحکم

دنیا "  قضاوت ،بنابراین   . باشند حقیقت از ط دانشومیتوانند شر ، مریب بشکل ،  در عین حال، و  بوده سقیم  آشکارامیتوانند 
 میتواند برایحکمی که بعنوان  ،  ، یعنی است مریبی اتنها دارای معن  انفصالیدر قضاوت ، "  داردتصادف محض وجود  بدلیل
میان تمام راه هایی که میتوانند انتخاب شوند ،  کمک میکند  همزمان ، مانند راهنمای یک راه غلط در . شود مفروض ای لحظه

انتخابی آزاد   -را بیان میکند  (  نیست عینیکه  ) منطقیآن است که تنها احتمال  مریبدر نتیجه قضاوت  .به کشف حکم صحیح 
یا   منطقی به واقعیت میپردازد  قضاوت مؤکد . ادراک  ونن درآاز  غیر الزامی ی کامال  و پذیرش  چنین حکمیبرای قبول 

و آنچه که   مؤکد ، یصغردر و  است  مریب یکبرمقدمه در ،  افتراضی منطقی در یک قیاس ،  بطور مثال ، بنابراین . یح صح
 را حکم مؤکد یک مبرهنقضاوت   .است گردیده قوانین ادراک حاصل  طبقاین است که نتیجه بر  دنشان میده منطقی قیاس

و بدین   پیشاتجربی ؛ بطور کننده  بشکل ایجاب  در نتیجه، و  میآوردفکر به ت  شده اند معّین قوانین ادراک این توسط نطورکه آ
ابتدا  بطوریکه  -د شوج میردر ادراک مند از آنجاییکه هرچیزی بدین ترتیب قدم به قدم  .  دکنمنطقی را بیان می وجوبطریق 

با ادراک  متحد با الینفک ادر آخر آنر  و نموده اعالم مؤکد بطور آنرا  صحتیم و سپس کنمیقضاوت  مریبچیزی را بطور 
ق تفکر مح فقراتتعداد همان بعنوان   جهت این سه نقش  در بحساب آوردن ما   -  و مبرهنواجب  ،  ، یعنیقاطعیت میگوییم 

 .یم هست

 

   

SECTION   3. 

The Pure  Concepts  Of The Understanding ,  Or  Categories 

 

 

 .IIIبخش  
 

 

§   10 2  

 مقوالت ،  یا  ادراک بحتمفاهیم 
 

 

چه که آنمنابع دیگر ، هر رو میکند به ، و  را کنار گذاردهکلیه محتوای دانش  ، همانطور که بکرات اشاره گردید، منطق عام 
در مقابل  ، از سوی دیگر ،منطق متخطی  .  تحلیل به مفاهیم تبدیل نماید از راه قرار است آنها رابرای آن منابهایی که باشند ، 
مفاهیم برای  وادم عنوانب ، متخطی  علم الجمالکه توسط قرار داده است ، شعور حسی پیشاتجربی را  از manifold  یتشعبخود 

مکان و زمان .  تهی الکلب ، لذامحتوا خواهند بود  گونهبدون هر  3آن مفاهیم  واد در غیاب این م .  ، ارائه شده اند ادراک بحت
 به قیدبا شروطی که تنها   -ند هستدریافت ذهنی ما نیز قوه همزمان شروط  لیکن  ، بوده پیشاتجربیاز بدیهه بحت  یتشعبحاوی 

اما این . ند نیز بگذارهمواره بر مفاهیم این مشعرات تأثیر  میبایست و در نتیجه،  کندآنها میتواند منابهای مشعرات را دریافت 
ین عمل را ا .  و متصل گردد، جذب ، ته شده پذیرفبداهت تفکر ایجاب میکند که به طریقی خاص و ،  دشو هشناختباید می تشعب
 .  مینامم  Synthesis  ترکیب

واحد [   عمل ] آنها در یک تشعب  4 و درک ،ی مختلف منابهاکنار هم قرار دادن  ،  آن معنایترین  در عام، ترکیب  از من
 در تشعبکه انطور، هم بلکه پیشاتجربی باشد تجریبی نبوده  مربوطه تشعباگر ، چنین ترکیبی بحت است   . را میفهمم شندا

لذا در و   ، موجود باشند خودشان میبایست ی خود را تحلیل کنیم ، منابهامنابهاکه بتوانیم اینقبل از   . استچنین زمان  مکان و
تجریبی بصورت چه داده شده  ) تشعبترکیب یک  .  یدبیاتحلیل پدید  برای اولین بار از راهمحتوا هیچ مفهومی نمیتواند  رابطه با
و ، باشد ، خام و مبهم  ابتدادر   براستی ، این دانش میتواند .  دانش میشود پیدایی است که موجب یچیزاولین (  پیشاتجربیو چه 
 معّین یمحتوای[  شکل دادن ]برای آنها را جمع کرده ، و  را ترکیب است که عناصر دانش تنها با اینوجود .  محتاج تحلیللذا 

را  یشمیبایست توجه خو ، کنیم  معینمنشاء اولیه دانش خود را  بخواهیماگر  به ترکیب است که ، بنابراین  5 . متحد میکند
  . معطوف کنیم

                                                           
1
این نکته ای است که در دنباله توضیح   .  تفکر در مریب  نقشی از ادراک بود ؛ در مؤکد ،  از قوه قضاوت ؛ در مبرهن ، از استدالل   هکنمانند ایدرست    

 . داده خواهد شد 
2
  ["§  10"  added  in  B .] 

3
  [Reading ,  with  v. Leclair ,   würden  for  würde  .] 

4
  [ begreifen .] 

5
  [ und  zu  einem  gewissen  Inhalte  vereinigt .] 
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نقشی کور اما است ،   power of imagination  تخیل درتق صرف خواهیم دید ، محصول در دنبالهترکیب بطور عام ، چنانکه 
 .  یماز آن آگاه هرگز بندرتاما  دانشی داشته باشیم ،  بالکل هیچضمیر انسانی ، که بدون آن نمیتوانستیم  غیر قابل جایگزین 

 که برای نخستین بار صاحب چیزی میشویم که  و توسط این عمل ادراک است ادراک است ،  کار اما به مفاهیمتبدیل ترکیب 
 .  دانش نامید میتوان بدرستی

چیزی است که  ترکیب بحت منظور من آناین با   . م بحت ادراک را میدهدهوخود ، به ما مف شکلترین ترکیب بحت ، در عام 
ه مشاهدکه براحتی در مورد اعداد بزرگ همانطور،  برای ما شمارش  ببدین ترتی .  پیشاتجربیوحدت ترکیبی  تکیه دارد بر
این  از حیث  .مبنای ده ، مثال  ،  میگرددعملی وحدت  زمینه مشترکی از، زیرا بر طبق  ی است بر طبق مفاهیممیشود ، ترکیب

 .  میشود ضروری  تشعبترکیب  وحدت ،  مفهوم

آنچه که منطق .  دبه آن پرداخته میشوکه در منطق عام  کاری  -ی مختلف زیر یک مفهوم آورده میشوند منابهاتحلیل  توسط
که  آنچه.  یمرسانبم ، به حد مفاهیبلکه ترکیب بحت منابها را ،  منابهانه ، ست که چگونه این، میآموزد  ، از سوی دیگر، متخطی 

ترکیب این  عامل دوم دخیل همانا  بدیهه بحت است ؛ تشعب  -کلیه مشعرات  پیشاتجربیدانش  از نظر  - میبایست ابتدا داده شود
مبتنی هستند ، و  بخشیدهبه این ترکیب بحت وحدت مفاهیمی که  .  دانش نمیدهدهنوز اما حتی این هم  .  است توسط تخیل تشعب

بر متکی هستند و آنها  ؛  برآورده میکنندیک مشعر  ازبرای دانش  راسوم  نیازواجب ، ترکیبی ر مناب این وحدت بمنحصرا  
  .ادراک 

 نیز وحدت  منابهای مختلف در یک بدیههصرف به ترکیب  میبخشد  وحدتدر یک قضاوت منابهای مختلف که به  نقشیهمان 
 هاکه توسط آن همان اعمالی طریقاز ، همان ادراک .  میمیناممفهوم بحت ادراک  ش ،بیاندر عام ترین  را ، و این وحدت ؛  میدهد

 وارد منابهای آن میکند ، محتوایی متخطی را  ایضا    د ،تولید کرقضاوت را یک وحدت تحلیلی ، قالب منطقی کمک  با، در مفاهیم 
را نافذ آنها  و ،  مفاهیم بحت ادراک نامیدمیتوان با این حساب این منابها را  . بدیهه بطور عام در  تشعب وحدت ترکیبیبکمک 
    .  آن نیست نیل بهی که منطق عام قادر به نتیجه ا  -بطور پیشاتجربی برای مشعرات  دانست 

پیدا   ندنافذ هست  بطور عامدر مورد مشعرات بدیهه پیشاتجربی بطور دقیقا  همان تعداد از مفاهیم بحت ادراک که  بدن ترتیب
ادراک   هانقشزیرا این  .  قضاوتهای ممکنکلیه در بودند  یهای منطقنقش  که شد دیده ، جدول پیشین در، که همانطور ،  میشوند
مقوالت  ،   Aristotleهمانند ارسطو  ، این مفاهیم را .  ندکنمی ارائه از قدرتهای آن کامل، و فهرستی  دهکر معّین  را کامال  

categories   نحوه اجرادر   وسیعا  منفرج از آنگرچه   ما همان است که او داشت ، عمده هدفخواهیم نامید ، چون . 
 

 

Table  of  Categories 
 

مقوالت   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Relation       نسبت

Inherence          تمالزم  
and 

Subsistence            بقاء  

 
(substantia  et  accidens) 

  Causality              علیت  
and   

Dependence       تبعیت 
 

(cause  and  effect) 

 

Community           جمهور  
 

( reciprocity  between  
    agent  and  patient ) 

 

 Quantity       تکمیّ 

 Unity     وحدت         

 Plurality           کثرت

 Totality         تمامیت  

 Modality       جهت

    
Possibility  -  Impossibility  

 

امکان   -   عدم امکان  

Existence  -  Nonexistence 
 

 وجود   -   عدم

Necessity - Contingency 
 

  وجوب   -احتمال  

 Quality       کیفّیت

 Reality            واقعیت

 Negation            نفی

 Limitation     محدودیت
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در حقیقت بخاطر  . خود دارد ونکه ادراک آنها را بطور پیشاتجربی در  استی ترکیب بحت جذرکلیه مفاهیم  فهرستاین  پس
بدیهه درک کند ،  تشعبد چیزی را در میتوانآنها است که  توسطچون تنها   داشتن این مفاهیم است که ادراک بحت نامیده میشود ؛

قوه قضاوت  ، است ،  یعنی هتطور یافتیک اصل مشترک  از ا  منظم این تقسیم بندی.  مشعری از بدیهه را به تفکر بیاورد،  یعنی
مفاهیم بحت ، که  دنبالتصادفی ب یجستجوی حاصل همچوننشده اند ،  پیدا همینطور بدون حساب( .  که همان قوه تفکر است ) 

به کشف و نیز ، اگر این نهج را میداشتیم ، قادر .   دشوتضمین نمیتواند  هرگز ،بر استقراء  صرفا  ،  شکامل شمارش بدلیل تکیه
ی بود درخور یک متفکر کاراین  .  استدر ادراک بحت جایشان  ،  دیگرآنهای و نه ، که چرا درست همین مفاهیم نبودیم این 
آنچه را  صرفا   انجام نداد ،  یاصلهیچ اما او اینکار را براساس  .  دکن جستجواین مفاهیم بنیادی  رایچون ارسطو که بهمدقیق 
   معضالت)  نامید  categories، که مقوالت   دست یافتده تا از آنها  به و در ابتدا، جمع کرد به آنها برمیخورد که 

predicaments )  . او اما جدول.  نامید معضالت پساو آنها را  استپنج تا دیگر را نیز کشف کرده  سپس تصور کرد که 
(   quando , ubi , situs , prius , simul)   بحت شعور حسی  شکالبعضی از امیتوان در آن ، بعالوه   .همچنان ناقص باقی ماند 

جایی هیچ که اصلشان به ادراک میرسد  که هیچکدام از آنها در جدول مفاهیمی   ، یافت(  motus)  تجریبی یک مفهوم و  ،
و از  ؛  میآوردبه شمار   مفاهیم اصلی  ورا نیز جز(    actio , passio) مشتق  فهرست ارسطو همچنین چند مفهوم   .  ندارند

   . ندغایب بالکلبین مفاهیم اصلی چند تا 

.  هستنددارای مفاهیم بحت مشتق خود نیز ، بعنوان مفاهیم اولیه حقیقی ادراک بحت ، که مقوالت  شودباید ذکر ، در این رابطه 
 این واقعیتبه  مختصر اشاره ادانهنق صرفا   تألیفیک در  بلکهنمیتوانند به یک نظام کامل فلسفه متخطی منتقل گردند ،  هااین

 . کفایت دارد

برای تمیز آنها از   -ادراک بحت بنامم   predicables  قابل استنادهایاجازه میخواهم که این مفاهیم بحت اما مشتق ادراک را  
تصویر دن دا از این راهو   مکمل ،افزودن مشتق و  ،  باشند اختیارمفاهیم اولیه و اصلی در  هرگاه [ . یعنی مقوالت ] معضالت
بلکه تنها  یم ،نظام نیست اکمال در پی در حال حاضراز آنجاییکه   . دمیگرد سهل  ادراک بحت[ مفاهیم ] خانوادگی شجره کامل 

انجام شود ، براحتی  میتواند.  مموکول میکنفرصتی دیگر  هرا ب تکمیلی کاراین   د ،متابعت شون آن در ساختاصولی که باید 
زیر مقوله    ولوع و، کنش  قابل استنادهای   نیرو با قرار دادن   ، مثال    - ontological  manuals  یعلم الوجودمفاتیح  بکمک
، تغییر   ترک وجود گفتنن ، قابل استنادهای   به وجود آمدو  ؛  زیر مقوله جمهور  مقاومت وحضور  قابل استنادهای و  ؛  علیت

، تعداد زیادی  ، یا با یکدیگر ، ادغام میشوند شعور حسی بحت شکلهایبا  ، هنگامیکهمقوالت  .  جهت  تعضالم زیر  و غیره
خالی از  نهکاری مفید و  این مفاهیم ،  کامل فهرستارائه ،  در صورت امکانو ،   ذکر .  ندمیدهمشتق را  پیشاتجربیمفاهیم 
 . ن معذوریمآاز انجام  اینجا در اما ، است  لطف

تا آنجا پیش خواهم تنها تحلیل این مفاهیم را .   آنها باشمدارای  شایدم ، گرچه میکنریف مقوالت را حذف اعمدا  تع رسالهدر این 
مورد  بحق، تعاریف مقوالت  بحتدر یک نظام استدالل  .  هستم الزمندآن  طرح صددکه در  اسلوبتعالیم  برد که در رابطه با
 که دمیگردنشک و اعتراض  موجبشده ، اصلی  موضوعتوجهات از  انحرافحاضر فقط باعث  رسالهنیاز هستند ، اما در 

همان مختصری که گفته شد ،  از ،ضمنا    . به فرصتی دیگر موکول گردندما ، ف اساسی اهدابرای  گزند، بدون  میتوانند بخوبی
ارائه شده اند ؛  تقسیمات .  سهلبلکه ، نه تنها ممکن  است یکار، با کلیه توضیحات الزم ،  کامل یآشکار میگردد که تهیه قاموس

را  کافیراهنمای ،  شده دادهکه در اینجا  همانطور،  منظم " مبحث"  یکو  ؛  استپر کردن جاهای خالی   باقیمانده تنها کارو 
  . ندهستهمزمان نشان میدهد که کدام بخشها هنوز خالی  ،  تأمین کرده یک از مفاهیمبرای جایگاه صحیح هر 

 

§ 11 1  
 
 

حصول قابل  هایدانش کلیه با قالب علمی رابطهمهمی در  عواقبند توانشاید بمقوالت دارای نکات جالبی است ، که  جدولاین 
 لکام طرح دهنده ارائه بعنوان، و  بوده مفید بی اندازه بخش نظری فلسفه دراین جدول  چون اینکه  . استدالل داشته باشند توسط

 آنرا   اینکه و  ، است غیرقابل جایگزین براستی،  استوار باشد پیشاتجربیتا جاییکه آن علم بر مفاهیم  ،  تمامبرای یک علم 
 بدون کاستی جدولاین که آشکار است این واقعیت  ازاز پیش  قاطع  تقسیم میکند ، اصول  طبقبر  systematically   2ا   منظم
 بهمیکند  اشاره نتیجتا  و  ،  در ادراک انسانی  آنانبرای   نظامیک  قالب ، حتی ترباالو  ، بودهادراک  بتداییکلیه مفاهیم ا حاوی
  . نشان داده ام  a دیگر ی، همانطور که در جای ، و حتی ترتیب آنها  برنامه ریزی شدهیک علم حزری  فقرات اصلیکلیه 

 
 
a   

   Metaphisical  First  Principles  of  Natural  Science . 
 . [رد میآو پیشگفتاررا  رسالهاین آن کانت که توسط مقدمه در  ]

                                                           
1
  [The whole of sections  11  and  12   added  in  B .] 

2
  [Reading , with Vaihinger ,  systematisch  for  mathematisch  .] 
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به دو گروه تقسیم  ابتداء   مفاهیم ادراک است ، میتوانداولین نکته در این جدول اینست که با وجود آنکه دارای چهار صنف از 
با  ارتباط شان دروجود این مشعرات ،   و گروه دوم تجریبی ،  هم و   بحت هم  مشعرات بدیهه ، رابطه باگروه اول در  شود ؛ 
  .با ادراک  یا  یکدیگر

آنهایی را که در گروه دوم قرار دارند مقوالت دینامیکی   ،مینامم   mathematicalریاضی  مقوالت گروه اول را مقوالت 
dynamical . زمینه در طبیعت  ستین تمایز میبایا .  تنها در گروه دوم دیده میشوند اینهانیستند ؛  یمرابطیندارای هیچ ی ها اول

  . ادراک داشته باشد

تعداد  وفصن مههکه در  دارد اهمیتثنایی باشند ، میبایست با توجه به این واقعیت که کلیه تقسیمات پیشاتجربی مفاهیم  ا  ،ثانی
 . دپیدا میشواول له دوم با مقو ادغامهمواره از  مقوله سوم د که در هر صنفدیمیتوان ، بعالوه  . سه ، یعنی ،  ثابت استمقوالت 

؛ جمهور  نفیبا  ادغام همان واقعیت است در  فقطمحدودیت  وحدت ؛  بصورتکثرت است دقیقا   تمامیت  یا   همه بودنبنابراین 
با این .  امکان داده میشودخود وجوب  همان وجود است که توسط  ،باالخره  ؛  متقابل یکدیگرتعّین  ها است باجوهرهمان علیت  

اول و  مفاهیم ادغامچون  . و نه یک مفهوم بنیادی ادراک بحت ،  است حال نباید چنین تصور کرد که مقوله سوم تنها یک مشتق
 یکی دصورت میپذیرکه در اولی و دومی  آنچه  باکه  ،  استادراک  ازص خا کنشی مندنیاز  ،سوم  مفهومایجاد  ، بمنظوردوم 
بطور مثال ) میسر نیست  وحدت   و  کثرت مفاهیم  داشتنتنها با ( دارد  تعلق که به مقوله تمامیت) بنابراین مفهوم عدد  .  نیست
، یعنی  یافت ،   influenceبالفاصله درکی از نفوذ    جوهرمفاهیم علت و  ادغامهمینطور نمیتوان تنها با ؛ ( بینهایت  منابدر 

جداگانه از ادراک  یواضح است که در این موارد ، کنش  . دیگر باشد یچیزی در جوهر ی براییک جوهر میتواند علت چگونه
 . دیگرموارد د ؛ همینطور در شوطلب می

ی قالب - انفصالییک قضاوت  قالببا  شتطابق  دارد ، قرارصنف سوم که در ، جمهور ، ، یعنی  یکی از مقوالت، در مورد  ثالثا  
  . نیست آشکارموارد دیگران چندان  به اندازه  - است متناظربا آن های منطقی نقشکه در جدول 

موجود   عددت، یعنی )   انفصالیدر کلیه قضاوتهای حیطه دقت شود که  میبایست،  دارند تطابقاینکه بواقع ن از کسب اطمینابرای 
که هیچیک از آنها و از آنجایی ، (  تابعهمفاهیم ) ارائه شده است  اجزاء بهمنقسم  ای بصورت مجموعه (  در هر یک از احکام

یک  ، مانند جهت، نه فقط در یک ین کننده یکدیگر مع لذا، و  تابعو نه  میآیندبه تفکر  رتبهباشد ، همدیگری درون نمیتواند در 
  . و برعکس، ند مستثنی میشودیگران ، همه  انتخاب شودعضو تقسیم اگر یک   - 1مجموعه  ، مانند یک بادال  تم بلکه زنجیره ،

  ، effect  تابع نیست ، بعنوان تأثیر یک چیزچون  ؛  دبه تفکر میآیمشابه  یدغاما،  ساخته شده از چیزهاکه  کلحال در یک 
علت تعیین دیگری  بمنزله ، با آن همرتبه میشود ،  ، بطور همزمان ومتبادال   ش ، بلکهوجود  causeعلت  بمنزلهبرای دیگری ، 

آنچه که در  از است ارتباطمتفاوت از کامال   یاین نوع .  ( یکدیگر را جذب و دفع میکنند بادال  مانند یک جسم که اجزای آن مت) 
 معّین را  هزمین بادال  مت بنوبه خود  ه عقب  دوم  رابطهچون در  ، (  زمینه با عقبه)   دیده میشود تأثیر باعلت صرف  رابطه

 تمناسب کلیک  ساختهمراه خالق خود برای  ،  بطور مثال ، ، دنیا بنابراین  -  نمیسازد را یک کلهمراه آن  لذا نمیکند ، و
تفکر به برای به همان صورت   یک مفهوم تقسیم شده دنبال میکند  حیطه به نیابت آوردنی را که ادراک برای نهج .  2 داردن

و   ، را مستثنی میکنند یکدیگر ، اعضای تقسیماول و درست شبیه مورد  ؛  ددنبال میکنقابل تقسیم هم بشکل یک چیز  آوردن
 همچون) بصورت موجود دومی را  اجزاء  برای خود  ادراک بطوریکه  ، ادغام شده اندهم اب یک حیطه واحدهمزمان در 

بازهم  آنها  در یک کل  با هم  ،  که هر کدام  مستقل از دیگران وجود داردهمزمان که ، ،  بشکلی به نیابت میآورد(  جوهرها
 . ادغام شده اند

 

 

§ 12  
 
 

       هر چند جزء مقوالت بحساب ، که  وجود داشت هم مفاهیم بحت ادراک حاویفصلی دیگر  عهد باستان مردم فلسفه متخطیدر 
 میگرددبه افزایش تعداد مقوالت  منجر ایناما   . باشندبوده دید آنها در ردیف مفاهیم پیشاتجربی مشعرات  از ، میبایست ،مدند نیا
  . quodlibet  ens  est  unum, verum, bonum  میشدند طرحم چنین مشهور اهل مکتب پیشنهادآنها در  . مناسبت ندارد لذا که، 

را   tautological  حشویگزاره های تنها  و در واقع ،  ی داشتهناچیزبسیار عواقب این اصل  کاربردثابت شد که گرچه  اما ،
 از سوی دیگر بااینحال ،  ه ،نگاهداشت تعارف  بر حسبتنها تقریبا  جای خود را در متافیزیک در دورانهای اخیر  لذاو ،   اندده دا
بنابراین   . است دهکر  حفظطوالنی چنین  یدر زمانخود را ،  چقدر هم تهی بنظر برسدکه هر ، د ارائه میکندیدگاهی را ، 

  در زمینه اش را  حدس بزنیم  که  حق داریمما و  مورد بررسی قرار بگیرد ،  در رابطه با منشاء خود که  استمستحق آن 
 برای چیزها ، متخطی به اصطالح این مسندات  . ستشده ا تعبیر تنها بطور غلط معمول ،  مطابق دارد که ، ادراک قاعده ای از

                                                           
1
  [Aggregat  .]   

2
  [Reading ,  with Vaihinger ,  die  Welt  mit  dem  Weltschöpfer   for   der  Weltschöpfer  mit  der Welt  .] 
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 ، کمیت  و برای چنین دانشی مقوالت  ، بطور عام از چیزهادانش کل  هایمعیارو  منطقی جز الزامات نیستند چیزی، در واقع 
 بحساب بیایند د چیزهاخوامکان  به متعلق موادبعنوان  ستمیبای بدرستیکه ، اما این مقوالت   . و تمامیت ، وحدت ، کثرت ،یعنی 
طبیعت الزامات  اینصورت که ازبه ه اند ، شدخود استفاده  یقالبمعنای  درتنها  اضافی ، در این کاربرد ، [  مشعرات تجریبی] 

 لدر ک .  شانخواص چیزها در ذات به  بودن تفکر هایمعیار تبدیل شدند ازبی احتیاطی  با نیز، و  هستند دانش کلعام برای 
آن تنها  توسط کهتاجایینامیده شود ،   qualitative  unity  د وحدت کیفیمیتوانکه ، وحدت مفهوم وجود دارد  ، یک مشعر از دانش
یا  ، ، یک سخنرانی  نامهنمایش  در یک  وحدت موضوعبطور مثال ، :  خود را به تفکر میآوریمدانش  تشعب ادغامدر  وحدت

 که به تبع یک مفهوم یصحیح عواقبتعداد  قدرهر.  وجود دارد  truth  تصح، آن  عواقبدر رابطه با ، ا  ثانی  .یک داستان 
کیفی   کثرت  میتوانداین .  داردبرای واقعیت عینی آن وجود  هم بیشتری معیارهایند بیشتر باشد ، بهمان اندازه میآی داده شده

qualitative  plurality  ا  ثالث . ( اما نه بعنوان کمیت )  مشترکزمینه مفهوم بعنوان یک  بهمتعلق است نامیده شود ، که  خصایص
وحدت   به  برمیگردد مجتمعا   کثرت  که ،  این مبتنی است برکه   وجود دارد ،  perfection  هذب  ، چیزی بنامدر آخرو ، 

       qualitative  completeness   کیفی کمالا    میتواناین را . مفهوم دیگر و نه هیچ با این  فقط  میکند کامال   مطابقتو ،  مفهوم
کمیت  تسه مقوال همان  معیارهای منطقی امکان دانش بطور عاماین  که  استآشکار بنابراین .  نامید (  totalityتمامیت  ) 

در  این مقوالت اینکه و  ؛ دگرفته شو متجانس سراسر میباید  quantumکمیت یکپارچه  وحدت در تولید در آنها که  هستند ، 
بنابراین   . اتصال ، توسط کیفیت دانش بعنوان اصل بدهند دانش نامتجانس را در یک آگاهی واحد اتصال تااینجا متحول میشوند 

 ی که میتوانند نتایج همه یح بودنصح، در آن  وحدت مفهوم که تعریف آن است ، (   یک مشعراز نه  )امکان یک مفهوم  معیار
همه آنچه را که برای ،  شده استنتاجاز آن  بدین صورتآنچه که  اکمال،  باالخرهو  ، استنتاج خاص از عام شوند از آن واسطهبال

توضیح  فرضیزمینه  بودن درکقابل  بر است مبتنی  یهیک فرض معیار،  مشابها    .د ندر اختیار میگذارالزمند مفهوم  ساخت کل
تطابق آنها با )  هستند  استنتاج قابلاز آن عواقبی که  صحتدر ؛   (  کمکی یهبدون هیچگونه فرض) در وحدت آن   1 ، ، یعنی

نه بیشتر و نه چیزی به دوباره برمیگرداند ، که ما را  عواقباین   توضیح  زمینه  کمالا   در ،  و باالخره ؛ ( خود و با تجربه 
ده آمفکر به ت پیشاتجربیشکل ترکیبی ب قبال   کهرا پساتجربی آنچه  یتحلیل لذا درو   شده بود ، فرض یهکمتر از آنچه که در فرض

 جدولهیچ اضافاتی در  هذب ، و  ، صحتوحدت ،   در مفاهیم ، بنابراین   . دکنمی مطابقتده و با آن پس دابه ما  دوباره  بود
 است بردن توظیف این مفاهیم  تمام آنچه که انجام داده ایم  .گویا بهیچ شکلی ناقص باشد که   ، بعمل نیاوردیممقوالت  متخطی 

 . است نبودهآنها با مشعرات بهیچوجه مورد بحث  رابطه موضوع  - شدانش با خود توافقبرای  ، عام منطقی تحت قواعد 

  

                                                           
1
  [Taking  oder  as equivalent to  "that is" ,   and not as expressing an alternative .] 
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Analytic  Of  Concepts 1 

1تحلیل مفاهیم    

CHAPTER    II. 
 

The Deduction Of The Pure Concepts Of Understanding 

 .IIفصل    
 

 ادراک بحتمفاهیم  از عام به خاص استنتاج
 

SECTION   1. 

 

 .Iبخش  
 

 

§   13 2 

The Principles Of Any Transcendental Deduction 

 
 متخطی از عام به خاص اصول هرگونه استنتاج

 

 

 

و  ( quid juris ) حق مسئلهبین    ند ،میرس  claimsو ادعاها    rightsحقوق   بههنگامی که  ، قانونی بررسی هردر دانان حقوق
حق  یا میباید که ،  رااثبات اولی . ند بررسی شوو الزم میدانند که هر دو   قائل میشوند ؛ مایزت ( quid facti )واقعیت  مسئله

گرفته بکار از کسی   سؤالمفاهیم تجریبی زیادی بدون  .  مینامند  deduction استنتاج  د ، آنهاتصریح کنرا ادعای مشروع 
م مجازی، استنتاج یک بدون  ،میکنیم که تصور  ، تجربه همیشه برای اثبات واقعیت عینی آنها دم دست است  از آنجاییکه.  وندمیش

 وجود دارند که هم ، fateو تقدیر   fortuneبخت  همچون ،  غصبی اما مفاهیم . 3 منتسب معنایی،  بدهیمآنها  دلخواه بهمعنایی 
 یک برای تقاضاین ا . quid juris: ، هنوز هم گاهگاهی با این سؤال به چالش کشیده میشوند  بکار میروندهمه جا  به افراطگرچه 

قابل آنها ، چه   4 توظیف قانونی ، کافی برای توجیه روشن عنوان هیچ  بودند ، اندازیک سردرگمی عمده می دراستنتاج ما را 
 .   استدالل از  چه هتجربحصول از 

برای  هستند که بعضیهافوق العاده پیچیده دانش انسانی را تشکیل میدهند ،  شبکهکه   manifold متشعب مفاهیمن بی در حال
 آنها همواره استفاده از محق بودن برایو   ای ؛  تجربههر در استقالل کامل از در نظر گرفته شده اند ،  پیشاتجربیتوظیف بحت 

 مشکلد ، ما با این نهست نامکفی توظیف توجیه این نوع تجریبی برای  براهیناز آنجاییکه چون .   است استنتاجیک  محتاج
توضیح چگونگی من  .  میآیندبدست ن ای تجربه هیچ شوند که ازط تبمرند به مشعراتی میتوانکه چگونه این مفاهیم  یممیشو مواجه
 را تجریبی  استنتاج آنو از  مینامم ؛ آنها   transcendental  deductionمفاهیم به مشعرات را استنتاج متخطی   پیشاتجربیربط 

به پیدا میکند ،  نه  ربط لذاو ،  میآیدبدست مفهوم از تجربه و از تأمل بر تجربه یک چگونه  میدهدمتمایز میکنم ، که نشان 
 .  اش نشأت بالفعل شکلبلکه تنها به  ،مشروعیت آن 

کامال   بصورت با مشعرات ارتباطدر نحوه  نحالبا ای که  ، ندمتفاوتدو نوع کامال  مفاهیمی هستیم که از دارای از قبل ما 
 . مفاهیم ادراک  بعنوانمقوالت  همچنین شعور حسی ، و  هایقالب  بمنزله، یعنی مفاهیم مکان و زمان  توافق دارند پیشاتجربی

 این است که مبتنی بر دقیقا   شانچون وجه تمایز .  بیفایدهتماما  خواهد بود کاری  آنهاجستجو برای یافتن استنتاجی تجریبی برای 

                                                           
1
  [Following  Michaelis ,  in substituting this heading for the heading in A  and  B ,   

        Der  transzcendentalen  Analytik.  Cf. above p.  104  .] 
2
  ["§ 13"  added in  B  .] 

3
  [Reading as in  A  and B ,  eingebildete .   Vaihinger suggests instead  einegiltige .] 

4
  [Reading ,  with  Erdmann ,  ihres  for  seines .] 
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بنابراین  .   کند خدمتنیابت این مشعرات  برای بتواند که از تجربه  یوامهیچ  گرفتن بدون مرتبط  میشوندآنها با مشعرات خود 
  . متخطی باشد   میبایست در هر صورت د ، شو الزم یین مفاهیمچناستنتاجی برای  ،  اگر

در تجربه جستجو نمود ، اگر که نه برای اصل  میتوان،  یدانش ره رابطه با، همانطور که در  این مفاهیم رابطه بادر  ، هر چند
،  کل قوه دانش بر روی  ایجاد میکنندرا   2  کاتمحرین نخستتأثیرات حسی .   شانتولید  1ی برای علل مورد الاقلامکان آنها ،  

[  مأخوذ]  مضمون دانش ، ، یعنی است نامتشابهتجربه حاوی دو عنصر کامال  آن .  ، و تجربه پا به حیات میگذارد  شدهآنها باز 
، در موقع بدیهه بحت و تفکر که   3 داخلیاز منبع   [ مأخوذ]  ،این مضمون  ترتیب برای قالب ینوع یدیگر، و  حس هااز 

،  ما قوه دانش نخستین در مورد تالشهای ای بررسی چنین.  ند میدهاولین بار وارد عمل شده و مفاهیم را تأثیرات حسی ، برای 
عزیز   Lockeما مدیون الک   . میرسد ، بدون شک فایده ای بزرگ دارد  جامعحسی به مفاهیم خاص از ادراکات  آن توسط که

در ؛   دحاصل نمیشوچنین روشی  اهرگز ب پیشاتجربیاما استنتاج مفاهیم بحت و .  این مسیر جدید از تفحص هستیم برای افتتاح
میبایست مستقل از تجربه باشد ،  بکلی، که میباید  آتی آنهاتوظیف  با توجه به چون .  رفتآن  جستجویبه ی نمیتوان ن مسیرچنی

مربوط میشود  علم النفسیاشتقاق تالش برای  اینزیرا  .  بتوانند برگ تولدی کامال  مغایر با آنچه که از تجربیات میآید نشان بدهند
ن دانش بحت شتاد ی برایتوضیح و بنابراین آنرا  دقیق استنتاج نامیده شود ؛بمعنای ، و نمیتواند  quaestio facti  امر واقع به

بحت    با مفاهیم رابطهدر   .تجریبی  نه ،متخطی است  دداده شودانش  4این  برایتنها استنتاجی که میتواند  ، اآشکار. مینامم 
که در درک طبیعت کامال  خاص این به آن مبادرت میکنند  که تنها کسانی   عبث بالکل است اقدامی نوع دوم استنتاج پیشاتجربی

   .دانش ناموفق بوده اند 

بالفاصله متخطی قرار دارد ، با اینحال  مسیردر  پیشاتجربیدانش بحت   د که تنها نوع ممکن استنتاجشواما گرچه باید اذعان 
ردیابی  شان ریشهمفاهیم مکان و زمان را تا  متخطی ، یاستنتاج بکمکقبال    . باشد حتما  ضروری یاستنتاج که آشکار نیست

به  پیشاتجربیکامال  ی در دانشبطور مطمئن اما  هندسه . نموده ایم  معّین آنها را توضیح داده و  پیشاتجربی عینی اعتبارو  ،کرده 
مکان  برایو مشروع مفهوم بنیادی خود بحت اصالت  جهتهیچگونه مدرکی به فلسفه برای  التماس، و هیچ نیازی به پیش میرود 

 مکان برای بدیهه اش  که  - بکار گرفته شده است ش به دنیای حسی خارجی ارجاعدر تنها   در این علم مفهومآن اما .  دندار
تا ، مشعرات   . استواسطه بال یاثباتدارای  ، دارد پیشاتجربیبدیهه که ریشه در  ی ،دانش هندسکل جاییکه   -است  قالب بحت
در مورد مفاهیم بحت   .بطور پیشاتجربی در بدیهه  داده شده اند ، از طریق خود دانش از آنها ،  ، باشدنظر  مد شانقالب  جاییکه
، نه تنها برای خودشان   استنتاج متخطی ، یک آنها است که نیاز اجتناب ناپذیر به با و  ؛ کامال  برعکس استقضیه  ،ادراک 

بلکه نه بدیهه و حس   مسندات  توسط مشعرات ازآنها  یکهیچون از آنجا . د پیدا میشو ، اولین بار بلکه برای مفهوم مکان نیز
.  ط حسیوجدا از کلیه شر ند ، یعنی ، پیدا میکنط ارتبابطور جامع مشعرات  با ،میگویند   5سخن   پیشاتجربیتفکر بحت 
،  دباشقادر را به نمایش بگذارند که  مشعریهیچ ،  پیشاتجربینمیتوانند در بدیهه ، ه در تجربه زمینبدلیل نداشتن ،   6همچنین 

اعتبار عینی  رابطه باباعث بدگمانی در نه تنها آنها  ، به این دالیل .  دخدمت کنزمینه ترکیب آنها پیش از هر تجربه ای ، بعنوان 
را مفهوم ، آن  مفهوم مکان ورای شروط بدیهه حسی بکارگیریبه  شان میشوند ، بلکه بخاطر گرایش شانو حدود توظیف خود

بنابراین خواننده  . ضروری یافتیم برای آن متخطی را  یاستنتاجاز قبل است که ین دلیل ابه براستی ، و  ؛  میکنندم مبهنیز 
چنین استنتاج متخطی متقاعد  ضرورت اجتناب ناپذیرنسبت به  بگذارد بحتقدمی در میدان استدالل حتی پیش از آنکه  میبایست

 عزیمتی که از آن جهلبه همان  برگردد  بسیارهای گردشپس از  میبایست و رفته ،  پیشاینصورت با چشم بسته  در غیر.   شود
یا  گشوده ،لب به شکایت طبیعت خود عمیقا  مستورند  طبق ابهام در مضامین که بر بخاطراگر نخواهد که  ، نهمزما. کرده بود 

داشته   خود پیش روی  تعهدناگزیر در  دشواریپیش دانشی روشن از ست میبای ،شود   7 دچار یأس بسهولت در رفع ابهامات
  ، رها کند ها عرصههمه عالیقدرترین   8در  استدالل بحت هایقضاوت برای انجامادعایی را هرگونه  میبایست یاچون . باشد 
  .  دبرسان کمالاین تفحص نقادانه را به در غیر اینصورت یا  ، د تخطی میکنی ممکنهر تجربه  حدود ازکه همانی

ما  الزا ست، میبای پیشاتجربیی هاچگونه مفاهیم مکان و زمان ، گرچه دانش  که  یمبدهتوضیح  سختی اندکیبا توانستیم پیش از این 
از چون  . میسازند   9ممکن   مستقل از هر تجربه ایمشعرات را  ازترکیبی  یو چطور دانش، ط گردند تبمر به مشعرات
مشعر بدیهه یک  بدین ترتیبو شده ،  ما ظاهر  رایباست که یک مشعر میتواند  احساسبحت  قالبهایتنها توسط  آنجاییکه
در خود را  هرامظ ات بصورت ن مشعرامکابدیهه های بحت هستند که بطور پیشاتجربی شرط  ، مکان و زمان گرددتجریبی 
  . دارای اعتبار عینی است   دصورت میپذیرو ترکیبی که در آنها  ،دارند 

بنابراین مشعرات  . ند نیابت نمیکن  داده میشوند مشعرات در بدیهه ی را که تحت آنها طوشر، از سوی دیگر ، مقوالت ادراک 
که حاوی   نیست لذا ادراک  مجبورو  ؛  وندما ظاهر ش رایبا نقشهای ادراک باشند ب طداشتن ارتبا هب لزمممیتوانند بدون آنکه 

                                                           
1
  [Gelegenheitsursachen  .]  

2
  [Anlass .]  

3
  [aus  dem  inneren  Quell .] 

4
  [Reading ,  with  Erdmann ,  dieser  es  allein   for  diessen  allein es .] 

5
  [Reading ,  with  Hartenstein ,  reden   for  redet .] 

6
  [Reading ,  with  Erdmann ,  und sie, da sie   for  und die ,  da sie .] 

7
  [Reading ,  with  Hartenstein ,  werde   for  werden .] 

8
  [Reading ,  with  Erdmann ,  als auf das   for  als das .] 

9
  [Reading ,  with  Erdmann ,  machen   for  machten .] 
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، چگونه  ، یعنی در اینجا بروز میکند روبرو نبودیمدر نتیجه مشکلی که درعرصه حس با آن . ط پیشاتجربی آنها باشد وشر
 ، یعنی ،  نداشب   objective validityدارای اعتبار عینی  میتوانند   subjective conditions of thought  تفکر عینیشروط غیر
ادراک داده  نقشهای مستقل ازدر بدیهه ند میتوانمطمئنا  مظاهر  چون  .مشعرات را تأمین کنند  از یدانش هر ط امکانوشرمیتوانند 
 ،  A،  چیزی پایه که توسط آن بر نوعی خاص از ترکیب ، بر دارد داللت که  ، مفهوم علت را در نظر بگیرید مثال  .  شوند 
مظاهر چرا  بطور پیشاتجربی روشن نیست که .  دفرض میشو معّین  بر طبق قاعده ای ،B  ، کامال  متفاوت با آن دیگر یچیز
اعتبار عینی  وجود د ، چون چیزی که باید ثابت شودکررجوع  به تجربه اثبات آنها براینمیتوان  )چیزی داشته باشند  چنین باید

و فاقد ،   باشدتهی  بالکلچنین مفهومی  شایدکه  مورد تردید است پیشاتجربی بطور لذاو  ؛ ( است  پیشاتجربیم مفهوبرای یک 
دارند  قراردر ذهن  پیشاتجربیی احساس که بطور قالبط وبا شرمیبایست مشعرات بدیهه حسی  . گونه مشعری در بین مظاهر ره

  1 ادراک برای وحدت ی کهطوبا شر میبایستاما آنکه   .د مشعری برای ما باشند ن، چون در غیر اینصورت نمیتوان تطابق کند
مظاهر   . ندروشن نیستچندان ش بهیچوجه های ند  موضوعی است که زمینهمطابقت داشته باشنیز  طلب میکند ترکیبی تفکر

همه چیز میتواند در چنان . یابد نخود وحدت  ط وکه ادراک آنها را در تطابق با شر  باشندطوری ساخته شده میتوانند بخوبی 
 از اینراهو  ده ارائه کرقاعده ای برای ترکیب  دبتوان دیده نشود که یچیز هیچه مظاهر زنجیردر ، مثال  ،  که فرو رودابهامی 
در  اما . د شخواهد  تهی ، پوچ و بی معنی  بکلی  مفهوم آنگاه ینا. د گرد  cause  and  effect  معلولعلت و مفهوم  عهده دار

   .  میکنند عرضهبدیهه ما  به را مشعرات معهذامظاهر  تفکر ندارد ،   functions  به نقشهایبالکل نیازی  بدیهه هیچ یکهحال

 را مظاهر بینمندی در  عدهکه تجربه دائما  مثالهایی از این قابا گفتن این را میداشتیم پر زحمت اتاز این تفحص قصد فراراگر 
چنین   اعتبار عینی صحت و سقم بررسیو همزمان ، برای استخراج مفهوم علت  فراوانفرصتهای  ین ترتیببدو  ارائه کرده
 کامال   بطوریا  میبایست.  د پیدا نمیشومفهوم علت هرگز به این شکل م که یبودگرفته را نادیده  واقعیت، این  دایجاد میکن مفهومی

طلب اکیدا  چون این مفهوم  . رها گردد و   دهآم بحساب  در مغز  یوهم  صرفا   یا ، ریشه در ادراک داشته باشد  پیشاتجربی
مظاهر  . د بیای جامع مطلقا   ای طبق قاعدها  و بر ضرورتآن  در پی  ، B ، باید چنان باشد که چیز دیگری، می A ، د که چیزیمیکن

هرگز ، اما  میافتدکه بر طبق آن چیزی معموال  اتفاق  بدست آوردقاعده ای را  میتوانآنها  ازکه  ندارائه میدهی را موارددر واقع 
یعنی ، که قابل بیان نیست ،  ا  منزلتی است که تجریب معلولترکیب علت و  برای  .د ی باشالزام  2 توالیاین   ثابت نمیکنند که

 خصلتی برایهرگز قاعده  قاطعیت جامع.   3 دبرمیخیز و از بطن آن  هفرض شدآن  پایهبر بلکه  میآیدعلت دنبال  نه تنها به تأثیر
 ، قابلیت کاربرد یعنی  ، یت نسبی کسب کنندجامع میتوانند فقط آنها  induction  قواعد تجربی نیست ؛  از طریق استقراء برای
 [ نحوه ] در  اساسیتغییری  آنگاه یم ، بحساب بیاورد که مفاهیم بحت ادراک را صرفا  محصوالت تجریبی بواگر قرار .   وسیع

      .یم کرده بودایجاد  توظیف آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  [Reading ,  with   v.  Leclair ,  Einheit   for  Einsicht .]  

2
  [Erfolg .] 

3
  [aus ihr erfolge .] 
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§   14 1 

Transition  To  The  Transcendental Deduction Of The 
Categories 

 
 مقوالت متخطی از عام به خاص استنتاج گذر به

 

 آنهامربوط به   objects  3  و مشعرات  synthetic  representations   2ترکیبی منابهای تنها دو راه ممکن وجود دارند که
را  منابباید می مشعرفقط یا   .ند متصل شوهم  بهبدست بیاورند ، یعنی ،  را رابطه الزمبا یکدیگر بتوانند اتصال برقرار کرده ، 

.  نیست ممکنهرگز  پیشاتجربیو مناب ،  بودهتجریبی  صرفا  این ارتباط  ، در حالت اول. مشعر را  منابفقط یا  ،ممکن سازد 
مناب ، در حالت دوم .  به احساس تعلق دارد که  در آنها [  یعنصر]  صادق است ، در رابطه با آن  4در مورد مظاهر  این

صحبت از علیت آن توسط اراده در د ، چون در اینجا شومربوط می داشتن وجود  که بهجاییتا تولید نمیکند ، را  خود مشعر مستقال  
تنها  شناختن هر چیزی بعنوان یک مشعرکه چنین باشد کننده پیشاتجربی مشعر است ، اگر آن مناب معین با اینحال .   میان نیست

از که  ،    intuitionبدیهه ،د ، اول نوجود دار شرطیک مشعر تنها دو  دانش ازحال برای امکان   .از طریق آن مناب ممکن باشد 
مشعر در یک ، که توسط آن    conceptمفهوم ، ، دوم   appearance  هرچند تنها  بصورت مظهر، داده میشود  ش مشعرطریق

تنها تحت آن مشعرات که ی، یعنی ، آناول  شرطاز گفته های فوق آشکار است که  .  میآید   thoughtانطباق با بدیهه به تفکر
ما  الزاکلیه مظاهر  .  6 دارد قراردر ذهن  پیشاتجربی بشکل بواقع  5مشعرات  وجود قالبیزمینه بمنزله ،  یندبیابه بدیهه میتوانند 

بطور تجریبی به بدیهه آمده  یعنی ،  ، وندشظاهر  میتوانند ی احساس ، زیرا تنها توسط آن است کهقالببا این شرط مطابقت میکنند 
خدمت نمیکنند که تنها تحت آنها  نیز یهای پیش شرط بعنوان پیشاتجربیآیا مفاهیم که  میآیدحال این سؤال پیش .  شوند دادهو 

از دانش تجریبی  هردر آنصورت   .مشعر بطور عام به تفکر آمده بعنوان ، بلکه آمده بدیهه به چیزی میتواند داده شود ، اگر نه 
 بعنوانچیزی اصوال  است که کردن آنان پیش فرض  گونهبا اینبا چنین مفاهیمی ، زیرا تنها مطابقت میکند  ضرورتا   مشعرات

 حاوی،   که توسط آن چیزی داده میشود  ها بر بدیهه حسبراستی ، عالوه  ربه ایتج ره حال.  مشعر تجربه ممکن میگردد 
در زیر بدین ترتیب  مفاهیم مشعرات  بطور عام .   میگردد رپدیدا، یعنی ،  داده میشود از اینراهکه  است مشعر یک از یمفهوم
 مبتنیبنابراین ،  ، پیشاتجربیمفاهیم  بعنوان  اعتبار عینی مقوالت  .د نآن قرار دار پیشاتجربیدانش تجریبی بعنوان شرط  هر
و  ا  الزامآنها .  گردد میتجربه ممکن  اصوال   توسط آنها تنها،  میشودتا جاییکه به قالب تفکر مربوط ، بر این واقعیت که  است

 از تجربه یمشعرهر گونه که   به این دلیل که تنها توسط آنان است  ، ندپیدا میکن ارتباطمشعرات تجربه  اب پیشاتجربیبطور 
  .  یدبیابه تفکر  بالاستثناء میتواند

 ودسمت داده ش آن با توجه بهتماما   میبایست تفحص کل اصل است کهیک دارای بنابراین  پیشاتجربیمفاهیم  کلیه استنتاج متخطی
یافت آن  داخلشناخته شوند ، چه در مورد بدیهه که برسمیت   7 امکان تجربه پیشاتجربیط وبعنوان شر میبایستکه آنها  ، یعنی، 

اما . ند ضروری هست بهمین دلیلدقیقا   ندمیدهمفاهیمی که زمینه های عینی امکان تجربه را  . تفکر  چه در موردو  یافت میشود
 چنین هر درچون   .روشنگری آنها است تنها  این نیست ؛  شاناستنتاج  یابمعن میشوند پیدا آن وندر آنهاتجربه که   8 انکشاف

در  مشعرات دانشکلیه که  ممکن ،  هآنها با تجرب جذریرابطه  طریقاز  جز .  باشندتصادفی  صرفا  میتوانند  نهای ایروشنگری ا
   . است کامال  غیر قابل فهم  بالاستثناء  با هر مشعری آنها هطابر  9 ، میشوند یافتآن 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  ["§ 14" ,  inadvertently omitted in B ,  added in 3rd edition .] 

2
  [Reading ,  with  Erdmann ,  Vorstellungen   for  Vorstellung .] 

3
  [Gegenstände .] 

4
  [Reading ,  with  Grillo ,  Erscheinungen   for  Erscheinung .] 

5
  [Objekten .  Here , as elsewhere,  Kant employs   Objekt   and   Gegendtand   as equivalent terms .]   

6
  [Reading ,  with  Kehrbach ,  liegt   for  liegen .]   

7
  [Reading ,  with  Erdmann ,  Erfahrung   for  Erfahrungen  .] 

8
  [Entwicklung .] 

9
  [vorkommen .]   
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 a  الک Locke ، از تجربههمچنین مفاهیم بحت ادراک در تجربه ، آنها را  یافتن، و  تمالحظااین  احتسابدر  ناموفق گرامی 
 دتخطی میکنتجربه  کلیه حدودد دانشی را که بسیار از کرتالش  آنها بکمک حتی پیش رفت که غیرمنطقی ، و چنان  استنتاج کرد

الزم است که این مفاهیم دارای یک منشاء  ، برای اینکار، که  دش اما ملتفت  David Hume  دیوید هیوم  .ورد بیا دستب
مستقال  در  ی را ، که خودشانمفاهیم میبایستکه ادراک  میگردداما نتوانست توضیح دهد که چگونه ممکن . پیشاتجربی باشند 

که  بوده هرگز بخاطرش خطور نکرد و از آنجاییکه،  به تفکر بیاوردمشعر  بصورت الزاما  متصل در،  متصل نیستندبهم ادراک 
آنها را از تجربه  ناچاربه   ، میشوند در آن یافتکه مشعراتش  دباش ای تجربهآن  ، خالقین مفاهیم همتوسط ، شاید ، ادراک خود 

گرفته مکرر در تجربه نشأت  تداعیکه از ،  (  از عادت ، یعنی)   subjective  غیرعینی تیک ضروراز  ، د ، یعنیرمشتق ک
، او  ناممکن است .  داحتجاج کر  این مقدمات بر پایه کامال  منطقی او سپساما   . دبه حساب آم   objectiveعینی  و به غلط  ،

    .  عبور کردورای مرزهای تجربه که آنها موجب پیدایی شان شده اند ،  با این مفاهیم و اصول  که اعالم کرد ،

آنها  صاحب عمال  که ما  پیشاتجربی علومآن د با میتوانن، هر دو فیلسوف اتفاق نظر دارند در آن که   این اشتقاق تجریبی ، حال
؛ و  general  science  of  nature  و علم عام طبیعت   pure  mathematicsریاضیات محض  ،  ، یعنیآشتی داده شود  هستیم
  .  کفایت میکندچنین اشتقاقی  ردین واقعیت برای هم

 یکبار فقطچون اگر   -گشود    enthusiasm  1را برای تعصب  ای وسیع  دروازه برجستهاز این دو مرد  نفر اولدر حالیکه 
آن  -د باقی نخواهد ماناعتدال  نه چندان روشنتوصیه های  در محدودههرگز  دیگر ، دشمرده شومجاز  چنین حقی برای استدالل

استدالل بحساب آمده  آنموقعتا  که آنچهکشف کرده که ،  تصوراین با  ،  دکر  scepticism  تسلیم شکاکیتتماما  خود را  دیگری
برای استدالل  امکان داردآیا  امتحان شودکه  میکنیمحال پیشنهاد .  قوه دانش ما  کننده  همه گیر مبتال یجز توهمنبوده چیزی 
کل میدان برای فعالیت های  و در عین حال ،  دگرد معین قاطعحدود ، برایش یافت شده  تباهیایندو  بینی مطمئن رفتارانسانی 

  .مقتضی اش باز نگهداشته شود 

که توسط آنها بدیهه یک مشعر در  آنها مفاهیم یک مشعر بطور عام هستند ، . مقوالت بدهم  رابطه بااما ابتدا باید توضیحی در 
مسند ؛  بامسندالیه است  هبطاهمان ر قاطعنقش قضاوت  در نتیجه  . دبحساب میآی نمتعیبا یکی از نقشهای منطقی قضاوت  رابطه

  مشخص نیست که به توظیف منطقی صرف ادراک ، رابطه با اما در " .   هستند  قابل تقسیم  همه اجسام "بطور مثال ، 
 گفت ،  اینطور هم  چون میتوان .  ، نسبت داده شودنقش مسند   و به کدامیک ، مسندالیهنقش  قرار است  از دو مفهوم  2 کدامیک

که  استمشخص آنگاه ، د آورده شو جوهراما هنگامیکه مفهوم جسم تحت مقوله  " .  یک جسم است  قابل تقسیم یچیز "  که ، 
در مورد  همینطور  . صرف مسند بعنوان د و نه هرگزبحساب بیای مسندالیهبعنوان همواره  میبایستبدیهه تجریبی آن در تجربه 

 .مقوالت دیگر همه 

  

 

 

 

 

 

 

 

a  [در   سه قطعه بعدیB   با سطور زیر جایگزین شده اند] : 

از  ندنمیتوانخود هر تجربه ای هستند ، و  نامکاط ووجود دارند که حاوی شر(  انسان ضمیر یقواظرفیتها یا ) سه منبع اصلی 
 متکیبر آنها  .  apperception  ذکائیادراک و    imagination، تخیل  senseحس    ، یعنی ، دشونذهن مشتق  قوه دیگرهیچ 
وحدت این (  3 )و باالخره    توسط تخیل  تشعبترکیب این (  2 )   توسط حسپیشاتجربی بطور   تشعبص لخّ مُ (  1 )   ندهست

شده  مربوطقالب به که تنها هستند ( تجریبی  و نیز) ا دارای یک توظیف متخطی قوکلیه این .   جذری ادراک ذکائیترکیب توسط 
 فهم طبیعتاکنون برای  دیم ؛ کررا در بخش نخست بررسی  نکتهاین   3حس  رابطه بادر .   استممکن  پیشاتجربیبطور  و ،

 [ a   نویس زیر پایان]  . دو تای دیگر تالش خواهیم کرد 

                                                           
1
  [Schwärmerei .] 

2
  [Reading ,  with  Grillo ,  welchem   for  welcher .] 

3
  [in Ansehung der Sinne .] 
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The  Deduction  Of  The  Pure  Concepts  Of 

Understanding   
1  

 

 ادراک بحتمفاهیم  از عام به خاص استنتاج
 

 [بر طبق چاپ اول  ]

 

SECTION   2. 
 

The  A' Priori  Grounds  Of The Possibility Of Experience  

 

 

 .IIبخش  
 

 تجربه  امکان  پیشاتجربی های  زمینه
 

 

میباید  ، ممکنتجربه  یکو نه متشکل از عناصر   ممکن تجربه  در مفهوم یگرچه خود نه محتو ،   conceptیک مفهوم کهآن
 در آنصورتچون  .  است تناقض و ناممکنم تماما    ، دباش مرتبط مشعر یک اب میبایدو   هشد تولید پیشاتجربیکامال   بصورت

که مشعرات توسط آنها  ، بطور عام بدیهه ها  و  ؛ نیستبا آن  ناظرتدر   بدیهه ایهیچ ، زیرا  داشتخواهد ن ییمحتوا هیچ
یک مفهوم پیشاتجربی که با تجربه   .تجربه ممکن را  برای ، مشعر کلرا ایجاد میکنند ،  عرصه ،به ما داده شوند میتوانند 
 .د یمیآتفکر  بهچیزی  بکمکشکه   مفهومآن ، نه خود  خواهد بودتنها قالب منطقی یک مفهوم   نباشد مربوط

ند ، میتوان با اینوجود،  اما  تجریبی باشند ؛ یچیز نمیتوانند حاوی هرگزبراستی  ،وجود  در صورت،  پیشاتجربیبحت مفاهیم 
   objective  reality  واقعیت عینی  که  بر این پایه است تنها.   ندخدمت کنیک تجربه ممکن  پیشاتجربیبعنوان شروط  صرفا  
 . ددار قرارآنها 

بر  کدامند که  امکان تجربه پیشاتجربیشروط  که یمببین میبایست  بنابراین اگر به دنبال کشف چگونگی امکان مفاهیم بحت هستیم ،
.  میگرددمنتزع   تجریبی از مظاهرهر چیز  آنها امکان تجربه متکی است ، و بعنوان زمینه های اتکاء آن باقی میمانند هنگامیکه

نامیده  یک مفهوم بحت ادراک  بیان کندرا برای تجربه  ی و عینیقالبشرط  چنین  universality  جامعیت کفایت و که با یمفهوم
ممکن شاید نایم که بیاورفکر به ت نیزرا  مشعراتی قادر خواهیم بود، مفاهیم بحت ادراک  دارا بودنبمحض ، مطمئنا   . میشود 
احتمال این مفاهیم  بهم پیوستنزیرا برای .  ندداده شودر هیچ تجربه ای  د، یا ، باوجود شاید به ذات ممکن بودن ، نمیتوانن باشند
 شایدیا  ( .   spiritمفهوم روح  همانطور که در) یک تجربه ممکن شرط به متعلق است  الزاما   باشد که حذف شدهچیزی  دارد

اما .  (  God مفهوم خداهمانطور که در )  باشندگسترش پیدا کرده   دهمراه شو حدی که تجربه بتواند آن از مفاهیم بحت بیش
 در چون شوند ،  مشتقاز تجربه براستی نمیتوانند تخیالت مهجور و آشفته ، هرچند که حتی  ، پیشاتجربیدانش هر عناصر 
تجریبی  یممکن و مشعر ای تجربه پیشاتجربیبحت  همواره حاوی شروط  نهایتا  میبایست  ،  دندشنمی پیشاتجربی دانش آنصورت
 هم  فکرتهر گز نمیتوانند حتی در ، بدون داده ها ، خود و آنها  ، میآیدتفکر نچیز توسط آنها به هیچ در غیر اینصورت . باشند 

 .  پیدا شوند

اگر .  یممییاب در مقوالت ،  در هر تجربه ای هستند دخیل پیشاتجربی حاوی تفکرات بحت طورببدین صورت که  را هیمیمفا
اعتبار عینی آنها حقانیت به  ، و شدهآنها  مکفی برای یاستنتاجاین ،  میآیدیک مشعر به تفکر آنها بتوانیم ثابت کنیم که تنها توسط 

و چون این قوه خود ، بمثابه قوه دانش که  ، میشود عملوارد  ،ادراک  قوه تفکر ،فقط بیش از  یاتاما چون در چنین تفکر.  دیدهم
در نه  ،  اول از همه میبایست،  استامکان چنین رابطه ای  در رابطه با توضیحطالب د ، شوط مرتبمشعرات  هب قرار است

  ندشکل میدهرا   تجربه امکان که شالوده پیشاتجربی را غیرعینیمنابع آن  ساختار تجریبی آنها بلکه در ساختار متخطی شان ،
 . یممورد توجه قرار بده

چون دانش  . نمیآمد   بوجود  دانش  بنام چیزی  هرگزدر انزوا ، ایستاده  ،بود می هدیگر غریب منابهای برای  کامال   هر منابی اگر
 در یتشعب حاوی  senseس  ح  از آنجاییکه  . ندقرار داراست که در آن منابها در قیاس و اتصال با یکدیگر یک کل [ اساسا  ] 

                                                           
1
  [The Deduction ,  as here given ,   up to  p. 150 ,  was omitted in B .  The Deduction ,  

        as restated in B ,  is given below ,   pp. 151 to 175  .] 
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  یک ترکیبهمواره  میبایست ُملّخصبا این  تناظردر  اما.   یماستناد میده   synopsisص لخّ آن یک مُ  به،  بدیهه خود است
synthesis   حسی قوه دریافت  ؛باشد وجود داشته  receptivity  با بداهت   ائتالفدر  تنهاspontaneity  دانش  میتواند است که

  : یعنی؛  وجود داشته باشنددر هر دانشی  ستمیبای لزوما   است که سه گانه  یک ترکیب  زمینه  این بداهتحال  . د کنممکن را 
 recognitionبازشناسی   و   imaginationآنها در تخیل    بازتولید ،   ذهن در بدیهه تعدیالت بمنزله  منابها apprehension فهم  

را  ای تجربه هر لذاو   -ند کنخود ادراک را ممکن می دانش که غیرعینیند به سه منبع داراشاره  هااین  .آنها در یک مفهوم 
  . آنبمنزله محصول تجریبی 

 

 

Premilinary  Remark 

 مقدماتی نکته
 

 

 به نفوذ آنچنان عمیق درون زمینه های اولیه امکان دانش بطور عام ،  کننده ما وادار،  دشوار آنچنان است استنتاج مقوالت امری
 مصحیح دید،  یمهم تفحصی در چنین و در عین حال از قلم نیانداختن هیچ مورد ،  کامله نظرییک  زحمتبرای پرهیز از  که

. د شومی دادهدر بخش سوم   ابتداعناصر ادراک این  منظم بیینت . او را آماده کنم  خواننده تعلیمکه در چهار قسمت ذیل بجای 
ها در چنین کار بیسابقه ای غیر قابل اجتناب این  .د بهراس  پیشینهای بخشدر این  روشنی ها نااز   نمیبایستبنابراین خواننده 

 .  روشن خواهد شد  بطور کاملسرانجام همه چیز  مذکورمطمئنم که در بخش  . هستند 

 

 

 1.   The Synthesis of Apprehension in Intuition   

 فهم در بدیههترکیب    . 1
 

 

 از طریق علل داخلی ، چه بطور  تولید شدهیا  ، باشند خارجیچیزهای تأثیر  بخاطر ، چهباشد ما   هایمناب منشاءهر آنچه 
،  ذهن تعدیالبعنوان تبالاستثناء ،  همگی میبایستآنها ،  ندهستمنشاء تجریبی یک  دارای  باشند مظاهر ، یا پیدا شوندپیشاتجربی 
 همگی میبایستدر آن .  ی حس داخلی قالبزمان ، شرط  بهاست مقید دانش ما نهایتا   تمامبنابراین   .به حس داخلی متعلق باشند 

    بعنوان،  ذیلمطالب خالل در  ستکه میبای  ،است عام  یتأملاین  .قرار بگیرند   و در ارتباط،  یدهمتصل گرد شده ، مرتب
  .شود  حملذهن  در کامال  بنیادینکته ای 

 در توالی را شود که زمان نیابت  تشعبد بشکل یک میتوانی تا جایاست که تنها   manifold  یتشعب حاویهر بدیهه ای در خود  
ز جچیزی هرگز نمیتواند  دارد ، جایدر یک لحظه منفرد  چون، منابی هر چون  تمیز بدهد ؛ ذهن دیگر  یتأثیر در پیتأثیر یک 
 (  استکه در مورد مناب مکان الزم انطورهم) پیدا شود  تشعباز این بتواند  بدیهه وحدت اینکه  برای .  باشد مطلق وحدت
زیرا ، م یمینام  synthesis  of  apprehensionرا  ترکیب فهم   عملاین .  شده ، و بهم متصل گرددابتدا پیمایش  میبایست
به نیابت   تشعببشکل یک   قادر نیست هرگز خودکه  یتشعباما   ، دمیدهرا  تشعبی متوجه بدیهه است  که در واقع بالواسطه

  .چنین ترکیبی در اثر مگر  در منابی واحد ، ا، و بصورت محتو 1بیاید 

چون بدون آن  .  ندیستن تجریبی کهی یمنابها ، در رابطه باد ، یعنی گیرانجام  پیشاتجربیبشکل  ستمیبایهمچنین  این ترکیب فهم
که شعور حسی  در  یتشعب ترکیب طریقاز  فقط آنها  .باشیم داشته بطور پیشاتجربی منابی از مکان یا زمان  یمنمیتوانستهرگز 

 . یم میشو از فهم  بحت یترکیب  صاحب  ما بدینسان .   شوندمیتولید   ه میکندعرضخود  یجذر حسی قوه دریافت

 

 

                                                           
1
  [Adding ,  with  Vaihinger ,  vorzustellen   after  enthalten  .]  
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2.   The Synthesis of Reproduction in Imagination 

 بازتولید در تخیلترکیب    . 2
 

 

بدین ترتیب در  و، ده شتداعی  همنهایتا  با  میآیندیی که بدنبال یا همراه یکدیگر منابهاکه ، تجریبی است  یقانون  صرفا  این 
 انتقالموجب ،  بر طبق قاعده ای ثابتمیتواند ، از این منابها  ، یکی مشعردر غیاب حتی قرار میگیرند که توسط آن ،  یارتباط

 تشعبو در ،  بودهچنین قاعده ای  تابع بواقع که مظاهر خود پیش فرض میکند  بازتولیداما این قانون   . دشوذهن به منابی دیگر 
 برای  فرصتهرگز درغیر این صورت تخیل تجریبی ما  . د صورت بگیری قواعد طبقهمزمانی یا توالی بر  یکمنابها  1این 

اگر . ماند و برای ما قوه ای ناشناخته می باقی مخفیدر ذهن بصورت مرده ای و  نیافته ،  قدرتهای خودعمل در تناسب با 
و اگر انسان گاهی در هیئت این حیوان و گاهی در هیئت  ،گاهی تیره ، گاهی روشن  ، گاهی سیاه ،اهی سرخ بود گشنگرف 

  هآنگا ،گاهی پوشیده از یخ و برف  ،گاهی غرق در میوه بودند  سال و اگر دشتها در بلندترین روز، دیگر ظاهر میگشت  یحیوان
 هیچ همینطورو  . شنگرف تیره را به ذهن بیاورد  تا در هنگام نیابت رنگ سرخ ،   فرصت پیدا نمیکرد هرگز تخیل تجریبی ما
 مشخصیا اگر یک چیز  ، میشد  داده آن مشعرگاهی به  ، ایناسم گاهی به یک اگر ،  توجود نمیداش یبازتولیدترکیب تجریبی 

 .  تابع آن هستند به ذاتکه مظاهر  یهر قاعده ااز  مستقل ی دیگر ، طورطور نامگذاری میشد و گاهی یک گاهی 

را ممکن  بازتولیداین  ،  یک وحدت ترکیبی الزم برای مظاهر پیشاتجربیزمینه  میبایست چیزی وجود باشد که ، بعنوانبنابراین 
منابهای ما  نمایش، بلکه تنها  نبوده قائم بذات خود یم مظاهردقت کنوقتیکه ، بزودی کشف خواهیم کرد ست  چیچیز یک آن . د کن

ترین بدیهه های پیشاتجربی  بحتچون اگر بتوانیم نشان بدهیم که حتی  .  مییابندت حس داخلی تقلیل تعیناکه در نهایت به ، هستند 
آنگاه این ترکیب ، د کنرا ممکن  بازتولیدباشند که ترکیب کامل  تشعب ادغامی از یحاوکه تا جاییمگر ،  ندنمیدهما هیچ دانشی را 

را بعنوان  یک ترکیب بحت متخطی تخیل میبایستو  بر اصول پیشاتجربی ؛ میشود ، متکی هر تجربه ای  مقدم بر، تخیل نیز 
 میمیخواهوقتی  .  دمیکنفرض پیش را ت بازتولید مظاهر قابلیما  الزا خود تجربه چون.  بپذیریم ای تجربه هر امکان شارط خود

 ، آشکارام یبه نیابت بیاوررا  خاص یا عددی،   میبیاورفکر را به تیا زمان بین دو ظهر  ، میکن  2 فکر ترسیمتدر را  یخط
که همیشه منابهای  بنا باشداما اگر . فهمیده شوند در تفکر یکی بعد از دیگری دخیل میبایست توسط ما   گوناگون تشعبمنابهای م

و ، ( ده به نیابت آم در ترتیب یا واحدها فاصله زمانی ،  مقدم هایقسمت خط ،  اولیه هایقسمت)  یمبیرون بیاندازرا از ذهن  یقبل
        هیچیک از تفکرات :  دحاصل نمیشویک مناب کامل هرگز  آنگاه، م ینکن  تولیدباز  بعدی هایمناب گذر به هنگامآنها را 

 . ند شوپیدا نمیتوانستند ، هرگز   مکان و زمانترین منابهای  ابتدائیترین و  بحتحتی  ،فوق الذکر 

 نوعهمانطور که اولی زمینه متخطی امکان هر و   . به ترکیب بازتولید وابسته است  ترکیب فهم بنابراین بشکلی جدایی ناپذیر
 تخیل کننده  ترکیب بازتولید  - هاتجریبی ها  به همان اندازه که برای  پیشاتجربیبحت   برای  -تشکیل میدهد بالاستثناء دانشی را 

   transcendental  faculty  of  imagination  قوه متخطی تخیل این قوه را  لذا.  دانستمتخطی ذهن  اعمال ومیباید جز همرا 
   .  خواهیم نامید

 

 

3.   The Synthesis of Recognition in a Concept 

 تشخیص در یک مفهومترکیب    . 3
 

 

ه زنجیردر  یبازتولید هر آنگاه ،  دیمآورده بوفکر تیم همان است که لحظه پیش به آورفکر میتبه آنچه که  نباشیماگر از این آگاه 
آن توسط که قرار بود  یجدید که بهیچوجه به آن عمل یمنابمیشد  خود کنونیچون هر منابی در وضعیت  . میگردید  فایدهمنابها بی
  که تنها بود میزیرا فاقد آن وحدتی  شکل نمیداد ،را  یک کلمنابها هرگز  تشعب  بنابراین.   داشتتعلق ن دگردتولید ا  تدریج

 کنیم که  واحدهایی ، که اکنون در شمارش فراموش دراگر   . دببخشآن  به قادر است  consciousness  (آگاهی )  شعور ذکائی

                                                           
1
  [ihrer  .] 

2
  [Reading , with Erdmann ,  ziehen  for  ziehe .] 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

63 
 

این افزایش متوالی واحد به  توسطجمع  دانست که یکبه یکدیگر افزوده شده اند ، هرگز نخواهیم متوالیا    1 مقابل ما میچرخند ،
  . جز آگاهی از این وحدت ترکیب نیست چون مفهوم عدد چیزی  .  برای ما نادانسته میماند عدددر نتیجه آن و تولید میشود ، واحد 

همان چیزی   unitary  consciousness   3  موحدچون این آگاهی . نکته را یاد آوری کند  نیهم میتواند خود   2  "مفهوم " کلمه 
این آگاهی اغلب  .  واحد ی، در مناب دکنمیبازتولید   همچنینو سپس  آورده ، متوالیا  به بدیهه ادغام کرده ،  را تشعباست که 

با  رابطهدر  یمستقیم شکله هیچ ب نه یعنی ،  نمیکنیم ، متصلخود عمل   4  به  که ما آنرابطوری  باشد ، تنها خفیفممکن است 
          هرچندای ،  چنین آگاهی علیرغم این تنوعات ،اما [ . د آینیابت میبه  بدینوسیلهآنچه که ]  نتیجهبا  بلکه تنها تولید مناب ، 

 . د نهست غیرممکنبکلی ، مشعرات  ازآن دانش  همراهو ، مفاهیم ، بدون آن  ؛  حضور داشته باشد ست هموارهمیبای ، روشن نا

گفتیم که مظاهر خود  فوقا   . چیست  " مشعری از منابها "   از عبارت نماکه منظور روشن کنیم میبایست برای خوددر اینجا 
خارج از  وجود داشتند که قادر به گرفته شونمشعراتی  بمنزله ستنبایبه ذات و مستقال  ،  ، کهجز منابهای حسی نیستند چیزی 

، چه چیزی میباید  دانش خود سخن میگوییم، از  متمایز همچنین لذاو با ،  تناظرم یپس وقتیکه از مشعر.  ند هستما انابة  قوه
به تفکر بیاید ، زیرا خارج از    x=  عام  بطور چیز یک بصورت  تنها ستمیبای دیده میشود که این مشعر بخوبی؟   فهمیده شود
  .نداریم قرار داد  با آن  تناظردر  با این دانش یاقابل تدر  آنرا  بشود  کهچیز هیچ دانش خود 

دیده چیزی  بعنوانمشعر   د ؛حمل میکن با خود الزامعنصر  یک ش که تفکر ما در مورد ارتباط هر دانشی با مشعر میبینیم حال
 چون. میکند  معّین  قاطعی به نحورا بطور پیشاتجربی  هاو آن ، کرده  بودن دانش مادلبخواهی و تصادفی  ممانعت ازکه  میشود
دارای آن وحدتی  ستبایمی ، یعنیند ، کنتوافق   با یکدیگر نیز  میبایست الزاما  ،  ندمرتبط شویک مشعر  بامیباید که آنها تاجایی

  .را تشکیل میدهد  مشعریک باشند که مفهوم 

با  تناظرکه در ( مشعر آن )   xآن  چون و ، یم سر و کار داشته باشمنابهای خود  تشعب اب فقط میبایدچون ، اما روشن است که 
 میکند واجبمشعر  وحدتی که  - از کلیه منابهای ما باشد متمایزباید میذاتا  چیزی که   - هیچ نیستآنها قرار دارد برای ما 

 بدیهه تشعبوحدت ترکیبی در  سانتنها وقتیکه بدین . منابها  تشعبدر ترکیب  ی شعور ذکائیقالبجز وحدت  باشد  نمیتواند چیزی
 با طابقدر ت د شود ایجا اگر که بدیهه نتواند استاما این وحدت غیرممکن . را میشناسیم  که مشعر یمبگوییم میتوانیم د کردایجارا 
این  که دممکن میکن ، و مفهومی راکرده پیشاتجربی واجب  طوررا ب تشعبکه بازتولید   ترکیب نقشی ازچنان توسط   قاعدهیک 

راست در  سه خط ادغام از  آگاهیم که در آن،  میآوریم به تفکرمشعری بصورت بنابراین ما یک مثلث را   . وحدت مییابددر آن 
 و  کرده ،معّین را  تشعب کل،  این وحدت قاعده.   همواره میتواند به نیابت بیاید چنین بدیهه ایتوسط آن  که ای قاعده تطابق با

مناب  همان   مفهوم این وحدت . د نممکن میسازرا    apperception  یذکائادراک  که وحدت دکنمی طی محدودوشربه  راآن
 .  میآیدبه تفکر   مثلث ، فوق الذکر ،  یکمسندات  از طریقکه ،  است    x=  مشعر  

 از نظراما یک مفهوم همیشه   .کامال  ناقص و مبهم باشد میتواند براستی آن مفهوم  هرچند که، دارد  نیاز به یک مفهوم هر دانشی
آن به  از طریقکه  تشعبوحدت انند هم ، مثالبطور ، مفهوم جسم . میکند  خدمتیک قاعده  بمنزله که جامع است چیزی شقالب

ی میتواند قاعده ای برای بدیهه ها جایتا   اما تنها.  میکند خدمت خارجی مظاهر برایقاعده ای در دانش ما   بمنزله ، میآیدتفکر 
، خارج از ما  در درک حسی چیزی در، مفهوم جسم . کند  نیابترا ها آن تشعببازتولید الزم   داده شدهه مظاهر کلیباشد که در 

 . را   و غیره، ناپذیری ، شکل  و همراه آن منابهای نفوذ ، دکننیابت حجم را الزم می

در ترکیب آگاهی  برای وحدت  متخطی ای زمینه ستبنابراین میبای  . دارد شرطی متخطی ، زمینه دراستثناء الب،  وجوبی هر
کلیه  برایو همینطور ، مفاهیم مشعرات بطور عام  برای همچنین و به تبع آن،  باشد کلیه بدیهه های ما وجود داشته تشعب

ر عچون این مش ؛  است غیرممکنبرای بدیهه های ما  یبه تفکر آوردن مشعر اصوال   زمینه ای که بدون آن ، مشعرات تجربه
 .  بیان میکندرا  یترکیب وجوبچنین  شمفهومکه ،   ی نیستن چیزآبیش از 

 self  آگاهی از نفس.  نیست    transcendental   apperceptionو متخطی چیزی جز ادراک ذکائی متخطی    یجذراین شرط 
هیچ نفس ثابت و  . یر در حال تغیو همواره ،  ا  تجریبیصرف چیزی است ادراک حسی داخلی ما در ات وضعیتتعین بر حسب

یا     inner sense  داخلی شعورین آگاهی معموال  ا  .د ارائه دهمظاهر داخلی  ی ازن جریانچنیدر خود را پایداری نمیتواند 
 هرگز دآورده شوبه نیابت  متماثل ا  عدد میبایدالزاما  آنچه که .  د نامیده میشو  apperception   empiricalادراک ذکائی تجریبی 

شرطی  ، میبایستچنین پیش فرض متخطی  معتبر نمودنبرای  . داده های تجریبی به تفکر بیاید  بدین صورت از طریقنمیتواند 
 . د کنتجربه را ممکن می ودخو  ،  بوده وجود داشته باشد که مقدم بر هر تجربه ای

بر همه   مقدم که   وحدت شعور ذکائیآن    بدون ،  دانش دیگر  با  یک دانش  بین  وحدتی یا   هیچ اتصالی، هیچ دانشی در ما 
این شعور ذکائی .  داشته باشدوجود  میگردد ،  نمیتواندبا آن نیابت مشعرات ممکن  هطرابدر تنها  وبوده ، داده های بدیهه ها 

استحقاق آن برای این نام از این . مینامم    transcendental  apperceptionیر را ادراک ذکائی متخطی   یغغیرقابل تو  یجذر
 رابطه تنها از طریق  ، ( مکان و زمان )  پیشاتجربیمفاهیم  ، در مورد یعنی، عینی  ترین وحدت بحتکه حتی  دبر میآی واقعیت

                                                           
1
  [die  mir  jetzt  vor  Sinnen  schweben  .] 

2
  [Begriff  .] 

3
  [dieses eine Bewusstein .] 

4
  [Reading ,  with Adickes ,   mit der ... mit dem   for   in der ... in dem  .] 
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کلیه پیشاتجربی  هزمینوحدت عددی این ادراک ذکائی  بنابراین  .  میگردد 1ممکن  ذکائی در شعور ین وحدتچنیبدیهه ها با 
 .  است  شعور حسی  یبدیهه هاپیشاتجربی  هزمین  مکان و زمان در تشعبدرست همانطور که ،  مفاهیم است 

ند ، اتصالی برای همه این باشواحد در کنار هم  ای  کلیه مظاهری ، که میتوانند در تجربه  2 ازاین وحدت متخطی ادراک ذکائی 
از  قادر نبود تشعباز  دانشذهن در که اگر این وحدت در آگاهی غیرممکن میگردید چون  . د تشکیل میدهمنابها بر طبق قوانین 

نفس  تماثلاز  یجذرآگاهی الزم و  بنابراین  .ادغام میکند  واحد آنرا در یک دانش ا  ترکیب  3 بکمکشکه آگاه شود نقشی  تماثل
نه تنها  که،  یبر طبق قواعد ، یعنی ، است مظاهر بر طبق مفاهیمکلیه  در ترکیباز وحدتی متساویا  الزم  آگاهی یکهمزمان 
در آن ما  آنها الزاکه  مفهوم چیزی ، یعنی ، دنمیکنمعّین برای بدیهه آنها  با اینکار مشعریهمچنین بلکه  قابل بازتولید ما  الزاآنها را 

بطور  این تماثل را در واقعو ،  آوردهتفکر   منابهایش به تشعبدر خود را  تماثل قادر نمیشد کهچون ذهن هرگز  . بهم متصلند 
که )  را فهمتوسط آن کلیه ترکیبهای  که ، داشت میرا نخود  عمل تماثل شپیش چشماناگر در ، د بیاورفکر به ت پیشاتجربی

    .د میکنممکن  پیشاتجربی قواعد طبقاتصال آنها را بر  از اینراهو ،  نمودهمتخطی  یوحدت تابع ( تجریبی هستند 

کلیه منابها ،  . کنیم  معّین   خود را از یک مشعر بطور عام  4مفهوم  یبیشتر کفایتما در موقعیتی هستیم که با  بعالوه حال
راتی هستند که عمظاهر تنها مش.  ند بشوو میتوانند بنوبه خود مشعرات منابهای دیگر ، ند را دارمشعر خود ،  بعنوان مناب
ی هایاما این مظاهر چیز. بدیهه نام دارد  مرتبط میشودبا مشعر  بالواسطهو آنچه که در آنها  ،  واسطه به ما داده شوندمیتوانند بال
به بدیهه توسط ما مشعری که خود نمیتواند   - را دارند یشمشعر خوبه نوبه خود که ، تنها منابها هستند  ؛  آنهانیستند  قائم بذات

 .   x =  مشعر متخطی ،  یعنی، نامیده شود   غیرتجریبی دتوانمی لذاو ، بیاید 

  5  به کلیهمیتواند چیزی است که تنها همان  میباشد ،یکی  های مادر تمام دانش حقیقت که در، متخطی مفهوم بحت این مشعر 
این مفهوم نمیتواند  .    objective  realityواقعیت عینی ،  یعنی ، دعطا کن مشعر یکارتباط با  ،ما بطور عام  مفاهیم تجریبی

 یک ی از دانش که در ارتباط باتشعبدر هر  یستکه میبا دمیکن اشارهو بنابراین تنها به آن وحدتی ، باشد  معین ای ی بدیههحاو
در ترکیب  واجبوحدت  همچنین لذاو ، شعور ذکائی  واجباین ارتباط چیزی نیست مگر وحدت .  ددیده شومشعر قرار میگیرد 

 واجب ستمیبایاین وحدت  از آنجاییکه  . میکند ادغام واحد یکه آن را در مناب، ذهن  اعمشیک نقش  از طریق ، تشعب
واقعیت عینی ، یعنی ، ارتباط با یک مشعر متخطی   -  دمیگرددانش بدون مشعر  در غیر اینصورت  -د بحساب بیای پیشاتجربی

به ما داده مشعرات قرار است آنها  از طریق چون،   یه مظاهرلک ،  کهقانون متخطی یک  بر است  ، متکیدانش تجریبی ما 
ن این مظاهر در بدیهه تجریبی مرتبط نمود هافقط توسط آنوحدت ترکیبی باشند که  پیشاتجربیآن قواعد  تابع ستمیبای، شوند 

طور که در درست همان،  باشندادراک ذکائی  واجبط وحدت وشر تابع ستمیبایمظاهر در تجربه ، بعبارت دیگر   .ممکن میشود 
  .د شوتنها بدین شکل است که اصوال  دانشی ممکن می . مکان و زمان باشند  قالبط وشر تابع تسبدیهه صرف میبای

 
 

 

4.   Preliminary Explanation of the Possibility of the 
Categories, as Knowledge  a' priori 

 توضیح مقدماتی امکان مقوالت ، بمنزله دانش پیشاتجربی   . 4
 

 

همانطور درست و متصل ارائه میشوند ،  کاملوجود دارد که در آن کلیه ادراکات حسی بصورت  واحدمنحصر  یک تجربهتنها 
وقتی از  . ند رخ میده بود و نبود   مظاهر و کلیه روابط  6 اشکال که در آن همه  که تنها یک مکان و یک زمان وجود دارد

به یک  آنها ، ذاتا  ،  گیکه هم، به ادراکات حسی گوناگون اشاره کنیم  تنها یممیتواندر واقع ،  یمصحبت میکنتجربیات مختلف 
 قدر تطابچیزی نیست مگر وحدت ترکیبی مظاهر  قالب تجربه است ؛  براستی کاملی این وحدت ترکیب. تعلقند متجربه عام واحد 

 . مفاهیم با 

 مبتنی وحدت  متخطی شالودهیک بر    آن مفاهیم که اگر  ، شدخواهد همواره تصادفی  مفاهیم تجربی طبقوحدت ترکیب بر 
برای تجربه  امکانیکه هرگز اینبدون   ، ندازدحام کنما  ضمیر در که  دممکن میشو مظاهربرای در غیر اینصورت  .  نباشند

                                                           
1
  [Reading ,  with Erdmann ,  sei  for  sein .] 

2
  [macht aus  .]  

3
  [Reading ,  with Wille ,  es  for  sei  .] 

4
  [Reading , with Adickes ,   unseren  Begriff    for   unsere  Begriffe  .] 

5
  [Reading , with Erdmann ,  was  allen   for   was  in  allen  .] 

6
  [Formen  .]   
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پاشیده   از هم ات ارتباط دانش با مشعر کل ،  خواهد داشتوجود ن  جامع و اتصال بر طبق قوانین الزم از آنجاییکه  . یدبیابوجود 
 .  ندما هیچ میشوبرای  نتیجتا  و    ؛ رادانش  نهاما   1 بوجود آورند ، بدون تفکر میتوانند ، براستی ، بدیهه رامظاهر   .میشود 

    ،م که مقوالت میگوی حال . نیز هستند   شروط امکان مشعرات تجربه  همزمان  تجربه بطور عام امکان پیشاتجربیشروط 
شروط بدیهه برای   3که مکان و زمان  همانطور نیستند ، درست تجربه ممکن  یک در چیزی جز شروط تفکر،   2 فوق الذکر
اعتبار عینی  لذا و  ،  میآوریمبه تفکر   ی مظاهربجاما مشعرات را  که توسط آنها  ندهستبنیادی  یآنها مفاهیم  .ند ا همان تجربه
 . چیزی بود که قصد اثبات آنرا داشتیم  دقیقا  همان این .  دارند پیشاتجربی

با  ،  ممکن و همراه آن همه مظاهر، که کل شعور حسی ما  است این مقوالت مبتنی بر ارتباطی، لزوم  درحقیقت ،اما امکان 
با شروط تطابق کند   ما  الزا  ستهمه چیز میبای یجذردر ادراک ذکائی .  دارند   original  apperception  یجذر ک ذکائیادرا

  آن ترکیبی بر طبق مفاهیم که ،  یعنی ،ترکیب  جامعنقشهای  با ، یعنی ، self - consciousness   در خودآگاهیکامل وحدت 
بنابراین مفهوم یک علت چیزی نیست  .  دنشان دهکامل و الزم خود را  تماثل پیشاتجربیبطور میتواند تنها در آن ادراک ذکائی 

  که ، و بدون چنین وحدتی   بر طبق مفاهیم ؛  ( میآید مظاهر دیگر، در پی زمانی  زنجیرهآنچه که در از  )ترکیب یک جز 
         آگاهی  برای،  الزمی  لذاو ،  جامع،  کامل  د ، هیچ وحدتتابع خود میکنو مظاهر را  را داشته ، خود  پیشاتجربی قاعده

به  آنگاه متعلق  ادراکات حسی. نخواهد شد  یافت  perceptions  ادراکات حسی تشعبدر   consciousness  ( شعور ذکائی )
 .  خواب دیدنکمتر از یک  حتی ، چیزی با منابها کور صرفیک بازی  ، ماندخواهند بدون مشعر  تا  و نتیج  نبودهتجربه ای هیچ 

پوچ و تماما  ، تجریبی به آنها صرفا   یاصالت انتساب از اینراهو ، برای اشتقاق این مفاهیم بحت ادراک از تجربه  تمام تالشها
   که هیچچیزی  الزام است ،  دربرگیرنده   مفهوم علت، بطور مثال  ،این واقعیت نیست که  اصرار براحتیاجی به .  هستندبیفایده 

اینکه این توالی نه د ، اما میآیدیگر  مظهری بدنبال عادتا  نشان میدهد که یک مظهر براستی تجربه  .  دبدهد میتوانتجربه ای ن
اما در . یم نکاحتجاج تالی  ، بهبمنزله یک شرط ، از مقدمه  جامعیت کاملبا  پیشاتجربیتوانیم بطور بکه نه اینو ،  باشد میالزا

 حوادث زنجیرهدر هر چیزی که یم میگوییم هنگامی بدانمسلم تماما   ستکه میبای  ، associationتداعی    رابطه با قاعده تجریبی
 که این بطور جامع  بدنبالش بیاید دشو مقدم بر آن یکه چیزتا جاییمگر  ،  میافتداتفاق نهرگز قاعده است که هیچ چیز  تابع چنانآن
د ؟  زمینه امکان شو؟  چگونه این تداعی خود ممکن می استکدام قانون طبیعت  مبتنی برآنگاه خواهم پرسید که این قاعده  -

باید قرابت میچگونه ،  بنابراین میپرسم که  . نامیده میشود  تشعب  affinityقرابت     ، دقرار دارمشعر  درکه چون،  تشعبتداعی 
 ؟  قابل فهم نماییم برای خود ،  ند میبایست بگیرو  گرفتهقرار تغییر بالتحت قوانین  که توسط آن، مظاهر را  کامل

ممکن تعلق  خودآگاهیبه تمامیت یک ، مانند منابها ، کلیه مظاهر ممکن .  استاصول من براحتی قابل توضیح دادن  طبقبر 
 .  میباشد متقنو بطور پیشاتجربی ، عددی  از آن جدایی ناپذیر  تماثلمناب متخطی است ، یک خودآگاهی  چوناما   4. دارند 

ما  در الزا ستمیبای تماثلنجاییکه این آاز حال ، .   یجذراین ادراک ذکائی  از حیث د مگربیایدانش ما  بهچون هیچ چیز نمیتواند 
 هستند پیشاتجربیشروط  آن تابعمظاهر ، دانش تجریبی بدهد قرار باشد آن ترکیب  وارد شود ، تاجاییکهمظاهر  تشعب رهترکیب 

 یکنواخت یبشکلد میتوان یتشعببر طبق آن  که جامعمناب یک شرط . ق کامل باشد توافدر  هابا آن ستبایمیترکیب فهم که ، 
بنابراین کلیه مظاهر   . شودمییده نام  law  آنگاه قانون باشدچنین  هنگامیکه میبایستو  نام دارد ،   ruleقاعده   یک دشو طرحم

 تبعات ازیکی برای آن صرفا   تجریبی قرابتکه  متخطی ،  یدر قرابت لذاو ، قرار دارند  کامل در اتصال الزم نوانیبر طبق ق
  . است

 در رابطه با توافقمیباید براستی و   ، ادهد جهتبرای ادراک ذکائی   ما  غیرعینیکه طبیعت باید خود را بر طبق زمینه های این
    چیزی این طبیعت  که  کنیممی دقت اما هنگامی که  . درسمیباشد ، بسیار عجیب و نامعقول بنظر  وابسته خود با قانون به آن

در  تنهایم آنرا میتوان ما که د بودنخواه آور تعجبدیگر  ،  تعداد منابهای ذهن، به ی از مظاهر اندماج صرفا  بلکه  نیست قائم بذات
میتواند چنین چیزی  آن بخاطردر آن وحدتی که تنها  در ادراک ذکائی متخطی ،  ،  یعنی، دانش خود کشف کنیم کل  یجذرقوه 

درست به همین  همینطور دیگر متعجب نخواهیم شد  کهو  .   natureطبیعت   ،  یعنینامیده شود ، مشعر همه تجربه های ممکن 
داده  ذاتا  اولیه تفکر ما  ابعاگر این وحدت مستقل از من .  الزامیو نتیجتا   شناخته شود ،  د بطور  پیشاتجربیمیتواندلیل این وحدت 

 جامعن وحدت چنیاینترکیبی مؤکد  احکامنمیشناختیم  که از آن بتوانیم منبعی را هیچ آنگاه   . دبوممکن نچنین چیزی هرگز ،  میشد
 میتواند بشکلتنها  یچیزو چون چنین  ؛ ند شومشعرات طبیعت مشتق خود از  دمیبایآنگاه چون  . یم را  بدست بیاورطبیعت 
که   واجبی اتصال درونآن  ،  که برای ،  دشحاصل نمی تصادفیصرفا  یک وحدت  چیز جزهیچ  ،  دبگیرصورت تجریبی 
    .بود میناکافی  بسیار   در ذهن خود داریم  طبیعت از صحبتهنگام 

                                                           
1
  [gedankenlose Anschauung  .]  

2
  [Reading ,  with Erdmann ,   oben   for   eben  .] 

3
  [enthalien  .] 

4
  [zu dem ganzen möglichen Selbstbewusstsein  .]    
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The  Deduction  Of  The  Pure  Concepts  Of 

Understanding 

 ادراک بحتمفاهیم  از عام به خاص استنتاج
 

 [چاپ اول  بر طبق ]

 

SECTION   3. 
 

 The Relation Of The Understanding To Objects In  
General , And The  Possibility Of Knowing Them  a' Priori  

 

 
 

 .IIIبخش  
 

 ارتباط ادراک با مشعرات بطور عام ، و امکان شناخت پیشاتجربی آنها
 

 

 

 بعسه من . ه میکنیم ارائ منظم داخلیتصال اکنون با یک ا، در بخش پیشین تشریح کردیم  انفراد هبو  ابطور مجزآنچه را که 
تکیه  شمشعرات دانش ازهم و   تجربه بطور عامهم برای دانش وجود دارند که بر آنها امکان   subjective  sources  غیرعینی

 تجریبی بعنوانمیتوان را هرکدام از اینها .    apperception   ادراک ذکائی  و    imaginationتخیل   ،   senseحس    - دارد
که ، هستند  نیز پیشاتجربی یاما همه آنها عناصر و یا شالوده ها  . داده شدهدر مورد مظاهر  شدر کاربرد ، یعنی ، نگریست
ادراک حسی   دررا تجریبا    appearences  مظاهر نیابت میکند   Sense حس . ند کنتوظیف تجریبی را ممکن می ینخود ا

perception ،  در تداعی  تخیلassociation  (  و بازتولیدreproduction   ) ،  ادراک ذکائیapperception    تجریبی در آگاهی 
که  یمظاهر و  بازتولید شده    representationsمنابهایبین  تماثل  از  empirical  consciousness ( تجریبی شعور ذکائی) 

 .    recognition( باز شناسی )  تشخیص در  ،  ،  یعنی دنه اداده شد هاآنتوسط 

ر زمان ، قالب بدیهه داخلی آنها بمنزله د)   pure  intuitionر بدیهه بحت  ریشه دارند بطور پیشاتجربی د کلیه ادراکات حسی اما 
در    the selfنفس  تام   تماثل رد  ، ادراک ذکائی بحت ، یعنی رد  ترکیب بحت تخیل ، و آگاهی تجریبی رد ، تداعی( منابها 
   . منابهای ممکن کلیه 

در آن  میباید در آن به هم برسند  تا  آنها همه ای دنبال کنیم  که  نقطهآن منابها را تا  اتصال این اگر بخواهیم زمینه داخلی حال
. با ادراک ذکائی بحت شروع کنیم  میبایست،  ندکسب کن راتجربه ممکن  یکدانش برای الزم وحدت  ندبتوانین بار نخستبرای 

بطور میتوانند که در آن جذب شوند ،  نتوانند در آگاهی  ، و به کمترین حدی مورد توجه نیستند اگر اند برای ما هیچبدیهه ها 
 تماثلاز آگاه هستیم   پیشاتجربیما بطور   .د شوممکن می یشکل است که دانش اینتنها به .   مستقیم یا غیرمستقیم شرکت کنند

 .  ه منابهاکلیشرط الزم امکان یک ، بعنوان  ندتعلق داشته باشدانش ما  به بتوانند هرگز کامل نفس در رابطه با کلیه منابهایی که
 ستمیبای  لذاو  ،   واحدآگاهی  یک  به متعلق  باشند   1که همگی   ند چیزی را نیابت کنندمیتوانتا جایی  تنها ندر م آنها چون
                  د اصل متخطی وحدتمیتوانو  ، بودهدق اص پیشاتجربیاین اصل بطور . ند متصل شوچنین  باشند کهقادر  الاقل

در یک فاکر  تشعباز آنجاییکه این وحدت  .  نیزبدیهه  نتیجتا  درو متشعب است نامیده شود ، منابهای ما که در ه همه آنچ
subject    است ممکنبدیهه  هردر   تشعب یترکیبوحدت اصل یک   تأمین کننده لذا  ادراک ذکائی بحت، است  یترکیبواحد  .a

 

 

a     با یک آگاهی  واجب ارتباطی  دارای کلیه منابها . و نیاز به توجه دقیق دارد  بودهاین قضیه از اهمیتی فوق العاده بر خوردار

  منجر میشد به عمال  این بود ، می غیرممکنبالکل از آنان  شدن و اگر آگاه،  داین را نداشتنچون اگر  . ند هستتجریبی ممکن 
 .نها آ  عدم وجود شپذیر

 [ ...در صفحه بعد   a دنباله ] 

                                                           
1
  [Reading ,  with  Erdmann ,  allen andern   for   allem anderen  .]  
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 ترکیب، د گردالزم  پیشاتجربیبطور  اولی قرار باشد و اگر، د کنمیض فرپیش یا  هشامل شدیک ترکیب را  این وحدت ترکیبی
با ترکیب بحت تخیل ، بمنزله یک شرط  میشودوحدت متخطی ادراک ذکائی در نتیجه مرتبط  . باشد  پیشاتجربی میبایست هم

صورت   پیشاتجربیبطور  میتواند   د تخیلمولاما تنها ترکیب .  واحد در یک دانش تشعب هر ادغامی ازامکان  پیشاتجربی
ادراک ذکائی  ، پیش ازتخیل  بحت ( مولّد ) بنابراین اصل وحدت الزم ترکیب  . ط تجریبی ومبتنی است بر شر بازتولید ؛  دذیرپب

 . تجربه برای ص باالخ است ،  یدانش رهبرای  امکانزمینه ،  

 ؛باشد  تشعبپیشاتجربی   متوجه ادغام منحصرا   ها  بدیهه بدون تبعیض دراگر  ،  مینامیمدر قوه تخیل را متخطی  تشعبترکیب 
به نیابت ادراک ذکائی  یجذروحدت   با رابطهدر   پیشاتجربی واجب اگر بصورت نامیده میشود ، و وحدت این ترکیب متخطی 

 هرقالب بحت   ،وحدت متخطی ترکیب تخیل   ، میباشد یدانش هراز آنجاییکه این وحدت ادراک ذکائی زیر بنای امکان . د بیای
 .نیابت شوند  پیشاتجربیبطور میبایست کلیه مشعرات تجربه ممکن  توسط آن؛  و  استممکن  دانش

با ترکیب  رابطهدر ، ین وحدت همدقیقا  و ؛   است  understandingادراک   ،با ترکیب تخیل  رابطهوحدت ادراک ذکائی در 
که حاوی  وجود دارند  1دانش  پیشاتجربیاشکال بحت و ، در ادراک  پس  .  pure understanding  ادراک بحت ، متخطی تخیل

مفاهیم  ، یعنی،  هستند  categoriesاینها همان مقوالت  .  ندمیباشبا کلیه مظاهر ممکن  رابطهترکیب بحت تخیل در  واجبوحدت 
، هرچند  درابطه دار ها کلیه مشعرات حس احاوی ادراکی باشد که ب ستمیبایقوه تجریبی دانش در انسان بنابراین  . بحت ادراک 

  این ادراک تابع ، یک تجربه ممکن برای   2  بمنزله داده ها ،کلیه مظاهر  . تخیل  از طریق اش تنها توسط بدیهه و ترکیب
 شکلی بهیچو  نداده دانشی آنها هیچ اینصورت  در غیر زیرا، است  واجب براستیتجربه ممکن  بامظاهر  رابطهاین  .  ندهست

کلیه  برای و ترکیبی یقالباصل  ، یک توسط مقوالت ، ادراک بحت که باید اذعان کنیم میبنابراین  .  ندندار برای ما اهمیت
 . ند داربا ادراک  رابطه ای واجبمظاهر اینکه و  است ، تجربیات 

 ، توسط مقوالتادراک ، ی که واجباتصال  آنبرای روشن کردن یم بکوش ی ،تجریب با ، یعنی، با شروع از پایین ، حال میخواهیم 
   perception ، ادراک حسی  ادغام میشود که با آگاهیهنگامی  .است مظهر  به ما داده میشود ابتداآنچه که در . مظاهر دارد با 
دانش باشد ،  ی ازمشعر برای ما نمیتوانند ، مظهر هرگز باشدممکن  الاقل رابطه اش با یک آگاهی که ریقطاز  مگر. ) د دارنام 
بالکل هیچ ،  برای شناخته شدن وجود داردتنها  و، بوده  فاقد اعتبار عینی  خود در ذاتجاییکه آنو از  ؛  استلذا برای ما هیچ و 

اتفاق در ذهن بطور مجزا و منفرد لذا ادراکات حسی مختلف چون و ، است  تشعبحال چون هر مظهری حاوی یک  . (  است
 ای قوه میبایستبنابراین در ما  .  داشته باشند ، مطالبه میشود سدر حنمیتوانند  شاندخوکه  ، آنطورادغامی برای آنها   ،میافتند 

واسطه بالهنگامیکه ، و عمل آنرا  . مینامم     imaginationتخیل  را قوهاین . وجود داشته باشد  تشعبفعال برای ترکیب این 
 یک تصویرشکل بدیهه را به  تشعبباید میتخیل  از آنجاییکه . م نام میده    apprehension b   فهم  متوجه ادراک حسی است

  .آنها را فهمیده باشد  ،  یعنی ، ده باشدجذب کر، میبایست از پیش تأثیرات را در فعالیت خود  درآورد

 

a      [دنباله  a    از صفحه قبل... ] 

 مآگاهی از خود، بر هر تجربه خاصی ، یعنی است که مقدم   با یک آگاهی متخطی دارد  واجبرابطه ای  آگاهی تجریبی هراما 
یعنی از ، تعلق باشند م واحدهمه آگاهیها به یک آگاهی  ناست که در دانش م واجببنابراین مطلقا   .  یجذربعنوان ادراک ذکائی 

 از اینراهو   ، شناخته شده پیشاتجربیکه بطور  وجود دارد ، ( آگاهی از  ) تشعباز یک وحدت ترکیبی ، پس در اینجا   . مخود
که مکان و زمان برای  همانطوردرست   تأمین میکند ،  مربوطند تفکر بحت که به را پیشاتجربی ترکیبی احکام برای  زمینه

ادغام   3  واحد خودآگاهیدر یک  ستمیبای آگاهی تجریبی  تنوع کل که، حکم ترکیبی   . ندنمیک احکام مربوط به قالب بدیهه بحت
با کلیه  رابطهدر   "من "   مجرد د که  منابشواما نباید فراموش   .بطور عام است ما ترکیبی تفکر  نخست و ا  مطلقاصل ،  دشو

  4( آگاهی تجریبی )  باشد روشن چه این مناب  .  استآگاهی متخطی ( ی آنها را ممکن میسازد جمعکه وحدت ) منابهای دیگر 
ما  مشروط الزا ی دانش هراما امکان قالب منطقی  .  برای ما اهمیت ندارددر اینجا ،  دحتی هرگز عمال  اتفاق بیافتیا  ،  مبهم چه

 [  a پایان زیر نویس] . یک قوه  بمنزله  این ادراک ذکائیرابطه با  توسط   میگردد

 

b   این . خود ادراک حسی است ناموفق بوده اند  عنصر واجبیک تخیل  تاکنون در درک این موضوع که ن علم النفسیممارس

نه تنها تأثیرات  ها  ن اعتقاد که حسایبخاطر  دیگر بخشی ، به بازتولید  شده محدود آن قوه  ن واقعیت است کهایبخشی  به خاطر 
چیزی  بدون شک برای این منظور  . ندبوجود بیاوررا  تصویرهای مشعرات کرده تا ادغامآنها را  میکنند بلکه تأمینرا حسی 

 [   bپایان زیر نویس]   .برای ترکیب آنها  وظیفه ،  ، یعنی الزم است حسی تأثیرات صرف بیشتر از قوه دریافت
  

                                                           
1
  [Erkenntnisse  .] 

2
  [Data  .] 

3
  [Reading , with Vorländer ,   in einem einzigen    for   in einem einigen  .] 

4
  [Vorländer would omit ,  as being meaningless ,  the parenthesis : ( empirisches  Bewusstsein )  .]  
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،  وردنمیآبوجود  حسی بین تأثیراتاتصالی  کرده ونتصویری ایجاد  خود بتنهایینیز  تشعبکه حتی این فهم از  اما روشن است
آن هدایت  بعدیدر کنار ادراک حسی  پیشینیک ادراک حسی  اعادهذهن را به  کهمیداشت نوجود  غیرعینی ای زمینه که اگر
 .  استا  تجریبی صرفکه  ،  میباشدبازتولید تخیل  وهق همان این .  شکل دهده ادراکات حسی را زنجیرکل و بدین ترتیب  کرده

این منجر به اتصال معّینی ،  نده بودبهم رسیداتفاقا   که همانطور، درست  دندمیکربازتولید  یترتیب هر بااما اگر منابها یکدیگر را 
آنها بنابراین  بازتولید .  دنمیگردیهم دانشی منجر به هیچ و در نتیجه   1 تصادفی ؛  اتتجمع به ، بلکه تنها بین آنها نمیگردید

متصل  دیگری بر   در ترجیح دیگر یمناب  به  در تخیل مناب یک آن  در تطابق باکه  ، یک قاعده  ت کند بامطابق ستمیبای
  associationتداعی    است که همان چیزی قواعد  طبقبر   بازتولید  و تجریبی  subjective غیرعینیاین زمینه . گردد می

  .منابها نامیده میشود 

غیر از  یشکله بمظاهر توسط تخیل که ناممکن کند  تا نمیداشتنیز    objectiveیک زمینه عینی  حال اگر این وحدت تداعی
از  کل متصلدر یک  که مظاهر میگردیدتصادفی  کامال  ، آنگاه فهمیده شوند   وحدت ترکیبی ممکن این فهمیک  مشروط بودن به
اما کامال  ، یم باشدارای قدرت تداعی ادراکات حسی میباید ما  گرچهچون  . ند قرار بگیر خود مناسب جایدر  دانش انسانی

 اتادراک از یک تعدد میتواندآنگاه ، باشند ن قابل تداعیو اگر   قابل تداعی باشند ؛ که آنها خود باقی میماندو تصادفی  معّین نا
د ، نپیدا شو مد در ذهننمیتوان بسیاری که در آن آگاهیهای تجریبی ،  کامل شعور حسی یکبراستی  و ،  وجود داشته باشدحسی 
دلیل که همه ادراکات حسی را به یک  نای چون تنها به.  ناممکن است  اماین ا  . مخوداز و بدون تعلق به آگاهی ،  گانهجدااما 

 ای  زمینه میبایستبنابراین  .  هستم که از آنها آگاه بگویم در مورد کلیه ادراکات حسی است  که میتوانم  مآگاهی واحد نسبت میده
بر آن  که   وجود داشته باشد(  مقدم بر کلیه قوانین تجریبی تخیلمیتواند بطور پیشاتجربی فهمیده شود ،  کهآن ، یعنی)  عینی
که ما را وادار میکند ، زمینه ای   - میگردد متکی میگرددهمه مظاهر حال  یک قانون که شامل وجوب ، ، حتیباالتر و ، امکان 

 کاملاتصال  یک جامعقواعد  تابع  و  باشندقابل تداعی  ا  ذات ستکه میبای بحساب بیاوریم  ها  حسداده های  کلیه مظاهر را بمنزله
مگر در  نمیتوان آنرا یافت هیچ جا در   .آنها مینامم   affinityقرابت    تداعی مظاهر را هر  این زمینه عینی.   خود بازتولید در

، کلیه مظاهر  بر طبق این اصل  .  دباشبه من قرار است متعلق دانشی که  هربا  رابطهدر  اصل وحدت ادراک ذکائی ، 
بدون وحدت ترکیبی در  . د نق با وحدت ادراک ذکائی باشتطابدر  که، وارد ذهن شده یا فهمیده شوند  آنچنان ، میبایست استثناءبال

 .میباشد   واجب  بطور عینی  خود لذاو این وحدت ترکیبی  است ؛   غیرممکنچنین چیزی ، اتصال آنها 

ادراک حسی  هربرای است شرط الزم ، لذا  یجذرادراک ذکائی  ازی واحد ، آگاهدر یک  تجریبی های یآگاه همهوحدت عینی 
در تخیل است که  یترکیب  الزم پی آمد، دور  یانزدیک ، قرابت کلیه مظاهر  [ این میتوانیم ثابت کنیم که  پذیرشبا ] و  ؛ ممکن 
 . بر قواعد تکیه دارد  پیشاتجربیبطور 

 . میدهیم     productive   imagination  تخیل مولّد ،ما به آن عنوان ،  است پیشاتجربیقوه ترکیب یک از آنجاییکه تخیل خود 
اینکه قرابت   .تخیل نامید آن را نقش متخطی میتوان د ، را هدف نگیرمظهر  تشعبوحدت الزم در ترکیب جز  یچیزیکه تاجای

بدلیل  ]و بدین ترتیب ، بازتولیدشان بر طبق قوانین  ، یکی  پس از دیگریاز این طریق ، و ، آن تداعی آنها  همراهو ، مظاهر 
یب است ، اما عجتوسط این نقش متخطی تخیل ممکن گردد ، براستی  تنها، میباید  خود تجربه [ مختلف عواملاین  اشتمال

  . د نمیسازنبا هم را  موحد ای تجربه ، مشعرات ی ازمفاهیم هیچ چون بدون این نقش متخطی . پیشین  بحثبااینحال نتیجه آشکار 

د از آنها آگاه شوممکن  بتواند اصال   کهییجارا تا  کلیه منابهای ما  قرین یر ، الیتغپایدار و   (ادراک ذکائی بحت )   2"  من" آن  
،  مناب بعنوان، بدیهه حسی  هرکه ، شامل تعلق دارد  به یک ادراک ذکائی بحت حقیقتا  همانقدرآگاهی  هر . شکل میدهد یم  شو

 آنرا  کارکردتا  ،  به تخیل بحت اضافه شود ستاین ادراک ذکائی است که میبای  .زمان ،  یعنی  ، داخلیبحت به یک بدیهه 
بطور ،  ظاهر میشود متصل میکندکه در بدیهه  صورتیرا تنها به  تشعب ،  ترکیب تخیل  از آنجاییکه  .د کن   intellectual ذکائی
متعلقند   که، مفاهیم و با اینکه  . حسی است ا  ذاتهمواره لیکن ،  انجام گرفته پیشاتجربیبطور  گرچه ، مثلثیک  هیئتدر ،  مثال

در تخیل است که میتوانند  بکمکتنها  ، میشوند   3 عمل   وارد  ذکائی وحدت ادراک با تشعب رابطه از طریق ،به ادراک 
   .ند قرار بگیربا بدیهه حسی ارتباط 

 تشعبما  توسط آن . ای بنیادی ضمیر انسان است قویکی از لذا را مشروط میکند ،  پیشاتجربیدانش  هر که ،تخیل بحت یک 
 ، یعنی ، مفرطدو آن  .  از سوی دیگر  شرط وحدت الزم ادراک ذکائی بحت با  در میآوریم  ، در اتصال سو یک ازبدیهه را 
در   چون د ، بگیرنقرار  با یکدیگر  الزم  اتصالوساطت این نقش متخطی تخیل  در   از طریق ستمیبای، و ادراک  احساس 

هیچ تجربه ای  نتیجتا  ، و  دنمیدهرا   دانش تجریبی ی ازمشعر هیچمظاهر ،   ندهتأمین کنبراستی  گرچه ،  اولی  اینصورت غیر
در   ،د شومی ساخته مظاهر   recognition  تشخیص ، و باالخره(  بازتولید) فهم ، تداعی  که توسط ، تجربه واقعی  . را 

ی تجربه را ممکن قالب وحدتکه  است مفاهیم بعضی  ، حاوی این عناصر صرفا  تجریبی تجربه ترینباال، آخرین و   تشخیص
 قالب که منحصرا   آنجا از ،  تشعباین زمینه های تشخیص   . را دانش تجریبی( ت صح) واقعیت عینی  کلو همراه آن ، د میکنن
 [ متخطی ]  ی در ترکیبقالبوحدت  هرنه تنها متکی است بر آنها  . مقوالت هستند همان دارند ،  مد نظررا بطور عام  تجربه یک

                                                           
1
  [Haufen  .] 

2
  [das  stehende  und  bleibende  Ich  .] 

3
  [Reading ,  with  Vaihinger ,  werden  Begriffe  ins Spiel  gebracht   .] 
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  2با  رابطهدر (   فهم ، در تشخیص ، بازتولید ، تداعی) تجریبی آن   1توظیف  هر ،ترکیب  نآبه لطف ، بلکه همچنین  ، تخیل 
و   ،تعلق داشته باشند   ی ماآگاهیا حتی به   به دانش بنیادی است که مظاهر میتوانند  3این مفاهیم  بکمکچون تنها  .  مظاهر

  .به خود ما  بدین ترتیب

یم آنها را در ستمیتوانهرگز ن. یم ، خودمان وضع میکنمینامیم   natureطبیعت   که ما،  را ترتیب در مظاهر و انتظامبنابراین 
باشد  واجباین وحدت طبیعت میباید  زیرا  .ه بود نگذاشت آنجارا  هاآن ابتدا، و یا طبیعت ذهن ما ،  ما اگر که خود، مظاهر بیابیم 

 اگر دشو استوار پیشاتجربیبطور  دین وحدت ترکیبی نمیتوانچنو ؛   باشدوحدت پیشاتجربی اتصال مظاهر ، میباید نوعی  یعنی ،
ط واین شر ، و اگر ندنمیداشت قرارذهن ما  یجذر یتشخیص هایبطور پیشاتجربی در قدرت ی ن وحدتچنی غیرعینیزمینه های  که

معتبر   عینی بطوردر تجربه هستند ، همزمان بالاستثناء هر مشعری  نشناخت مکانزمینه های ا ، به این خاطر که غیرعینی
   .ند بودن

ی قدرت، بعنوان (  احساسبا قوه دریافت  تمایزدر ) در دانش  یبعنوان بداهت : ادراک را به شکلهای مختلف تعریف کرده ایم  قبال  
اکنون .  یکی هستند ، درک شوند  بکفایتوقتیکه ، همه این تعریفها  . قضاوت  براییا ، مفاهیم  ای برای تفکر ، بعنوان قوه برای

ری با بهتو تقریب  بوده ،  ترمفید این وجه تمایز   . یمتوصیف کن   faculty  of  rulesقوه ای برای قواعد    بعنوان میتوانیم آنرا
دومی دائما  مشغول بررسی  .  اما ادراک قواعد را را میدهد ،  (ای بدیهه بر) شعور حسی به ما قالبها  . آن دارد  یاساس طبیعت

مشعر ،  از دانشبه   وابسته ما  لذا الزاو ،  باشندیکه عینی در صورت، قواعد  .  کشف کندتا در آنها قاعده ای ، مظاهر است 
 یاتتعینتنها  قوانین نوع ایناما   گرچه ما تعداد زیادی از قوانین را از طریق تجربه میآموزیم ، .  lawsقوانین   نامیده میشوند 

از  پیشاتجربیبطور ،  ندمیگیرقرار  در زیر آن قوانین دیگر  4 که کلیه، ها آنترین باالو ، تر هستند باال بازهم ص از قوانینخا
بدین و ،  بخشیدهبه مظاهر قوانین را انطباق با آنها از تجربه وام گرفته نشده اند ، برعکس ، باید  . د شوصادر می خود ادراک

شارع خود  قواعد از طریق مقایسه مظاهر است ؛  بیانبنابراین ادراک چیزی بیش از قدرت  . تجربه را ممکن سازند  ترتیب
نخواهد اصوال  وجود  ، مظاهر بر طبق قواعد تشعبوحدت ترکیبی  ، یعنی ، از طریق آن ، طبیعت مگر . قانون طبیعت است 

طبیعت   5  و این ؛ ( ند هستآنها فقط در شعور حسی ما   - ما وجود داشته باشند ند خارج از میتوانن ذاتا  ،  ، چون مظاهر)  داشت
 .  استتنها در وحدت ادراک ذکائی ممکن   ، که بتواند در خود داشته باشد یچیز رهبا  ،  تجربهیک بعنوان مشعر دانش در  ، 

همین وحدت   .کلیه مظاهر در یک تجربه واحد است برای با قانون  واجبزمینه متخطی تطابق   6وحدت ادراک ذکائی بنابراین 
ادراک همان و   ،یک قاعده عمل میکند  همچون  7( وحدت  یک  بخاطرتعیین آن )   منابها ازی تشعبادراک ذکائی در رابطه با 

ی قالبو از آن امکان ، در ادراک قرار دارند  پیشاتجربیبطور ، لذا بعنوان تجربیات ممکن ،  همه مظاهر .  است قواعد قوه این
شان و در رابطه با قالب  ،دارند  قراردر شعور حسی  ، ندهای صرف هستبدیهه  ، چوندرست بهمان شکل که  ند ، میگیرخود را 

 . آن ممکن میگردند  از طریقتنها  ، 

ی آن قالبوحدت  همینطورو   انین طبیعتوق  است برای شاءادراک خود من بگوییمکه ، هرچقدر هم غلوآمیز و بی معنی بنظر بیاید 
 ، قوانین تجریبی، مطمئنا   .  تجربه ،  یعنی،  خودمورد اشاره  با مشعر است توافقو در   ، بودهصحیح بااینحال ی ادعایین ، چن

    کامل پیچیدگی درکاست که  غیرممکنبه همان اندازه  این . خود را از ادراک بحت مشتق کنند  نشاءمنمیتوانند  هرگزذاتا  ، 
قوانین بحت ادراک  خاصاما کلیه قوانین تجریبی تنها معرفات  . به قالب بحت بدیهه حسی   مظاهر صرفا  با رجوع بی پایان
ند ، پیدا میکن بسامان  تی خصوصی  مظاهر  آنها از طریق . ممکن میگردند ابتدا  ، ، و بر طبق معیارشان تحت آنها که، هستند 
قالب  با  باشند  در توافق  هوارنهایتا  هم ستمیبای ، شان تجریبی  8 قالبهای هایعلیرغم تفاوت، که همین مظاهر  همانطوردرست 

  . بحت شعور حسی 

از نظر ، ا  جذرو  نخستتجربه را  و بدین ترتیب در مقوالت ،  است مظاهر  کلیه قانون وحدت ترکیبی  بنابراین ادراک بحت
قابل  ،  یعنی ، داشتیم  مقوالت در استنتاج متخطی آنرا  استقراروظیفه  این همه آن چیزی بود که ما   .د کنممکن می، قالب آن 

بحت    مفاهیم  اعتبار عینی  . با کلیه مشعرات تجربه، توسط شعور حسی ، و ، ادراک با شعور حسی  این رابطهفهم ساختن 
  .معّین  هاآن منشاء و صحتو   ،د یقابل درک گرد ترتیببدین  پیشاتجربی

  

                                                           
1
  [Reading ,  with  Adickes ,   aller  empirische  Gebrauch     for    alle  empirischen  Gebrauchs   .] 

2
  [bis  herunter  zu  .] 

3
  [Elemente  .] 

4
  [Reading ,  with Erdmann ,  die andern alle   for  andere alle  .] 

5
  [Reading ,  with  Vaihinger ,  Jene   for  Diese   .] 

6
  [Reading ,  with Erdmann ,  also   for  aber  .] 

7
  [aus  einer  einzigen  .]  

8
  [unerachtet  der Verschiedenheit  ihrer  empirischen  Form   .] 
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Summary Representation of the Correctness of this Deduction of the  
Pure Concepts of the Understanding , and of its being the only Deduction possible 

 بحت ادراک ، و منحصر بفرد بودن آنمفاهیم  از عام به خاص خالصه در مورد صحت این استنتاج

 

 از پیشاتجربی میهامف قادر نبودیم هیچ ما، بودند  قائم بذاتی هایچیز میباید با آنها سروکار داشته باشداگر مشعراتی که دانش ما 
جدا از ) یم ؟  اگر آنها را از مشعر مشتق نموده بودیم  میآوردمفاهیم را بدست  این میبایستچون از چه منبعی  . یم داشته باشآنها 

آنها را از  اگرو .   پیشاتجربینه  ،دند شمیمفاهیم ما صرفا  تجریبی  ،( اینکه خود مشعر چگونه میتوانست برای ما شناخته شود 
 معّین  را از منابهای خود متمایزما است نمیتوانستیم خصوصیت یک مشعر خود  وندر صرفا  که ، ده بودیم کرمشتق  selfنفس 
وجود باید میمیگردد معّین داریم تفکر آنچه که در  چیز که توسط یک د که چرا نباش این زمینه ای برای ندنمیتوانست ، یعنی ،یم کن

سروکار داشته مظاهر با تنها ، اگر میباید   از سوی دیگر، اما  . باشد  تهی نباید ، ترجیحا  ، بکلی چرا و چنین منابی، داشته 
از چون  . مشعرات  ازبر دانش تجریبی  باشند   مقدم پیشاتجربیکه بعضی مفاهیم ،  میگرددبلکه الزم ، ممکن  فقطنه ،  باشیم

تشکیل مشعری را ، مظاهر  مشعرات ، بعنوانهرگز در بیرون از ما یافت نمیشود ،  شعور حسی ماصرف  تعدیلیک  آنجاییکه
 آنها باخود را میتوانیم کلیه مشعراتی که ما  نتیجتا  و ، کلیه این مظاهر ،  اینکه نگفتحال  .  استن ما در درو صرفا  که  دمیدهن

 تنها نحوه دیگر بیان این است   ، ندمیباش متماثل منمعرفات نفس  ، یعنی ، ندهست ندرون خود مدر  بالاستثناء همگی،  یماشغال کن
 هرقالب  همچنین آگاهی ممکناما این وحدت   .ادراک ذکائی واحد وجود داشته باشد  در یکمیبایست وحدت کامل از آنها  یککه 

 تعلق شکلبنابراین  .  میآیدبه تفکر   واحد یمتعلق به مشعر بصورت تشعب از طریقش ؛  مشعرات را تشکیل میدهداز دانش 
خود و   چنین دانشی ،قالب ذکائی  بعنوان  مشعر از یدانش هربر   مقدم است  به یک آگاهی واحد( بدیهه )  مناب حسی تشعب
از   1 تشعب  ترکیب  . ( مقوالت )  میآیندیکه به تفکر هنگامتشکیل میدهد ،  را ه مشعراتکلی از پیشاتجربیی قالبدانش یک 
 بحت ادراکمفاهیم  .  تجریبی هر دانشبر است ، مقدم  یجذربا ادراک ذکائی  رابطهوحدت کلیه منابها در  ،  بحتتخیل  طریق
مظاهر  اا  بمنحصر میبایددانش ما این بخاطر اینکه  و  ؛ الزم ، براستیو در رابطه با تجربه  هستند ،  بطور پیشاتجربی ممکن لذا

 تنها قرار استنیز  (  در مناب یک مشعر) و اتصال و وحدت آنها   است ،خود ما  وندردر امکان آنها  که ، دسروکار داشته باش
 دقیقا  برای الزم   و  ، بر هر تجربه ای  باشند  مقدم ستبایمی  بنابراین و وحدتی  چنین اتصال  . ند خود ما یافت شو وندر
   . یافته است تطور ،  ممکن، تنها دیدگاه  دیدگاهاز این استنتاج ما در باب مقوالت    . ش ا یقالب وجهر دآن  نامکا

  

                                                           
1
  [Reading ,   desselben   for  derselben  .]  
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The  Deduction  Of  The  Pure  Concepts  Of 

Understanding  1 

 

 ادراک بحتمفاهیم  از عام به خاص استنتاج
 

 [چاپ دوم  در   ینویس باز  بر طبق ]

 

SECTION   2. 
 

Transcendental Deduction Of The Pure Concepts 
Of The Understanding  

1
 

 

 

 

§   15  

The Possibility of Combination In General 

 
 بطور عام  ادغام  امکان

 

 

و  ؛   receptivity دریافت حسی جز نباشد چیز، هیچ ، یعنی  حسی است خالصا  که داده شود  ای میتواند در بدیههمنابها  تشعب
از نحوه تحت تأثیر قرار  بیشترکه چیزی اینبدون  ما قرار داشته باشد ، انابة  در قوه پیشاتجربیبطور میتواند قالب این بدیهه 

مقدور   حواس توسط نمیتواند برای ما  هرگز   بطور عام تشعبیک   ( conjunctio )  ادغام  اما. باشد   subjectفاکر   گرفتن
و ؛ انابة  در قوه    act of spontaneityبالبداهه است  یعمل زیرا . د از پیش در قالب بحت بدیهه حسی باشد میتوانن لذاو  شود ، 

 یادغام چهنباشیم ،  یاچه از آن آگاه باشیم   - ی ادغام هرادراک نامیده شود ،  ستمیبای، احساس  از تمایز برایچون این قوه ، 
عنوان عام   میتوان به این عمل.  ادراک  از است عملی -مفاهیم مختلف  ازیا   2 ،  بدیهه ، تجریبی یا غیر تجریبی تشعب از باشد
نکرده  ادغامکه خود قبال  را شده در مشعر  ادغامخود چیزی  برای نمیتوانیمکه ما این،  به نشانه  را داد"  synthesisترکیب  " 

 ی ازعملبعنوان .  توسط مشعرات داده شود  نمیتواند کهاست  ادغامتنها  ، منابها کلیه از بین کهاینو ، یم به نیابت بیاور باشیم 
برای و  است واحد جذرا   عمل این د کهخواهد شده مشاهبراحتی   . فاکرجز توسط خود د  ادا شونمیتواند   ، ذاتی فاکر هایفعالیت

 همواره بااینحال  د ، باشآن  نقطه مقابلبنظر میآید  که ،  analysisتحلیل   ، یعنی ، آن  تجزیهکه اینو ،   3 هر ادغامی معادل
توسط  ادغام شدهچیزی  بعنوان  تنها زیرانمیتواند تجزیه کند ، ،  نکرده باشد ادغامادراک از قبل  جاییکهچون   . مستلزم  آن است

 . داده شود انابة  به قوه  دمیدهتحلیل  جازهچیزی که ا  میتواند  ادراک

وحدت  مناب  همان ادغام  . هست نیز تشعبمفهوم وحدت  دربرگیرنده، و ترکیب آن  تشعبعالوه بر مفهوم  ، ادغاماما مفهوم 
  .باشد  هبرخاست ادغامنمیتواند از  بنابراین مناب این وحدت   a. است    synthetic unity of the manifold تشعب ترکیبی

، این وحدت  . را ممکن میسازد  ادغام مفهوم ین بارنخستبرای ،  تشعبخود به مناب  فزودنابا ، ن چیزی است که آ، برعکس 
نقشهای  بر هستند  مبتنی مقوالتکلیه  ؛  چوننیست (  10 §)  همان مقوله وحدت  است ،مقدم بر کلیه مفاهیم  پیشاتجربیکه بطور 

 .  ستاز قبل به تفکر آمده ا، وحدت مفاهیم داده شده  لذاو ،  ادغامو در این نقشها ، منطقی قضاوت 

 

 
a    از آنها میتواند بصورت تحلیلی توسط دیگری به تفکر بیاید  ییک،  نتیجتا  و آیا ، هستند  متماثلآیا منابها در ذات خود اینکه ،
، میباید  باشد نظرمورد  تشعبکه وقتی یکی ، از    consciousness  (شعور ذکائی )  آگاهی .  دظهور کن ه اینجا نیست کالی ؤس

 [   aپایان زیر نویس]  . نظر ما استمورد ( ممکن ) ترکیب این آگاهیهای صرفا  اینجا و   همواره از آگاهی از دیگری تمیز داده شود ؛
  

                                                           
1
  [What follows ,  up to p. 175 ,  is Kant's restatement of the Transcendental Deduction ,  in  B  .]   

2
  [Reading ,  with  Mellin ,    empirischen oder nicht empirischen     for   sinnlichen oder nicht sinnlichen  .]  

3
  [gleichgeltend  .] 
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کیفی   بصورت)    این وحدت باشیم در جستجویباالتر   بازهم در جایی میبایدلذا   .ند میکرا پیش فرض  ادغامازقبل  لهمقو بنابراین

امکان ادراک ، حتی در  زمینه لذاو ، وحدت مفاهیم گوناگون در قضاوت است  زمینهکه خود حاوی  چیزیدر  یعنی ،  (  12 §

 .توظیف منطقی آن  رابطه با
 

 
 

 

§   16  

The Original Synthetic Unity of Apperception 

 
 یذکائادراک  یجذروحدت ترکیبی 

 

 

نیابت  ن بهچون در غیر اینصورت چیزی در م را همراهی کند ؛  مه منابهایکلی  میبایست ممکن باشد که " من فکر میکنم "  برای
 .  است هیچ نبرای م  الاقلیا ،   غیرممکنانابة   که بگوییم میشودن ای معادلو  نیست ، آمدن  به تفکر د که اصوال  قابلخواهد آم

         با است  الزم ای بدیهه بنابراین دارای رابطه تشعب کل . بدیهه نام دارد  داده شوداز هر تفکری  پیش میتواند منابی کهآن 
است   act of spontaneity  عمل بالبداههیک انابة  اما این .  یافت میشوددر او  تشعبکه این  یفاکر هماندر " من فکر میکنم " 
از  برای تمیز آن  ، مینامم  pure apperceptionمن آن را ادراک ذکائی بحت   .  ددانسته شو نمیتواند متعلق به احساس، یعنی  ،

 original جذری یا ادراک ذکائی  ،ادراک ذکائی تجریبی 
1
 apperception ،  تولید، علیرغم است که  خودآگاهی گونه آن زیرا 

 است  چیزی  یاو در هر آگاهی ،  د باشبا کلیه منابهای دیگر  به همراهیقادر  ستمنابی که میبای)  " من فکر میکنم "   مناب
    خودآگاهیوحدت متخطی   نیزوحدت این ادراک ذکائی را   .د شوی همراه ردیگ نمیتواند با هیچ منابخود ، (  و یکسان واحد

transcendental  unity of self-consciousness   چون منابهای  .  از آن نشان داده شود پیشاتجربیدانش  پیداییمینامم ، تا امکان
.  ندداشتتعلق نواحد  خودآگاهیبه یک  که همگیاگر ، هیچکدام منابهای من نمیشدند ،  ندشده اداده بدیهه یک که در ،  تشعبم

با شرطی که تنها تحت آن میتوانند در باشند در تطابق  ستمیبایآنها  ( مه نباشآگا صورتاین  به از آنها حتی اگر)  مبعنوان منابهای
 .  آنها هیچکدام متعلق به من نخواهند بود دیگر قرار بگیرند ، چون در غیر اینصورت کنار همدر واحد جامع  خودآگاهییک 

 .  جذری وجود دارند ادغاماین  ایبرتبعات زیادی 

از طریق آگاهی  تنهاممکن میگردد و حاوی ترکیبی از منابها بوده ، بدیهه  در  داده شده تشعبیک  ادراک ذکائی تماثل کاملاین 
.  فاکر  تماثلبا   و بدون ارتباطاست  متنوع  ذاتا   که منابهای مختلف را همراهی میکند ، ، زیرا آگاهی تجریبی  . از این ترکیب 

 یمناب هبرا  یمناب تنها تاجاییکهبلکه  ،  بوجود میآید ، نه فقط از این طریق که من هر منابی را با آگاهی همراه میکنمین ارتباط ا
را در یک آگاهی واحد  ی داده شده از منابها یتشعب ، بتوانمکه آنجا  بنابراین تنها تا . ، و آگاهم از ترکیب آنها  دادهپیوند دیگر 
بعبارت  . این منابها به نیابت بیاورم [  خاللیعنی ، در ] برای خود تماثل آگاهی را در  برایم ممکن میشودکه کنم است ، متحد 
    a.  ممکن است  وحدت ترکیبی   نوعی پیش فرض  با تنها   ادراک ذکائی وحدت تحلیلی ، دیگر

 

آنها را در یک  منفکر که تمعادل است با این ، تعلق دارند  منمنابهای داده شده در بدیهه همگی بدون استثناء به  فکر کهتاین لذا 
ترکیب منابها نیست ،  ازآگاهی همان فکر خود تاین  گرچهو  ؛  کنمآنها را متحد  میتوانم الاقلیا   ، ممتحد میکنواحد  خودآگاهی

در یک آگاهی واحد را منابها  تشعب  قادر باشم  تنها تا جاییکه، دیگر بعبارت  . د میکن امکان آن ترکیب را پیش فرض لیکن
و   ممنابهایی که داردر غیر اینصورت میباید به تعداد چون  .  نماخوبآنها را متعلق به خود میتوانم همگی ،  است که مقبض کن
   . مداشته باش  وارنگ وو رنگ   متنوع  های نفس هستم آنها آگاه  خودم از

 
 

 
a     وحدت تحلیلی آگاهیconsciousness   را   بطور عام  رنگ سرخ اگر بطور مثال . تعلق دارد در ذاتشان مفاهیم عامبه کلیه

با  ادغامیا قابل  ، شدهدر چیزی یافت (  صهمشخ بعنوان یک ) که برای خود هستم   صهخصییک انابة  در حال م ،بیاورفکر به ت
به نیابت خود  رایمیتوانم وحدت تحلیلی را بپیش فرض شده  ممکن یک وحدت ترکیبی توسطتنها  ، یعنی ؛  استمنابهای دیگر 

چیزهایی دانسته میشود که ، عالوه بر آن ،  به تفکر بیاید متعلق به برای منابهای مختلف مشترک میباید بمنزلهکه  یمناب . م بیاور
منابها ( ممکن باشد  تنها میتواند ، گرچه ) با دیگر   وحدت ترکیبییک در  از قبل میبایستدر نتیجه . د چیزی متفاوت را نیز دارن

     مشترک میسازد یکه آن را مفهوم بیاورم ، فکر را به تحلیلی آگاهی وحدت ت مبتوان پیش از اینکه در آن باشد ،  به تفکر آمده
a  conceptus  communis  . توظیف ادراک  هر ست به آنکه میبای، است  نقطهترین باالبنابراین   ادراک ذکائی وحدت ترکیبی

  .ادراک است  خود براستی این قوه ادراک ذکائی  .فلسفه متخطی را ، آن  در تطابق باو ، منطق  کل، حتی  هیمدبرا نسبت 
 [ a   پایان زیر نویس ] 

                                                           
1
  [ursprüngliche  .] 
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تقدم دارد   که ،  استخود ادراک ذکائی  زمینه تماثلبنابراین  ، بطور پیشاتجربی   1ه ،  تولید شدبدیهه ها  تشعبترکیبی وحدت 
 صورت، و بدین  دهو نمیتواند از آنها وام گرفته ش،  رددر مشعرات قرار ندااما ادغام   . من معین  هر تفکربر  پیشاتجربیبطور 

جز قوه نیست که خود چیزی ادراک ،  برایاست تنها  مشغله ای این ، برعکس  . شودادراک  مقدما  وارد، از طریق احساس ، 
کل در  است اصل ترینباال  اصل ادراک ذکائی . وحدت ادراک ذکائی  تحت ی داده شده منابها تشعبو بردن ،  پیشاتجربیادغام 
   . دانش بشری حیطه

 بدیهه تشعب برای ترکیبیک  لزومنهایتا   تحلیلی ؛  لذاو   است متماثل یحکم، براستی ، ذکائی خود  ادراک واجباصل وحدت 
بمنزله ، " من "   توسطچون  . به تفکر بیاید  نمیتواند  خودآگاهی تماثل کامل و شامل که بدون آن ، آشکار میکند را  داده شده 

 و تنها ؛  دمیتواند تشعبی داده شو ،  است" من " از  متمایزکه ،  ای تنها در بدیهه  نمیشود ؛  هداد تشعبچیز مهیچ ،  بسیط مناب
داده  چنانکه هست تشعبتمام   خودآگاهیاز طریق که در آن  یادراک  . یدایببه تفکر واحد میتواند  ادغام در یک آگاهی بواسطه
از نفس  نم.  د بروحواس  سراغ ستبدیهه میبای برایو ، فکر کند تادراک ما تنها میتواند  ؛   intuitiveی بدیه  خواهد شد،  دمیشو
 منابهای بالاستثناءآنها را همه زیرا  ، مآگاه میشوندبدیهه داده یک در  نبه م منابها که تشعببا  بصورت متماثل در رابطهخود 
بطور  م خود نم، که اینگفتن میشود به  بالغاین  . میفهمم یک بدیهه واحد  گانتشکیل دهند بعنوانآنها را  بدین نحوو نامیده ، خود 

تحت آن کلیه منابهای که   - که نامیده شود وحدت ترکیبی جذری ادراک ذکائی   - از یک ترکیب الزم منابها آگاهمپیشاتجربی 
   .آورده شوند آن  تحت ترکیبیک توسط  ابتدا همچنین آنها میباید اما  داده شده به من میبایست قرار بگیرند ،

 
 

 
 

 

 

§   17  

The Principle of The Synthetic Unity Is the Supreme 
Principle of all Employment of the Understanding 

 
  است توظیف ادراک هر عالیترین اصل اصل وحدت ترکیبی

 

 

بدیهه  تشعب کلاست که  ن، بر طبق علم الجمال متخطی ، ایبا شعور حسی اش  در رابطه ای بدیهههر برای امکان  اعلیاصل 
بدیهه  تشعب کلن است که ، ایبا ادراک  رابطه اشدر ، امکان ن هما اعالیاصل  . ی مکان و زمان باشد قالبشروط  تابعمیباید 

 یتابع اولآنها  ند ،میشوبدیهه به ما داده  تشعبمنابهای متا جاییکه   a .ی ادراک ذکائی باشد جذرمیباید تابع شروط وحدت ترکیبی 
چون بدون چنین  . تابع دومی   ندرا بدهدر یک آگاهی واحد شدن اجازه ادغام  ستمیبای یکهتا جایهستند ، اصول از این دو 

 "من تفکر میکنم "  ادراک ذکائی عملدر ،  منابهای داده شده یا دانسته شود ، زیرا آمدهادغامی هیچ چیز نمیتواند به تفکر 
 . فهمیده شوند   در یک خودآگاهی واحد  باهم  ندقادر نیست لذاو   هبودن کمشتر

  مشعر یک و   با یک مشعر ؛  منابهای داده شده  تعّینم هطراب براست  مبتنیاین دانش  . قوه دانش است ، عام  تعبیر به ادراک ،
object وحدت  طلب میکندمنابها  متحد کردن هر حال . متحد میگردد   داده شدهیک بدیهه  تشعب  شهمان است که در مفهوم

اعتبار  لذاو  تشکیل میدهد ،  را در نتیجه تنها وحدت در آگاهی است که ارتباط منابها با یک مشعر .  را آگاهی در ترکیب آنها
 . امکان ادراک  خوددقیقا  است متکی  ن بر آنو بنابرای ؛ و این واقعیت را که آنها دانش هستند  راعینی آنها 

 ، میباشدهمزمان بکلی مستقل از کلیه شروط بدیهه حسی  نیزو ،  بوده متکیش کل توظیفبر آن نخستین دانش بحت ادراک که  پس
  [تنهایی به ] هنوز  بدین ترتیب  قالب صرف بدیهه خارجی حسی ، مکان ،  . ی ادراک ذکائی است جذراصل وحدت ترکیبی 

   . را تأمین میکندممکن  یبرای دانش پیشاتجربیبدیهه  تشعبتنها    دانش نیست ؛

 
 
a    ندهستمنفرد   ، منابهای ی که در خود دارندتشعببا همراه  ، و بنابراین،  بودهبدیهه ،  و تمام اجزاء آنها، مکان و زمان        
 معلوم شود یک آگاهی واحد  آنها از طریق قرار باشد نیستند که صرف مفاهیم آنهانتیجتا  ( . متخطی  علم الجمالرجوع شود به ) 
  ، وجود دارند واحد یمنابها در منابتعداد زیادی از  معلوم میگردد که آنها ، از طریقبرعکس  . د وجود دارمنابها تعدادی از در 

چنین  منفرد بودن .  یجذرحال در عین و   است بنابراین ترکیبی  وحدت آن آگاهی . مرکب هستند  لذا ؛  مناب و در آگاهی از آن
 [ a پایان زیر نویس ] .  (  25 §رجوع شود به  )  که نتایج مهمی همراه دارد   شده است معلومبدیهه هایی 

 

                                                           
1
  [Reading ,  with  Vaihinger ,  hervorgebracht   for  gegeben   .] 
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 تشعباز  تعّینم ادغامید ، و بدین ترتیب بطور ترکیبی کرمیباید آنرا ترسیم ( یک خط  مثال   )برای شناخت هر چیزی در مکان 
؛ و توسط این ( خط یک   همانطور که در مفهوم)  دباشوحدت این عمل همزمان وحدت آگاهی  کهبطوری، داده شده بوجود آورد 

 یگاهی بنابراین شرطآوحدت ترکیبی   .برای نخستین بار شناخته میشود (   تعّینم یمکان )وحدت در آگاهی است که یک مشعر 
شرطی است که بلکه الزم دارم ، شناخت مشعر  نیست که من خودم در یشرط صرفا   . ی دانش ربرای ه  است   objectiveعینی 

در یک  تشعب ین ترکیب ، ادر غیاب  ، وااّل   چون .  شودمشعری ببرایم قرار بگیرد تا بتواند  یستمیبا ای بدیهه تحت آن هر
 . د شنخواهد متحد   آگاهی واحد

چون چیزی .  خود همانطور که قبال  گفته شد تحلیلی است ،  میسازد یوحدت ترکیبی را شرطی برای هر تفکر گرچه این حکم
 را آنها من شرطی باشند که تنها تحت آن میتوانآتابع  ستمیبای داده شدهدر هر بدیهه  ی منبیشتر از این نمیگوید که کلیه منابها

در یک ادراک ذکائی واحد  هادغام شدترکیبا   بصورتآنها را  توانم بو بدین ترتیب  ه ،منتسب نمود متماثلبه نفس بعنوان منابهایم 
 .  بفهمم  "من فکر میکنم "   1توسط عبارت عام  

 از طریق  که ادراکی در موردبلکه تنها   ، استممکن صادق  ادراکدر مورد هر  این اصل نباید چنین برداشت کرد کهلیکن 
 میتواند اشخودآگاهی  از طریقادراکی که  .  داده نشده باشدی تشعبم چیز  هیچ، " من هستم " در مناب  ، ادراک ذکائی بحت آن 

مناب وجود داشته آن همزمان مشعرات میباید  شمناب از طریق باید گفت ،  که، ادراکی   -بدیهه را برای خود تأمین کند  تشعب
و ،  کردهفکر تبرای ادراک انسانی که صرفا    .عمل خاص ترکیب بدیهه  نخواهد داشت یک نیاز به برای وحدت آگاهی    -باشند 

 واجب شبرای چنانآنو ،  بودهاصل ادراک انسانی  براستی نخستین . است  ضروریآن عمل هرچند ،  میآوردچیزی را به بدیهه ن
که آنچه  راز هیا   است یبدیهکه خود  یآنچه از  ، یم شکل دهدیگر  ادراک ممکن از هیچکه ما نمیتوانیم کمترین فهمی   است
  . مکان و زماندر  همانبا   استتفاوت م  که در نوع  باشد بدیهه حسی از زیر بنایی شکلیک دارای بتواند 

 
 

 
 
 
 

 

§   18  

THE Objective Unity of  Self-Consciousness 

 
 خودآگاهی    وحدت عینی
 

 

بنابراین  . مشعر متحد میگردد  ی ازیک بدیهه در مفهوم تشعبکل  از طریق آنن وحدتی است که آوحدت متخطی ادراک ذکائی 
حس  از است یتعّینکه  آگاهی متمایز گردد ،    subjective غیرعینیاز وحدت  ستو میبای نامیده میشود ،   objective عینی
مربوطه  تشعباز  ا  آیا بتوان تجریب . تجریبی داده میشود  بصورت[ عینی ]  ادغامبدیهه برای چنین  تشعبکه توسط آن   -داخلی 

 از طریق تجریبی آگاهی ، بنابراین وحدت  . تجریبی  وضعیت یا شروطبه  دارد توالی آگاه گردید بستگیمبصورت همزمان و یا 
در زمان ، صرفا  بعنوان بدیهه بطور   بحت بدیهه قالباما  . و تماما  احتمالی ، یک مظهر  هب معطوف است خود، تداعی منابها 

چیز آن با  بدیهه تشعبرابطه واجب تابع وحدت جذری آگاهی است ،  فقط از طریق  ،  میباشد داده شده یتشعبکه حاوی ،  عام 
وحدت  صرفا   .  ترکیب تجریبی است پیشاتجربیترکیب بحت ادراک که زمینه  از طریق  همینطورو ،  " فکر میکنم تمن "  واحد
از نوع اول  مشتق صرفا   بعالوهو ، که اینجا مورد بحث نیست   وحدت تجریبی ادراک ذکائی ، ؛  اعتبار داردعینی   بطور یجذر
 ،  ددهمییک معنی را  ای کلمه، نفر  برای یک، بطور مثال  . د دار  غیرعینیتنها اعتبار  ، در عمل است  معّینط وشر تحت

واجب و  بطور ،  در رابطه با آنچه که داده شده است ، وحدت آگاهی در چیزی که تجریبی است  برای دیگری معنایی دیگر ؛ 
 .نیست معتبر   جامع

 

 

 

  

                                                           
1
  [ allgemeinen Ausdruck  .]  
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§   19 

The Logical Form of all  Judgments consists in the Objective 
Unity of the Apperception of the Concepts which they contain 

 
 وحدت عینی براست  مبتنی  کلیه قضاوتها قالب منطقی

 نددرون خود دار مفاهیمی که ذکائیادراک 
 

 

.  مناب رابطه بین دو مفهوم است ،  آن ند کهمیگویآنها   . نبوده ام ندمیدهاز قضاوت تعبیری که منطقیون  هرگز قادر به پذیرش
  ، استدق اقضاوتهای قاطع ص برایتنها    در هر صورتکه   -م بحث نمیکن چیست تعبیر این اینکه نقصاینجا با آنها در مورد 

سهوی که ، ( قضاوت ها  نه مفاهیم  بلکهبین  هستند  ای حاوی رابطهآخری این دو )  انفصالیقضاوتهای افتراضی و  براینه 
  .رابطه ادعایی مبتنی بر چیست نمیکند  معّین تعریف آن که  اشاره کنم به این  تنها است کافی  a.  در پی داشتی سختعواقب 

، که به ادراک تعلق دارد ، را آنو ،   دادهرا مورد بررسی قرار  یقضاوت هردر  اده شدهد  1دانش های  رابطهاگر دقیقتر اما 
 قضاوتیم که میبین ، هستند   subjective  غیرعینیکه تنها دارای اعتبار   ،از رابطه بر طبق قوانین تخیل مولد متمایز کنیم 

از این همان منظور .  ده میشوند آورادراک ذکائی   objective  عینی به وحدت  داده شدهکه دانشهای  نحوه ایجز  نیست چیزی
داللت  . کند  تمایزم  غیرعینیرا از  ی داده شده وحدت عینی منابها شده است تا بکار گرفته  . است"  هست "   2ربط   عامل

لذا  ، تجریبی   خود قضاوت اگرحتی بخوبی اعتبار دارد  . و وحدت واجب آن ، ی جذرآنها با ادراک ذکائی  دارد بر رابطه
تعلق به یکدیگر  در بدیهه تجریبی الزاما  منابها این در اینجا نمیگوییم که " .  اجسام وزن دارند " مثال  حکم   احتمالی باشد ، شبیه

تعّین  لواص در تطابق با ،  ، یعنی دنتعلقمبه یکدیگر  ها ادراک ذکائی در ترکیب بدیهه واجبوحدت  بخاطربلکه آنها ،  ند دار
اصولی که همگی از اصل بنیادی وحدت متخطی ادراک   -کسب گردد  توسط این منابها تواندبدانش تا جاییکه ، عینی کلیه منابها 

رابطه ای که دارای اعتبار عینی  ،  یعنی،  دپیدا میشواز این رابطه قضاوتی تنها به این طریق است که  . شده اند   ذکائی مشتق
مانند   -متمایز گردد   دارد  غیرعینیهمان منابها که تنها اعتبار بین  ای از رابطه بوضوحمیتواند   و بدین ترتیببوده ، 
اگر جسمی را بلند کنم "   همه آنچه که میتوان گفت این است که،  مورد اخیردر   .د متصل هستنن تداعی وانیق طبقکه بر هنگامی

 "  آن جسم سنگین است" ن گفتن آنکه  بنابرای . " آن جسم سنگین است "  ،نه آنکه  ؛   "احساسی از سنگینی خواهم داشت ، 
که آن ادراک حسی تکرار   هر چند بار هم ند ، بوده ا با هم همراه مان این نیست که دو مناب همیشه در ادراک حسی گفت صرفا  
  .فاکر  ی برایتحالهر صرفنظر از  ،  ادغام شده اندن است که آنها در مشعر ای میمیگویآنچه که  شود ؛ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
a   ؛  و گرچه  قاطع  قیاسهای  به تنها مربوط میشوند    قیاس منطقی  های چهارگانهصورت  بارهدر   موجود تعالیم مفصل  

                               یواسطهب  استنتاجات مخفیانه  دخالت به کمک ،  ایجاد مصونیتبرای   مصنوعی روشیک چیزی بیش از  براستی
( consequentiae  immediatae )  ظاهر که تعداد بیشتری  انواع این و  ، نیستند   بحت منطقی ن مقدمات یک قیاسمیادر

آن موفق  که ابداع کنندگاناگر  میشد ، مواجه   یمالحظه اقابل ن اقبال بسختی با چنی ایند ، نصورت اول وجود دار ازاستنتاج 
، چیزی که تعلیم   -د باشنر قابل تقلیل به آنها گکه تمام انواع دی، را در چنین مقام ممتازی قرار دهند  قاطعنمیشدند تا قضاوتهای 

 [ a  نویس زیر پایان]  . است  غلطنهایتا   ،   ( 9 § )  بر اساس

  

                                                           
1
  [ Erkenntnisse  .] 

2
  [ Verhältniswörtchen  .] 
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§   20  

 

All Sensible Intuitions are subject to the Categories, as Conditions  
under which alone their Manifold can come together in one Consciousness 

 
 یک آگاهی واحد آنها در  تشعب تجّمع برای بمنزله شروط انحصاری،  هستند تابع مقوالت  حسی های بدیهه کلیه

 

 

زیرا بهیچ شکل دیگری وحدت بدیهه  ی ادراک ذکائی است ، جذر ما  تابع وحدت ترکیبیالزادر یک بدیهه حسی  داده شده تشعب
تحت یک ( مفاهیم  چهچه بدیهه ها باشند )  داده شدهمنابهای  تشعبادراک که توسط آن  ی ازنقشآن اما  ( .  17 §)  نیستممکن 

تا جاییکه در یک بدیهه ،   تشعببنابراین تمام آن ( .   19 §)  د ، نقش منطقی قضاوت است نده میشوآورادراک ذکائی واحد 
یک آگاهی واحد   در  از اینراهو  ،  گردیده نعیبا یکی از نقشهای منطقی قضاوت م رابطهدر  ، داده شده باشد  واحدتجریبی 

بکار گرفته میشوند  داده شده  بدیههیک  تشعبتعّین  درکه زیرا ، ن نقشهای قضاوت هستند یممقوالت دقیقا  ه حال . آورده میشود 
 .تابع مقوالت است  ما  الزا داده شده  بدیههدر یک  تشعب ،  در نتیجه ( .  13 §)  
 
 
 

 

 

§   21  

Observation 

 
 تأمل

 

 

متعلق به وحدت  صورتب ،توسط ترکیب ادراک خود مینامم ، به نیابت میآید ،  آناز که آنرا بدیهه  یک محتوا در،  تشعبیک 
 یک مقوله نشان میدهد که آگاهی تجریبی از [ یک  نیاز به] این  لذا   a . دشومی یعملتوسط مقوالت  و این  ؛ خودآگاهی واجب
، درست به همان شکل که بدیهه تجریبی تابع  است بحت خودآگاهیتابع یک  پیشاتجربیبطور  واحد بدیهه یکدر  داده شده تشعب

استنتاج  یک ازی شروعبنابراین در قضیه فوق .   دگیرصورت می پیشاتجربیبطور  ا  ایض، که  میباشدیک بدیهه حسی بحت 
مستقل از  دارند ،  تنها در ادراک منشاء خود رااز آنجاییکه مقوالت ، و در این استنتاج   مفاهیم بحت ادراک ایجاد شده است ؛

معطوف کنم توجه را میبایست و ، کنار گذارده میشود بدیهه تجریبی داده برای یک  تشعبکه  را لیآن شک الزم است ، احساس 
شکلی که بدیهه  ، از (  26 §)  در ادامه   .میشود بدیهه  ، واردو توسط ادراک مقوله ،  از حیث ،وحدتی که آن به  منحصرا  

از  (  20 §بر طبق   ) مقوله  نیست  که  چیزی غیر از آن شوحدتکه  نشان داده خواهد شدد ، داده میشوتجریبی در شعور حسی 
مقوالت در رابطه  پیشاتجربیاعتبار  نشان دادن از راه  ، تنهاپس   .میکند  تجویزبطور عام  داده شده  یک بدیهه تشعبقبل برای 

  . دبه هدف خویش بطور کامل خواهد رسی، استنتاج  های ما با کلیه مشعرات حس

به بدیهه  قرار استه کی تشعبکه  ، یعنی ،  خصوصیتاین  کنار گذاشت ،  میتواندارد که نوجود  خصوصیتیاما در اثبات فوق 
 . است  ، اینجا نامعیند رگیصورت میچطور چنین چیزی  . و مستقل از آن داده شود ، پیش از ترکیب ادراک  میبایست بیاید

ات داده مشعر الزم نیستآسمانی که  یکادرا، بطور مثال )  باشد خود بدیهیکه   یمبیاورفکر قرار بود ادراکی را به تچون اگر 
مقوالت در آنگاه  ، ( ند  شویا تولید   شدهداده  مشعرات خودشان میبایدمنابش  از طریقبلکه  ،  شده را برای خود به نیابت بیاورد

یعنی ،   تفکر ،  بر است مبتنی شهستند که تمام قدرت یقواعد ادراک صرفا  آنها .   بی معنی میشدند کامال  رابطه با چنین دانشی 
  -  میآوردبه وحدت ادراک ذکائی  ، شده که از جایی در بدیهه به آن داده ، را  تشعبآن ترکیب یک  توسطعملی که  بر کیمت

 ستکه میبای، بدیهه را ، یعنی  را ، دانش مضمون و تنظیم میکند  ادغام، بلکه صرفا   هیچ چیز نمیداند مستقال  قوه ای که بنابراین 
ادراک ذکائی را تنها توسط  وحدت پیشاتجربیمیتواند بطور که  ، را ما ادراک  وصیتاین خص .د به آن داده شوتوسط مشعر 

چرا ما تنها این نقشهای  که داد توضیح بیشتر همانقدر میتوان  ،  ، و دقیقا  بهمان صورت و با همان تعدادمقوالت ایجاد کند 
 .تنها قالبهای بدیهه ممکن ما هستند   چرا مکان و زمان یا  ،را داریم  انقضاوت و نه دیگر

 
 
a    این وحدت بدیهه همواره در خود .  میشودمشعر داده یک که توسط آن ،  بدیهه دهبه نیابت آم بر وحدت مبتنی است ایناثبات

 [   a نویس زیر پایان] . با وحدت ادراک ذکائی  تشعبارتباط این  شاملاز قبل  لذاو  داده شده است ،بدیهه  تشعبیک ترکیب  حاوی
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§   22  

The Category has no other Application in Knowledge  
than to Objects of Experience 

 
 ندارد تجربه مشعرات مورد در از غیر دانش در کاربردی هیچ مقوله

 

 

اول ، مفهوم که :  را دخیل میکنددو عامل   دانش.  نیستند  یکیبنابراین بهیچوجه  یک مشعردن یک مشعر و شناختن آورفکر به ت
بدیهه ای هیچ چون اگر  . که توسط آن داده میشود ، و دوم ، بدیهه   ؛  (  لهمقو)  میآیدتوسط آن یک مشعر بطور عام به تفکر 

 هر فاقد، اما  باشدتا جاییکه قالب آن مد نظر ،  دگردیک تفکر میهنوز براستی ، مفهوم  با مفهوم داده شود تناظردر نتواند 
 وجود چیزیهیچ ،  دانم توانم بمیتا جاییکه .   نخواهد بودو هیچ دانشی در مورد هیچ چیزی توسط آن ممکن ،  هبود یمشعر
 تنها،  هنشان داد علم الجمالهمانطور که ، حال  . بتواند در مورد آن بکار رود  متفکرکه   ،باشد  هداشت وجود و نمیتواند،  نداشته

برای ما  میتواند، توسط یک مفهوم بحت ادراک ، تفکر یک مشعر بطور عام ، در نتیجه ؛  بدیهه ممکن برای ما حسی است 
است یا بدیهه ( مکان و زمان ) بدیهه حسی یا بدیهه بحت  .  ها مشعرات حس  با مرتبط شودمفهوم آن که تنها تا جایی بشوددانش 

بدیهه بحت تعّین  از طریق  .زمان  بعنوان واقعی در مکان و، از طریق احساس ، د نیابت میآیبه تجریبی از آنچه که بالواسطه 
آیا  بمنزله مظاهر ؛  ، اما تنها در رابطه با قالب آنها، مانند ریاضیات  کنیم ، کسب  در مورد مشعراتدانش پیشاتجربی  یممیتوان
به مفاهیم ریاضی بنابراین  .  استمعّین نا ، هنوزد نقالب به بدیهه بیای وجود داشته باشند که میبایست در این دمیتواننی هایچیز

 به ما ند در تطابق با قالب آن بدیهه بحت حسیاجازه میدهکه چیزهایی وجود دارند که  فرضمگر با این ،  دانش نیستند  تنهایی
  -(  احساس با همراه یمنابها، یعنی ) ند که ادراک حسی باشند داده میشو تا جایی در مکان و زمان هاچیز حال . ارائه شوند 

بکار میروند  پیشاتجربیحتی وقتیکه در مورد بدیهه های ، م بحت ادراک اهیمف، در نتیجه  .  تجریبیانابة  از طریق تنها بنابراین
بتوانند در   -توسط آنها مفاهیم بحت هم  بطور غیرمستقیم  لذاو   -که این بدیهه ها دانش میدهند تا جایی ، همچون ریاضیات ، 

به بار ما  برای در مورد چیزها  دانشی هیچ مقوالت ،[ بحت ]  کمک بدیهها بنابراین حتی ب.  ند نافذ شومورد بدیهه های تجریبی 
آنها تنها برای امکان دانش بعبارت دیگر ، . چنین میکنند   بدیهه تجریبی مورد در شانممکن  تنفیذ  تنها از طریقآنها  ند ؛ نمیآور

بعنوان ، مقوالت :  ین است انتیجه بحث بنابراین   . است که ما تجربه مینامیم  چیزیو چنین دانشی آن  تجریبی خدمت میکنند ؛
 . بشوندتوانند مشعرات تجربه  ممکن بمگر در رابطه با چیزهایی که ، کاربردی ندارند نوع هیچ ، تأمین کنندگان دانش 

 
 
 

 

 

§   23  

 

میکند ، درست معّین چون حدود توظیف مفاهیم بحت ادراک را در رابطه با مشعرات  دارای بیشترین اهمیت است ؛ قضیه فوق 
بعنوان شروط منحصر ،  مکان و زمان  . د کر معّین را  ما متخطی حدود توظیف قالب بحت بدیهه حسیعلم الجمال که  همانطور

این  یورا .  برای تجربه فقط و لذا ، ند دارناعتبار های ما  از مشعرات حس برای غیرما ،  بهمشعرات داده شدن بفرد امکان 
مفاهیم بحت .  ندارند  یواقعیت ها هیچآن ورایو ، ند پیدا میشو ها  چون تنها در حس نمیکنند ؛  نیابتحدود آنها هیچ چیز را 

نباشد ،  چهباشد  ماچه این بدیهه شبیه بدیهه  ،  بطور عام  مشعرات بدیههبه تسری پیدا میکنند و ، ند آزاداین محدودیت  از ادراک
بعنوان آنگاه زیرا .  ندارد برایمان فایده ای   مابدیهه حسی  یورا  اما این گسترش مفاهیم.  حسی باشد و نه ذکائی تنها  بشرطیکه

آنها .  ند یا خیراآیا ممکن  که کنیمقضاوت  شانند که در مورد مشعرات را قادر نمیکنو حتی ما ه ، مفاهیم مشعرات تهی بود
وحدت ترکیبی ادراک بتواند  شکه در مورد  دست نداریم مزیرا ما بدیهه ای د، بدون اعتبار عینی ، تفکر هستند  صرف قالبهای
تنها بدیهه حسی و   .د کنمعّین را  یمشعر  رفتنبکار ن ایو با   ، هرفتبکار ، محتوای این قالبها را تشکیل میدهد  کلکه ، ذکائی 

  1.  ببخشد   و معنا محتواتجریبی ما میتواند به آنها 

 هتوسط همه مسنداتی ک  به نیابت بیاوریممیتوانیم براستی آنرا  ، دشوداده بدیهه غیر حسی  ی از یکاگر فرض کنیم که مشعر
و در مکان   حجم ندارد کهیعنی  ؛  بدیهه حسی را ندارد خوردرکه آن هیچیک از خصوصیات   ندهست فرضپیش  مدلول در
هیچ  اما  .و غیره ،   دیافت نمیشودر آن ( ت در زمان  اتعّین توالی) ی  غییرهیچ ت که ،  دوام آن یک زمان نیست که نیست ، 
که قادر اینبدون  ، م که بدیهه یک مشعر چه چیزی نیست بگوی صرفا   صورتاگر که به این  داشتنخواهد  وجود یدرست دانش
 دارمتفکر  در خود که مشعری که توسط مفهوم بحت نشان نداده ام   آنگاهزیرا .  م محتوای بدیهه چه چیزی هست یم بگوییباش

 باره اشکه بدیهه ما در  بگویم قادر باشمتنها و  ،  نمکمفهوم ارائه آن با  تناظربدیهه ای در  مکه بتواناینحتی ممکن باشد ، بدون 
[ بطور عام ] که برای چنین چیزی ، ست این ا دقرار بگیرتوجه  موردهمه  میباید در رأساما چیزی که در اینجا .  د صدق نمیکن

                                                           
1
  [ Sinn  und  Bedeutung  .] 
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را برای آن بکار ببریم   substance مفهوم  جوهربطور مثال نمیتوانیم .  نیست  تنفیذقابل  هم همه مقوالتبین از  مقوله حتی یک
که بدیهه تجریبی مگر تا جاییچون  .  مسند صرفهرگز و نه وجود داشته باشد میتواند  بعنوان مسندالیهی که معنای چیزبه ، 
وجود از تفکر  با چنین قالبی تناظردر چیزی  اصوال   که آیا امکان دارد که ، نمیدانمگذارد بی را برای این کاربرد در اختیار ردمو

 . خواهد آمد در این باره بیشتردر ادامه اما .   یا خیر داشته باشد

 

 

 

 

 

§   24  

The Application of the Categories  
to Objects of the Senses in General 

 
 بطور عام ها  مشعرات حس در مورد مقوالت کاربرد

 

 

، چه این بدیهه از آن خود ما باشد یا با مشعرات بدیهه بطور عام مرتبط میشوند  ، صرف ادراک از طریق ، مفاهیم بحت ادراک
هیچ بتنهایی  اکه توسط آنه ، تفکر هستند صرف قالبهای، ین دلیل ادرست به ،  امامفاهیم .  بشرطی که حسی باشد تنها دیگری ، 
زمینه  به این خاطرو ، د مربوط میشودر آنها تنها به وحدت ادراک ذکائی  تشعبترکیب یا ادغام .  ی شناخته نمیشود عینممشعر 

نیز و  استمتخطی  همزماناین ترکیب  در نتیجه.  بر ادراک  باشد  یتکم یین دانشچنتا جاییکه ،  است پیشاتجربیامکان دانش 
        انابة  قوه حسی دریافت تواناییبه است بسته واکه ، وجود دارد  پیشاتجربیاما چون در ما نوعی بدیهه حسی .  ی ا  ذکائبحت
ق با تطابدر  ، میباشد   داده شده هایمناب تشعب از طریقحس داخلی به تعیین قادر ، بداهت  ، بعنوانادراک ، ( شعور حسی ) 

همان شرطی   - پیشاتجربیبدیهه حسی  تشعبوحدت ترکیبی ادراک ذکائی  به تفکر آوردن ایضا  و  ، وحدت ترکیبی ادراک ذکائی
، تفکر هستند  صرف قالبهای ذاتا  که ، مقوالت  از این راه.  آن باشند  تحت ستمیبایالزاما   ما مشعرات بدیهه انسانی همهکه 

نها این مشعرات با اینحال ت.  در بدیهه داده شوند به ما در مورد مشعراتی که میتوانند  تنفیذ،  یعنی ، ند کسب میکنواقعیت عینی 
   . داشته باشیم  پیشاتجربیمظاهر است که ما میتوانیم بدیهه  ازچون منحصرا   ،  مظاهر هستند

نامیده  synthesis   figurative  یتمثیلترکیب ، میتواند  است ممکن و الزم پیشاتجربیکه بطور ، بدیهه حسی  تشعبین ترکیب ا
به   یک بدیهه بطور عام تشعبدر رابطه با  صرف که در مقوله  ترکیبیاز  تمایز آن  جهت،    ( synthesis  speciosa )شود 
بطور  چون فقطنه   ، آنها متخطی هستند دو هر .   ددار نام  ( synthesis  intellectualis )توسط ادراک    و ادغام،  میآیدتفکر 

 . نیز دیگر پیشاتجربیدانشهای ن امکان شارطیبلکه بعنوان  ،  1  صورت میپذیرند پیشاتجربی

حدت متخطی که در مقوالت به وبه ، ، یعنی ی ادراک ذکائی جذربه وحدت ترکیبی  صرفا  معطوف شود اگر ،  تمثیلیاما ترکیب 
همان   Imaginationتخیل  .  ترکیب متخطی تخیل  ، نامیده شودتمایز از ادغام ذکائی صرف  ، بخاطر ستمیبای آنگاه،  میآیدتفکر 
شرط  بخاطر ،تخیل ، چون همه بدیهه های ما حسی هستند حال    .برای مشعری که خود حضور ندارد  در بدیهه است انابة  قوه

اما .   sensibilityبه شعور حسی   متعلق است بدهد ، به مفاهیم ادراکرا متناطر  بدیهه ایمیتواند که تنها تحت آن  غیرعینی
قادر به تعیین حس  لذاو  ،تعیین شونده صرفا   ،حس  مانندتعیین کننده است و نه ، که ، بداهت  باشد برای یبیان شترکیب تاجاییکه
 بطور حس را  است که قوه ایتا آن حد ق با وحدت ادراک ذکائی ، تخیل تطابدر  با قالب آن رابطهدر  پیشاتجربیبطور 

این   . دباشترکیب متخطی تخیل  ستمیبای ،  تطابق میکند با مقوالتکه  ،  های آن و ترکیب بدیهه تعیین میکند ؛  پیشاتجربی
  -دیگر آن  تنفیذاته همزمینه  بدین ترتیبو   -  است آن مقدم تنفیذو   ؛ بر روی شعور حسی  است ادراک  2عمل  یک  ترکیب

میگیرد ، بدون  انجامکه تنها توسط ادراک ،  از ترکیب ذکائی ، متمایز است   تمثیلی بعنوان.   مادر مورد مشعرات بدیهه ممکن 
که ترکیب ،  یل بازتولیداز تخیّ  تمایز آن جهت، م یمینامنیز ل مولد گاهی آنرا تخیّ ، تخیل بداهت است  کهاز آنجایی.   کمک تخیل

دانش امکان  در توضیح  سهمی بدون هیچ  لذاو  ،  associationقوانین تداعی  یعنی ، تابع قوانین تجریبی است ،  تماما  آن 
    . نه فلسفه متخطی ، دمیگیرقرار  علم النفس  هحیطدر  ترکیب بازتولیدی  .  پیشاتجربی

 

 

 

                                                           
1
  [Reading ,  with Erdmann ,  stattfinden   for  vorgehen  .] 

2
  [Wirkung  .] 
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* * * 

 :  باشد برای هر کسی مشهود میبایست ( 6 § ) قالب حس داخلی تبیین ما در موردتناقضی که در  توضیحبرای  دارد تمناسب اینجا
نیابت خود ظاهر میشویم  رایبتنها به آن شکل که ما   consciousnessآگاهی  در برابرهم حتی خود ما را که این حس اینیعنی ، 
و این میتواند ،  میآوریمبه بدیهه  یممیشور ثتأمدرونا  چون ما خود را تنها آنطور که  . هستیم  یشکه در ذات خو آنطورنه ، میکند 

برای اجتناب از این تناقض   .خود باشیم  اب[  فعال  هتوج از] ی منفعل رابطه ادر  دما میبای آنگاهمتناقض به نظر بیاید ، زیرا 
بحساب  متماثل آنبا معموال  ، دیم کرکه ما بدقت از قوه ادراک ذکائی متمایز  ، را حس داخلی علم النفسیدر نظامات  است که
    . میآورند

یک  تحت تشعببردن این  ، بدیهه ، یعنی تشعبادغام  آن برای یقدرت جذرمیکند ادراک است و  معّین آنچه که حس داخلی را 
، و نمیتواند ، نیست  ها قوه ای برای بدیهه  ادراک در ما انسانها اما.   دباشمیبر آن  متکیادراک  خود که امکان، ادراک ذکائی 
ادغام   یشتشعب از بدیهه خو  بمنزلها  ت  دجذب کنخود  ونرا درها آن،   1 ندده باشداده شدر شعور حسی  ها  حتی اگر بدیهه

یک بعنوان  ، که از آن جز وحدت عمل ،  نیست  چیزی ، د بگیرقرار مد نظر بنابراین ترکیب آن ، اگر ترکیب به تنهایی   .د نمای
 ی که میتواند به آنتشعب  با رابطهدر ادراک قادر است یعنی ، .   شعور حسی[ کمک ] ، حتی بدون آگاه است  خود پیش،  عمل

ترکیب متخطی یک   نامتحت ، بنابراین ادراک .  د کن معّین شعور حسی را درونا  داده شود ،   قالب بدیهه حسی در تطابق با
از این بگوییم که حس داخلی   یممحقاست ، و در نتیجه  هقوبرایش که  ی انجام میدهد ، لمنفعتخیل ، این عمل را بر روی فاکر 

اولی بعنوان . حس داخلی فاصله دارد  بودن با یکیبسیار از ،  براستی ،  اشادراک ذکائی و وحدت ترکیبی .   راه متأثر میشود
بر مشعرات  ، بدیهه حسی  ره مقدم بر،   مقوالت  2 لباسو در  ، نافذ است   بدیهه بطور عام تشعببر  ، یادغام هر شاءمن

تا این حد حاوی  لذاو  در آن ،  تشعببدون ادغام  اما، است بدیهه  صرف قالبحاوی ،  از سوی دیگر ،حس داخلی  .  بطور عام
تأثیر ترکیبی ادراک ) د گردمیممکن متخطی تخیل  نقشتوسط    تشعبتعّین  آگاهی از راهکه تنها از  ،  نیست یعینهیچ بدیهه م

   .نامیده ام  تمثیلیآنرا ترکیب  که،  ( بر روی حس داخلی 

یک دایره  یا  ،در تفکر  بدون ترسیم آنرا به تفکر بیاوریم  ما قادر نیستیم یک خط .  یم حس کندر خود  همواره را میتوانیماین 
 ای  از نقطه و گذرا آنکه سه خط راست عمود برهم  مگر  یمبیاوربه نیابت ما نمیتوانیم سه بعد مکان را .  آن  وصفبدون را 

که ) خط راست یک ترسیم ،  در که تا جاییمگر ، یم  بیاورنمیتوانیم به نیابت زمان را  خودحتی .  باشیم  نکرده برقراررا واحد 
متوالیا  حس داخلی  آن خاللکه  تشعبترکیب  به عملصرفا   توجه کنیم  ، ( کند  خدمتزمان  خارجی تمثیلیبعنوان مناب میباید 
برای  یتعّینبعنوان نه ) عمل فاکر یک  نوانعب،  حرکت .  در حس داخلی تعّین  به توالی اینتوجه و با این کار ، میکنیم معّین را 
و   را کنار گذاشته تشعباین  اگر  -  د میکندتولیابتدا مفهوم توالی را   در مکان ، تشعبترکیب  در نتیجهو   a  (مشعر یک 
ادراک بنابراین چنین ادغامی از  .  کنیممی معّین  آن بر طبق قالب را حس داخلی شاز طریقعملی که  هب منحصرا  یم کن توجه
  .تحت تأثیر قرار میدهد  آن حس رازیرا   بلکه آنرا تولید میکند ،  د ،پیدا نمیکندر حس داخلی را  تشعب

 شکالامیتوانم هنوز چون ) باشد  تمایزخود را به بدیهه میآورد مکه  "  من" آن میتواند از   3 فکر میکندتکه "   من"  آنچگونه 
 ؛  باشد متماثلهمان فاکر با دومی  بتواند بعنوان ، در عین حالو  ،(  مبه نیابت بیاورممکن  الاقلدیگر بدیهه را بعنوان چیزهای 

خود را بعنوان مشعری که به  ،   4 تفکردر حال  فاکر و   intelligence ذکاوت  من بعنوان:  "  م بگویممیتوان و  بنابراین چگونه
من خود به ]  در بدیهه  که"   من" آن   یورا[   یا بعنوان چیزی دیگر ]داده شده ام  ه به خودکجاییتا  ،  میشناسم  5تفکر میآید 
نه  ، فقط بصورتی که برای خود ظاهر میشوم   پدیده های دیگر ، همچون،  میشناسم را مخود در عین حالو  ،  است[  داده شده 

 میتوانم ناز اینکه چگونه مایجاد میکنند اینها سؤاالتی هستند که مشکالتی نه بیشتر و نه کمتر   -"   آنچنانکه برای ادراک هستم
  . بدیهه و ادراکات حسی داخلی ی برایمشعر ا  ،خصوص بیشترو ، مشعری برای خود باشم  اصوال  

یک قالب بحت برای مظاهر حس  صرفا  که مکان اگر بپذیریم   - میشود هبسادگی نشان داد،  چنین باشد ستمیبایکه این براستی ،
که مشعری برای بدیهه خارجی ، این واقعیت که ما قادر نیستیم برای خود منابی از زمان بدست آوریم  توسط  -خارجی است 

 آن را ُبعد   6انفراد   میتوانیم  آن  تجسماز  نحواین تنها توسط اینکه  و  ،که ترسیم میکنیم ، یک خط  تصویر خالل، مگر  باشدن
 
 

a    حرکت  قابلچیزی  چون این واقعیت که.   نیز به هندسهتا  و نتیج  ، نیستعلم بحت  یکتعلق به محرکت یک مشعر در مکان
یک یک مکان ،  توصیفبعنوان ، با اینحال ، حرکت  . تنها از راه تجربه  مگرته شود ، دانس پیشاتجربینمیتواند بطور  است

بلکه ، نه تنها به هندسه تعلق دارد و   تخیل مولد ،  توسط است   بدیهه خارجی بطور عامدر  تشعبعمل بحت ترکیب متوالی 
    [  a   پایان زیر نویس]    .فلسفه متخطی به حتی 

                                                           
1
  [Reading ,  with  Vaihinger ,  wären   for  wäre   .] 

2
  [ unter dem  Namen .  And Reading ,  with  Görland ,  und  unter   for  unter   .] 

3
  [Reading ,  with  Vaihinger ,  das Ich , das denkt     for    das Ich , der ich denke   .] 

4
  [denkend .] 

5
  [gedachtes .]  

6
  [Einheit .] 
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زمان را از یا نقاط  ی زمانطول هاتعّین  ستبرای کلیه ادراکات حسی داخلی  میبای این واقعیت که توسط مشابها  و بشناسیم ؛  
 در زمان بصورت میبایدلذا  ات حس داخلیتعّین  کهاینو ،  یمکنمشتق   میشوندنمایش داده ما در چیزهای خارجی  بهتغییراتی که 

اگر در  پس . میکنیم  مرتب هستند در مکان حس خارجی مربوط بهرا که  ییکه آنها مرتب شوند  دقیقا  بهمان نحویمظاهر 
در رابطه ، یم میبایست همچنین بپذیر متأثر میگردیم میشناسیم ،  برونا  یکه یتا جارا تنها  اتکه ما مشعرمیپذیریم  ، رابطه با دومی 
 ،  به عبارت دیگر  یم ،میگردکه درونا  توسط خود متأثر  به بدیهه میآوریم توسط آن ما خود را تنها بشکلی که با حس داخلی ، 

 نه آنطور که در ذات  ،را تنها بصورت مظهر میشناسیم   خودمتعلق به  ما فاکر یشود ، مربوط مبدیهه داخلی به تا جاییکه 
  a  .است  خویش

 

  

 

 

§   25  

 

 

آگاه  ماز خود نمادراک ذکائی ،  جذری در وحدت ترکیبی لذاو ، منابها بطور عام  تشعبدر ترکیب متخطی ،  از سوی دیگر
این مناب یک .   مهستکه اینبلکه تنها ، م تو نه آنطور که در ذات خود هس، خود ظاهر میشوم  راینه به آنصورت که ب ، هستم 

هر بدیهه ممکن را تحت وحدت  تشعبکه  ، عالوه بر عمل تفکر ،  مانحال برای شناختن خود.  نه یک بدیهه ، تفکر است 
که گرچه  نتیجه میگیریمداده میشود ؛  بنابراین  تشعب ایناز بدیهه ، که توسط آن  نعیم یشکلنیاز است به ورد ، میآ ادراک ذکائی

قالب حس داخلی  در تطابق با میتواند تنها   b  موجود تعّین  اما، (  صرف  توهم  بهیچوجهنه و ) نیست مظهر  براستیوجودم 
 نتیجتا  .   داده میشوددر بدیهه داخلی  کنم ،که ادغام می ،  تشعب بدان صورت آن که یشکل خاصآن ، بر طبق  دبگیرصورت 

بنابراین از نفس  بودن آگاه.  که برای خود ظاهر میگردم  صورتبه آن  صرفا  دانشی از خود آنطور که هستم ندارم بلکه  هیچ
از راه ،  راتفکر یک مشعر بطور عام [  ند تا میشوبکار گرفته ] ، علیرغم همه مقوالتی که  داردبسیار با دانش از نفس تفاوت 

، عالوه  با خود غایرکه برای شناخت یک مشعر م صورتدرست بهمان   .هند دبدر یک ادراک ذکائی واحد تشکیل  تشعبادغام 
 همانطور هم،  مکن معّین آن مفهوم عام را بکمکش بدیهه  که یک به نیاز دارم   ،( در مقوله ) تفکر یک مشعر بطور عام  بر

که  خود ، در  تشعبیک بدیهه از به   ،  مخوددرباره ر تفکر ، عالوه بآگاهی ، یعنی نیاز دارم ، عالوه بر خود  ازبرای دانش 
اما در    صرفا  از قدرت ادغام خود ؛آگاه است که   ذکاوت  یک به عنوانوجود دارم  نم . م کن معّین توسط آن این تفکر را 

این ادغام میتواند قابل که  ، یعنی،  (بنام حس داخلی ) هستم محدود کننده  یشرط مشمول کندباید ادغام میی که تشعبرابطه با 
 ، چنین ذکاوتی .   به بیان دقیقد ، نقرار دار، که تماما  در خارج مفاهیم ادراک  تنها در تطابق با روابط زمان گردد آوردن بدیهه

 نمیتواند و  نبوده  ذکائیکه  ای در رابطه با بدیههبرای خود ظاهر میگردد که  صورته آن تنها ببشناسد خود را  میتواند،  بنابراین
   .بدیهه اش ذکائی بود که که خود را میشناخت اگر  صورته آننه ب ،  داده شودادراک  خود توسط

  

 

a   که حس داخلی ما توسط خود ما تحت تأثیر قرار  این موضوع  پذیرش دراینهمه دشواری پیدا شود م که چرا میباید نمیفهم
در معّین  میکند ، در هر عمل دقت  حس داخلی راادراک . د کنپیدا میمثال  دقت هر عملدر بالاستثناء ی توجهچنین  . میگیرد 

در ذهن معموال   رچقد . در ترکیب ادراک  تشعببا  است تناظرمکه بدیهه داخلی آن  برایبه تفکر میآورد ، ی که تطابق با ادغام
   . درک حسی کنددر درون خود قادر خواهد بود  هر کسی، تحت تأثیر قرار میگیرد  این خالل

 [  a پایان زیر نویس ]  

 

b    ی که شکلآن آن داده شده است ، اما  دروجود از پیش .  است  موجود خودتعّین  بیان کننده عمل " فکر میکنم تمن " عبارت
نفس از بدیهه  ،برای آنکه داده شود .  داده شده نیست ، از اینراه متعلق به آن  تشعب ،  یعنی، کنم  معّین قرار است این وجود را 

به است ، که قابل حس کردن بوده و متعلق  زمان،  یعنی ، پیشاتجربییک قالب  است به طوشرم ای و چنین بدیهه الزم است ؛ 
 را      ندر م  کننده تعیین  که بدیهه نفس دیگری نیستم  صاحب ناز آنجاییکه محال   [ . در من  ]ظرفیت دریافت چیز قابل تعیین 

را به  ممیکند ، نمیتوانم وجودتعّین  قابلچیز که زمان در مورد  نطورهما، بدهد   1تعّین  پیش از عمل ( آگاهم  شتنها از بداهت) 
به  را یشخو ود بداهت تفکرخ رایب ن است کهای میتوانم بکنمکه  همه آنچه  ین کنم ؛ معفعال  خود موجودیک وجود  صورت

یک تجربه بصورت ،  یعنی  ،  تنها بصورت حسی قابل تعیین است هنوز م و وجود را ؛ تعّین  بداهت، یعنی ، م نیابت بیاور
  [   bپایان زیر نویس]   .م مینام خود را یک ذکاوت نم که   این بداهت است به لطفاما  . مظهر 

 

                                                           
1
 [vor  dem  Aktus  des  Bestimmens .]  
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§   26  

Transcendental Deduction of the Universally  
Possible Employment in Experience of the Pure Concepts of the Understanding 

 
 در تجربه مفاهیم بحت ادراک  جامعاً ممکن توظیف استنتاج متخطی

 

 

 ؛ منطقی  تفکر به اثبات رسیده استعام توافق کامل آنها با نقشهای  طریقاز مقوالت  پیشاتجربیمنشاء  ،  متافیزیکیدر استنتاج 
            یمه انشان داد مشعرات یک بدیهه بطور عام  ازدانش  پیشاتجربیاشکال  بعنوانما امکان آنها را ،  در استنتاج متخطی 

به حواس ما میتوانند که  مشعراتی، توسط مقوالت ،   پیشاتجربی را توضیح دهیم اکنون میباید امکان  شناخت .  ( 21 , 20 § )
در ،  بعبارتی،  همچنینو ،  آنها ، بلکه با قوانین ادغام شانقالب بدیهه   با رابطهدر براستی  ،  نه  هر چه که باشند ندشوعرضه 
نمیتوان ، اند  هدادا نکررا  نقشچون تا وقتیکه مقوالت این   .ن طبیعت ساختو حتی ممکن ، تجویز قوانین برای طبیعت با رابطه 
بطور  را یشخوکه منشاء  قوانینی باشد  آن تابع ستمیبای  حواس ما عرضه شود هچرا هر چیزی که میتواند ب  داد کهتوضیح 

  .د ندار  در ادراکتنها  پیشاتجربی

ی ادغام آن من   synthesis  of  apprehension  ترکیب فهم ازکه   نمک جلبه این واقعیت ب توجهات را میبایست، اول از همه 
( بمنزله مظهر )  بدیهه از آگاهی تجریبییعنی ،  ،  ادراک حسی که بموجب آنرا درک میکنم ،  تجریبی یک بدیهه در تشعب از

 . ، ممکن میگردد 

ترکیب فهم  ستمیبایو با اینها   خارجی هستیم ؛و   داخلیبدیهه حسی  پیشاتجربیدر منابهای مکان و زمان ما دارای قالبهای 
بطور مکان و زمان  اما .   یردبگنمیتواند صورت ترکیب زیرا بهیچ شکل دیگری  در انطباق باشد ، همواره مظهر  تشعب

[ خود  از آن]  یتشعبکه حاوی  یهایبدیهه بصورت بلکه خود  قالبهای بدیهه حسی ،  منزلهب صرفا  نه پیشاتجربی به نیابت میآیند 
ترکیب  وحدت بنابراین   a( . متخطی  علم الجمالرجوع شود به ) وحدت این بدیهه تعّین  به نیابت میآیند همراه با لذاو  ،  بوده

با آن  یدبیابه نیابت در مکان و زمان قرار است که  هر چیزی ستمیبایکه  ادغامی لذا ایضا   و،  در بیرون یا درون ما  ،  تشعب
این  .  این بدیهه ها، بلکه همراه با در واقع نه در   -داده میشود  یفهم ربعنوان شرط ترکیب هبطور پیشاتجربی  د ،مطابقت کن

در تطابق با  ،   1ی جذردر یک آگاهی  بطور عام داده شده یک بدیهه  تشعبجز وحدت ادغام باشد  وحدت ترکیبی نمیتواند چیزی
د کنی را ممکن میحسحتی آنکه ادراک ،  یترکیب هربنابراین .  گردد می ما نافذبدیهه حسی  در موردن ادغام آیکه تاجایمقوالت ، 

 تجربه امکانمقوالت شروط   ادراکات حسی متصل بهم ،  توسط است  دانش همان و از آنجاییکه تجربه است ؛ تابع مقوالت ، 
    .برای کلیه مشعرات تجربه  پیشاتجربیبطور معتبر  تا  ، و نتیجند هست

 

* * * 

به یک ادراک حسی تبدیل میکنم ، وحدت واجب مکان و  بدیهه تجریبی آنرا ،  یک خانه تشعب  2فهم  توسط وقتیکه بطور مثال
در تطابق با این وحدت ترکیبی  را خانه طرحمطابق معمول و  ، شتهفهم قرار دااین  مبنایبدیهه حسی خارجی بطور عام در 

میشود و  بوده ،  همین وحدت ترکیبی در ادراک جایگاه آنگاه،  اما اگر قالب مکان را کنار بگذارم. م کنترسیم می مکان تشعب
،  یعنی، ترکیب فهم  ستمیبای با این مقوله ، لذا  .مقوله کمیت ، مقوله ترکیب چیز متجانس در یک بدیهه بطور عام ، یعنی 

 b.   دکامل قرار داشته باش در تطابق ، ادراک حسی 

 
a    حاوی چیزی بیش از قالب صرف بدیهه است ؛ ، ( در هندسه عمل کنیم میباید چنانکه ) یک مشعر  مثابهب ، به نیابت آمدهمکان

را  تشعبکه قالب بدیهه تنها یک یطورب  ، بدیهی یدر مناب، حسی بر طبق قالب شعور   ، داده شدهست نیز ه تشعبحاوی ادغام 
بحساب   به شعور حسیصرفا     متعلق  این وحدت را بعنوان چیزی علم الجمالدر  . وحدت مناب را  هم یقالب، بدیهه  میدهد

تعلق م ها که به حس را پیش فرض میکند یترکیب ، در واقع ، بر هر مفهومی ، گرچه است مقدم  کهتأکید  بخاطر اینآوردم ، فقط 
ادراک  بخاطر اینکه) آن  توسطچون از آنجاییکه  . کلیه مفاهیم مکان و زمان برای اولین بار ممکن میگردند  بکمکشاما  هبودن

به مکان  استتعلق م پیشاتجربیوحدت این بدیهه   د ،میشونبصورت بدیهه داده  ابتدامکان و زمان ( د کنمیمعّین شعور حسی را 
   [   aپایان زیر نویس]   ( . 24 §)   نه به مفهوم ادراک و  ،و زمان 

b    که ذکائی   باشد ،ما  در تطابق با ترکیب ادراک ذکائی ، میبایست الزا استکه تجریبی ، که ترکیب فهم  میشودبدین ترتیب ثابت
 تحت دیگر ،  بارو ، عنوان تخیل تحت  ،  یکبارکه  ، آن همان بداهت است  .  پیشاتجربیبطور کامال   مقوله  احتوای در و است
    [   bپایان زیر نویس]   .د میآوربدیهه  تشعب درون ادغام را ،  ادراک  عنوان

                                                           
1
  [ursprünnglichen .] 

2
  [Changed ,  in 4th edition ,  to   apperception .] 
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ارتباط زمانی با یک در را  هان و انجماد ، و اینسیال،  ممیفهمرا  حالتدو ، دیگر ، وقتی یخ زدن آب را حس میکنم  یمثال بعنوان
 تشعبوحدت ترکیبی  ا  الزام،  میدهمقرار  [ باشد]  داخلیبدیهه [ یکه تا جائ]  مظهر شالودهدر آنرا که  ، زمان  اما در.  یکدیگر 

توالی  در رابطه با شدن ینتعی صورتب  در یک بدیهه ستنمیتوانرابطه زمانی   آن،  که بدون آنبه نیابت میآورم ، برای خود را 
ادغام  را یک بدیهه بطور عام تشعب  تحت آنکه پیشاتجربی بمنزله شرطی ، این وحدت ترکیبی  حال.   داده شده باشدزمان 
،  آن بکمککه ، مقوله علت است   -درصورتیکه از قالب ثابت بدیهه داخلی خود ، یعنی ، زمان انتزاع کنم  -همان ، میکنم 

معین که تجویز میکند  ابطه ایق با ردر تطاب  که اتفاق میافتدبکار میگیرم ، هر چیزی را  یشوقتیکه آنرا در مورد احساس خو
بعنوان یک ادراک حسی  اتفاق ،خود  لذاو ، ی اتفاقاز چنین  نفهم م در نتیجه  . علی العمومدر زمان چنین میکنم و   ،میکنم 
   . موارد دیگر همه است ، همینطور در   effect  and  causeعلت تأثیر و تابع مفهوم رابطه ، ممکن 

                      جمع همه مظاهر حاصلطبیعت ،  ایبر لذاو ، مظاهر تجویز میکنند  برایبطور پیشاتجربی مقوالت مفاهیمی هستند که قوانین را 
( natura materialiter spectata ) .   که طبیعت میباید بر طبق  دشودرک  قابلمیتواند چطور ، که بنابراین این سؤال پیش میاید

ند قادر میشو چگونه آنها  ، یعنی، ند داده االگوی آن شکل ن مطابقده ، و خود را شد که هنوز از آن مشتق نبرومقوالت پیش 
حل این بظاهر معما بصورت زیر .   در حالیکه هنوز از آن مشتق نشده اندمعّین  کنند ، طبیعت را  تشعبادغام  پیشاتجربیبطور 
  . است 

 تشعبادغام  آن برای با قوه ، یعنی، آن باشند  پیشاتجربیق با ادراک و قالب توافدر  ستکه قوانین مظاهر در طبیعت میبایاین
دقیقا  چون .   پیشاتجربیبا قالب بدیهه حسی  باشند در توافق ستتعجب آورتر از این نیست که مظاهر خودشان میبای، بطور عام 

ساکن ،  است ها دارای حستا جاییکه  که در آن ، با فاکر رابطه تنها در  مگر  وجود ندارند استقاللبه همانطور که مظاهر 
ذات بچیزها .   باشدتا جاییکه دارای ادراک ،  با همین موجودرابطه بلکه تنها در   ندداردر مظاهر وجود ن نیز قوانینهستند ، 

اما مظاهر تنها منابهای چیزها هستند که .   شانبا قوانین خود میکنند تطابقمیشناسد ، جدا از هر ادراکی که آنها را ، الزاما  خود 
آنها تابع هیچ قانونی برای اتصال نیستند  ، بعنوان مظاهر صرف.  ناشناخته اند   در رابطه با آنچه که در ذات خود میتوانند باشند

وابسته است و تخیل   متصل میکند ؛بدیهه حسی را  تشعبتخیل است که  حال این . تجویز میکند  متصل کنندهمگر آنچه که قوه 
بنابراین   یادراک حسی ممکن هر.  فهم آن به شعور حسی  بودن تشعبمو برای  ،  به ادراک یشبرای وحدت ترکیب ذکائی خو

کلیه ادراکات  ، نتیجتا    .مقوالت  به لذاو ، و این ترکیب تجریبی به نوبه خود به ترکیب متخطی ، به ترکیب فهم  استوابسته 
تا جاییکه به اتصال  ستمیبای، کلیه مظاهر طبیعت  ، یعنی ،تواند به آگاهی تجریبی بیاید ب و بنابراین هر چیزیکه، حسی ممکن 
زمینه  لهبه این مقوالت بمنزاست وابسته ، بعنوان طبیعت بطور عام ، صرفا  طبیعت   .تابع مقوالت باشند  میشود ،آنها مربوط 

مقوالت  از طریقکه ، ادراک بحت با اینحال در مقامی نیست   . ( natura formaliter spectata )  آن با قانون الزمی تطابق جذر
 ، یعنی، دخیل هستند   طبیعت بطور عامیک در  کهجز آنهاییب د کنتجویز برای مظاهر  را پیشاتجربیهیچگونه قوانین صرف ، 
میگردند ، معّین تجریبی به مظاهری که بطور  ندکه مربوط، ص خاقوانین  . زمان  کلیه مظاهر در مکان و با قانون در تطابق

دانشی  گونه برای کسب هر.  استثناء تابع آنها هستند الهمگی ب ، هرچندخاص خود از مقوالت مشتق شوند  وضعیتنمیتوانند در 
که میتوانند ما را در رابطه با   هستند پیشاتجربیتنها قوانین  اما ؛  ویمشتجربه  متوسل به ستمیبای، ص خادر مورد این قوانین 

   . ه شودمشعر تجربه شناختیک میتواند بعنوان اینکه چه چیز است که و در رابطه با   راهنمایی کنند ، بطور عام  تجربه 

 

 

§   27  

Outcome of this Deduction of Concepts of Understanding 

 
 مفاهیم ادراک استنتاج این حاصل

 

 

ورده ایم آبه تفکر  اینگونهقادر نیستیم که مشعری را که  مامقوالت ؛   از طریقم مگر بیاوریبه تفکر را  یک مشعر نمیتوانیمما 
تا جاییکه   دانش ،و این  کلیه بدیهه های ما حسی هستند ؛  حال.  در تطابق با این مفاهیم  یبدیهه های از طریقبشناسیم مگر 

وجود داشته  نمیتواند پیشاتجربیدانش ، نتیجتا  .  اما دانش تجریبی همان تجربه است .  تجریبی است ،  ده باشدداده ش شمشعر
  a. مشعرات  تجربه ممکن  ازباشد ، مگر 

 
a   توانممیشوند ،  استنتاج گفتهاز این  عجوالنه  مبادا خوانندگان من در ورطه ترسناک نتایج زیانباری بیافتند که ممکن است 

تنها دانش .   نامحدود دارند بلکه میدانی  ند ،میشونمحدود  ما شروط بدیهه تجریبی توسط مقوالتبرای تفکر ،  که  بیادشان بیاورم
 باره مشعرهنوز تفکر در ، در غیاب بدیهه .  است که نیاز به بدیهه دارد ، مشعر تعّین  یم ،آورفکر میرا به تما آن که آنچه از

 استفاده از استدالل همیشه متوجه.  فاکر   توسط  توظیف استدالل عواقب صحیح و مفید خود را داشته باشد ، در رابطه با میتواند
. اینجا نمیتوان به آن پرداخت  لذامورد استفاده ای که   - و اراده آن  فاکر تعّین  بلکه همچنین  ، دانش، یعنی نیست ،  مشعرتعّین 

 [   a پایان زیر نویس] 
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قوه  ]بدیهه های  بحت .  است از تجربه مشتق نشده تماما  به این خاطر ، اما  میباشدگرچه این دانش محدود به مشعرات تجربه 
تنها دو راه .  ند یافت میشو پیشاتجربیدو در ما بطور دانش هستند ، و هر در و مفاهیم بحت ادراک عناصر  [ دریافت حسی 

یا تجربه این مفاهیم را ممکن میکند یا این :    را توضیح بدهیممفاهیم مشعراتش  با تجربه الزمتوافق  دارند که میتوانیم یکوجود 
 ی؛  چون آنها مفاهیم ( هم با بدیهه بحت حسی رابطهو در ) د صدق نمیکنفرض اول در رابطه با مقوالت . مفاهیم تجربه را 

، بنابراین باقی میماند  . است  یافکن ریبنوعی  تجریبی به آنها منشاءنسبت دادن  ،  مستقل از تجربه لذاو ،  هستند پیشاتجربی
حاوی  ، ادراک  در جنب  ،که مقوالت ، یعنی   -استدالل بحت  سلسلتکوین مبرای   ، ، طبق معمولنظام یک   -دوم تنها فرض 

که آنها در   تجربه امکانو اصول   ،چگونه آنها تجربه را ممکن میکنند .  هستند  بطور عام  ایتجربه  رهزمینه های امکان 
توظیف متخطی قوه قضاوت با تفصیل بیشتری توضیح  مورددر  بعدیدر فصل  ،  مظاهر تأمین میکنند چیستند در یشخو تنفیذ

 .  داده خواهد شد 

  1دانش ما هستند  پیشاتجربیاولیه خود به تفکر آمده  که مقوالت نه اصول ،  یعنی، شود  طرحممیتواند  فوقین میانه بین شق یراه
  توسط  هداده شدنظم چنان  و  ، مانابتدای وجود از  س در ماوغرم،  تفکر  غیرعینی گرایشاتبلکه   ، از تجربهو نه مشتق 
 ساختپیش   نوعی نظام  -با قوانین طبیعت که تجربه بر طبق آن پیش میرود  است کامل هماهنگیدر  هاکه توظیف آن خالق مان

پیش تعیین شده از  گرایشاتبرای  هیچ حدی میتوانیم ندیگر با چنین فرضیه ای که  ایراداین  عالوه برهر چند .  استدالل بحت 
ضرورت مقوالت ، که آنگاه وجود دارد ، که  هطرحمراه میانه  قاطع بر علیه، این ایراد داشته باشیم قضاوت های آینده برای 

وجوب یک واقعه تحت  مبینکه  ، مفهوم علت، بطور مثال .  شود  فدامیباید   آنها ،دقیقا   منظور وجودی خود  متعلق است به 
مغروس در  غیرعینی ، دلبخواهی  وجوببر یک تنها  باشد مبتنیکه اگر  دمیشو ناصحیحآنگاه ،  است مفروضاز پیش  یطشر
لّیقاعده  حسبمنابهای تجریبی بر بعضی  متصل کردن برایما ،  علت در  اب تأثیرآنگاه قادر نخواهم بود بگویم که .   رابطه ع 

بصورتی متفاوت با م این مناب را نمیتوانکه   به شکلی ساخته شده ام نم که این بلکه تنها ، الزاما  ،  یعنیمشعر متصل است ، 
که ، ت ما فراسکل ،  دباشچون اگر وضعیت اینچنین .  ین آرزوی شکاکان است تربزرگاین دقیقا  .  به تفکر بیاورم  چنین اتصالی

 نمیداشتندوجود   ی همنادانو مردم   ؛ صرف  جز توهمد شنخواهد چیزی  ،ما  های قضاوت مفروضبر اعتبار عینی است مبتنی 
که  آنچه بارهدر  هیچکسمطمئنا  انسان نمیتواند با .  س شود حمیتواند وجوبی که تنها   را رد کنند ، غیرعینیقبول این وجوب  که

      .به مجادله بپردازد   که خود او نظم یافته به شکلی صرفا   بستگی دارد

 

 

 

Brief Outline of this Deduction 

 
 خالصه این استنتاج طرح

 
 
 

  -بعنوان اصول امکان تجربه ،  پیشاتجربیدانشهای نظری کلیه  همراه آنو  ، مفاهیم بحت ادراک است   2 تبیین  استنتاجاین 
ناشی شونده   نهایتا    ،بنوبه خود ، تعّین  و این  ،گرفته شده اند   مظاهر در مکان و زمان بطور عامتعّین  اصولی که اینجا بمنزله 

 .  ی شعور حسیجذرقالبهای  ، با مکان و زمان  اشبعنوان قالب ادراک در رابطه ، ی ادراک ذکائی جذروحدت ترکیبی  از 

   

* * * 

حال .  به مفاهیم مقدماتی میپرداختم  ستمیبایتا اینجا چون  ،م میدانالزم  نقطه قطعات شماره گذاری شده را تا این بکمکتقسیم 
 . ترقیمی چنینبدون   پیش برود ، بطور متصلتشریح میتواند  لذا و  ،م را توضیح دهیمیباید توظیف آنها 

  

                                                           
1
  [selbstgedachte .] 

2
  [Darstellung .] 
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Transcendental  Analytic 

 تحلیل متخطی

 
Book II. Analytic  Of  Priciples 

 

 .   II   دفتر

 

 

 

 

 

ادراک   :  عبارتند از  هااین  .تقسیمات قوای عالی دانش  ادقیقا  بمطابقت دارد که  شده است بنای زیر بنای نقشه ایمنطق عام بر 
understanding   قضاوت  ،judgment 1  ،   و استداللreason  .  ، که در ، ذهنی  یاین قوا ترتیبنقشها و  در تطابق با منطق

   قضاوتها،    concepts مفاهیم  میپردازد  به خود  یدر بخش تحلیل  میشوند ، فهمیدهادراک   عام عنوان تحت جاریبحث 
judgments   ت ااستنتاجو inferences  . 

  بهمیپردازد  و تنها   بوده منتزع   ، و چه تجریبی چه بحت  ،از هر گونه محتوای دانش ،  ا  قالبیاز آنجاییکه این منطق صرف
  canon of reason  شریعت استدالل میتواند شامل  ،  ( discursive  knowledge ی استدالل یعنی دانش)  بطور عام قالب تفکر

با  فقطمیتوانند بطور پیشاتجربی ،  که  است ،   یشخودارای قواعد جا افتاده چون قالب استدالل .   دگرددر بخش تحلیلی خود 
  .  ،  کشف شوند مربوطهن طبیعت خاص دانش بحساب آورد ازنیاز  بی و،   2 متشکله آنها  استدالل به عناصر عمالا  تجزیه 

از ، نمیتواند  هستند پیشاتجربیبحت و  که هایی دانشآن ،  یعنی ،  عینم یبه محتوای استمنطق متخطی محدود از آنجاییکه 
به  لذاو ،   بودهمعتبر نعینی  بطور، ید میآکه بنظر  طورنآ، چون توظیف متخطی استدالل  .  کند پیروی بخشدر این منطق عام  

ی مجزا گاهجای طلب ،   logic of illusionهم  منطق توّ   بعنوان .  نداردیعنی منطق تحلیلی تعلق   logic of truthصحت  منطق 
  .  Transcendental  Dialecticتجادل متخطی    تحت عنوانجایگاهی  ،  میکند رسیمد دستگاهدر 

به بخش  ؛  آنها پیدا میکنند خود را و بطور عینی معتبر شریعت توظیف صحیح ، بنابراین در منطق متخطی ادراک و قضاوت 
 در نتیجهمشعرات و  رابطه بادر  پیشاتجربیدر تالشهای خود برای تعیین چیزی  از سوی دیگراستدالل   .تحلیلی آن تعلق دارند 

در یک شریعت  جایینمیتوانند   آن ات وهمیتأکید . است   dialectical  تجادلی تماما   ،  ممکن هحدود تجرب یوراگسترش دانش 
  .  دشامل شو  قرار است  تحلیل  آنطور کهداشته باشند  

برای  که به آن میآموزد چگونه مفاهیم ادراک را که حاوی شرط  ، برای قضاوت  خواهد شدی شریعت فقطبنابراین   تحلیل اصول
،  ادراک  بعنوان موضوع بحث اصول  تخاذا ضمن ، خاطر به این .  د رگیبدر مورد مظاهر بکار   هستند پیشاتجربیقواعد 

 .  م انتخاب میکن  است ما کار  سرشتدقیقتر نمایانگر را که   Doctrine of judgmentقضاوت    تعالیم  عنوان،  اکید عبارتب

  

                                                           
1
  [Here ,  and throughout the subsequent section ,   judgment ,  when thus used in the singular , is to be understood as a 

translation of the term   Urteilskraft ,    and so as signifying ' faculty of judgment '  .] 
2
  [in ihre Momente .] 

اصول تحلیل  
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Introduction 

 

 مقدمه
 
 
 

Transcendental   Judgment  In  General 

 

 بطور عام  قضاوت متخطی
 

 

 

 

 ، یعنی  تحت قواعد ؛ لاشتماقوه  خواهد شد  قضاوت آنگاه  ، ددانسته شوبعنوان قوه قواعد   ادراک بطور عاماگر قرار باشد که 
منطق عام حاوی هیچ قاعده ای برای  .  ( casus datae legis )معلوم قرار میگیرد یا خیر  ای قاعده تحتچیزی آیا که تمیز این

  ای که برایش ،  تنها وظیفه انتزاع میکنده محتوای دانش رگونآنجاییکه منطق عام از هاز چون .  نمیتواند باشد قضاوت نیست و 
  لذاو   ات ،استنتاجو در   در مفاهیم ، در قضاوتها[  میشود برازا نطور کهآ] قالب دانش  از تحلیلی یتبیین دادن دمیشو ماندمی باقی
اشتمال تحت این  سته میبایچگونمیبود که  عام  یتعلیمات دادندر پی  که اگر.  ی برای کلیه توظیفات ادراک قالبقواعد  کسب

 قاعده یک بکمک تنهااین کار میتوانست آنگاه ،  ، تمیز اینکه آیا چیزی تحت آنها قرار میگیرد یا خیر، یعنی  یمانجام دهقواعد را 
درنتیجه  و .د یگردقضاوت میهدایت دوباره محتاج ،  ین دلیل که یک قاعده است ا درست به، این به نوبه خود . د شودیگر انجام 

 تنها که میتواند خاص است یقریحه ا اما قضاوت  ، است قواعد ا ب تجهیزو ، ادراک قابل تعلیم  ، گرچهچنین بنظر میرسد که 
  . آنرا جبران کندبود نهیچ مدرسه ای نمیتواند  و  ؛ است مادر زادی  ا  اصطالح  خاص یخصلت.  ه آموختو نه ، ه شود بردبکار 
طبق معمول بر رویشان پیوند و ،  هشد عرضهبراستی از بصیرت دیگران  مقروض قواعد فراوانی امکان دارد که گرچه زیرا

چنین یک و در نبود  باشد ؛ داشته  وجود متعلمخود  درصحیح آنها  قدرت توظیف محدود ، یادراک میبایست ، هنوز، د زده شو
.  تضمین بر علیه اسائه استعمال نخواهد بود دادن قادر به د ده باشبرایش تجویز ش ظوراین من هب که ای قاعدههیچ   طبیعی موهبت

a    در اختیار  تیا سیاس  در آسیب شناسی ، قانون  ای قواعد فوق العاده  ممکن است یک حاکم   یا  یک قاضی ،  پزشکیک
  . دگرددچار لغزش براحتی آنها  تنفیذدر  بازهم  هنوز ، و  ، دشومعلمی زبردست در آنها بتواند  حتی تا حدی که  داشته باشد ،

را در  جامعاو ممکن است .  فاقد استعداد طبیعی برای قضاوت باشد  ممکن است  ،  تحسین برانگیز در ادراک  هرچقدر هم زیرا
در  خطایا ممکن است  .  ددمشمول آن میگر  عملیمورد یک   چگونه که دهد  تشخیصنتواند  در عین حال اما، بفهمد  انتزاع 

چنین .   است دریافت نکردهبرای این مورد خاص از قضاوت واقعی ،  ارین، از طریق مثالها و تمممارست کافی را این باشد که 
و دقت  در اغلب موارد به صحت  ، از سوی دیگر آنها ، .  مثالها است  یکی از فواید بزرگ براستی قضاوت ی برایصیقل

.    ( as  causus in terminis ) میکنند تأمین بکفایت قاعده را الزاماتخیلی بندرت فقط چون .   ندصدمه میزن  بصیرت ذکائی
، از شرایط خاص تجربه  ، و مستقل شاندر جامعیت   قواعد صحیح ادراک برای فهم ی را که از تالشهایآن بعالوه آنها اغلب 
مثالها .  اصول و نه  دستورات مثابهببه استفاده از قواعد عادت میدهند و بدین ترتیب ما را  تضعیف میکنند ،  درخواست میشوند

  . د هرگز نمیتواند از آنها بی نیاز باشنند را نداراستعداد طبیعی  این؛  و آنهایی که هستند   قضاوت  روروک  بنابراین

این .  وضعیت در منطق متخطی کامال  متفاوت است اما کند ،  تأمینبرای قضاوت  را قواعدی هیچگونهنمیتواند  منطق عام گرچه
ادراک  در استفاده از ، را  نعیتوسط قواعد م ،تصحیح و تضمین قضاوت  یش ،بعنوان وظیفه خاص خوبنظر میرسد که دومی 
  ، پیشاتجربیدانش بحت  عرصهدر ادراک  حیطهبرای توسعه  یک تعالیم ، یعنی ، تالش بعنوانفلسفه  چون.  دارد  بحت

کم  یا   دست آورد، تا به امروز   یشهاتال  تمامدر زیرا   ، ندارد تمناسبی اهدافدر واقع برای چنین   ، یستنی بهیچوجه ضرور
در   ( lapsus judicii )  در مقابل خطاهای قضاوت تحراس جهتباشد  مورد نظراگر نقدی  ، از سوی دیگر.   هیچ بوده است

منحصرا  در آنصورت میبایست  مزایایشکه  ، وظیفه  آنگاه   ، معدود مفاهیم بحت ادراک که در مالکیت ما هستندآن  توظیف
    . طلبیده میشود   کمکه ب ش و عمق  تمامی دقت  با فلسفه برایش    که  است ینآباشند ،  سلبی 

 

 

 
a   یک شخص کند ذهن .  درمانی نیست  یین مشکلچنو برای ، نامیده میشود  حماقتدر قضاوت همان است که معموال   ناتوانی

مفاهیم مقتضی وجود ندارد ممکن است که با  نیز مناسب از ادراک و یو یا با مشاعر ضعیف که در او هیچ کمبودی جز میزان
چندان   ( secunda Petri )فاقد قوه قضاوت هستند   بازهماینگونه افراد  چوناما .  تعلیم حتی به حد یک فرد تحصیلکرده برسد 

قابل که هرگز  ند ، لو ده اصلی را  کمبودآن یش لمی خوع دانش تنفیذکه در   خورد کنیمبر ای نادر نیست که به افراد تحصیلکرده
 [   a پایان زیر نویس]    . یستن انجبر
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، که در مفهوم بحت ادراک ( یا بهتر بگوییم  شرط جامع قواعد ) است که عالوه بر قاعده  وصیتفلسفه متخطی دارای این خص
  بابامتیازی که در این .   باید در آن بکار رود  مشخص کند   1بطور پیشاتجربی موردی را که قاعده داده شده ، میتواند همچنین 

بطور  با مشعرات به مفاهیمی میپردازد که میباید بخاطر این واقعیت است که ، ریاضیات  به استثناء دارد ، یتعلیمبر همه علوم 
این به  چون آنگاه نشان داده شود ،   a' posteriori  د بطور پساتجربیمیتوانن هااعتبار عینی آن لذاند  و شوپیشاتجربی مرتبط 

ی را بیان کند که تحت طوشر اما کافی جامع معیارهایتوسط  ستمیبای.   خواهد بود هامقام خاص آن  2  لامی نادیده گرفتن کاعنم
تنها  لذاو ،  میگردند  در غیر اینصورت آن مفاهیم خالی از هر محتوایی.  با این مفاهیم داده شوند  خوانآنها مشعرات میتوانند هم

  . مفاهیم بحت ادراک نه ی صرف ، قالبهای منطق

به   خواهد پرداختاولی  . متشکل از دو فصل خواهد بود   transcendental  doctrine  of  judgment   متخطی قضاوتتعالیم 
    ادراک   schematism پردازی طرح  ، یعنی ، میتوانند بکار گرفته شوند که تنها تحت آن مفاهیم بحت ادراک  یحسشرط آن 
 هآمدمفاهیم بحت ادراک  در پی پیشاتجربیبطور   طوشراین ترکیبی که تحت  احکام ،  با  داشتخواهد سر و کار  دومی .  بحت

   .   اصول ادراک بحت  اب ،  یعنی  -قرار دارند  های دیگردانش همه شالودهو بطور پیشاتجربی در  ،

 

 

  

                                                           
1
  [Reading ,  with  Erdmann ,  soll   for  sollen   .] 

2
 [Reading ,  with  Vaihinger ,  unberücksichtigt   for  unberührt  .]  
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Transcendental  Doctrine  Of  Judgment 

( or Analytic of Principles ) 

 تعالیم متخطی قضاوت 

 ( یا تحلیل اصول)  

 

 

CHAPTER    I. 
 

The Schematism Of The 
Pure Concepts Of Understanding 

 
 

 .I    فصل
 

 ادراک بحتمفاهیم  پردازی طرح
 

 

به عبارت دیگر ، آن مفهوم باید   ؛ مفهوم آن با متجانس باشد  آن مناب ستیک مفهوم میبای تحتمشعر  یک اشتماالت در کلیه
مشعری تحت " این در واقع معنای عبارت .   شود آن ی که قرار است مشمولمشعرآن ید در میآنیابت  بهکه  باشد حاوی چیزی

مدّور بودن آن .  هندسی یک دایره  بحتبنابراین مفهوم تجریبی بشقاب متجانس است با مفهوم .  است   "یک مفهوم قرار دارد 
   1 .د آورده شوبه بدیهه  اولی  میتواند در  دآیتفکر میبه   که در دومی

کلیه بدیهه های حسی ، هرگز نمیتوانند در  با براستیو  هستند ، متجانس با بدیهه های تجریبیبکلی نااما مفاهیم بحت ادراک که 
بدیهه  احساس به  توسطمیتواند ، علّیت  همچون،  ای که مقوله  کندادعا  قادر نیست چون هیچکس.  شوند  یافتهیچ بدیهه ای 

ممکن چگونه هر ،  امظ مورد تنفیذ مقوله ای در ،مفاهیم بحت  تحتل بدیهه ها اشتما پس .  دپیدا شوو خود در مظهر آمده 
مفاهیم بحت  که هیمنشان د یمبتوانباید .   میگرددهمین سؤال مهم و طبیعی الزم  بدلیلتعالیم متخطی قضاوت  دقیقا   یک ؟  میگردد
  کهییاز آنجا چون.  در هیچیک از علوم دیگر چنین چیزی ضروری نیست .  د شونقابل تنفیذ هر امظ مورد در میتوانندچگونه 

متجانس با نامجزا از و آنقدر زیاد   به تفکر میاید  [ یشخو] عام  [   در جنبه های ] مشعر های که توسط آناهیممفآن علوم  نآدر 
 در دومی  2 قابلیت تنفیذ اولی بارهدر نیز  خاصی بحثهیچ ،  ، بصورت داده شده نیابت میکنند عملکه آن را در   نیستندآنهایی 
 .د شوالزم نمی

و بدین ، با مظهر  از سوی دیگرو بوده ، در تجانس با مقوله طرف یک از که  وجود داشته باشد ستمیبای چیز ثالثی آشکارا
 ، محتوای تجریبی خالی از هر گونه ،  ، یعنی  باشد بحت ستمیبای واسطه   این مناب. در دومی ممکن کند  را ترتیب تنفیذ اولی

     متخطی طرحچنین منابی همان  . سی باشد ح میبایست دیگر نظرذکائی است از  نظرهمزمان در حالیکه از یک نیز و 
transcendental  schema    است. 

 لذاحس داخلی  ، و   تشعب برای  یقالببعنوان شرط ، زمان   .بطورعام  است  تشعببحت  یترکیبوحدت مفهوم ادراک حاوی 
 تجانس در تا آن اندازه  زمان متخطیتعّین  یک حال  .  استدر بدیهه بحت  پیشاتجربی یتشعببرای اتصال کلیه منابها ، حاوی 

از سوی اما   . پیشاتجربیقاعده ای  متکی است  برو   بوده به این دلیل که جامع  ، میدهدکه وحدت آن را تشکیل ، است  با مقوله
 بنابراین تنفیذ.   دارد حضور تشعبتجریبی انابة  در هر زمان ، به این دلیل که  با مظهر است در تجانسبه همان اندازه  دیگر
 طرح  منزلهبکه ،  ممکن میگردد  transcendental  determination  of  time  متخطی زمانتعّین  بکمکدر مظهر  مقوله

schema  درا  وساطت میکنل مظهر در مقوله اشتما  ، مفاهیم ادراک .    

این  آیا باقی نمیماند که بدون تصمیم در رابطه با این سؤال پس از آنچه که در استنتاج مقوالت به اثبات رسید مطمئنم که هیچکس
 در ارتباطآیا بعنوان شروط یک تجربه ممکن  که ،  یعنی  ؛ هم و یا متخطی هستند دارای توظیف تجریبی تنها مفاهیم بحت ادراک

نیز   شانمیتوانند به مشعرات در ذات  ، بطور عام ها بعنوان شروط امکان چیز، که اینند ،  یا هستهر اتنها با مظ پیشاتجربی
و بدون معنا   3ممکن نا همگی چون مشاهده کرده ایم که مفاهیم.   شعور حسی ما برایبدون هیچگونه محدودیتی   تعمیم یابند ،

بنابراین نمیتوان آنها را قابل تنفیذ به   .داده نشود  ، برای عناصر متشکله آنها الاقلیا  ، شانخواهند گردید اگر که مشعری برای

                                                           
1
 [Reading ,  with Vaihinger ,    in dem letztren ... im ersteren      for     in dem ersteren ... im letztren  .] 

2
 [Reading ,  with  Vorländer ,   der    for   des  .]  

3
 [Altered by Kant ( Nachträge lviii)  to :  " are for us without meaning." ] 
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 ی کهنحوتنها   همچنین ثابت کردیم که.  مستقل از هر سؤالی که آیا و چگونه میتوانند به ما داده شوند   ، دانستچیزها در ذاتشان 
عالوه ،  پیشاتجربیکه مفاهیم بحت و اینو باالخره  ؛  ما استشعور حسی ت در عدیالت طریقاز  داده شوند به ما مشعرات میتوانند

آنهاییکه ،  یعنی،  دنباش احساس یقالب حاوی  بعضی از شروط پیشاتجربیبطور  ستمیبای شده ،بر نقش ادراک که در مقوله بیان 
در مورد میتواند   مقوله  ی را تشکیل میدهند  که تنها تحت آنجامعشرط   ، شعور حسی  این شروط.   ندهستحس داخلی  رایب

  schema  طرحاست  محدود به آن  توظیف مفهوم ادراک  کهرا  شعور حسیی و بحت قالب شرط این .   دنافذ شوهر مشعری 
نام ادراک بحت   schematism  پردازی طرح  نیز  را  schemata  ها طرح  در این  ادراک نهج.  مفهوم خواهیم نامید  آن

 . یم میگذار

 در تنها وحدت مگر  ، نیست یخاص بدیهههیچ ترکیب تخیل متوجه  با اینحال چون .  محصول تخیل است  خود هموارهطرح 
به  ند ، داده شواگر پنج نقطه در یک امتداد کنار یکدیگر قرار .  شود  تمیز داده  image ریاز تصو میباید طرح احساس ،تعّین 

را به تفکر   یک عدد بطور عام تنها ،  از سوی دیگراگر اما .  ری از عدد پنج خواهیم داشت یآنگاه تصو  ٠٠٠٠٠ اینصورت
، بطور مثال هزار   ، تکراریک  آن بر اساس که است  یک روش مناب بیشتراین تفکر  ، چه پنج باشد و چه صد، یم بیاور

تصویر بسختی  آن هزار همچونچون برای عددی .   تصویر خودتا  ، دبه نیابت بیای یمیتواند در تصویری در تطابق با مفهوم
ن ای طرح،  را مفهوم یک  برای تصویری تدارک جهت تخیل  جامع نهجیک مناب این .  قابل پیمایش و قیاس با مفهوم است 

 .  مفهوم مینامم 

هیچ تصویری هرگز .  د را تشکیل میدهنمفاهیم بحت حسی  هزمینکه ، ویر مشعرات انه تص ،هستند  طرح ها ایندر واقع 
برای  آنراکه   دبدست آور را جامعیت مفهوم آنهرگز قادر نخواهد بود .   کندکفایت  بطور عام  نمیتواند برای مفهوم یک مثلث

.  بخشی از این مفهوم به تنها  خواهد بودمحدود همیشه  و چه حاده  ؛   چه قائم الزاویه ، چه منفرجه،  دمیکن معتبرهمه مثلث ها 
.  در مکان   بحت  در رابطه با شکل های ،  قاعده ای است برای تخیل.  تفکر  در جزوجود ندارد یک مثلث در هیچ جا  طرح

 واسطهیچون این دومی همواره در ارتباط ب ؛  کفایت دارد مفهوم تجریبی برایحتی کمتر از این  شو یا تصویر یک مشعر تجربه
 داللت"  سگ "  مفهوم  .  خاص جامعمفهوم یک در تطابق با  ، ما بدیههتعّین  بعنوان قاعده ای برای، تخیل  طرحبا قرار دارد 

بدون محدود شدن به  ،  ترسیم کند را  یک حیوان چهارپا بطور عام  میتواند شکل  نآن قوه تخیل مبق طر بقاعده ای که  رب دارد
 طرحاین  . د میگذار مدر اختیار عمال   ، مبه نیابت بیاور بواقع توانمبکه  ییا هر تصویر ممکن، تجربه  که   یمنفردشکل هیچ 

شکل در عمق ضمیر انسانی ، که  مکنون در مورد مظاهر و قالب صرف آنها ، هنری است تنفیذشدر ،  ما ادراک پردازی
تا این  فقط .  ماخیره  نگاهدر مقابل  ایشگشدهد ، و باکتشاف  اجازهبه ما  هرگز ممکن است بسختیرا طبیعت  شحقیقی فعالیت
مفاهیم   schema  طرح است ؛    1 یبازتولید  قوه تجریبی تخیل محصولیک   imageتصویر  :  که  یم بگوییماندازه میتوان

و در ، آن  از طریقکه  ،  پیشاتجربیبرای تخیل بحت  است ، طغرائی ، بعبارتی ،محصولی و ، شکلها در مکان  ، از قبیلحسی 
متصل  با مفاهیممیتوانند  تعلقندمی که به آن طرحاین تصاویر تنها توسط  . ممکن میگردند  ابتدا شانتصاویر خود ، تطابق با آن

یک مفهوم بحت ادراک هرگز  طرح،  از سوی دیگر.  با مفهوم نیستند  جانسمتآنها هرگز بطور کامل  مستقال     2. گردند 
قاعده یک توسط  ، متعین است ترکیب بحت در واقعآنچه که مقوله بیان میکند ،  .  ده شود آورهیچ  تصویری  بهاصال  نمیتواند 
در   بطور عام  حس داخلی تعّین   مهم  برایمحصولی  از تخیل ،  متخطیاست  محصولی   .  در تطابق با مفاهیم،  آن وحدت
 ی در مفهوم  بطور پیشاتجربی  ستقرار ا این منابها  مادامیکه ، در رابطه با کلیه منابها ، ( زمان )  آن ط قالبوشر تطابق با 

    .متصل گردند   وحدت ادراک ذکائی  با در تطابق  احدو

متخطی مفاهیم بحت ادراک  مورد مطالبه  طرح های ط وشراز   کنندهخشک و خسته   تحلیلیک   با چون نمیتوانیم بیش از این
 .با آنها  رابطهو در   ترتیب مقوالت  بر حسب شانکامل  وضیحبه ت میپردازیم   یم ،معطل بمان بطور عام 

بطور   برای کلیه مشعرات حس ها  است ؛  space  مکان ، حس خارجی  3 برای  ( quantorum )تصویر بحت کلیه مقادیر  
منابی که تشکیل  است ،    number عدد ،مفهوم ادراک یک  بمثابه  ،  ( quantitatis )بحت مقدار  طرحاما .    time زمان، عام 

  متجانسبدیهه  است  برای یک تشعب وحدت ترکیب بواقع   بنابراین عدد .  متوالی واحدهای متجانس  افزودناز  شده است
   . فهم بدیهه  هنگام ن م  توسط  تولید خود زمان بسبب  وحدتی  بطور عام ،

آن بنابراین  ؛   بطور عام  با یک احساسقرار دارد  ناظراست که در تچیزی آن  ،  در مفهوم بحت ادراک ، Realityواقعیت  
را (  در زمان ) نبودن  شآن است که مفهوم ، Negationنفی  .  را میرساند ( در زمان ) بودن  یشچیزی است که در ذات خو

 قالب ا  صرفاز آنجاییکه زمان .   یا خالی باشد که پر  یک زمان واحد مایزت راین دو بنابراین مبتنی است ب تخالف. میکند  یابتن
کلیه  مضمون متخطی  میباشدبا احساس  ناظرتم که در مشعرات چهآن،  هرامظ بعنوان برای مشعرات نیزو ،  بدیهه برای است

از که  استدرجه یا مقدار یک  دارای هر احساسیحال   . 5  ( واقعیت،    4 چیز بودن )نیست  شاندر ذاتچیزها  عنوانبمشعرات 

                                                           
1
 [Reading ,  with Vaihinger ,   reproduktiven    for   produktiven  .]  

2
 [welches sie bezeichnen  .] 

3
 [Reading ,  with Grillo ,   für den    for   vor dem  .] 

4
 [Sachheit  .] 

5
 [Reading ,  with Wille ,   nicht die    for   die .    This seems , on the whole ,  preferable to taking ,  with Erdmann ,  

      the second part of the sentence as : " that in the objects [ as things in themselves ]  which corresponds to sensation  
      is the transcendental matter . . . " ] 
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 ، یعنی ،  پر کند تا آخر واحد را ی، میتواند زمان بدون تغییرجهات دیگر از  یمشعر برای شت خویبا نیاب رابطهدر ، آن  طریق
بین  و اتصالیبنابراین رابطه .    ( = negatio = ο ) هیچ بودنآن در  پایانتا د ،  خود درآوراشغال  به کامل نسبتا  حس داخلی را 
انابة  قابل  بصورت یک کمیت که هر واقعیتی را ،  ی از یکی به دیگری عبوریا بهتر بگوییم   وجود دارد ،  واقعیت و نفی

آن  متحدالشکلو  پیوسته  دقیقا  همین تولید، که زمان را پر میکند مادامیچیز یک  کمیت عنوانب، یک واقعیت  طرح.  د یکنم
 بتدریج  یا ،  نشناپدید شد لحظهتا  دارد  که درجه ای  از یک احساس  نزول میکنیم بتدریجما   کههنگامیدر زمان  است واقعیت

  .از آن  ای درجه  تا اش  نفیاز صعود میکنیم  

تجریبی تعّین  الیه زیر  بمثابه  چیز واقعی مناب ، در زمان ، یعنی است چیز واقعی مداومتهمان   substanceجوهر   طرح
در زمان   transitory  1 یموقتوجود یک چیز ) .   ندنمیکدیگر تغییر  هایچیز مهه کهوقتی بمثابه مستمرو ،   بطور عام   زمان

قرار دارد در تناظر  چیزی  میباشدستمر و م  non-transitory   2 یموقت با زمان که خود غیر  .به پایان میرسد اما نه خود زمان 
جوهر است که توالی و همزمانی مظاهر [  با رابطه ]تنها در  .  یعنی جوهر   ، است یموقت مظهر غیر[  میدان ]در  شکه وجود
   . (د شون معّین  در زمان میتوانند

 همواره چیز، است که   real  بطور عام ، همان چیز واقعییک چیز  برای    causality 4و علیت    cause 3علت   طرح
 . دباش ای قاعده تابعآن توالی  مادامیکه،  تشعبتوالی  بر  است بتنیمبنابراین .   آن میآیدفرض  پی در   یدیگر

    با حدوث آنها ، همزمانی رابطهعلیت متقابل جوهرها در ،  یعنی،  reciprocity تبادل  یا   communityجمهور    طرح
coexistence   دیگر جوهرهای ات تعّین  با  یک جوهر ات تعّینبرای   ، جامعای  بر اساس قاعده  ، است . 

، بطور مثال ،  ها متضاد.   ط زمان بطور عاموبا شر است  همان توافق ترکیب منابهای مختلف  possibilityامکان    طرح
ن مناب ییبنابراین تع  طرحاین .  یکی پس از دیگری  بلکه تنهاواحد و در یک چیز واحد وجود داشته باشند ،  ینمیتوانند در زمان

 . یا غیر   مشخص یدر زمان است چیزیک 

 .معّین  یدر زمان  است همان وجود  actualityفعلّیت   طرح

 .در همه زمانها  است مشعرهمان وجود یک   necessity وجوب   طرح

   5 .را  صرفا   تبدیل به آن میکند انابة  بوده  و توانایی انجام زمان از یتعّین تنها هر مقوله ای حاوی طرحبنابراین میبینیم که 
همان   qualityکیفیت   طرح.   در فهم متوالی یک مشعر است خود زمان(  ترکیب ) دتولیهمان   magnitude  مقدار طرح

همان اتصال ادراکات    relationنسبت    طرح.   است زمان ُپر کننده  با مناب زمان ؛  است ترکیب احساس یا ادراک حسی
خود  شو مقوالت  modality  جهت  طرحباالخره .   زمانتعّین  ای برای مانها بر طبق قاعدهبا یکدیگر در همه ز است حسی

 اتتعّینبنابراین چیزی جز   طرح ها .   دپیدا میکنکه آیا و چگونه یک مشعر به زمان تعلق اینین تعی قرین بعنوان  ،  زمان است
، محتوای   time-series  زمانزنجیره   بامرتبط میشوند   مقوالت بر حسباین قواعد  . قواعد نیستند  بر طبقزمان  پیشاتجربی

 اتمشعر رابطه با کلیهدر    scope of time 6   زمان وسعت  باالخرهو   time-orderترتیب زمان   ،   time-content  زمان
 . ممکن 

 تشعب تمامی وحدت د فقط احداث میکن ، ترکیب متخطی تخیل بکمک ، ادراک پردازی طرح  که آنچه،  است آشکاربنابراین 
 دریافتقوه  با  است تناظردر   نقشیک بعنوان   که  وحدت ادراک ذکائی بطور غیر مستقیم  نیز و است ، در حس داخلی  بدیهه

هستند که تحت آنها این مفاهیم با   و منحصر بفردی  حقیقی ط ومفاهیم بحت ادراک بنابراین شر طرح های  .حس داخلی 
توظیف هیچ مقوالت ، بنابراین در نهایت .  میشوند   significance اهمیتترتیب صاحب بدین  و  کردهپیدا مشعرات ارتباط 

  همه آگاهیها واجبدر اتصال را اش  منشاءکه   پیشاتجربی واجبزمینه های یک وحدت  عنوان ب  . تجریبی ندارند مگر یمکنم
 مستعد لذاو  کنند ،  ترکیب جامعقواعد  تابع  را مظاهر اینکه میکنند تنها برای آنها خدمت  ، داردی جذر در یک ادراک ذکائی

  . واحد ای  تجربهدر   تام  اتصال براینمودن آنها 

حقیقت متخطی آن  د شومتکی می  ممکن هبا تجرب جامع رابطهین ا برو دقیقا  ، د دارکل دانش ما در محدوده تجربیات ممکن قرار 
 .د کنآنرا ممکن می  و  است  بر هر حقیقت تجریبی  که مقدم

نیز میکنند  دود همزمان آنها را محاما  میبخشند ،  احساس واقعیت به مقوالت ، ابتدا طرح های  همچنین آشکار است که گرچهاما 
  phenomenon  پدیده  فقط   واقعدر  طرح.  احساس هستند  بسببو ،  بوده  از ادراک خارجکه در  طیومحدود به شر، ، یعنی 

  . مقوله  در توافق با است  یک مشعر  ، حسی  یا مفهوم  ،

                                                           
1
 [des Wandelbaren  .] 

2
 [unwandelbar .] 

3
 [Ursache .] 

4
 [Kausalität .] 

5
 [Reading ,  with Adickes ,   einer jeden Kategorie nur eine Zeitbestimmung ,  als    for   'einer jeden Kategorie , als  .] 

6
 [Zeitinbegriff .] 
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 (  Numerus   est quantitas phaenomenon ,  sensatio  realitas phaenomenon ,  constans et perdurabile rerum  

     substantia phaenomenon ,  aeternitas  necessitas  phaenomenon , 
1
  etc . ) 

 
با استدالل از   .یم میگستران  بود یک مفهوم را که قبال  محدود دامنهکه داریم  بنظر میآیدمحدود کننده را حذف کنیم ،   یاگر شرط

چیزها  در موردمیباید  ،  احساسط  وجدا از کلیه شر ،  بحت خود فحوایکه مقوالت در   میگیریمنتیجه ، این واقعیت مفروض 
 نیابتکه ظاهر میگردند  به آنصورتتنها آنها را ، که  طرح هاییشبیه  ، و نه، نطور که هستند هما،  روندبکار بطور عام  

 مطمئنا   حال.  کاربردی بسیار وسیعتر با و  طرح ها باشند ، آنها میباید دارای معنایی مستقل از کلیه  ، یم کهمیگیرنتیجه . میکنند 
تنها  ،  نشان دهندهخالصا  منطقی است  اما آن  باقی میماند ؛ ییامعن ،  پس از حذف هر شرط حسیدر مفاهیم بحت ادراک ، حتی 

از یک مشعر   2 مفهومی بتواندکسب کنند که  معنایی هیچو لذا ،  بیابند مشعری هیچ  ندنمیتوانمفاهیم بحت   . منابها صرفوحدت 
که  د خواهد ش ی چیزیامعن به فقط، حذف شود  مداومتحسی تعّین  هنگامی که، بطور مثال  ،  substance جوهر.   دبدهرا 

برای چنین منابی نمیتوان مورد .  برای یک چیز دیگر   مسندیو نه هرگز بعنوان   ، میآیدبعنوان مسندالیه به تفکر   صرفا  
.   دنمیگوی  دصلی بحساب بیایمسندالیه ابعنوان   میباید ترتیبکه بدین  هچیز در باره طبیعت آنچهیچ استفاده ای یافت ، چون 

   یمعنااین .  و هیچ مشعری را نیابت نمیکنند   برای مفاهیم ؛  هستند نقشهای ادراک صرفا   طرح ها ، بدون ، مقوالت بنابراین 
     .آن واقعیت میبخشد  به  ادراک  دنکر  محدوداز طریق همان  درستکه  ند ، میگیررا آنها از احساس   [ عینی ]

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 [In the text the word  et perdurabile rerum  are in italics ,  and there are commas after aerteranitas and  necessitas .  

       I also  read ,  with Erdmann ,   phaenomenon   for    phaenomena . ] 
2
 [Altered by Kant ( Nachträge lxi)  to :  eine  Erkenntnis .  ] 
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Transcendental  Doctrine  Of  Judgment 

( or  Analytic  of  Principles ) 

 تعالیم متخطی قضاوت 

 ( یا تحلیل اصول)  

 

 

CHAPTER   II. 
 

System  Of  All  Principles  Of  Pure  Understanding 
 
 
 

 .II    فصل
 

  بحتادراک اصول کلیه نظام 
 

 

به  مجاز استتحت آنها تنها که  یعامشروط  آن باا  صرف رابطه درمورد بررسی قرار دادیم  در فصل قبل قضاوت متخطی را 
نشان دهیم را  یاحکام،  منظم یرتباطدر ا،  که ما اکنون این استوظیفه   .ترکیبی برای قضاوتهای ادراک  بحتمفاهیم  استخدام

 ما بررسی جدول مقوالت شکی نیست که در این  . دست مییابدبه آنها  پیشاتجربیبطور بواقع   ، خطیر تدارکاین  باکه ادراک 
کل دانش بحت  که  است تجربه ممکن مقوالت و بین رابطه طریقاز از آنجاییکه چون .  مطمئن و طبیعی است راهنمایی
 استفاده از اصول متخطی کلیه کامال  و منظما    بطور عام حسی ،  رابطه آنها با شعورد شو تأسیسمیبایست  ادراک پیشاتجربی

      .ادراک را نشان خواهد داد 

به این ایضا  بلکه   دیگر هستند ، احکام زمینه هایحاوی  یشخودرون در که   نامیده نمیشوندپیشاتجربی تنها به این دلیل  اصول
 برهاناین  . د نمیکن خارج برهان هحیط ازآنها را  خصوصیتاین  اما .  بنا نشده اندتر جامع ر دانشهای عالیتر وبخاطر که خود 

هر شالوده در [ بر مالحظات عینی نیستند بلکه  متکی ]زیرا چنین اصولی   ، قابل انجام نیست  objective بشکلی عینی، در واقع
امکان   subjective  غیرعینی، از منابع  یاثبات یافتن برای شتال با اینحال این مانع  1. مشعرات قرار دارند  در مورددانشی 

این  موجب نخواهند احکاماگر که   است ، براستی ضروریچنین اثباتی .  نخواهد گردید   دانش در باره یک مشعر بطور عام
    .هستند  نهانیادعاهایی  صرفا  ند که شو ظن

 اساسکه بر  ، متخطی  علم الجمالاصول   .با مقوالت هستند  مرتبطد که کرخواهیم محدود ثانیا  ، ما خود را تنها به آن اصولی 
 در مورد آنها نمیتوانند که  ، این اصول ، یعنی دتحدی نیزو   ،مظاهر هستند  هر چیزی بصورتشروط امکان   آنها مکان و زمان

 بخشی ازبدالیل مشابه اصول ریاضی .  بررسی حاضر قرار ندارند  هدامنکه در   دنهستموضوعاتی  ،  دبکار رونذات چیزها 
پیشاتجربی   احکام ترکیبینیز  چون آنها ، نهایتا  .  مفهوم بحت ادراک نه از   از بدیهه ،منحصرا   اند آنها مشتق. د نیستناین نظام 

نیازی به اثبات براستی   آنها مبرهنصحت و یقین   گرچه زیرا.   دشو برسمیت شناختهدر این فصل  ستمیبای شانند ، امکان هست
   .شود  خاص از عام استنتاجو   ،گردیده  قابل تصورمیباید ،  مبرهندانش پیشاتجربی موارد  شکلب  ،ندارد ، امکان آنها 

است ما  بحث ا  موضوعمنحصراحکام ترکیبی که  اصل  2  با  تقابل باشدتا جاییکه در  ،  میباید اصل احکام تحلیلی را همچنین
آنها  و، ده کرآزاد  ی ادراکسوء  هراز   را  نظریه احکام ترکیبی  ، آنها مقابل کردن اینگونهچون با .  مورد بررسی قرار دهیم 

  . قرار میدهیم   خود پیش روی  بروشنی  شانخاص طبیعت  را در

  

                                                           
1
 [This sentence has been variously emended .  In the main ,  I  follow  Wille . ] 

2
 [Reading ,  with  Mellin ,  mit dem der    for   mit der  . ] 
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The  System Of  The  Principles  Of  
Pure  Understanding 

 

SECTION   I. 

The  Highest  Principle  Of  All  Analytic  Judgments 
 

 .Iبخش  
 
 تحلیلی قضاوتهایعالیترین اصل کلیه 

   

که با مشعر  یشکلهر و محتوای دانش ما صرف نظر از ،  بطور عام ما یکلیه قضاوتها، منحصرا  سلبی  ، گرچهشرط جامع 
حتی  ، یشاین احکام در ذات خو،  تناقض با خودداشتن  آن است که ناقض خود نباشند ؛  چون در صورت  ،د پیدا میکن ارتباط

 طرب نحوه   کن است کهمم خالی از تناقض باشد ،  یحتی اگر حکم اما  . د شو باطل خواهند  پوچ  ،به مشعر   بدون رجوع
            چه پساتجربی   a' priori  چه پیشاتجربی ، مکفی  زمینه فاقد هرگونهاینکه یا   ، بوده در مشعر تأیید در آن بدونمفاهیم دادن 

a' posteriori  ،  یا   ناصحیح  ، داخلی بودن از هر تناقض  بری  علیرغم هنوز ،  شایدو  ، باشد   چنین قضاوتی توجیه جهت 
 .  پایهبی 

   the principle of contradiction  به آن باشد ، اصل تناقضمتعلق یک چیز نمیتواند  در یمیگوید هیچ ُمسند متناقض ای که قضیه
دانش  رایب.   به منطقتنها  دارد  تعلقه این خاطر ب.  برای هر حقیقتی  ، منحصرا  سلبی  گرچه ،است جامع  عیاریم ، دارد نام 
 ملغیو  باطل  تناقض آن را بکلی و میگوید که   ؛  نظر از محتوای آن صرف د ، کاربرد دار ، عام بطور، بصورت دانش  فقط
 . کندمی

، بلکه ( تناقض باشند  مبتنی برتا جاییکه ) و خطا   کذب رفع برای ، یعنی ، ، نه فقط  دمیده همرا  مثبت اجازه توظیفیاما 
بر طبق اصل  بکفایت آن همیشه   صحت  چه سلبی و چه ایجابی ، چون اگر حکم تحلیلی باشد ،  .  صحتشناختن همچنین برای 
 ، همواره  میآیدبه تفکر وجود داشته و در دانش   مفهوم عنوانبدر باره مشعر  آنچه که   1 مقلوب.  تن است شناختناقض قابل 

  .د شوتوسط آن تصدیق الزاما  میبایست  مفهوم خود پس  با مشعر ، است تناقضدر خالف مفهوم  چوناما . میشود  انکاربحق 

حیطه  ورایشناخته شود ؛  اما برسمیت دانش تحلیلی  هربعنوان اصل جامع و کامال  کافی برای  ستبنابراین اصل تناقض میبای
 با آن در تضاد باشد   حقیقت که هیچ دانشی نمیتوانداین .  ی ندارد تنفیذ مجالو  اعتبارهیچ ، بعنوان معیار صحت ، دانش تحلیلی 

            صحت دانش  برای  زمینه ای تعیین کننده ،الزم ، اما نه  یشرط بهکرده است تبدیل  رااین اصل  ، یشبدون ابطال خو
و در رابطه با  ؛  دکرخواهیم  تمرکز  دانش خویش  بخش ترکیبیبر تنها   نقادانه خوددر بررسی حال  . ما [  تحلیلی غیر ]

تخطی ناپذیر  بدلیل ، یقینا  اما ،  دکررجوع  مثبتاطالعات  هیچگونهدانش هرگز نمیتوان به اصل فوق برای  نوع از صحت این
    . باشیمق با آن تطاب مراقبهمواره  ستمیبای بودن

زیادی  مقدارکه  میشودی چنان بیان دقتبا بی  ی، گاه یقالب صرفا  و  است بدون محتوی با این حسابمشهور این اصل گرچه 
  در زمان  چیزی که   ناممکن است:    دبیان میشو چنین.    ددر بر میگیر  را  ترکیبیصر از یک عن  ضروریآلودگی غیر 

چون   -  میباشد زاید ، "  ممکننا "کلمه    بیان شده توسط،  مبرهن اتقان که واقعیت  اینجدا از .  باشد نهم د و باش هم  واحد
یک   : بنابراین چنین میگوید   .  است تغییر یافتهزمان  شرط توسطحکم   - آشکار میشود حکم [ طبیعت همان ] ازخود بخود 

.   Bو هم  غیر باشد   Bهم   توالیباشد ، اما بخوبی میتواند در  B  است ، نمیتواند همزمان غیر  B= چیزی   که،   A= چیز 
پیر   یعنی  جوان بطور مثال یک جوان نمیتواند همزمان پیر باشد ، اما براحتی میتواند در یک زمان جوان و در زمانی دیگر غیر

 بیان.  د کن محدود خود را به روابط زمانی مؤکداتبهیچوجه  ستنبای  ، یمنطقصرفا  اصل تناقض بعنوان یک اصل  لیکن.  باشد 
ُمسندی در باره   که  میشود ناشیاز اینجا پیش از هر چیز ک  ادرااسائه .  اصل این تماما  با نیت در تضاد است فوق بنابراین 

تناقضی هیچ  موجبکاری که هرگز   -یم میکناین ُمسند را با خالف آن متصل  سپسو ،  کردهجدا  چیز یک چیز را از مفهوم آن
 فقط  هم  صورتدر آن و حتی ،   دالیه متصل گشته استُمسنآن  هبلکه تنها با ُمسندی که بشکل ترکیبی ب  دیشونمسندالیه با مُ 
باید به   ، بودن اگر بگویم که یک بیسواد  باسواد  نیست ، شرط ،  همزمان . ند در زمان واحد ایجاب میشوهر دو ُمسند  کهوقتی

اما  اگر بگویم ، هیچ  . دیگر باسواد باشد  یبیسواد است بخوبی میتواند در زمانچون  کسی که در یک زمان  آن افزوده شود ؛ 
بیسوادی سواد ندارد ، آنگاه حکم تحلیلی است ، چون خاصیت بیسوادی اینک مفهوم مسندالیه را میسازد  و صحت حکم منفی 

بیان  است که خاطربه این .  ی همزمان،  یاضافبدون نیاز به شرط  اصل تناقض آشکار میگردد ،  فصلبال پی آمد  منزلهب  آنگاه
    . دشوآن بیان  توسططبیعت یک حکم تحلیلی بطور واضح  که منظوریعنی ، به این  را تغییر داده ام ،آن

                                                           
1
 [Widerspiel . ] 
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The  System Of  The  Principles  Of 

Pure  Understanding 

 

SECTION   II. 

The  Highest  Principle  Of  All  Synthetic  Judgments 
 

 .IIبخش  
 

 عالیترین اصل کلیه قضاوتهای ترکیبی

   

 هم موضوعاین  به دانستن اسم ینیازحتی .  د هیچ کاری با آن نداری است که منطق عام موضوعتوضیح امکان احکام ترکیبی 
و براستی ، اگر در بررسی امکان   مهمترین مسئله را تشکیل میدهد ؛  transcendental  logic  اما در منطق متخطی. ندارد 

 .  گردیدخواهد  مورد عالقه آن یم ، آنگاه تنها موضوعکن نظورشروط و دامنه اعتبار آنها را هم م، احکام ترکیبی پیشاتجربی 
  ، یعنی  تآمین کند ،بطور کامل ایی خود را غکه هدف  بررسی ، منطق متخطی در جایگاهی قرار میگیرد   چون با تکمیل این

  .را  بحتن حدود و مجال ادراک تعیی

اگر ایجابی باشد ، فقط چیزی را که از . و بدنبال استخراج چیزی از آن هستیم  ،  گرفتهرا  داده شده  در قضاوت تحلیلی مفهوم
اما در احکام ترکیبی . یم میکن مستثنیرا از آن  ش، تنها خالف اگر سلبی باشد.  یم میدهقبل در آن به تفکر آمده است  به آن نسبت 

این . و کامال  متفاوت از تفکر در آن  بحثبرای مشاهده چیزی در ارتباط با مفهوم مورد   مفهوم داده شده رفت ، یورامیباید 
تنهایی هرگز نمیتوان صحت ه و از خود حکم ب ؛ نیست   contradiction  ضادت  یا  identityارتباط بنابراین هرگز از نوع  تماثل 

 . د کرکشف  آنرا عدم صحتیا 

نیز   1یک چیز ثالث  آن برویم ،  یورا ستمیببای دیگر یبا مفهوم معّین مقایسه ترکیبی یک مفهوم  جهتکه ،  حال با این مقدمه
واسطه کلیه  چیست که قرار است  ثالثاین چیز حال   .حاصل گردد میتواند د ، که تنها از طریق آن ترکیب دو مفهوم شوالزم می
و قالب پیشاتجربی   داخلیحس  یعنی ،وجود دارد که همه مظاهر ما در آن جای دارند ،   3کل   2ترکیبی باشد ؟  تنها یک  احکام
وحدت ادراک  مبتنی بر  ،  استقضاوت  الزمهو وحدت ترکیبی آنها ، که   ؛بر تخیل  است ترکیب مظاهر مبتنی.   ، زمان اش

قضاوتهای ترکیبی  است که میباید  در جستجوی امکان [  ، تخیل ، و ادراک ذکائی داخلیدر حس ] بنابراین در اینها .  ذکائی 
امکان قضاوتهای ترکیبی پیشاتجربی  توضیح دهنده ستپس میبای ی پیشاتجربی هستند ، منابها نابعسه حاوی م هرو چون  باشیم ؛ 

 ،بر ترکیب منابها  تماما   باشد که مبتنی ،  در مورد مشعرات یدانش برای هر ناگزیر و ،  براستی، به این دالیل آنها .  باشند نیز 
   .الزمند 

پیدا کند ،  اهمیتو در رابطه با آن معنا و   ، مشعریک به ربط داشته باشد  ،عینی داشته ، یعنی اگر قرار باشد که دانش واقعیت 
، اما در فکر کرده ایم تتوسط آنها ما براستی   د ؛هستنپوچ   در غیر اینصورت مفاهیم .بنحوی داده شود  بتواند ستمشعر میبایآن 

یک  اشاره بهنه ، را  گفته اگر این)  دشوکه مشعری داده این . تنها با منابها بازی کردیم   این تفکر دانشی کسب نکردیم ؛واقع با 
که منابی که مشعر توسط   بطور ساده به این معنی است ،  ( بیواسطه در بدیهه بگیریم ارائه بلکه بمعنای   ، واسطصرفا  جریان 

،  یتجریب چیزاز هر   4 بری شان حتی مکان  و زمان ،  هرچند مفهوم . د شو به تجربه واقعی یا ممکن مربوط میآیدآن به تفکر 
د نخواه معنا نامعقول و بی ، اعتبار عینی   هم  بدون هنوز،  به نیابت میآیند بطور کامال  پیشاتجربی  در ذهنمطمئن که  هرچندو 

که  است صرف  schema  طرحمناب آنها یک .  برقرار نشده باشد   مشعرات تجربه در موردآنها  الزم بود ، اگر که  تنفیذ 
آنها  ه ،جدا از این مشعرات تجرب  .د جفت میکنهم  باو  دهفرا خوانمشعرات تجربه را که  ی بازتولیدبا تخیل   دارد ارتباطهمواره 

  .از هر نوع   مفاهیماست در مورد  همینطورو .   دهستنخالی از معنا 

خود مبتنی است بر وحدت اما تجربه .  واقعیت عینی میبخشد  ما چیزی است که به همه دانشهای پیشاتجربیآن  لذا   امکان تجربه
دانشی وجود   ،جدا از چنین ترکیبی  . از مظاهر بطور عام   5 مشعری مفاهیم ترکیب  بر طبق بر  ، ترکیبی مظاهر ، یعنی

         کامال  منسجم یآگاهقواعد یک  ق بامنطبی زمینه اهیچ  برایکه   حسی اتادراک نوایی احساساتی ازمگر  نخواهد داشت ، 
اصول به  وابسته استتجربه بنابراین .   نیستادراک ذکائی  الزممتخطی و ، و لذا در توافق با وحدت  همناسبت نداشت(  ممکن )

و ، اعتبار عینی آنها ، بعنوان شروط الزمه تجربه .  ترکیب مظاهر در یعنی بر قواعد جامع وحدت  ،  یشپیشاتجربی قالب خو
    بالکل   اصول ترکیبی پیشاتجربی ، از این رابطه  جدا.  ، همواره در تجربه قابل نشان دادن است  شانبراستی خود امکان 

                                                           
1
 [ein Drittes . ] 

2
 [Reading ,  with  Mellin ,  Es gibt nur einen   for  Es ist nur ein  . ] 

3
 [Inbegriff . ] 

4
 [rein . ] 

5
 [Reading ,  with  Vaihinger ,  von einem   for  vom  . ] 
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وحدت ترکیبی  بتواند  اعتبار    که در آن ، مشعری    1فاقد ، د ، یعنی میباشن ثالثزیرا آنها فاقد آن چیز   .ممکن هستند  غیر
   2. د به نمایش بگذاررا   یشمفاهیم خوعینی  

بطور پیشاتجربی  د میکن رسمکه تخیل مولّد در آن  شکل هاییو   مکان بطور عامباره   گرچه در احکام ترکیبی مقدار زیادی در
مگر  نخواهد بودچیزی هنوز به تجربه بدست آوریم ، اما حتی این دانش هم  واقعی م ، و میتوانیم چنین احکامی را بدون نیازمیدانی

را تجربه خارجی   ماده که د دانسته شوی شرط مظاهر بعنوانست میبایالزاما  نمکان   که ،اگر   در مغز ، صرف توهمیبازی با 
امکان یا بهتر بگوییم به   ، به تجربه ممکن ، بواسطهصرفا  د ، گرچه پیدا میکننط ارتبالذا  آن احکام ترکیبی بحت  .د تشکیل میدهن

 . استر استواتنها بر این   اعتبار عینی آنها و  تجربه ؛

که قادر به  دانش است از ی آخرین نوع  تا جاییکه چنین تجربه ای ممکن باشد ،  بمنزله ترکیب تجریبی ، چون تجربه ،  ، تا  نتیج
دارای میتواند  ، بعنوان یک دانش پیشاتجربی   ، [ از ترکیب ] این نوع دوم  3 میباشد ، به هر ترکیب غیرتجریبی بخشیدن واقعیت
برای وحدت ترکیبی الزم است  مگر آنچه که  نباشد  که حاوی هیچ چیزتنها تا جایی  ، شودتوافق با مشعر  ،  یعنی ، صحت
  .  بطور عام  تجربه

 تشعب  وحدت ترکیبی برای   شروط الزمه  تحتهر مشعری   : بنابراین عالیترین اصل برای کلیه احکام ترکیبی چنین است 
 . قرار دارددر یک تجربه ممکن    synthetic unity of the manifold of intuition   بدیهه

ترکیب تخیل و وحدت الزم   بدیهه پیشاتجربی ،  شروط  قالبی ما که   ندمیشوممکن  هنگامیاحکام ترکیبی پیشاتجربی بنابراین 
که شروط   میگوییمآنگاه .  یم دهببط ، ربطور عام  ممکن به یک دانش تجریبی ،  ادراک ذکائی متخطی رایک در  این ترکیب

و به این دلیل دارای اعتبار عینی در یک حکم ترکیبی   ، شروط امکان مشعرات تجربه هستند  ایضا    امکان تجربه بطور عام
   . پیشاتجربی

  

                                                           
1
 [Reading ,  with  Grillo ,  keinen   for  reinen  . ] 

2
 [Reading ,  with  Vaihinger ,  Einheit die objektive Realität ihrer  Begriffe    for   Einheit ihrer  Begriffe  objektive Realität  . ] 

3
 [aller anderen Synthesis. ] 
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The  System  Of  The  Principles  Of  
Pure  Understanding 

 

SECTION   III. 
Systematic  Representation  Of  All  The  Synthetic  Principles  Of  Pure  Understanding 

 

 

 .IIIبخش  
 

 بحتاصول ترکیبی ادراک کلیه  منظمارائه 

   

 

در رابطه با آنچه که  است قواعد نه تنها قوهآن .  باید اصولی وجود داشته باشند تماما  بخاطر ادراک بحت است می اساسا  اینکه 
 از ستمیبای ارائه شود به ما مشعریک بعنوان بتواند هر چیزی که   1  آنها طبقبر اصولی که  شاءمن، بلکه خود  میافتداتفاق 
حتی قوانین  .  نخواهند دادآنان تناظر با در مشعر یک  ازمظاهر هرگز دانشی  چون بدون چنین قواعدی ، .   دکن پیرویقواعد 

از تعّین  یکپیشنهاد  الاقلحاوی  لذاو  ،  کردهحمل را  از الزام یبیانبا خود   اصول توظیف تجریبی ادراک ، بمنزله  طبیعی ،
همگی براستی بدون استثناء   ،قوانین طبیعت .   نداعتبار دار ای تجربه هر برای  یسبق وپیشاتجربی  بطور که هستند هاییزمینه 

 اصولاین تنها .  ند بکار میبندمظاهر [  در عرصه ]موارد خاص  برایدومی را آن  فقطآنها .  ادراک هستند  عالیهتابع اصول 
آنچه که تجربه میدهد  .  است  بطور عام  قاعده یک ،  مفسر بعبارتیو ، شرط   که حاوی  ندتأمین میکنمفهومی را آن  که هستند 
 . قاعده  است تابع مثال

چون . یا برعکس ، اصول ادراک بحت بحساب بیاوریم  صرفا    خطری واقعی وجود نخواهد داشت اگر که اصول تجریبی را
هر قدر هم  ،  آشکار است تجریبی حکمدر هر  اشو فقدان   ، کردهرا متمایز اصول ادراک بحت که  مفاهیم  اساس بروجوب 
آنها را  نمیتوانیماصول بحت پیشاتجربی که  ند هستاما   . تحّیراین  از آسان پیشگیری جهتکفایت دارد   ،عام  کاربرددارای 
م بحت هیاما از مفا وساطت میشوندادراک  توسطچون گرچه آنها  .  بدهیمبه ادراک بحت که قوه مفاهیم است نسبت  بدرستی
 یعنی، در تجربه  آنهاتنفیذ  وضوعم بهر حال.   یممییاب  چنین اصولی را در ریاضیات.  ده اند بلکه از بدیهه های بحت شمشتق ن

همواره ما را به  ستمیبای ، امکان چنین دانش ترکیبی پیشاتجربی  خاص از عام  استنتاج ، حتی باالتر ،اعتبار عینی آنها  ،
   .  دبرگردانادراک بحت 

و اعتبار عینی   بر آنها امکان را که [  ی تربنیاد] ن اصول آ لیکن  ،م ییگذاراصول ریاضیات را کنار م کههمزمان  بنابراین
آنها از  .  دانستهمه اصول ریاضی   2  پایه ست این دومی ها را میبای.  م یبحث میکن وارد  دنمبتنی هستپیشاتجربی ریاضیات 
 .  به مفاهیم   نه از بدیهه ،  مفاهیم به بدیهه میرسند

بشکل   یا است   mathematicalریاضی   بشکل  یا آنها   3 توظیف ترکیب  ممکن ،در تنفیذ مفاهیم بحت ادراک در تجربه 
 شروط پیشاتجربی.   اشوجود  هبخشی ب،  بدیهه صرف یک مظهر بطور عام میپردازد به بخشی چون  ؛ dynamicalدینامیکی  

 شادر ذات   وجود مشعرات یک بدیهه تجریبی ممکن همانها برایند ؛  میباش ممکن شروط مطلقا  واجب هر تجربه ، بدیهه برای
توظیف اصول  .  apodeictic، مبرهن   د ، یعنیخواهند بواصول توظیف ریاضیات بنابراین بالشرط واجب   .ند هستاتفاقی  تنها

 به این خاطر ،  ای تفکر تجریبی در تجربه  طوتحت شروجوب پیشاتجربی هستند ، اما تنها  لتخصدارای  براستیدینامیکی هم 
ص مخصود که نخواهند بو ای واسطهالاثبات بآن تجربه ، آنها حاوی  خالل شان علیرغم یقین بالشک . و غیرمستقیم  بواسطه تنها
 . دکرقضاوت  بهتر  این نظام اصول  پایاندر  میتواناما در این مورد   .است   اولی

  

                                                           
1
 [Reading ,  with  Erdmann ,  welchen   for  welchem  . ] 

2
 [Principium  . ] 

3
 [der Gebrauch ihrer Synthesis  . ] 
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در واقع همان   خیلی ساده  ها چون این دومی  .جدول اصول است  شکیلجدول مقوالت بطور کامال  طبیعی راهنمای ما در کار ت
 : بنابراین کل اصول ادراک بحت عبارتند از   .اولی ها هستند   قواعد توظیف عینی

 

1 
Axioms of Intuition .  ( اصول متعارفی بدیهه)  

 

    2         3    
Anticipations of Perception .  (  سباق ادراک حسیا )   Analogies of Experience .  ( تجربهقرائن )  

  
 
4 

Postulates of Empirical  Thought  in  General .  ( بطور عام  بییتفکر تجر فرض های مبنایی )  
   

 

 

بزودی روشن خواهد شد  . کنم را برجسته  آنهاو تنفیذ  اصول اثبات بیندا  انتخاب کرده ام تا تفاوتهای موجود عماین عنوانها  را 
(  باشد مورد نظر تنها وجه قالبی کمیت و کیفیت )مقوالت کمیت و کیفیت  حسبپیشاتجربی مظاهر بر تعّین  در دخیلکه اصول 

  .مظاهر  بابدر   شانو  تنفیذ پیشاتجربی  آنها  دگی اثبات کنن  1 توان  است  در مورد همینطور یقین بدیهی را میدهند ،  جازها
این .   یمنطق استداللبا ی صرفا  یقینبه  ند درکه تنها قا  ،دو گروه دیگر متمایز میگردند همان چیزها در از  بدین ترتیب آنها

و ، اول را ریاضی نوع بنابراین اصول  .  استاثبات در هر دو مورد کامل   که تشخیص میدهیمهنگامیحتی اعتبار دارد تمایز 
که در دیگری به اصول   همانقدر در یکی بیعالقه به اصول ریاضی هستیمکه  ذکر کرداما باید   a. دوم را دینامیکی مینامم نوع 

  صرفنظر از کلیه )حس داخلی   با  ارتباط شاندر  به اصول ادراک بحت خواهیم پرداخت  تنها  .   عام فیزیکیک دینامیک 
آنها .  ند شوریاضی و دینامیک ممکن می خاصکه اصول   توسط این اصول ادراک بحت است  ( . داده شدهمظاهر در   تفاوتها
جدول فوق ترتیبشان در حال به بحث درباره آنها بر حسب .  ام  ردهب نام  شان  و نه محتوای آنها بیشتر بخاطر کاربردلذا را 

  .میپردازم 

 

 

 

 

 

a    [ در  یادداشت افزوده شدهB . ] 

است که اجزاء  تشعبترکیب نوعی از اولی .  ( nexus )   ضمّ یا    است  ( composito ) تآلیف  یا   ( conjunctio ) ادغامیهر 
ما  به یکدیگر الزاترسیم قطری در یک مربع ایجاد میشوند  بابطور مثال دو مثلث که .  ند نیستبه یکدیگر متعلق ما  الزامتشکله 
 این ترکیب خود میتواند به .  که قابل بررسی ریاضی باشد  چیزیدر هر  ها ترکیب متجانس چنین هم هست.  ند دارتعلق ن

و دومی در   extensive  وّسعمُ  در کمیتهاینافذ  ،  اولی تقسیم شود   coalition  ائتالفو    aggregationاندماج  بخشهای 
 تعلق به یکدیگرمما  الزاآن  متشکله که اجزاءتا جاییاست  تشعبترکیب  ،(  ضمّ  ) دغامانوع دوم   . intensive  شّددمُ  کمیتهای

 ، نامتجانس است ، که گرچه یچیزآن برای ترکیب بنابراین.  علت  به تأثیر  یا  تعلق  جوهریک به  حادثتعلق  مانند  ند ،باش
دینامیکی را ،  تشعبوجود  اتصال  هب ط بومرو   دلبخواهنا  ، ادغاماین .   دآیمینیابت  به   ادغام شده پیشاتجربیهنوز بصورت 

متافیزیکی آنها در قوه پیشاتجربی دانش تقسیم  اتصالو  ، فیزیکی مظاهر با یکدیگر  اتصالخود به اتصالی میتواند چنین .  مینامم 
   .شود 

   [ a   پایان زیر نویس] 

  

                                                           
1
 [Evidenz . ] 
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   I 
 

Axioms   Of   Intuition  * 

 
 *   بدیهه  یاصول متعارف .4

 

 .هستند    extensive  magnitudes   وّسعمُ  مقادیربدیهه ها  کلیه      :     ین است  ااصل آنها 

 

 1اثبات  

بطور  د ، کنمی شروطمبالاستثناء که آنها را   ،در مکان و زمان هستند  ای حاوی بدیهه  2 ، یشخو قالبیدر وجه ، مظاهر 
 اش توسطکه  تشعبترکیب آن  از طریقگردند ، مگر  جذبدر آگاهی تجریبی  ، یعنی، آنها نمیتوانند فهمیده شوند  .پیشاتجربی 

آگاهی  . متجانس و آگاهی از وحدت ترکیبی آن  تشعب دغامااز طریق   ،د ، یعنی نمیگرد تولیدمعّین زمان  یایک مکان  نابهایم
، توسط آن ممکن گردد  ابتدامناب یک مشعر که تا جایی ،  اما ،در بدیهه بطور عام   متجانس[  و ] تشعبم   3 از وحدت  ترکیبی

تنها توسط   ،بمنزله مظهر   ،یک مشعر   حتی ادراک حسی بنابراین   .است  magnitude  ( quantum )مفهوم یک مقدار همان 
متجانس در مفهوم [ و ]  تشعبم  ادغاموحدت  اش از طریق که   میشودممکن  داده شدهحسی بدیهه  تشعبهمان وحدت ترکیبی 

بدیهه در  عنوانب .   موّسع در واقع مقادیر  استثناء  مقادیر هستند ،الهمگی ب مظاهر، به کالم دیگر .   میآیدتفکر یک مقدار به 
   .  میشوند معّین مکان و زمان بطور عام   اش از طریقتوسط همان ترکیبی نیابت شوند که  ستآنها میبای ، زمان یامکان 

نمیتوان یک .   است بر نیابت کلقدم مما  الزا لذاو   نیابت کل را ممکن نمودهنیابت اجزاء مینامم هنگامیکه  موّسع یک مقدار را
اجزاء آن یکی پس از دیگری  کلیه تولیدبدون  ،  ، یعنی آورد نیابتبه  را بدون ترسیم آن در تفکر ، کوچکهم  قدرچهر ، خط 

در این .   چقدر هم کوچکهر ،  ها زمانهمه  مشابها  برای.  از این راه حاصل شود میتواند تنها بدیهه  . با شروع از یک نقطه 
اجزاء زمان و افزودن آنها  از طریق توسط آن که ،  میآورمرا به تفکر  بعد ت متوالی از یک لحظه به لحظهحرکموارد  تنها آن 

بدیهه بحت در کلیه مظاهر یا مکان است یا زمان ، هر [  عنصر] از آنجاییکه   .تولید میگردد معین  یزمانبه یکدیگر یک مقدار 
 شناختبه میتواند  اشفهم [  جریان] جزء در  اجزء بمتوالی تنها از طریق ترکیب   ؛  موّسع مقداری است بدیهه بعنوانمظهری 

 ربرای ه  . از پیش داده شدهاجزاء ترکیبات  شکلب ،  میآیندبه بدیهه    aggregates ها اندماج صورتکلیه مظاهر ب نتیجتا    .د بیای
     .فهمیده میشوند نیابت شده و   موّسع ی که توسط ما بدین شکلمقادیر بلکه تنها برای آن  مقادیر چنین نیست ،از  ینوع

است  ای اصول متعارفیپایه این  .  شکل هاد تولی دربر این ترکیب متوالی تخیل مولد  است مبتنی( هندسه )   4ریاضیات مکان 
بطور   - شودپیدا  میتواندیک مفهوم بحت مظهر خارجی  طرح   هاآن تحتکه تنها  ن میکنند بیارا  یحسبحت  هبدیهآن  شروطکه 

اینها .  نیستند ، و غیره  مکان یک یا دو خط راست قادر به احاطه   ، استن ممکبین دو نقطه تنها یک خط مستقیم  اینکهمثال ، 
  .در ذات شان (  quanta)  کمیتها  بهتنها  مربوط میشوند  ،ا  ، دقیق که  آن اصول متعارفی هستند

هیچ اصل   " مقدار یک چیز چیست ؟ "   به این سؤال کهدادن در مورد پاسخ  ،  یعنی،  ( quantitas) مقدار  رابطه بادر 
 غیرقابل اثبات  )  متقنواسطه بال  واند  ترکیبی   کهوجود دارند ایا گرچه تعدادی قض وجود ندارد ،کلمه متعارفی به معنای دقیق 

indemonstrabilia . )  بودهمساوی  ها جمع حاصلبه چیزهای مساوی بیافزاییم را اگر چیزهای مساوی که ، از این قبیل احکامی 
چون از یکی بودن  ، قضایای تحلیلی هستند ؛  ندامساوی  ها باقیمانده کسر شوند، و اگر چیزهای مساوی از چیزهای مساوی 

 احکاممیباید [ چون اینها ] ، [ نیستند ] اصول متعارفی [ آنها  تا  نتیج ]  .آگاه هستیم  بالواسطه دیگرمقدار  تولیدیک مقدار با  تولید
اما بر خالف قضایای هندسی   ، روابط عددی براستی ترکیبی هستند واضح احکام،  از سوی دیگر.  ترکیبی پیشاتجربی باشند 

با    مساوی است   7+ 1اینکه   گفتن   .عددی  اتدستوربلکه تنها  ه شوند اصول متعارفی نامید ندو بنابراین نمیتوان  ، نبودهعام 
   .د آیمینبه تفکر   12،  عدد   دو ، و نه در مناب ادغام آن  1  مناب، و نه در  7چون نه در مناب   . تحلیلی نیست  حکمیک   12

 

 [  A  در  ]   *
 

 اصول متعارفی بدیهه
 

 . هستند    extensive  magnitudes   موّسع مقادیر   ، یشی خوبدیهه ها در   ،مظاهر  همه:        ادراک بحتاصل 
 

                                                           
1
 [The heading and first paragraph added in  B . ] 

2
 [der Form nach . ] 

3
 [Adding ,  with  Vaihinger ,  der  synthetischen  Einheit . ] 

4
 [Ausdehnung .] 
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قضیه تحلیلی سؤال تنها این است که آیا د ،  چون در به موضوع  نداری ربط چنین کنیم میبایست افزودن دو عدد  هنگامکه این) 
 فقطمادامیکه  .  ستا فردنم همچنین فقط  ، میباشدترکیبی قضیه گرچه اما . (  یا خیر میآیدبه تفکر  مسندالیهدر مناب بواقع مسند 

این اعداد  توظیف، هر چند که  دگیرانجام میتواند به یک شکل فقط آن ترکیب   متجانس مورد نظر باشد ، (واحدهای ) ترکیب 
 میتوان یک مثلث ساخت ،  که جمع دوتای آنها از سومی بزرگتر است ،  ، اگر بگویم که توسط سه خط راست   .عام است 

وادار میتوانند  بعالوهو   ده ام ،کربیان   دشونبزرگتر یا کوچکتر رسم  ندخطوط میتوان اش از طریقنقش تخیل مولد را که  صرفا  
عدد   ینطورهم.  تنها به یک شکل ممکن میگردد   ، از سوی دیگر ،  7عدد    .ی را بین خود ایجاد کنند ممکنهر زاویه د که شون
که متضمن ) ل متعارفی  نامیده شوند واص  ، ستی بنابراین نبایاحکامچنین  . د شوایجاد می  1و    7که خود از ترکیب   ،  12
  . دستور عددی   بلکه  ،(  دخواهد شاز اصول متعارفی  بیشماریتعداد  قبول

 بارا ،  محضریاضیات  میتواندچون بتنهایی .  د توسعه میدهمتخطی ریاضیات مظاهر ،  دانش پیشاتجربی ما را بسیار این اصل 
بدیهی باشد ؛   بدین صورتی نمیتوانست تنفیذبدون این اصل ، چنین .  د کنقابل تنفیذ مشعرات تجربه ، در مورد  اشتمامی دقت 

توسط  بدیهه   صرفا    بدیهه تجریبی.  نیستند  قائم بذاتمظاهر چیزهایی   .د عظیم دچار میش تحیر  بهآن  بابدر براستی و تفکر 
ایرادهای .  ند اعتبار دارشک در مورد بدیهه تجریبی  الب لذامؤکدات هندسه در بدیهه بحت  .  د شوبحت مکان و زمان ممکن می

ند را کنیا زوایا  مطابقت   همچون تقسیمات نامحدود خطوطساخت در مکان قواعد ، که مشعرات حسی شاید نتوانند با  توخالی
آن کل ریاضیات  تبعیم ، و به میکردتکذیب  درست بودند ، ما اعتبار عینی مکان راچون اگر این ایرادات .   د کررها  1 ستمیبای

ترکیب مکان ها  و  زمان ها ، که ترکیب های .   دهستنمظاهر  تنفیذ در قابلریاضیات  حدچه تا و  گونهچکه  نمیدانستیمرا ، و 
و به تبع آن هر تجربه خارجی و هر  د ، کنچیزی است که فهم مظهر را ممکن میآن برای هر بدیهه ای ، اند بنیادی   2 قالب های

ما  در الزامیکند   تأسیس  در مورد ترکیب قالب فهم محضآنچه که ریاضیات  هر.   را ه ایین تجربچندانشی در مورد مشعرات 
که به  ، هستند  غلط آموخته یاستدالل های زبان بازی تنها بنابراین کلیه ایرادات .  نیز اعتبار دارد   مورد مشعرات فهمیده شده

 که تنها مظهرات هستند ، اینآنها را علیرغم  و  دارد ، را ما ی شعور حسیقالبی جدایی مشعرات حس ها از شرط ادعا  خطا
 ینوع از هیچ  مطمئنا  ، با آن فرض ، هیچ دانش ترکیبی.  به ادراک  داده شده ، د به نیابت میآور قائم بذاتبصورت مشعراتی 

ه دانستآنها بطور ترکیبی توسط مفاهیم بحت مکان  از نمیتواند هیچ چیزی لذاو  ،  بدست آیدآنها از بطور پیشاتجربی   نمیتواند
    .میگردد  غیرممکنمیکند ، یعنی هندسه ، خود  معّین ، دانشی که این مفاهیم را در واقع.   شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
1
 [Reading ,  with  Kehrbach ,    dürfen ,   mussen      for     dürfe ,  muss . ] 

2
 [Reading ,  with  Erdmann ,    der  wesentlichen  Formen     for    der  wesentlichen  Form . ] 
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II 
 

Anticipations   Of   Perception   * 

 

 *سباق ادراک حسی ا   .1

 
 

 .درجه یک   ، یعنی ، دارد  مشّدد مقدار  استاحساس  مشعریک که   چیز واقعیدر کلیه مظاهر ،  

 

 1  اثبات

.  ود یافت ش  sensation  احساس قرار استیک آگاهی که در آن   آگاهی تجریبی است ، یعنی ، ، perception ادراک حسی
این دو آخری  را یز . همچون مکان و زمان نیستند ،  ، بحت قالبیصرفا  ،  ، بدیهه هایی مشعرات ادراک حسی بعنوانمظاهر ، 
 توسط آنکه ) بطور عام هستند  یمشعر برای  موادمظاهر عالوه بر بدیهه حاوی .  ند شو درک حسی شاندر ذات نمیتوانند 

  غیرعینیصرفا  مناب  منزلهب  احساسآنها حاوی چیز واقعی ،  دیگر بعبارت ؛  ( چیزی موجود در مکان یا زمان نیابت میشود 
بط ربطور عام یک مشعر  هب  و چیزیکه متأثر گردیده است ،  subject رفاکاین آگاهی را میدهد که  تنها ،  که به ما  هستند
و یک آگاهی  هناپدید شد چیز واقعی در اولی کامال   تا آگاهی بحت ممکن است ،  از آگاهی تجریبیانتقالی تدریجی  حال .  یمدهمی

مقدار یک احساس از  تولیددر جریان  ترکیب یک نتیجتا   . در مکان و زمان باقی میماند  تشعبپیشاتجربی قالبی از صرفا  
و   نیست ،  عینی یاانابة  ذاتا    احساس اما چون  . میگرددممکن نیز دیگر الزم تا هر مقدار   0=  در بدیهه بحت  ششروع
این مقدار در .  است  مشّدد بلکه   موّسع نه اش مقدار   که در آن یافت شوند ،  قرار نیست  زمان بدیههمکان و نه  بدیههنه چون 

افزایش  لوم مع یمقدار  2به    0=  از هیچ   معّین  یمدتدر میتواند آگاهی تجریبی از آن از طریق اش  د میگردد کهتولیعمل فهم 
 ست، میبای[  بحثحس خاص مورد  بر ]تأثیر بر حس  از ، یعنی ، درجه ای مشّدد یاحساس ، مقدار شدتتناظر با این در   .د یاب

 .  است حاوی احساس  ادراک حسی تا جاییکه  ، ه شودبه کلیه مشعرات ادراک حسی نسبت داد

  سبق  میتواند  دارد تعلق   دانش تجریبی به که  آنچه پیشاتجربی  تعیین شناخت و   بهمیشوم  قادر  آن بکمکدانشی که  هر
anticipation    کلمه    برای آن  اپیکوریوس که   و این بدون شک به همان معنایی است نامیده شود ؛πρόληψις  (Prolipsis)  

که  وجود دارد( ادراک حسی  ادهیعنی ، احساس ، م) اما همانطور که در مظاهر عنصری .  را بکار برد (   تمهید - پیشدستی) 
نتیجه   بین دانش های تجریبی و پیشاتجربی میگردد ، ممیزتفاوت  موجب لذاو  ، دهپیشاتجربی دانسته شهرگز نمیتواند بطور 

بحت در مکان و  اتتعّینبخوبی میتوان   ، از سوی دیگر  .احساس دقیقا  همان عنصری است که نمیتواند مسبوق گردد  میشود که
میتواند که بطور پیشاتجربی نیابت میکنند چیزی را آن مظاهر نامید ، زیرا آنها  قاسبا   در رابطه با شکل و مقدار ،، زمان را 
 نیاز بهیعنی ، بدون ) بطور عام احساس  منزلهب  احساسی ،اگر در هر  هرچند   .بطور پساتجربی در تجربه داده شود  همواره

آن ص ، مستحق اخ ی بسیاربه معنایاین ، تواند بشکل پیشاتجربی دانسته شود ، بکه وجود داشته باشد ، چیزی ( احساسی خاص 
مربوط میشود دقیقا  در چیزی که  ،بگیریم  سبقت تجربهاز  میبایدکه د رسمیبنظر  عجیبچون بسیار  . نامیده شود  سبق که است

  . چنین است نهایتا   صورتهر به   . اش ضمونشود ، یعنی ، م دادهآن  از طریقمیباید صرفا  به آنچه که 

 درتوالی احساس های مختلف  اگر کهیعنی ،   3،  لحظه را اشغال میکندتنها یک   احساسصرفا  توسط    apprehension  فهم
   اجزاءاز   هک  نیست یترکیب  شامل  اش فهم   که  مظاهر است[ عرصه ] در   احساس آن عنصری چون  . گرفته نشوندنظر 

بمنزله خالی    لحظه مربوطه  مناب  مستلزم  لحظه آناحساس در  یبتغ  . داردن  یموّسع مقدارهیچ   ،پیش میرود  تا کل مناب
                        میباشدواقعیت   استمتناظر  بدیهه تجریبیآنچه که با احساس در  اما  .  0=  بمنزله  در نتیجه  ، خواهد بود

 (realitas  phaenomenon )  هیچ،   است؛  آنچه که متناظر با غیبت آن   (negation )   =0  .   
 
 
 [ : A  در ]   *

 سباق ادراک حسیا  

 :  میباشدبصورت زیر همه ادراکات حسی  بر   است مقدماصلی که 
  مشّدد  یمقدار دارای   ،(  realitas  phaenomenon) در مشعر    با آن متناظر   واقعیچیز   و  احساس در کلیه مظاهر ، 

intensive  magnitude  ، درجهیک   است ، یعنی degree   . 

                                                           
1
 [This  heading  and  the  first  paragraph  added  in  B . ] 

2
 [Taking ,  with  Erdmann ,  ihrem  as  referring ,  not to  Bewusstsein ,   but to  Empfindung . ] 

3
 [Augenblick . ] 
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[ عرصه ] واقعیت در   مابینبنابراین .  گردد می محوه و بتدریج تحلیل رفتکه بطوری،   است تقلیلبا اینحال قادر به  یاحساس هر
از آنها همواره  تا که تفاوت بین هردوبطوری،   داردوجود  ممکنبینابینی  متعدد از احساس های  1یک پیوستگی  ،  هیچمظهر و 

مظهر همواره [ عرصه ] در  چیز واقعیبه عبارت دیگر   .کامل  نفیو صفر یا  بحثکوچکتر است از تفاوت بین احساس مورد 
ترکیب متوالی  طریقاز رد و نه گیاما چون فهم آن توسط احساس صرف در یک لحظه صورت می  .دارای یک مقدار است 

بنابراین  چیز واقعی  2.  شود مقدار میباید تنها در فهم  یافت احساس های متفاوت ، و بنابراین از جزء به کل پیش نمیرود ، 
 .  موّسع نه مقدار  اما  دارای مقدار است ،

  د ،شونیابت  دمیتوان  0=   هیچ  تقریب به از راه  صرفا    در آنتعدد  ،  و  شدهفهمیده  وحدتیک مقدار را که تنها بصورت 
.   استdegree   درجه یا   مشّدد مقدار  مظهر دارای  [ عرصه ] هر واقعیتی در بنابراین   . مینامم   intensive مشّدد مقداریک 

 مظهر ، مانند[ عرصه ] یک واقعیت دیگر در  و چه برای، چه برای یک احساس  شودعلت نگاه  عنوانواقعیت ب نایاگر به 
چنین نامیده  به این دلیل.   شدت  هقو  نامیده خواهد شد ،  moment 3  هقو یک   آنگاه  علتیک بعنوان  تغییر ، درجه آن واقعیت

زیرا   ، میکنمعبوری اشاره   فقط . است   4بلکه آنی   متوالی ،نه  اش فهم  که  د اشاره میکنمقداری آن  بهتنها   که درجه میشود
  .  نیستدر باره علیت  بحث فعال  

 مشّدد ی ، یعنی ، مقدار دارد ای، هرچقدر هم کوچک ، درجه مظهر [ عرصه ] هر واقعیتی در  نیزو ، بنابراین  هر احساسی 
  کوچکترممکن یک پیوستگی از واقعیتهای ممکن و ادراکات حسی  ،  هیچ  و  مابین واقعیت.   دیاب تقلیل میتواندکه همواره 

 .دارد  وجود

نیست ؛  همینطور در مورد گرما ،   قرمز ، دارای درجه ای است که ، هر قدر هم کوچک ، هرگز کوچکترین مثال  هر رنگی ، 
 .  قوه ثقل  و غیره 

نیست ،   بسیطهیچ بخشی آن  بواسطه ،  کوچکترین ممکن نیست ، یعنی از آنها هیچ بخشی آن بواسطهمقادیر که  ی درخاصیت
مگر  د داده شودچون هیچ بخشی از آنها نمیتوان، پیوسته هستند  کمیتهایمکان و زمان . نامیده میشود   آنها  continuityپیوستگی  
مکان .   باشدزمان  یک دوباره یک مکان یاخود  بخشاین که  شکلتنها بدین  لذا، و (  اتیا لحظ  نقاط) حدود  بینمحاط  
که  صرف محل هایی ، تنها حدود هستند ، یعنی  اتو لحظ  نقاط.  از مکانها ، زمان تنها از زمانها  تنها است تشکیل شدهبنابراین 
محدود یا قرار است   محدود کرده ند که فرض میکنرا پیش بدیهه هایی همواره اما محل ها .  میکنند  محدودزمان را  ومکان 

ساخته  دنه مکان میتوان  زمان ،  یا  مکان بر  مقدم  قادر به داده شدن  عناصر متشکله بعنوان،  ی صرفمحل ها ازو  ند ؛ کن
یک   ،آنها   ایجاددر   ،  دخیلنامید ،  زیرا ترکیب تخیل مولد نیز  flowing   سیالچنین مقادیری را میتوان   . زمان   د  و نهشو

 .  د میشو هتخصیص داد  گذر  یا  النسی  اصطالح عموما  زمان    پیوستگیبه و   در زمان ، است پیشروی

احساس ، و  ) شاندر ادراک حسی صرف چه و  ،  موّسع شان ، بصورتدر بدیهه  چهپیوسته ،  هستندی مقادیر پسکلیه مظاهر 
اندماجی از مظاهر مختلف را خواهیم  شود ،  قطعمظهر ناگهان  تشعبترکیب   هر گاه .  مشّدد بصورت (واقعیت همراهش 

 خاص ینوعاز  انقطاع ترکیب مولدالب ادامه  توسط  5چنین اندماجی .  اصیل  یکپارچه کمیتیک  بصورتداشت ، و نه مظهر 
در  پول بنامم ،  یکپارچه از را یک کمیتتالر اگر سیزده سکه  . دائم االنقطاع ترکیب تکرار یک  توسط، بلکه  دشود نمیتولی

مقدار پیوسته است ، که در یک  اینچون   .ست کارم درست ا  ، از نقره  اعال باشد مارک صورتیکه منظورم بیان ارزش یک 
د که همواره حاوی مواد برای تشکیل بدهاز سکه را  بخشهر جزء میتواند یک در آن آن هیچ جزئی کوچکترین نیست ، و 

 ارزشکامال  جدا از اینکه  به این تعداد سکه را درک کنم ، ،  مدوراما اگر از عبارت سیزده تالر . کوچکتر است  هنوزقطعات 
،  ه شودنامید اندماج میباید یک   . برده ام، ناصحیح بکار  را از تالرها یکپارچه کمیتی، آنگاه عبارت ،  ه میتواند باشدنقره آنان چ

 یک کمیت  حدتو بعنوان، مظهر  شودض پیش فردر همه اعداد میبایست اما چون وحدت   . پولقطعات از تعدادی  ، یعنی
 .همواره پیوسته   یکپارچه کمیتیک و به عنوان   است ، یکپارچه

براحتی که  درسمیپیوسته ،  بنظر   هستندمقادیری  لذا  ، خود مشّدد وجهو چه در  موّسع وجهکلیه مظاهر ، چه در  از آنجاییکه
اما  علیت .  پیوسته است  ،  ( دیگرت وضعیت به وضعیاز یک  یگذر چیز)  یحولت هرکه د کرمیتوان با قاطعیت ریاضی ثابت 

 . فلسفه متخطی قرار دارد  محدوده خارج از تماما    ، در هر صورت ،اصول تجریبی بطور عام ، با پیش فرض  حول یک ت
یک خالف  آنتعیین قادر به ، یعنی ،  هستت چیزی وضعیدر  حولعلت که قادر به  تیک آیا که   موضوعاین  برزیرا  
ی هیچ بصیرتکه نیست  تنها به این دلیل و این   د ؛نمیاندازی نور هیچ، ادراک پیشاتجربی  باشدممکن میتواند  ، داده شدهت وضعی

 دلیلبلکه  به این   ،( ی در بسیاری از دانش های پیشاتجربی دیگر برای ما وجود ندارد بصیرتچنین ) ممکن بودن آن ندارد  رد
ات در تعّینعلت این [  در واقع]  نظر به اینکه ،  چونو   ، یافت شودات مظاهر تعّینتنها در بعضی از  قرار است تحول پذیریکه 

    .ند کدام تجربه میتواند بیاموزد  تنها   قرار دارد ، تحول ناپذیر

                                                           
1
 [ein  kontinuierlicher  Zusammenhang . ] 

2
 [Reading ,  with  Wille ,    welche aber  nur  in der Apprehension     for     

     welche  aber  nicht  in der Apprehension.  CF.  proof  added  in  B , 207-8  . ] 
3
 [ein  Moment . ] 

4
 [augenblicklich . ] 

5
 [Reading ,  with  Kehrbach ,    welche  Aggregat     for    welches  . ] 
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 هتجرب هربحت برای  بنیادینداریم  مگر تنها مفاهیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم داده ای را هیچ از آنجاییکه در بررسی حاضر 
بعضی بر  است  که خود مبتنی  علم طبیعی عام  ، بر  سبقت  بگیریم  ، دبدون تخریب وحدت نظام خو قادر نیستیم ،  ،  را ممکن

    1.   اولیهتجربیات 

و حتی تا   ادراکات حسی ، ت ازسبقجهت  ا کردن مان توان در  اصل ما  عظیمارزش  شواهد در موردکمبودی هیچ همزمان ، 
ناشی  شاناز غیبت  میتوانندی که درستناات استنتاجکلیه  در برابر یمانع نصب توسط  ، وجود ندارد  غیبت آنهاجبران حدی 
 .شوند 

بازهم کوچکتر وجود دارد ،  ی نامتناهی از درجاتتدرج ،  هیچو   که بین آن  ، ای دارد در ادراک حسی درجه یواقعیت راگر ه
هیچ ادراک حسی ، و به تبع آن هیچ  باشد ،  ها از قوه دریافت احساس  3 دارای درجه ای خاص  2ست  میبایهم هر حسی اگر و 

 کل برای غیبت کاملیک   ،(  دور ُبرد  استدالل  هر چقدر هم)  بیواسطه  بواسطه  یا  ،که بتواند  ممکن نیستتجربه ای ، 
زمان خالی هرگز از طریق تجربه یک اثبات یک مکان خالی یا   ،به عبارت دیگر   .مظهر ثابت کند [  عرصه ]در را واقعیت 

هیچ ثانیا  ،  ،  و  شود ؛ ا  درکحس خود نمیتواندیک بدیهه حسی هرگز  ازاوال  ، غیبت کامل واقعیت  ، چون . ممکن نیست 
که   حتی مجاز نیست . د کر استنتاجاز آن  که بتوان  مظهریهیچ در درجه واقعیت  تفاوتی و هیچوجود ندارد    بالکلمظهری 
 تماما   معّین  یزمان یک یا یمکانیک کل بدیهه  حتی اگرچون   . بدهیمتوضیح  را  تفاوتی  تا هیچ  بگیریمفرض مسلم آن را 
 صفرکه میتواند به  دارد ،  خود رااز آنجاییکه هر واقعیتی درجه  ، نهایتا  ،  باشدن، یعنی ، هیچ بخشی از آن تهی  باشدواقعی 
 بیشماری ختلفمیبایست درجات م  مظهر ،  موّسع بدون هیچ تغییری در مقدار  تناهینام  از طریق تدرج(  خالی ) د تقلیل یاب

کوچکتر یا بزرگتر  در مظاهر مختلف  میتواند  مشّدد مقدار  .ُپر شوند   توانندمی  که در آنها مکان یا زمان  وجود داشته باشند
   .باقی میماند  همانهمواره  بدیهه  موّسع مقدار در حالیکه ،  دباش

بخشی هم   یا وزن ،  قوه جاذبه  بخشی توسط  -که در حال مشاهده  ،  تقریبا  کلیه فیلسوفان طبیعی.  یم زنب یاجازه دهید مثال
حجم های مساوی هستند ، متفقا  به این  باتفاوت عظیم در کمیت مواد مختلف   -با مواد دیگر در حال حرکت  تتوسط قوه مخالف

ی خال مختلفبه درجات  اجسام مادیدر کلیه  ستمظهر را تشکیل میدهد ، میبای  موّسع که مقدار  نتیجه رسیده اند که این حجم ،
مسائل ریاضی و مکانیک  اکه بیشترشان ب  این مطالعه کنندگان طبیعت ، میتوانست هرگز خوابش را هم ببیند کهچه کسی .  باشد 

 پیش فرضها که آنها با قدرتاز همان نوع   -د نبگذار  یرا تنها بر مبنای پیش فرض های متافیزیک استنتاجهستند ، این مشغول 
،  وزن  نمینامم  یا  آنها را غیرقابل نفوذ بودن در اینجا ) واقعی در مکان چیز ند ؟  آنها میپندارند که داررا  هااز آنادعای اجتناب 

در حال .   مبلغ، یعنی ،  در  تغییر میکند  موّسع در همه جا یکنواخت بوده و تنها در مقدار(  چون اینها مفاهیم تجریبی هستند
خالصا  متافیزیکی است ،  اثباتی  متخطی  لذامبنایی نخواهند یافت ، و هیچ در تجربه  ش، که آنها برایاین پیش فرض  مقابل
 پیش فرض فوق را ، برای   مورد ادعا ضرورتبلکه   را توضیح نمیدهد ،  ها ،  که در واقع تفاوت در پر کردن مکان میآورم

ن است که ای الاقلفایده اثبات من .   دتخریب میکن بالکل ، فرض مکان خالی توضیح داده شود بر اساسکه  تفاوت میباید تنها 
فرضیه  دیگری برای توضیح مظاهر طبیعی الزم  شاید ،  که ندببیدیگر  یبشکل را  این تفاوت دبتوان تا  ادراک را آزاد میکند ،

در هیچیک از آنها   کهبطوریپر شوند ، کامال  مواد متفاوت  با میتوانندکه گرچه دو مکان مساوی  دیدخواهیم چون آنگاه .   باشد
دارای درجه ای خاص   ، بالتغییر میماند اشدر حالیکه کیفیت   هر واقعیتی ،  نهایتا  جایی باقی نماند که در آن ماده غایب باشد ، 

پیش از آنکه  ،  شود و کوچکتر بینهایت کوچک  ، اشمبلغ یا    موّسع مقدار تقلیلکه میتواند بدون   است( از مقاومت  یا  وزن ) 
را پر میکند ، مثال   یبنابراین هنگامی که یک تشعشع مکان[ .  جود بیرون از و] ناپدید گردد [  بدین ترتیب ]و  به خالء برسد
  بدون آنکه هیچ ،  دتقلیل یابدرجه ای بینهایت کوچک  تامیتواند  مظهر ، [ عرصه ] هر واقعیت دیگری در  مشابها  و حرارت ، 
همانطور که مظهر  دقیقا    پر کند  کوچک مکان رامیتواند با این درجات   .خالی بگذارد کمترین حدی به مکان را این نقطه ای از 

وزن وقتی اجسام مادی در  این همان چیزی است که قصد ندارم ادعا کنم  کهبهیچوجه .  دیگری با درجه بزرگتر میکند 
طبیعت ادراکات حسی ما اجازه چنین میگوید که  یک اصل ادراک بحت بر اساسبلکه تنها   ، میافتداتفاق   متفاوتند مخصوص

تنها در   ، هبودیکنواخت  درجاتواقعی در مظاهر در چیز ، که مجاز نیستیم فرض کنیم که  نتیجه بگیرمتوضیحی را میدهد 
بر یک اصل   میتواند یرفستاین  یم کهبگویاگر   بخطا رفته ایم بخصوصکه اینو  ند ، امتفاوت   موّسع و مقدار  اندماج

   .پیشاتجربی ادراک استوار گردد 

عجیب بنظر بیاید ، و  تا حدی   باشد  4تأمل متخطی  اهلبرای هر کسی که  هموارهست ادراک حسی میبای سبق اینبا اینحال ، 
که به هر چیز چنین اصل ترکیبی از اینکه ادراک  گفتن . باشد  احتیاط را آموختهچنین تعلیمی  باطبیعت که  محققنیز برای هر 

 احساس  خود  در   داخلی  تمایز امکان  یک  یمدع  از اینراهو   میگیرد ،  5سبقت   نسبت میدهد درجه ای را واقعی در مظاهر
بی ارزش  حل آناست که  مسئله ایبنابراین .    میگرددت مشکالو  تردید هابروز   دن ،  موجبش ( از کیفیت تجریبی آن  جدا) 

از میتواند براستی ،  و  ردهاظهار نظر ک بطور ترکیبی بشکل پیشاتجربی در مورد مظاهر  لذا که چگونه ادراک میتواند  ،  نیست
 .سبقت بگیرد  است به احساس مربوط و تنها  چیزی که صرفا  تجریبی بوده 

                                                           
1
 [Grunderfahrungen . ] 

2
 [Reading ,  with  Erdmann ,    ebensowohl     for    gleichwohl  . ] 

3
 [i.e.  limit . ] 

4
 [Adding ,  with  Erdmann ,    Überlegung . ] 

5
 [Adding ,  with  Hartenstein ,    antizipiert . ] 
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ه بو نمیتواند بطور پیشاتجربی   تجریبی است ،صرفا    طور مثال در مورد رنگها ، طعم ها  و غیره  هموارهبکیفیت احساس ، 
 نیابتچیزی را آن تنها   ،  1=  هیچ  نقطه مقابل دربا احساس ها بطور عام  ،  است تناظردر که   اما چیز واقعی ،. د نیابت بیای

آگاهی .   ترکیب در یک آگاهی تجریبی بطور عام داللت ندارد مگر چیزهیچ  ربو  ،  است وجودشامل   اشمیکند که دقیقا  مفهوم 
یک سطح از  مثال  بدیهه ،  ی ازمعّین موّسع مقدار بطوریکه  د ، روبباال تا هر درجه ای     1از   داخلیدر حس میتواند تجریبی 

زیر  در  یاز چنین سطوح  1تعداد زیادی    اندماج  که  دتحریک کن را احساسیک به همان اندازه میتواند   روشن شده با نور ،
، و  تهکنار گذاشرا بکلی آن  یممیتوان، [  مستقل تغییر میکند  بطور بدینسانمظهر  موّسع از آنجاییکه مقدار]   . با هم  نور کمتر

به نیابت میرسد  یمعّین تا آگاهی تجریبی   1ترکیبی را که بطور یکنواخت از    اش قوایدر احساس صرف در هر یک از  هنوز
 ن یک درجهرا بودخاصیت دا داده میشوند  ،   2صرفا  بطور پساتجربی  یش، گرچه کلیه احساس ها در ذات خو تا  نتیج.   بیاوریم
میتوان بطور پیشاتجربی تنها یک   قابل توجه است که در مورد مقادیر بطور عام.   دانسته شود پیشاتجربیبطور  میتواند در آنها
بطور   نمیتوانیمچیز را هیچ  ( در مظاهر  واقعی چیز ) و اینکه در هر کیفیتی   را دانست ، یعنی ، پیوستگی را ، واحدکیفیت 

هر چیز دیگری میباید به   .که آنها دارای درجه هستند  ،  ، یعنی شان  را  مشّدد کمیت[  با  مرتبط] مگر  بدانیم پیشاتجربی 
      .ود شواگذار  تجربه 

 
  

                                                           
1
 [Reading ,  with  Erdmann ,    vielen     for    vielem  . ] 

2
 [Reading ,  with  Mellin ,    a  posteriori     for    a  priori  . ] 
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III 
 

Analogies    Of   Experience  * 

 

 *  تجربه  قرائن .3
 

 
 

 .ممکن است   ادراکات حسی واجباتصال یک  انابة  طریق تنها از   تجربه:  اصل قرائن چنین است  
 

 1  اثبات

ادراکات حسی ،  ی است ازترکیب.  میکند  معّین تجریبی ، یعنی ، دانشی که یک مشعر را از راه ادراک حسی  است یتجربه دانش
تشکیل این وحدت ترکیبی .   واحد یآگاهادراکات حسی در یک  تشعبخود حاوی وحدت ترکیبی  اما   ادراک حسی وندر نه
در .   ها بدیهه صرف یا احساس حس از ،  متمایزمشعرات حواس ، یعنی ، در تجربه  ازهر دانشی  در است  چیز اساسیده  نده

که اتصاالت آنها را تعیین  الزامیهیچ    میشوند ،  بطوریکه متصلاتفاقی با یکدیگر  بشکلتجربه با اینحال ادراکات حسی تنها 
بدیهه تجریبی است ؛  و  تشعب  نمودن جفتبهم چون فهم  تنها  . شود  آشکاردر خود ادراکات حسی نمیتواند وجود نداشته یا کند 

  زمان ووجودی متصل در مکان  شده  که ادغام  چنانآن  دکن معّین مظاهر را که   ی یافتمالزا هیچ ازدر آن نمیتوان هیچ منابی 
میباید در  تشعبدر وجود [  دخیل ] رابطه  ادراکات حسی است ، توسط   مشعرات از دانشی  اما چون تجربه.  داشته باشند 

زیرا زمان ،   . در زمان وجود داردبطور عینی  کهبدانصورت بلکه   در زمان  2تصنعی  یبا ساختنه   تجربه نیابت شود ،
میتواند   در زمان بطور عام آنها  رابطه از طریق  وجود مشعرات در زمان تنهاتعّین  ، اما شودادراک حسی  نمیتواندگرچه خود 
همواره  از آنجاییکه اینها با خود. بهم متصل میکنند   مفاهیمی که آنها را بطور پیشاتجربی از طریقتنها  لذاو  د ، بگیرصورت 
   . استادراکات حسی ممکن  واجب از اتصال  یاانابة   از طریق  که  تجربه تنها میشود  نتیجه این حمل میکنند ،  الزام را

در نتیجه سه قاعده نیز   .  coexistenceو  همزمانی     succession،  توالی    duration  مدت:   زمان عبارتند از  از سه شکل
آنرا ممکن  در واقعو  هر تجربه ای ،  رب  بین مظاهر در زمان وجود دارد ،  و این قواعد  مقدم خواهند بود روابطبرای کلیه 
 .د کر معّین   یزمان هر  وحدت  در رابطه با با کمک این قواعد میتوان  وجود هر مظهری را .  میسازند 

آگاهی ذکائی  هر با رابطهدر  ،   apperceptionاصل عام برای قرائن سه گانه  مبتنی است بر وحدت واجب ادراک ذکائی  
آگاهی  شالودهو چون این وحدت بطور پیشاتجربی در   .زمان [  از لحظه ]، در هر  ادراک حسی هر ،تجریبی ممکن ، یعنی 
.  آنها در زمان  رابطه از نظراصل فوق مبتنی است بر وحدت ترکیبی کلیه مظاهر  میشود کهاین  نتیجه  تجریبی قرار دارد ،
 بر ،  مقدم بر قالب آن ، یعنی براستی، و ( حاصل جمع همه منابها )  داخلیبا حس  دارد طارتبای  جذر زیرا ادراک ذکائی

.  متحد شودی جذردر ادراک ذکائی  ستمیبای  اش ، از نظر ترتیب زمانی تشعبکل این  .  تشعبمتجریبی  ترتیب زمانی  آگاهی
      باشد من متعلق به دانش  قرار استهر چیزی که  میباید که با آن است ،  وحدت متخطی پیشاتجربی ادراک ذکائیمطالبه این 
این وحدت ترکیبی در روابط زمانی  کلیه .   دکن تطابق ،  باشد ی برای من میتواند مشعر لذاو ، (  من   3 یعنی ، به دانش متحد) 

تابع  ست ات زمانی تجریبی میبایتعّینکه کلیه  ، قانونی است آن ،  میگرددمعّین بطور پیشاتجربی  که بدین ترتیب ادراکات حسی ، 
 .قواعد این توصیف باشند  ستقرائن تجربه ، که اکنون به آنها میپردازیم ، میبای.  باشند  ی جامعزمانتعّین  قواعد

 

 

 
 
 [ : A  در ]   *

 قرائن تجربه

نها را با یکدیگر آبطور پیشاتجربی تابع قواعدی هستند که رابطه   ، کلیه مظاهر از نظر وجودشان:  اصل عام قرائن چنین است 
  .د نمیکنمعّین  ی واحدزماندر 
 
 

                                                           
1
 [This  heading  and  the  first  paragraph  added  in   B. ] 

2
 [wie  es  in  der  Zeit  zusammengestellt  ist . ] 

3
 [meinem  einigen . ] 
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بلکه تنها با وجود چنین   ، رندکه کاری با مظاهر و ترکیب بدیهه تجریبی آنها ندا ، این اصول دارای این خصوصیت هستند 
 میتواند آنگونه بطور پیشاتجربیدر مظهر فهمیده میشود  ینحوی که چیز.   شان از نظر وجودگر با یکدی آنها رابطهو  مظاهری

در هر  را پیشاتجربیبدیهه [  عنصر ] این میتواند به وجود برساند ، یعنی ،   دهد ،ب  ا  آن میتواند  اشقاعده ترکیب  تعیین شود که
که قبول اینبدین نحو بطور پیشاتجربی دانسته شود ؛  و حتی با  نمیتواند وجود مظاهر با اینحال.  د میآیمقابل ما  ا  مثالی که تجریب

، یم بدانبا قاطعیت  راآن نمیتوانستیم  ، وجود داردچیزی  که  استنتاجبرای این  کنیم  سعی ءین انحاچناز  یبه یک  میتوانستیمما 
 . گردداز بدیهه های دیگر متمایز می اشبدیهه تجریبی  که توسط آنها م یبگیرسبقت خصوصیاتی  آن بر قادر نبودیمیعنی ،  

به امکان  بودند دم ، راجعنامیده بواصول ریاضی ، ریاضیات در مظاهر  تنفیذ  1 توجیه رابطه با در آنها را که  پیشیندو اصل 
بر   میتوانند ، شانچیز واقعی  در ادراک حسی  در رابطه باهم و   شانبدیهه  در رابطه باهم که چگونه ،  آموختندمظاهر ، و 

ما را بدین ترتیب و  ، میکنند  محقمقادیر عددی  ما را در توطیف آن اصولهر دو .  د شوند تولیطبق قواعد یک ترکیب ریاضی 
، درجه  ، بسازم، یعنی  کنم معّین بطور پیشاتجربی  مبطور مثال میتوان  .کنیم  معّین مقادیر  صورتمیسازند که مظاهر را بقادر 

   constitutive تأسیسی  لذا میتوانند  اولیه اصولاین .  ماه  روشنی  200,000 حدود ادغام توسطنور خورشید را  های احساس
      .نامیده شوند 

از چون .  هستند قضیه کامال  برعکس است بطور پیشاتجربی قواعد  تحتوجود مظاهر  بردن بدنبالدر مورد آن اصولی که 
    regulative تنسیقیند ، و تنها اصول شو ذمیتوانند در حق روابط وجود نافاصول تنها آن   وجود را نمیتوان ساخت ، آنجاییکه

با اینحال اگر یک ادراک حسی در رابطه زمانی با ادراک  .  را داشت  قسباا   اصول متعارفی یا توقعبنابراین نمیتوان .   ندبدهرا 
 شیا مقدار و ، که چیست بگوییمبا قاطعیت  یمو نتیجتا  نتوان ، باشد معّین این دومی ناحتی اگر ، آنگاه   دشوداده  یحسی دیگر

داللت  در فلسفهقرائن    . زمانی این شکل الزاما  اتصال دارد با اولی در یشکه در موجودیت خو بگوییم یممیتوان اماچقدر است ، 
در دومی آنها دستوراتی هستند که تساوی دو رابطه کمی .  نیابت میکنند  در ریاضاتکه چیزی بسیار متفاوت از آنچه بر  دارند 
، یعنی ،  معلوم استنیز   3شوند چهارمی  عضو تناسب داده   2ند ؛  بطوریکه هرگاه سه  هست تأسیسیهمواره  ،ند بیان میکنرا 

میتوان   داده شدهو از سه عضو   دو رابطه کیفی ؛ بین دو رابطه کمی نیست بلکه بین تساوی   در فلسفه هنقریاما  . قابل ساخت 
حال  قاعده ای را با این آن رابطه   .خود آن عضو  ازنه   بدست آورد ، رابطه با یک عضو چهارم از تنها دانش پیشاتجربی

یک تجربه بنابراین تنها  هیک قرین  . بکمکش بتواند کشف شودکه  را برای جستجوی عضو چهارم در تجربه میدهد و نشانی
که ادراک حسی صرف یا بدیهه  در باره این.  د پیدا شوتواند از ادراک حسی میاست که بر طبق آن وحدتی در تجربه  قاعده

بلکه تنها   یستن  مشعرات ، یعنی ، مظاهر ، برای  تأسیسی یاصل.   چیزی نمیگوید ندپیدا میشوچگونه خود تجریبی بطور عام 
  ترکیب بدیهه صرف  به  میپردازندکه  ،  گفتتفکر تجریبی بطور عام   بنیادیفرض های  همین را میتوان در مورد .   تنسیقی

 صرفا  آنها ( . یعنی ، رابطه این ادراکات حسی ) و تجربه ، ( ادراک حسی  ادهیعنی ، م) ، ادراک حسی ( قالب مظهر  یعنی ،) 
  -ند دارپیشاتجربی  یقینهر دو   - در یقینبراستی نه   ند ،ا تأسیسی  اصول ریاضی ، که از  مایزمتهستند ، و  تنسیقیاصول 

    .دومی خاص (  و نتیجتا   برهانی) با خصوصیت عوامل بدیهی  رابطهدر   یعنی ،،  شان برهان  بلکه در طبیعت

این که د ، یعنی ، شونتأکید مخصوصا   ندآنچه که در مورد کلیه اصولی که ترکیبی هستند گفته شدهمه  ستمیبای رابطهدر این 
  در ذات خویش صرفا  که  دارای اهمیت و اعتبار هستند ؛  ، نه متخطی ، توظیف ادراک  اصول تجریبی بعنوانقرائن تنها 
  طرح های تحتمقوالت ، بلکه  تحت  4نه صرفا     ، شوند بندی رده لذاو اینکه مظاهر میباید  ؛  دشون تأسیسمیتوانند 

schemata   هر بودند ، دانستن  قائم بذات چیزهاییند پیدا کنط ارتباآنها  ابقرار است چون اگر مشعراتی که این اصول .  آنها
آنها ،  ازو دانش کامل  چیزی جز مظاهر نیستند ؛  اماآنها .  د شمی غیرممکنبالکل   آنها بطور پیشاتجربی ترکیبی بارهچیزی در 

آن براین ابن.   آنها از است تجربه ممکن ما بسادگی   ، باشدی مبتننهایتا  اصول پیشاتجربی  یگانه نقش بر پیشبردش میبایستکه 
 میتواند  اما چنین وحدتی.  ند باشحدت دانش تجریبی در ترکیب مظاهر وکه شروط  این مگر  ندیستن یمنظورهیچ برای اصول 
  و حاوی  ، شدهبیان میکند که توسط هیچ شرط حسی محدود نمقوله نقشی را .   یدبیابه تفکر مفهوم بحت ادراک  طرحتنها در 

خواهیم بود  حقاین اصول ، آنگاه ، م توسط  .یک ترکیب بطور عام باشد [  طرح[ ] تنها تا جاییکه ] است ،   5  طرحوحدت این 
از مقوله  براستیدر خود اصل .  نیست   مفاهیم جامعبا وحدت منطقی و  هقرینکه بیش از یک ه بر طبق آنچ  تنهابه ادغام مظاهر 

آن  در واقعیا   ،جایگزین میکنیم بعنوان کلید توظیف آن ش ا طرحرا با   6مظاهر ،  آن  بابدر  اش تنفیذاستفاده میکنیم ، اما در 
   . نامیده شودش دستور و بعنوان چیزی که میتواند بعنوان شرط محدود کننده آن ،  قرار میدهیم ،   را در کنار مقوله

  

                                                           
1
 [Reading ,  with  Erdmann ,    berechtigen     for    berechtigten   . ] 

2
 [Reading ,  with  Mellin ,    drei     for    zwei  . ] 

3
 [Reading ,  with  Mellin ,    vierte     for    dritte  . ] 

4
 [schlechthin  . ] 

5
 [Reading ,  with  Kehrbach,    dessen     for    deren  . ] 

6
 [Reading ,  with  Max Müller ,    den ... der ersteren    for    dessen ... des ersteren  . ] 
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A 
 

First   Analogy  
 

Principle  of  Permanence  of  Substance  
1

 
 

 اول  هقرین
 

 4 جوهر   دوام  اصل
 

 
 

  *.    کمو نه   میشودنه زیاد   آن در طبیعت یکپارچه  کمیت است ؛  دائم جوهر ، تغییر مظاهر  هردر 
         

 **  اثبات

بصورت میتوانند ، (  داخلیدائمی بدیهه  قالب همچون)  یرالیهزیک  عنوانب  ؛ و تنها در آن ،کلیه مظاهر در زمان هستند 
و تغییر  مانده  ثابت ،  به تفکر بیاید در آن  تغییر مظاهر میباید هرکه   بنابراین زمان.  ند به نیابت بیایهمزمانی و یا توالی 

 مستقال  زمان حال .  ند میتوانند به نیابت بیای، توالی یا همزمانی  اشات تعّین صورتبو ، زیرا چیزی است که تنها در آن .  نمیکند 
که یافت شود  ای یرالیهزآن در مشعرات ادراک حسی ، یعنی ، در مظاهر ،  ستدر نتیجه میبای.   شودادراک حسی  نمیتواند

درک حسی شود ،   هیرالیزدر این   ،فهمیده شدن   هنگام،  ستمیبای  و هر تغییر یا همزمانی  ؛نیابت میکند  را زمان بطور عام
که به موجودیت چیزها تعلق دارد ،  ههر چبرای   هر چیز واقعی ، یعنی ،برای   هیرالیزاما .  مظاهر با آن  و از طریق رابطه 

در نتیجه  چیز دائمی .   میآیدی از جوهر به تفکر تعّینتنها بصورت   و هر چیز متعلق به وجوداست ؛    substanceهمان جوهر 
، یعنی ،  چیز مظهر [  عرصه ]در است جوهر ند ، شوتعیین  میتوانندزمانی مظاهر  روابطکلیه  که تنها در رابطه با آن   ،

غیرقابل تغییر  یشخو وجودو چون بدین ترتیب در .  میماند  همواره همان باقی یتغییر هر  هیرالیزو بعنوان  واقعی در مظهر ، 
   . کمو نه   زیاد شود  میتواند نه   در طبیعت اش است ،  کمیت 

کنیم که این معّین توسط آن هرگز نمیتوانیم صرفا  .  همواره در حال تغییر  لذامظهر همواره متوالی است ، و  تشعبفهم ما از 
که در تمام   داریم تحتانی ای ی احتیاج به زمینهتعّینچون برای چنین . مشعر تجربه ، همزمان است یا متوالی  منزله، ب تشعب

 ( زمان   اشکال) مختلفی  طرق تنها   همزمانیهر تغییر و  که در آن هر  ،و دائمی  پایدارزمانها موجود باشد ، یعنی ، چیزی 
 روابط د کهنتیجه میشو  زمان هستند ، در  روابطتنها   اینکه همزمانی و توالیاز و   .باشند که در آنها چیز دائمی وجود دارد 

 تنها در آن  ؛ استزمان خود تجریبی   انابة ه زیرالی  به عبارت دیگر ،  چیز دائمی  .ند هستممکن   فقط  در چیز دائمزمانی 
هر تغییری  و هر   ،مظاهر   موجودیت ره پایدار correlate   قرین بعنوان  دوام ، .  ی از زمان ممکن میگردد تعّینهر  است که

   .بلکه تنها بر مظاهر در زمان   رد ،نداچون تغییر بر خود زمان اثر .  بیان میکند   را  زمان بطور عام مالزمتی ، 

 
 
 [ : A  در ]   *

یکی بعنوان آن ، یعنی ، تعّین  تنها بعنوان   2  و حالت موقت خود مشعر هستند ،   بمنزله(  جوهر )چیز دائم کلیه مظاهر حاوی 
 . دارد   وجود صورت آن  به  مشعر که   3 شکل هاییاز 

 
 [ :  برایجایگزین  شده اند     B  این عنوان و قطعه اول در  ]  **

 این قرینه اول  اثبات

زمان در .  ا همزمان ی یا در توالی یکدیگر   د ،کن معّین تواند وجود آنها را به دو شکل یزمان م.  کلیه مظاهر در زمان هستند 
 .  4 ی حجم زمان بصورت  ی دومرابطه با در   ،  میشود منظور  یزمان زنجیرهبصورت   یاولرابطه با 

 

                                                           
1
 ['of substance'  added  in  B . ] 

2
 [das  Wandelbare . ] 

3
 [eine  Art . ] 

4
 [Zeitumfang . ] 
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آنها همگی در توالی   وجود ندارند ؛  مانزمان بصورت همز اجزاء یک ازچون هیچ زمان نیست ؛  خود از یشکل ،همزمانی ) 
در آن توالی که   زمان دیگر را هم به تفکر بیاوریم ،یک اگر توالی را به خود زمان نسبت بدهیم ، میباید (   .یکدیگر هستند 

د که مدت نام کنمیکسب  یمقدار  ،زمانی  زنجیرهمختلف  بخشهایکه وجود در   چیز دائمی است از طریقتنها .  د شوممکن 
بنابراین .  نیست  کمترین و هرگز دارای مقدار ، و شروع مجدد  بوده زوالوجود همواره در حال   چون در توالی صرف.  دارد 

 لذاچیز دائم در مظاهر  نمیتواند درک حسی شود ؛  به استقاللزمان  حال.   وجود نداردبدون چیز دائمی هیچ رابطه زمانی 
 برای  ، ، یعنی نیز ترکیبی ادراکات حسیهر وحدت برای شرط امکان   بهمین دلیل ،باز و  زمان ، تعّین  هر است برای هیرالیز

 نگریست که باقیآن چیزی از وجود   یشکل منزلههر وجودی و هر تغییری در زمان را بنابراین میباید خیلی ساده به .  تجربه 
 دیگراز سوی   است ، یعنی ،  جوهر بصورت یک پدیده ؛  مشعر خود  در کلیه مظاهر آن چیز دائمی.  است  مستمرو   میماند

وجود دارند ، و به آن صورت به آن شکلی که جوهر یا جوهرها   تنها   متعلق است یا میتواند تغییر کند  کردههر چیزی که تغییر 
 .آنها  اتتعّینبه  لذا

برسمیت هر تغییری در مظاهر   هیرالیزاین تداوم را به عنوان  ادوار ،  نه تنها فالسفه ،  بلکه افراد عادی نیز ،   هکلیدر 
این است  که دومی خود را    بابدر این   بین افراد عادی  و فالسفه تفاوتتنها .  ه اند دانست و همواره آنرا بالشک   ،شناخته 

تغییر   accidents  وادثو تنها ح ،  ه خالل هر تغییری در دنیا جوهر باقی ماند میگوید  وقتی ، تر بیان میکند  قدری قاطع
به آن ی که گاهبراستی ، خیلی بندرت در جای.  آشکارا ترکیبی نیافتم  قضیهبرای اثبات این ی شتالاما  هیچ جا حتی  . میکنند 

  که  ، حکممطمئنا  این .  ند اپیشاتجربی   ا  حقیقتدر رأس آن قوانینی از طبیعت که  بحت و  قرار داده شده است ، تعلق دارد  
و ما میبایست   مقوله جوهر در مظهر است ؛ تنفیذتنها زمینه برای   چون این تداوم.  میباشد  تکرار معنیجوهر دائمی است ، 

اما چنین .  وجود آنتعّین  جز نیست چیزی موقت چیز اینکهو ، ابتدا ثابت میکردیم که در کلیه مظاهر چیزی دائمی وجود دارد 
با اینحال  . پیشاتجربی  ترکیبی قضیهیک به  است، چون مربوط د ، یعنی ، از مفاهیم تطور یاب  جزمی شکلاثباتی نمیتواند ب

صرفا   از   ی تنها در ارتباط با تجربه ممکن اعتبار دارند و در نتیجهقضایایکه چنین   همانطور که تاکنون بنظر هیچکس نرسیده
 در شالوده  اصل فوققرار داشتن که  گرچه   جای تعجب نیستد ، نشوثابت میتوانند  امکان تجربه خاص از عام  راه استنتاج 

   .هرگز ثابت نشده است  آنخود اما ، ( میشود  احساس به آن نیاز چون در دانش تجریبی) ده شمسلم  فرضهمواره   تجربه

وزن خاکستر باقیمانده   از وزن چوب سوخته شده: " د ایک فیلسوف ، در برابر این سؤال که دود چقدر وزن دارد ، چنین پاسخ د
از بین نمیرود ، بلکه حتی در آتش (  جوهر ) که ماده    ستدان بنابراین او غیرقابل انکار.  " را کم کنید  تا وزن دود بدست آید 

،  اصل تداوم استنتایج دیگر از  یکیخود  ،  میآیدبوجود ن  که هیچ چیز از هیچ ، این قضیه   .د شومی حول قالبدستخوش تتنها 
مظهر [  عرصه ]در وجود چون اگر آن چیزی که .   یحقیق موضوع ، در مظاهر ،  همیشه پایداروجود  یا به عبارت بهتر

 تواندب ، و چه در آینده چه در گذشته،  هر وجودیمیبایست  پس  د ،اشزمانی بتعّین  هر یحقیق هیرالیز قرار شود   مینامیم
فقط به این خاطر که وجود آن   یمبده "  جوهر" به یک مظهر عنوان میتوانیم  بنابراین . د گرد معّین  در و توسط آن  منحصرا  

ی که عمدتا  برای زمان آینده عبارت ،  دبیان نمیشوکفایت بکلمه  تداوم  این با که اینو ، یم میکنل همه زمان پیش فرض خالرا 
     ، عبارتچیزی که همیشه موجود بوده لزوم  بسته است بهوا  ناپذیریبطور جدا   ممداچیز  داخلی لزوماما چون .  دصدق میکن

 .بماند  میتواند[ اصل تداوم ] 

ند که بود میحکدو    ،  Gigni de nihilo  nihil ,  in nihilum  nil posse  reverti  ه ، میتواند به هیچ برگرددتولید شداز هیچ  
 چیزها این اعتقاد که آنها در مورد ذات بااز هم جدا میشوند   ا  اما اکنون گاهی اشتباهصل میکردند ، متهمیشه به یکدیگر قدیمیها 
اما چنین .   به یک علت اعلی  - شجوهر در رابطه باحتی   -است  خالف وابستگی عالم  اولی اینکه و   هستند ،صادق 
و وحدت تجربه هرگز   1یم ؛ شته باشتنها با مظاهر در میدان تجربه سرو کار دا میباید چون در اینجا . ست نیالزم  برداشتی
چون .  ند بیایوجود بند میتوانست، یعنی ، جوهرهای جدید  میبودیم چیزهای جدیدآن مجاز شمردن  خواستار کهاگر  دشیممکن نم

 هرکه تنها در آن  ، را  هیرالیز  تماثل ،یعنی یم ، از دست میداد استوحدت زمان  نیابتقادر به آنگاه آنچه را که منحصرا  
[  عرصه ]وجود چیزها در   آن درکه ما   شکلی است آن  بطور ساده  بهرحال این تداوم   . میگرددوحدت  تام  ی دارای تغییر

  .یم برای خود به نیابت میآورمظهر را 

آنها همیشه   .ند یده میشونام  accidentsآن نیستند ،  حوادث   داشتن ات یک جوهر ، که چیزی جز اشکال خاص وجودتعّین
 (  .میکنند   2اتی هستند که  نبود چیزی را در جوهر بیان تعّینتنها   ها هیچ. ) د مربوطنجوهر موجودیت  هی هستند ، زیرا بحقیق

(  در ماده  به حرکت ، بعنوان حادثه ایبطور مثال ، ) ی در جوهر نسبت بدهیم حقیقخاص به این چیز [ از نوع ] اگر وجودی 
اما این سوء . نام دارد    subsistence  بقاءدر تمایز با  وجود جوهر که  ، نامیده میشود   inherence مالزمتاین وجود  آنگاه 

در آن که   است که یک حادثه را تنها یکی از اشکالی تعریف کنیم این و صحیحتر د ؛  دقیقتر شومی باعثتفاهم های زیادی را 
،  ، بعبارتی ادراک  توظیف منطقی  شروط بخاطر  ،غیرقابل اجتناب است که  چوناما .  د شومی معین  اثباتا  وجود یک جوهر  

را در و این عنصر متغیر   ،، جدا کرده  ماندمیباقی  همچنانجوهر  کهدر حالی میتواند تغییر کند که در وجود جوهررا آنچه 

                                                           
1
 [This is one of the few instances in which  Kant  employs  the phrase     im  Felde der Erfahrung    in place  

     of  the more usual     in der  Erfahrung . ] 
2
 [ausdrücken . ] 
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  بواقعد ،  اما دا  نسبتمقوالت  نمیادر جایی  این مقولهبه میباید   1،   دبه حساب آور  یجوهرو  یدائم حقیقتا  با چیز  ارتباط
   .رابطه یک خود حاوی   اینکه تا روابط  شرط  بعنوان

  alteration  تحولدرک صحیح از مفهوم  
ت تحوال  ، بودن ترک و بودنآمدن به .  این تداوم [  پذیرش] مبتنی است بر  نیز  2

 موجودیت ی ازاست که بدنبال شکل دیگر وجود داشتن، شکلی از  تحول .  یستندن بودن را ترک میکند ،یا  به بودن میآیدکه  چهآن
از    4. تغییر میکند  اش   state  وضعیتو  تنها     persists است پایدارد  شومی  3 متحولکه  آنچههر.   میآیدمشعر  همان

بکار با میتوان  ،  ندنآغاز کو یا   بودن را ترک کردهد نکه میتوان ات سروکار دارد ،تعّینتنها با  بدین ترتیبآنجاییکه این تغییر 
  گذرایافته است ،  و اینکه  چیز  تحول( جوهر ) چیز دائم  فقطکه ،  گفت ید  بیابنظر   متناقضتا حدی شاید ی که عبارتبردن 
 . میکنند  آنرا آغاز ان و دیگر  ترک بودن کرده  اتی خاصتعّینکه  دلیل،  به این تنها یک تغییر   بلکه ه دینگردهیچ تحولی  دچار

 نبودهچیز دائم برای  یتعّین فقط   که  یترک بودنیا  بودنبه آمدن یک  .  شودک حسی در  در جوهرهامیتواند  تحول بنابراین فقط
ر از گذ انابة  که این چیز دائم است تنها چون .  د شو،  هرگز نمیتواند یک ادراک حسی ممکن  باشد  absoluteبلکه مطلق  ، 

ها میتوانند بطور تجریبی تنها بصورت گذراین . دیگر را ممکن میسازد ، و از نبودن به بودن وضعیت ت به یک وضعییک 
یک  ستمیبایآنگاه   شروع به بودن میکند ، ا  که  چیزی مطلق  کنیماگر فرض .  تغیر چیزی که دائم است شناخته شوند م اتتعّین

، مگر نه به چیزی  کنیماما این نقطه را به چه چیزی میباید وصل .   وجود نداشته اشبودن در آن که   یمداشته باش ینقطه زمان
وصل به بودن را   اما اگر شروع.   نیستبرای ادراک حسی  یمشعر  ، پیشینکه از قبل موجود است ؟   چون یک زمان تهی 

 یتعّین  خیلی ساده ستآنگاه این دومی میبای ،  وجود پایدار داشتندتا شروع این بودن و آنهاییکه موجود ، قبال  به چیزهای کنیم 
نیابت تجریبی  پیش فرض میکند   پایان بودن ؛  برای نیزهمینطور   5.   تقدم دارد بر آن است در چیزیکه مدائی که از چیز باشد

  . وجود ندارد در آن  دیگر که یک مظهر رایک زمان 

بیایند و  بودناگر بعضی از این جوهرها  میتوانستند به .  زمان هستند تعّین  رهای ه هیرالیزمظهر ، [  عرصه ]در ، جوهر ها 
 مختلفدر آن صورت مظاهر به دو زمان .  د شمیوحدت تجریبی زمان حذف یگانه شرط آن ند ، آنگاه ترک بودن کندیگران 

که در آن همه  تنها یک زمان وجود دارد .   منافی عقل  -وازی جاری میگردید تمربوط میشدند ، و وجود در دو جریان م
 .توالی یکدیگر  دربلکه   نه همزمان  ، بگیرندجای  ستمیبای ختلفزمانهای م

 ای در تجربه  مشعرات عنوانب چیزها  یا  عنوانب ، هستند  نییتعکه تنها تحت آن مظاهر قابل  الزماست ی بنابراین شرط  تداوم
، الزم  بنظر  تجریبی این تداوم واجب معیار  که چنین مشاهداتی را که  در رابطه با یم داشت در ادامه فرصت خواه.  ممکن 

 . مظاهر را   ، نتیجتا  ، جوهریت عیارم  -  داشته باشیم میرسند  بازهم

  

                                                           
1
 [auf  das  eigentliche  Beharrliche  und  Radikale . ] 

2
 [Veränderung . ] 

3
 [sich  verändert . ] 

4
 [wechselt . ] 

5
 [Literally :   of the former ,  as of the permanent . ] 
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B 
 

Second   Analogy  
 

Principle  of  Succession  in Time,  in accordance with the  
Law  of  Causality  * 

 

 قرینه دوم
 

 * قانون علّیت    زمان  ،  در تطابق بادر اصل توالی 
 
 

 .  ند پذیرصورت می  معلولعلت  و   قانون  اتصال  بین در تطابق با   کلیه تحوالت
         

   اثبات

،    alterationsتحوالت   جزنیستند  چیزی  بالاستثناء زمان همگیدر نشان داده است که کلیه مظاهر توالی   اصل پیشین) 1  
یا   دنبال نبودن آن ،ببودن جوهر  نمیتوان گفت ، لذاو  است ؛  یدارپاخود ات جوهر که تعّین ازی متوالی ، بودن و نبودنیعنی 
دیگر  یبیان  بازهم.  برای خود جوهر وجود ندارد   انقضاءبعبارت دیگر ،  چیزی به نام  به بودن آمدن  یا    -بودن  بدنبال نبودن
 اشتحوالت  جزو انقضاء یا  بودن آمدن به .  ند اتحول  صرفا  هر  ادر مظ (توالی ) ن اصل این است که  کلیه تغییرات آبرای 

با این .   لذا پایدارو  ، باشد وجود داشتهلف تخمتعّین  دو  با  واحد ی موضوعکه    پیش فرض میکند  نیستند زیرا مفهوم تحول
 ( .به  اثبات  میرویم   یادآوری مقدماتی ،

زمان وجود دارد  که  خالف آن در یک ی برای چیزها در وضعیت، یعنی ،   میآیندکه مظاهر بدنبال یکدیگر  میکنم درک حسی
نتیجه   اتصال لیکن    2. م هست  در زمان حسی   دو ادراکاتصال   در حال ا  حقیقتبنابراین  .   است وجود داشته قبلی   زمان
رابطه   بر حسب ترکیبی است ،  که حس داخلی را تخیل قوه  محصول یکبلکه در اینجا  و بدیهه نیست ،  صرف حس  3کار 
  از آنهایکی  در هر صورت بطوریکه د ، کنبهم متصل  شکلت را به دو وضعیاین دو میتواند اما تخیل .  د کنمیمعّین   زمانی

 ا  بعدیا و   آمده قبال    آنچه که  نتیجهدر و  زمان بذات خود قابل درک حسی نیست ،  زیرا که.   بر دیگری باشد در زمان مقدم
و دیگری  قبل   را توضعییک   نتخیل م  که  تنها آگاه هستم .  د شومعّین در مشعر  ا  تجریب  ، در رابطه با آن،  نمیتواند میآید

             ارتباط عینی بعبارت دیگر ، .   میآیدت دیگر وضعیپیش از   وضعیتهایکی از آن در مشعر نه اینکه   را بعد قرار میدهد ،
objective relation   تن شناخبرای .  شود  معّین که از راه  ادراک حسی صرف   قرار نیست  میآیندکه بدنبال یکدیگر  یمظاهر

که کدامیک از   شودمعّین  با وجوب توسط آنچنان به تفکر بیاید که میبایست ت وضعی، رابطه بین دو  معینبطور   این رابطه
وجوب یک اما مفهومی که  . د داده شونقرار  به ترتیب عکس  ندتوانن اینکه، و بعد  کدامیک وقرار داده شود ،  قبل میباید آنها 
نه در ادراک حسی ؛  و   دارد ، قرارکه در ادراک   مفهوم بحت باشدیک تنها میتواند   حمل میکندبا خود را وحدت ترکیبی در 

است دومی  که اولی تعیین کننده  ،  relation of cause and effect  معلولعلت و   رابطهعبارت است از مفهوم   مورددر این 
که اصوال  چه یا آن)  شود پیدافقط در تخیل  میتواندکه است  توالی یکدر  آنطور کهنه   - یشخو  4 نتیجه بعنواندر زمان ، 

که  توالی   ممکن است یتا جایتنها خود بنابراین   -، دانش تجریبی از مظاهر  یعنی  -تجربه ( .  د شوادراک حسی نمیتواند 
مظاهر بعنوان مشعرات که  ،  نتیجه گرفته میشود ؛  و بهمین ترتیب ندباشقانون علیت   تابع همه تحوالت ،   لذاو  ، مظاهر 

    .ند هستممکن   تجربه  خود تنها در تطابق با این قانون

 
 
 [ : A  در ]   *
 

 5  اصل تولید

 .   میآیدبر طبق یک قاعده این بدنبالش  را کهچیزی پیش فرض میکند به بودن ،  میکند ، یعنی ، آغاز که حادث میشود هر چیزی

 

                                                           
1
 [The first two paragraphs added in  B . ] 

2
 [Reading ,  with  Wille ,    in voriger Zeit     for     im vorigen Zustande  . ] 

3
 [Werk  . ] 

4
 [als  die  Folge  . ] 

5
 [Erzeugung . ] 
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 میآیندهم  در پیاینکه آیا آنها در مشعر نیز .  میآیندیکدیگر  بدنبالی اجزاء منابها.  استتوالی ممظهر همواره  تشعبفهم 
تا  هم هر چیزی ، حتی هر منابی.  د شوفوق  مشخص نمی گفته با  اشو تکلیف  ، بیشتر دارد أملی است که احتیاج به تموضوع

"  مشعر "  کلمه  که بتوان گفتتا  عمیقتر الزم است  یاما تفحص.  نامیده شود   objectمشعر  میتواند ،یم باشجاییکه ما از آن آگاه 
،  نگاه میکنیمهستند ( مظاهر  صورتب)  اتمشعر وقتیکه به آنها نه تا جاییکه چیزی داللت کندچه  ربمیباید در مورد مظاهر 

، مناب بودنشان  بدلیلفقط   هستند که مشعرات  آگاهی ذکائیجاییتا ،  مظاهر .   ندهستیک مشعر  1برای  تا جاییکهبلکه فقط 
 تشعبتولید قبول کنیم که  میبایست لذاو  ترکیب تخیل ؛ در  خویش پذیرشندارند ، یعنی ، از  یشبا فهم  خوتفاوتی بهیچوجه 

بودند ، آنگاه  چون میباید تنها با  قائم بذاتاگر مظاهر چیزهایی  حال.  د گیرانجام می مظاهر همواره در ذهن بطور متوالی
ل اتصاآنها میباید در مشعر  تشعبکه چگونه  م یمعین کنتوالی منابها یم از نمیتوانستسروکار داشته باشیم ، هرگز  مانمنابهای خود

ند ،  بکلی خارج از ما را متأثر میکن  شان از طریق که   از منابها جدا ، میتوانند باشند  گونهچچیزها در ذات خود اینکه .  د یاب
تنها چیزهایی هستند که  هنوزو  نیستند ،  بذات قائمی یعلیرغم این واقعیت که مظاهر چیزهاگرچه .  ما قرار دارد  دانشه حیط
نشان دهم که چه  میبایدعلیرغم این واقعیت که مناب آنها در فهم  همواره متوالی است ،   و نیز  ند ،داده میشوما  به شناختبرای 

قرار  نکه در مقابل م بنادر مظهر یک  تشعببطور مثال ،  فهم .  تعلق دارد   مظاهرخود در  تشعب  به  زماندر  ینوع اتصال
 چیزیست کهاین  گرچه  .متوالی است  یشآن بنا نیز در ذات خو تشعبکه آیا ،  میآیدآنگاه این سؤال پیش . دارد متوالی است 

 آن بناکه  میبینیم میکنم ،  طرحبمحض اینکه معنای متخطی مفاهیم خود را از یک مشعر م حال  .د نخواهد کر نهیچکس تضمی
بنابراین از این .  ست شناخته شده نی، بلکه تنها یک مظهر است ، یعنی ، یک مناب ، که مشعر متخطی آن  بودهن بذات قائمچیزی 
آنچه  ؟ متصل گردد  نیست قائم بذاتمظهر که چیزی خود میتواند در  تشعبچگونه :  قرار است چه چیزی را درک کنم  پرسش

که چیزی جز حاصل جمع این این، علیرغم شده مظهر داده در حالیکه   ،ه شده دیدمناب  بمنزلهکه در فهم متوالی قرار دارد اینجا 
.  د باشدر توافق با آن  میباید ،  کنمکه از منابهای فهم مشتق می ، ن ؛  و مفهوم م ده استبحساب آممشعر  عنوانبمنابها نیست ، 

شروط در باب  یممیتواندر اینجا تنها بالفاصله دیده میشود که   توافق دانش با مشعر ، براست  مبتنی  truthاز آنجاییکه حقیقت  
جدا از آنها میتواند بصورت یک مشعر تنها وقتی   بر خالف منابهای فهم ،  ،، و اینکه مظهر  یمتفحص کنحقیقت تجریبی  قالبی

را برای آن  تشعبخاص از اتصال  یو شکل ه متمایز کرد دیگری که آنرا از کلیه  فهم ها د باشقاعده ای  تحتکه  ارائه شود ،
    .   را در خود داردفهم  این قاعده  الزم در مظهر که  است مشعر آن چیزی.   الزامی کند

،  هنداشتتی که قبال  وجود وضعییا   عنی ، که چیزی ،ی،  میافتداینکه چیزی اتفاق . بپردازیم  دمانخو مسئلهحال اجازه بدهید که به 
ست آمده نیت وضعی آن درون خود حاویکه  گرید بر آن مظهری مقدم  مگر اینکه   دشو  2حسی  نمیتواند درک ،  میآیدبه بودن 
 ی که مقدم بر آن هیچبه بودن آمدنیک ، یعنی ،   دبیایبدنبال یک زمان تهی  دکه میبای  event  3  چون یک  اتفاق . باشد 
 یادراک لذا  4هر فهمی از یک اتفاق .  است که خود زمان تهی فهم ، همانقدر غیرقابل  نداشته باشدوجود تی از چیزها وضعی

 ا  ایض،  منشان داد بنامظهر یک  اشاره  بههمانطور که در باال با ،  این چوناما .   میآیدحسی است که بدنبال ادراک حسی دیگر 
 همانطور که اما  .  فهم های دیگر نیست  از متمایز  این راه از زهنوفهم صورت میپذیرد ، فهم یک اتفاق  اتترکیب کلیهدر 

ت وضعیو   بنامیم  A  میتوانیم را در ادراک حسی یت قبلوضعی )  است  در یک مظهر که حاوی یک اتفاق  ، میشوم هم متوجه
  .آن  بر  مقدم بلکه تنها   دباش   B  تالینمیتواند   A  فهمیده شود ؛  ادراک حسی  A  تالیمیتواند تنها بعنوان   B )  Bبعدی را  

بدنبال درک  تر آناز موقعیت پایین ندرک حسی م . جریان رودخانه حرکت میکند  جهتیک قایق را میبینم که در   بطور مثال ،
رودخانه درک حسی شود و سپس  تراین مظهر قایق بتواند ابتدا پایین فهمو ناممکن است که در  ، میآید باالترشحسی موقعیت 

در مورد  یدر مثال قبل  . استاین ترتیب   به مقید، و فهم   بوده معّین  مورددر این   ترتیب توالی ادراکات حسی در فهم .  ترباال
یا از پایین شروع شده و در باال خاتمه   پایان یابند ،  زیرزمین و با فهم   ادراکات حسی میتوانند با فهم سقف شروع شده  بنایک 

 در زنجیره این ادراکات حسی .  د فهمیاز راست به چپ  یا از چپ به راست   یا بدیهه تجریبی را تشعب میتوان مشابها  یابند ؛  و 
را بطور تجریبی  تشعب  شروع کرد  تا ستمیبای  5ی وجود ندارد که  مشخص کند  از چه نقطه ای معّینبنابراین  هیچ ترتیب 

( در فهم این مظهر ) که ترتیبی را که ادراکات حسی  اما  در ادراک حسی یک اتفاق همواره قاعده ای وجود دارد .  نمود  متصل
 . میکند  الزامی ترتیبی  یندمیآبدنبال یکدیگر 

 مظاهر    objective  successionتوالی عینی    ازمیبایست   فهم  subjective  succession  غیرعینیتوالی   مورددر این  لذا
  غیرعینیچون توالی  . دهد نمیو مظاهر را از یکدیگر تمیز   بوده معّین در غیر اینصورت  ترتیب  فهم بکلی نا . د شومشتق 
بنابراین مبتنی است بر   توالی عینی.   دثابت نمیکندر مشعر  تشعباتصال  نحوهتماما   دلبخواه است ، چیزی را در مورد   بذات

قدم ت که میآیدبدنبال فهم چیزی   میافتدکه اتفاق  هقاعده ،  فهم آنچ  یک در تطابق بامظهر که بر طبق آن ،  تشعبآن ترتیبی از 
در آن قرار است که یک توالی  در مورد خود مظهر ،   بلکه ،  دمفهم خودر مورد  مجاز هستم بگویم ، نه فقط  لذا تنها.   دارد

  . همین توالی دقیقا  بر طبق مگر  کنمفهم را مرتب  ماینکه  نمیتوان گفتن ی برایدیگر شکلتنها یعنی این .  یافت شود 

قاعده  وجود داشته باشد که این اتفاق  یکاتفاق است شرط یک در چیزی که مقدم بر  ستمیبایچنین قاعده ای   در تطابق با
 معّین متقدم را  ، فهم  توسطتا   رفتد ،  از اتفاق به عقب کرنمیتوان این ترتیب را وارونه  .  میآید بر طبق آنما  الزاهمواره و 

با یک نقطه زمانی   در رابطه است، هر چند که براستی  نمیرود  پیشینبه    پسین  هرگز از نقطه زمانی چون مظهر  .د نمو

                                                           
1
 [bezeichnen  . ] 

2
 [Omitting ,  with  Mellin ,    empirisch  . ]  

3
 [ein  Wirklichkeit  . ] 

4
 [einer  Begebenheit  . ] 

5
 [Reading ,  with  Mellin ,   wo   for   wenn  . ] 
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.  است  واجبی  میآید  یک پیشرو  پس از آن که یمعّینتا زمان   داده شده، پیشروی از یک زمان  از سوی دیگر. پیشین 
ما  به الزاآنرا  ست،  میبای[ فهمیده میشود  تالییعنی ، بشکل یک ]  میآیدبدنبال  وجود دارد که بنابراین ، از آنجاییکه مطمئنا  چیزی

بعنوان  ، اتفاق .   ضرورتا  ربط  داد ، یعنی ،   میآید  یک قاعده طبقبر این  اشه و بدنبال تقدم داشتبر آن دیگر که  یچیز
 .میکند  معّین ن چیزی است که اتفاق را هماشرط ،  و این شرط یک   برای  بدست میدهدقابل اعتمادی   گواه لذامشروط ، 

ادراک  هر توالیآنگاه .   بیاید اش اینقاعده ای بدنبال  طبقتا بر   ،وجود ندارد که چیزی مقدم بر یک اتفاق فرض کنیم بیایید 
  بطور عینی که   کندما را قادر نمیتواند ، و هرگز  subjective  غیرعینی، یعنی ، صرفا   خواهد بودحسی تنها در فهم 

objectively   بدون،  داریم را منابها یک بازیآنگاه تنها  .  تالی   یکو کدامقدمند تم  حقیقتا  کدام ادراکات حسی   کنیم معّین 
  از نظر روابط زمانییک مظهر از دیگری    ادراک حسی  از طریقیعنی ، ممکن نخواهد بود که   با هیچ مشعری ؛ ارتباط 
چنان آنآنرا  کهو چیزی در مظهر وجود نخواهد داشت  خواهد ماند ،  باقی همان  وارهچون توالی در فهم ما هم.   ه شودتمیز داد
مظهر [  عرصه ]در  یکدیگرت بدنبال وضعیکه دو  بگویم  1 مآنگاه نمیتوان.  د بوجود آیعینی  با الزامتوالی  یک کند  که  معین
نمیکند ؛  و  معّین ، که هیچ مشعری را  غیرعینیصرفا  است این چیزی  . میآید یدیگر بدنبال که یک فهماینبلکه تنها   ، میآیند
 .مظهر [  عرصه ]در  ی مشعر از هیچ،  نه حتی بحساب آورده شود  ی مشعر هیچ از  2  دانشینمیتواند    لذا

 بدنبال اش ،  که ددار تقدمکه چیزی  بر آن   اینکار همواره  پیش فرض میکنیم با،  میافتداتفاق تجربه کنیم که چیزی آنگاه  اگر 
در فهم ، اگر  صرف زیرا توالی .  ددر پی میآیکه  بگویمدر باره مشعر  بایستدر غیر اینصورت ن.   میآید ای قاعده بر طبقاین 
هیچ شکلی از توالی   3  مرا برای فرض وجود نداشته باشد ،   توالی در رابطه با چیزی مقدم بر آناین  معین کنندهقاعده ای هیچ 

مظاهر  آن در تطابق باکه   ، عینی میگردد ، قاعده  به یک ارجاع با   صرفا   فهم ،   غیرعینیترکیب .   در مشعر مجاز نمیکند
یعنی ، ]   4  یک اتفاقتجربه   .میشوند معّین  وضعیت پیشینتوسط  که اتفاق میافتند ،  ه همان ترتیبی، یعنی ، ب یشدر توالی خو
 .این فرض ممکن میگردد  باخود تنها [  افتادن استتفاق در حال اهر چیزی که 

نظر مقبول .  تناقض باشد  درند تعلیم داده شده ا ماادراک  رویهاین با همه چیزهایی که تاکنون در مورد چنین بنظر برسد که شاید 
   م میگردی، قادر  میآیندبدنبال مظاهر قبلی  نواختیک بطوراتفاقاتی که مکرر ین است که تنها توسط ادراک حسی و مقایسه ا

 در آنراهی است که  این اینکه ، و میآیند مظاهربعضی اتفاقات بدنبال بعضی که بر طبق آن همواره   کشف کنیمقاعده ای را 
خواهد مفهومی  ،  باشدشکل گرفته  که اینچنین  اگر  ، ن مفهومآ حال  . شویمهدایت می  causeمفهوم علت   ایجادبه نخستین بار 

 دمحتمل خواهد بو،  همانقدر  استعلتی دارای  میافتدهر چیزی که اتفاق  کهکه میدهد ،   همو قاعده ای را  ، صرفا  تجریبی بود 
بر تنها    بلکه  ، گذاشته نشدهپیشاتجربی  بر پایهقاعده   نآ  و  وجوب  universality  جامعیت از آنجاییکه.  ی آن متکاکه  تجربه 
 منابهای پیشاتجربی است در مورد شبیه وضع اینها .  اصیلجامع اعتبار   فاقدو  هستند یخیالصرفا   آنها،   inductionاستقراء  

که آنها را  خاطر تنها به این   ، کنیمتجربه استخراج  از رااز آنها روشنی   مفاهیم یممیتوان . مکان و زمان  مانند   -دیگر  بحت
وضوح منطقی  مطمئنا  ، .  ه است عملی شدآنها  توسط   بدین ترتیب  خود که تجربه  خاطرو به این   تجربه  گذاشته ایم ،  در

،  آن قاعده قبول،  بااینحال  . میشودممکن   آن در تجربه توظیفتنها پس از   زنجیره اتفاقاتکننده معّین قاعده  یک این مناب
  . تقدم داردبر آن  بطور پیشاتجربی نتیجتا  و   خود تجربه بوده ، مبنایوحدت ترکیبی مظاهر در زمان ،  ی برایشرط منزلهب

(  قبال  وجود نداشته   اتفاقی  که حدوث یعنی ،  )  پس میباید در مطلب مورد بحث نشان دهیم که هرگز ، حتی در تجربه ، توالی 
ی تحتان ای قاعده ، مگر هنگامیکه  نمیکنیممتمایز  خود در فهم غیرعینی، و با اینکار آن را از زنجیره  ندادهبه مشعر نسبت 

که این   ،باالتر شاهد باشیم ؛  حتی  یاین ترتیب ادراکات حسی را  بجای هر ترتیب دیگر تا کند ما را واداروجود داشته باشد که 
 .  ممکن میسازد را یک توالی در مشعر  انابة  بارین نخستبواقع همان چیزی است که  اجبار

دقیق و  قدر هم و هر   دوسعت داده شو  اما هر قدر هم این آگاهی.  شویم و میتوانیم از آنان آگاه ، ما منابها در خود داریم 
  میشود گونهپس چ  . یرابطه زمان شکلی ازذهن ما در  داخلیات تعّین، یعنی ،  های صرف باقی میمانندمحتاطانه ، آنها بازهم مناب

به آنها  ،  بعنوان تعدیالت،  شان غیرعینیبر واقعیت  افزون بدین ترتیب ،و   میکنیم ، وضعکه ما مشعری را برای این منابها 
که  آنچهاز ) دیگر  یبر رابطه با مناب  مبتنی باشدمعنای عینی  نمیتواند  . م نسبت میدهیواقعیت عینی   5از  زاسرارآمینوعی 

از حد خویش خارج  این مناب دوم   که چگونه ،  میآیددر آنصورت دوباره سؤال پیش  چون  ، (بنامیم    6 آرزو داریم  مشعر
اگر بپرسیم  که ، .  تعلق دارد   ت ذهنیوضعیی از تعّین بعنوانکه به آن   غیرعینیبر معنای  افزون،  یافته ی عینییشده ، معنا

ختم که  میبینیم ت ، یافخواهند  خاطری به آن اهمیت، چه  میبخشدبه منابهای ما  چه خصوصیت جدیدیرابطه با یک مشعر ،  
تنها  که عکس ، بالخاص ؛  و  یملزم نمودن ما به اتصال آنها به نحو نیزو   ، شوند  قاعدهیک  مشمولمنابها  به اینکهتنها  میشود

   .میکنند  کسب باشند  معنای عینی دخوبین روابط زمانی  درکه منابهای ما ملزم به ترتیبی خاص ییجاآنتا 

                                                           
1
 [Reading ,  with  Vaihinger ,   sagen  können    for   sagen  . ] 

2
 [Reading ,  with  Hartenstein ,   för    for   vor  . ] 

3
 [Adding ,  with  Erdmann ,   anzunehmen  . ] 

4
 [von  etwas ,  was  geschieht  . ] 

5
 [ich  weiss  nicht ,  was  für  eine  . ]  

6
 [Reading ,  with  Mellin ,   Gegenstand    for   vom  Gegenstande   . ] 
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این از طریق نیابت نمیشود ، زیرا   بدین وسیلهاما هیچ مشعری  .  منابها  همواره متوالی است  تشعب در ترکیب  مظاهر ، 
 میکنم  تصوریا کرده   اما بالفاصله حسا  درک.   ستمتمایز نی یاز دیگر یچیزهیچ است ،   عادیهمه  فهم ها  برایکه   توالی ،

،  چیزی را بصورت  میشود از آن پیدا ای قاعده بر طبقمناب که   ت پیشین وجود دارد ،وضعیکه در این توالی رابطه ای با 
در معّین  یمحل ستکه به آن میبای  1  مشعری را میفهمم ؛  یعنی ،  میافتدبصورت چیزی که اتفاق  م ، به نیابت میآوریک اتفاق  
بنابراین هنگامیکه حسا  درک .  د نسبت داده شو  طور دیگرینمیتواند ، ت قبل وضعی از دید، محلی که   -م ده نسبتزمان را 

وجود دارد ،  زیرا تنها با   که چیزی متقدم  است[ ن آگاهی ای] حاوی   هر چیزاز  قبل، این مناب  میافتد میکنم  که چیزی اتفاق
که خود در آن  پیشینپس از یک زمان  داشتن وجود د ، یعنی ، خود را کسب میکنکه مظهر رابطه زمانی  استتقدم مبه ارجاع 

فرض پیش   ت متقدموضعیکسب میکند که  چیزی در  یتا جایدر این رابطه زمانی را فقط  یمعینین محل چناما .   نبوده است 
، آنکه  ، اوال   دحاصل میشو ای دوگانه این نتیجه از . قاعده یک ید ، یعنی ، در تطابق با میآ همواره ناش ایکه بدنبال باشد  شده 

،  ثانیا   . آمده است  اش ایند ، یعنی گذاشتن آنچه که اتفاق افتاده است جلوتر از چیزیکه بدنبال کر معکوسرا   زنجیرهنمیتوان  
در :  چنین است  عیت موقبنابراین    . میآید اشا  بدنبال ضرورتا  و قطع معّین این اتفاق آنگاه   شود ، برقرارت متقدم  وضعیاگر 

 ،ت متقدم وضعیبه یک ارجاع میدهد ، ما را  باشد تاجاییکه به بودن آمده حال ، زمان منابهای ما ترتیبی وجود دارد که در آن 
با  قرار دارددر رابطه ای  تعیین کننده  نهایتا  اما  است ،  معّین نا راستیب نیقر؛  و گرچه این  داده شده  برای اتفاق یقرین منزلهب

  .متصل میکند   یزمان  در زنجیره  ضروری ای رابطهدر   اتفاق را با خود و آن  ، یشنتیجه خو منزلهبآن اتفاق 

ما   الزا متقدمکه  زمان   ی برای کلیه ادراکات حسی ،قالب یشرط لذاو  ، واجب  برای شعور حسی ما  است یپس اگر ،  این قانون
تجریبی انابة  یضرور قانونیک پس   ،(  متقدم  مگر از راه رسیدزیرا  نمیتوان به زمان تالی ) میکند معّین زمان تالی را 
 بعنوان ،  هااین دومیآنکه ، و را در زمان تالی  ها وجود کلیه  معین میکنند گذشتهکه مظاهر زمان  سته هم زنجیره زمانی

کنند ، یعنی ، تعیین  معّین در زمان   گذشتهزمان آن مظاهر   را شانوجود  که  دنحادث گردمیتوانند ،  تنها در صورتی  اتاتفاق
 . 2 فهمیدزمانها    در اتصال  این پیوستگی را  ا  که  میتوان تجریب در مظاهر است فقط   زیرا.  قاعده  یک آنها بر طبق

بلکه   ،   مناب مشعرات ایجاد تمایز در بر  نیست مبتنیآن  سهممهمترین .  الزم است  آن امکانو  ادراک برای هر تجربه ای
هریک  بهچون .   انجام میدهد  شانو وجود مظاهر  بهترتیب زمانی  انتقال  توسط این را . دن مناب یک مشعر کراصوال  ممکن 
در  بطور پیشاتجربیکه تخصیص میدهد رابطه با مظاهر قبلی ، محلی  از طریق،  تالی[  یک ] بمنزله[ دیده شده ] از آنها ،  

پیشاتجربی  محل همه [   شکل[ ]  به] که   ، بودتطابق با خود زمان نخواهند در در غیر اینصورت آنها .   است گشتهمعّین  زمان
برای ادراک حسی نیست ،  این تعیین مشعری   absolute  time از آنجاییکه زمان مطلق  حال . میکند معّین را  یشاجزاء خو

را در زمان  یشبرای یکدیگر محل های خوخود مظاهر میباید   برعکس ،.  د شومشتق  مظاهر با آن هبطامحل نمیتواند از ر
و یا حادث میشود میبایست   آمدهبعبارت دیگر ، آنچه که بدنبال   .ند سازب واجبرا ترتیبی  3 هاآنو ترتیب زمانی   ، دهکر معّین 

 میآیدبدین ترتیب  زنجیره ای از مظاهر پدید  . بیاید   هت قبلی وجود داشتوضعیبدنبال آنچه که در   جامع ای در تطابق با قاعده
که    را زنجیره ادراکات حسی ممکن در پیوسته  اتصالو  همان ترتیبمیکند  واجبتولید کرده و ادراک ،   4کمک ا ب، که 

     .باشند  داشتهمحلی  ستمیبای  همه ادراکات حسی در آن   که  قالب بدیهه داخلی  -  در زمان پیدا میشوندپیشاتجربی  بطور

د  شواین تجربه هنگامی واقعی می.  تعلق دارد   ممکن ای به تجربه  که حسی است ، ادراکی  افتادهاتفاق نکه چیزی آ ، بنابراین
در اتصال ادراکات حسی در  میتواندهمواره که  یبعنوان مشعر لذا،  و   بدانیم تعّینم  در زمان یشخومظهر را  در محل آن که 

آن که   ، چنین است ،میکنیم معّین   این قاعده ، که توسط آن چیزی را بر طبق توالی زمانی.   یافت شود تطابق با یک قاعده 
 برهاناصل .   دتقدم دارکه بر آن اتفاق  یافت  در چیزی ستمیبای  میآیددر پی ما  الزاو  همواره  که تحت آن یک اتفاق را شرطی

  . زمان  ترتیب در  ابطه آنانر دید از مظاهر   از دانش عینی برای  تجربه ممکن است ، یعنی ،  برای هزمینکافی  بنابراین 

این ترکیب همواره .  استتوسط تخیل  تشعبترکیب  شامل تجریبی   دانشهر   5. مالحظات ذیل اثبات این اصل مبتنی است بر 
معّین  یشخواین توالی بهیچوجه در ترتیب ، در تخیل .   ندهستهمواره در توالی یکدیگر  متوالی است ، یعنی ، منابها در آن

 یدر ترتیب علی السویهمیتواند  و زنجیره منابهای متوالی   باشد ، یتالو چه چیزی  داشته قدمتمیبایست که چه چیزی   نمیشود ،
 معین است  ،  آنگاه ترتیب شدهداده ی مظهر تشعب  6فهم  از باشد ترکیبی ،  اما اگر این ترکیب.  د گرفته شوس معکومستقیم یا 

 چیزی میبایستبر طبق این ترتیب .  میکند  معّین که یک مشعر را  متوالی ترکیبات از است یدر مشعر ، یا ، صحیح تر ،  ترتیب
که درک  باشدپس اگر قرار .  ما  بدنبال بیاید الزا ستچیزی دیگر میبایآنگاه د ، ش برقرار  تقدمم، و هنگامیکه این  دیاب تقدملزوما  
در تجریبی باشد که  یقضاوت  ست، آنگاه  میبای میافتدد ، درباره چیزی که  بواقع اتفاق باشدانش در باره یک اتفاق  یحاوما حسی 
  ما  الزااین بدنبال اش که ،  در زمان را دیگر  یمظهر میکند فرض پیش  یعنی ،  ؛ میآوریمبه تفکر  تعّینمرا  مربوطه توالیآن 

 دد ، آنگاه میباینیاید ولی اتفاق  لزوما  بدنبال آن شو برقرارمتقدم قرار بود اگر  اگر چنین نبود ، .   قاعدهیک بر طبق   میآید ،
،  مبه نیابت بیاور خودچیزی عینی  برای بعنوان آنرا و اگر هنوز   ؛بدانیم  یشخو تبازی غیرعینی خیاالیک توالی را صرفا   

  که بر طبق آن  اتفاق ،   (ادراکات حسی ممکن  منزله ب) ظاهر م ارتباط آن بنابراین  .   بخوانم صرف خوابیک  آنرا میباید

                                                           
1
 [erkenne  . ] 

2
 [erkennen  . ] 

3
 [Reading ,  with  Görland ,   dieselben    for   dieselbe   . ] 

4
 [vermittelst  . ] 

5
 [Momenten  . ] 

6
 [Wille  may  possibley  be right in suggesting that in place of    Apprehension    we should read      Apperzeption  . ] 
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د گردمی معّین  قدم  در تطابق با یک قاعده تتوسط چیزی م لزوما  در زمان  ، در رابطه با وجودشکه حادث میشود ،  آنچهتالی ، 
در رابطه با زنجیره ادراکات حسی ،    ، استتجریبی   قضاوتهایشرط  اعتبار عینی    -بعبارت دیگر ، رابطه  علت و معلول   -
ایضا  د شومی 1 توالی مظاهر معتبراصل رابطه علّی در  بنابراین  .  است تجربه ، شرط  یعنی ؛   هم حقیقت تجریبی آنهابا و 

امکان چنین تجربه ای  زمینه  ، ،  همانطور که خود [ (ند باش] تحت شروط توالی [ تا جاییکه آنها ) ] برای کلیه مشعرات تجربه 
  . است 

به   شدهاصل اتصال علّی مابین مظاهر در تعریف ما محدود .   پرداختدر اینجا مشکلی بروز میکند که میباید بالفاصله به آن 
یک اتاق   مثال  ،.  که علت و معلول همزمان هستند  آنگاه،  استنافذ  همدر حالیکه در مورد همزیستی آنها   توالی زنجیری آنها ،

اما اجاق بعنوان علت همزمان .  پیدا میکنیم  را  گرم یو اجاق  گشتهبدنبال علت .   استگرم است در حالیکه هوای بیرون سرد 
 و  آنها همزمان هستند ،. در اینجا توالی زنجیری در زمان بین علت و معلول وجود ندارد .  ، گرمای اتاق  یشاست با معلول خو

لی بودن دومی در تاو  همزمان هستند ،  یشمؤثر طبیعی  با معلول خو  عللاکثریت عظیم  از .  معتبر است  قانون هنوز آن
لحظه که معلول برای آن اما در .  برسد  یشبه تأثیر کامل خو آن واحدزمان تنها بخاطر این واقعیت است که علت نمیتواند در 

د ، رسیده بو یشان خویاگر علت  لحظه ای پیشتر به پا.  با علیت علت خویش همزمان است  همواره ،  میآیداولین بار به بودن 
 ستکه میبای است ، زمان  انقضاینه و  ، دیده گرفت که ترتیب زمانااما نباید این نکته را ن  .د آمه بودن نمیهرگز ب معلول

 اشبالفصل   و معلول بین علیت علت  زمان .  منقضی نشده باشد هیچ زمانیاگر حتی  میماندرابطه باقی   ؛ وریمبحساب بیا
قابل تعیین  در زمان اما رابطه یکی با دیگری همواره بازهم ند ؛ شوآنها میتوانند همزمان  لذا و  باشد ،زایل  [ یکمیت]  میتواند
علت همزمان آنگاه یم ، بدان گودی بالش علت است  و آنرا فشرده  تهقرار گرفبالشی   رویاگر توپی را که .  خواهد ماند باقی 

زیرا اگر توپ را   .د کراز هم تفکیک   شاننی در اتصال دینامیکی آندو را توسط رابطه زما  میتوان همزبااما .  است با معلول 
در آن محل وجود   یک گودی  از قبل( بهر دلیلی ) ؛  اما اگر  میآیدیک گودی بدنبال شکل صاف قبلی   روی بالش قرار بدهیم ،

 .  سنگین بدنبال آن نمیآمد  یتوپ میداشت ، 

تقدم آن  بر  کهی  با علیت علت اش در رابطه   برای یک معلول  است تجریبی  منحصر بفرد  بنابراین  مالک  توالی در زمان
چون .  ند اهمزمان  ، هر اهر دو مظ هر چند کهاست ،  افقی آنن آب از سطح آمدعلت باالتر [ پر از آب ] یک لیوان .   ددار

از وضعیت افقی که   متحول شدن ،  یعنی ،  میآید بدنبال، چیزی  یم ریزب  بزرگتر  بداخل لیوان  یبمحض اینکه  آب را از ظرف
 . شکل مقعر که در لیوان میگیرد  اینبه  داشتقبال  آب 

.   substanceجوهر   مفهوم به  راه،  و از آن force  نیرو  مفهومبه   دخو هبنوب این،  action عمل مفهوم به   منجر میشودعلیت 
 تنهاتحلیل ، که  دخالتبا  ستنمیبای ، د توجه دارپیشاتجربی ترکیبی منابع دانش  ه، که صرفا  ب من خطیر طرح انطور کههم

  بحتاز استدالل آینده مفصل مفاهیم خویش را به نظامی  تبیین ، دشو پیچیده هدف قرار میدهد را مفاهیم ، توضیح ، نه بسط 
مالک  ستاما نمیبای.   ه استتیافتطور در کتابهای درسی موجود به تفصیل  همین االن براستی یچنین تحلیل.  واگذار میکنم

تر و  مکفی بلکه   مظهر ،  تداوم از راه   نه خود را  جوهر میآیدبنظر ،  تا جاییکه   بگذارمتجریبی یک جوهر را بدون اشاره 
    .نشان میدهد  عمل  طریقاز   بسهولت

ر  بارواین منبع   جایگاهدر جوهر است که  تنها و  جوهر هم وجود دارد ،   -فعالیت و نیرو   لذاو   -باشد هر جا که عملی 
 چه که میباید از جوهر درک شود آن ی برایکه بدنبال توضیحهنگامیشد ؛  اما  گفتهتا اینجا خوب   .جست  ستمظاهر را میبای

.   نخواهد بودکشف یک پاسخ کار ساده ای آنگاه  ،یم باش خشیچردر مغالطه استدالل   پرهیز از سقوط خواهاناینکار  در، و  بوده
 جوهردر و اساسی  غریببسیار   یخصوصیتن آزیرا   د ؟رسیاز عمل به تداوم آنچه که عمل میکند مستقیما   یستبامیچگونه 
 مسئلهد ، این پرداخته میشوکه به مفاهیم بشکل خالصا  تحلیلی  روال معمول ،  بنا به  کهاین علیرغم اما  ( . پدیده  منزلهب)  است

رابطه بین فاعل علیت  داللت دارد برعمل .   میآیدبوجود نمشکلی چنین کردیم   بحثکه ما  موضعی ازغیرقابل حل است ،  الکلب
در خصیصه که    2،  چیزی  گذرار ب، و بنابراین  میافتدزیرا حال که هر معلولی مبتنی است بر چیزی که اتفاق  .  آنبا معلول 

چیز دائمی است ، یعنی ، آن هر چیزی که تغییر میکند ،  ه یرالیز  عنوانب ،  اش ، فاعل نهاییزمان متوالی خویش اشاره دارد به 
نمیتوانند در فاعلی که  لذاهر تغییری در مظاهر هستند ،  و  زمینهنخستین ره هموا  عمالعلیت  ا  چون بر طبق اصل .  جوهر 

به این عمل .  ند شواین تغییر الزم می نییتعبرای   عمال و فاعل های دیگریدر آن صورت ا   چون ند ، یافت شوخود تغییر میکند 
 مقایسه از طریق را تداوم  آن  ابتدا به اینکهبدون نیاز   3یک فاعل ،   تجوهری اقامهبرای  است  فیکاتجریبی  اریمعیک دلیل 

جامعیت مقدار و  باب در   الزم کمالانخواهیم توانست به  [  مقایسهاز ]  یروش نناا چببعالوه   .یم جستجو کنادراکات حسی 
نمیتواند خود ، در عرصه   میکنندترک بودن و   آمده به بودن  چیزهایی که علیت همه فاعلاولین آنکه   .یم برسمفهوم  قاطع

در   و تداوم  تجریبی ضرورت   [مفهوم ] به   دشومنجر می است که  مطمئن استنتاجی، بودن کند  ترکیا  به بودن آمده مظاهر ، 
   .مظهر  صورتبه مفهوم  یک جوهر ب بدین ترتیبو   وجود ،

از قبل خود ده ، آمکه  به بودن   چیستآن  که  یپرسش رهبودن ، جدا از  آمدن به، صرف  میافتدهنگامیکه چیزی اتفاق 
[   در حین حدوث]   وضعیتاین  ، حتی با فرض اینکه  خود آن  به  یک وضعیت عدم عبور از .   برای تفحصاست موضوعی 

قرینه بودن ، چنانکه فوقا  در   به آمدناین  . خود نیاز به بررسی دارد  ،  ه باشدنداد نشانمظهر [  عرصه ]در هیچ کیفیتی را 

                                                           
1
 [Reading ,  with  Hartenstein ,   von    for   vor   . ] 

2
 [im  Wandelbaren   . ] 

3
 [Adding ,  with  Wille ,    eines  Subjektes  . ] 
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به  آمدن نه بنابراین ، تنها تحول است ،  . ت آن وضعی ابلکه ب ،  میآیدکه به بودن ن ندارد ، اول نشان داده شد ، کاری با جوهر 
نامید ، و   creation آنگاه میباید آنرا خلق  یم ، دانب  1  خارجی یمعلول علت  به بودن از هیچ را آمدنچون اگر  . از هیچ بودن 
از سوی  .  میکند تخریب  وحدت تجربه را اش  صرف امکان حتیبعنوان یک اتفاق در بین مظاهر پذیرفته شود ،  زیرا  نمیتواند

و بصورت مشعرات ادراک   نگاه میکنیم ،  قائم بذات  یهابلکه بصورت  چیز  ها نه بصورت پدیده چیز همهدیگر ، وقتی به 
اما  .   دانست خارجیوابسته به یک علت  میتوان آنها را ،  در رابطه با وجودشان ،  ،  شانآنگاه علیرغم  جوهر بودن صرف ، 

  . بودنخواهند  نافذ  مظاهر بعنوان مشعرات ممکن تجربه در موردو  ،  هی دیگری داشتعانمبالکل ما  عباراتآنگاه 

تی متفاوت در وضعی معّین  ای لحظهدر تی وضعیمیتواند متحول شود ، و چگونه میباید ممکن گردد که بدنبال ی چیز هرچگونه  
که   به دانش در مورد نیروهای واقعیداریم زیرا نیاز   .نداریم  یتصورکوچکترین  پیشاتجربی بطوراز این  -لحظه بعد بیاید 

بصورت   ، یمعّین مظاهر متوالی معادل آن ، یا  در مورد نیروهای محرک ،   بطور مثال ، ،  دمیشوحاصل تنها بطور تجریبی 
تی که وضعیمضمون تحول ، یعنی ، در باب  مطالباما جدا از همه   .چنین نیروهایی [ حضور ] بر  اللت دارنددکه  حرکات ، 
،  تی دیگروضعیاز   آمدن بودن به  تحت آن ،  صرفا   شرطی کهیعنی هر تحولی ،  قالبچه میتواند باشد ،  دگردمتحول می

و   قانون علیت  بر طبق  پیشاتجربیبطور   میتواند هنوز  ،(   2 حدوث ) حالت ها خود و همچنین توالی   د ،صورت میگیر
  a.   قرار بگیرد توجهمورد   شروط زمان

مشابها  ، .   میآید اشو بدنبال   ، بودهاز اولی  متمایز ،  محل زمان دومی  b  وضعیتبه   برود  a  توضعیاگر جوهری از 
از   bکه    وجود نداشت ، ش اینا در هنگام که متفاوت است از اولیهمانقدر مظهر [  در عرصه ]بعنوان واقعیت  دوم وضعیت
  ( b - a ) آمدن بودن به  برمیشد  بالغتحول   تنها در مقدار متفاوت بود ،  a  وضعیتاز   b  وضعیتاگر   3یعنی ، حتی   .صفر 

  . با صفر   برابر بود  در رابطه با آنو   قبل وجود نداشت ، وضعیت،  که در 

همواره   4بین دو لحظه  .  میرود    = b دیگر وضعیتبه     = 0  وضعیتیکه چگونه یک چیز از  میآیدبنابراین این سؤال پیش 
خود چون همه اجزاء مظاهر  . ی دارد که مقدار هستدر دو لحظه همواره اختالفی   وضعیتبین هر دو و   زمانی وجود دارد ،

که بین دو لحظه قرار صورت میپذیرد دیگر در زمانی  وضعیتبه  وضعیتبنابراین کل عبور از یک .  ر هستند ادیمق یشههم
در آن  که  را  وضعیتیو دومی   د ،بروز میکن مورد نظرآن چیز  ازرا مشخص میکند که  وضعیتیاولی از میان آنها ،  که  دارد

های مابین  وضعیتیک تغییر ، و همینطور است در مورد  زمان برای هستندنتیجه ، هر دو لحظه حدود در .  میشود تحویل داده 
در تمام  راخود علیت که  داردهر تحولی علتی  حال.  کل تحول را شکل میدهند از ی بخش صورتبدین  لذا، و  وضعیتآن دو 

تولید نمیکند ،  آنا  را   تحول این علت ،   در نتیجه .  د دهمی  5  نشانبروشنی   تحول صورت میگیرددر آن طول زمانی که 
  تا  aاولیه   وضعیتکه ،  به تناسب افزایش زمان از بطوری  ،  بلکه در یک زمان ؛  واحد ای  در لحظهبالفاصله یا یعنی ،  

.  د شوکه بین اولی و آخری قرار دارند  تولید می یدرجات کوچکتر با مشابها  نیز   ( b - a )مقدار واقعیت  ،  bتکمیل آن در 
   6. د دار نام  momentقوه  ،   باشدیکنواخت  تاجاییکهکه   عمل پیوسته علیت ، طریقتنها از   ممکن میشودبنابراین هر تحولی 

 .  تولید میگردد  بعنوان معلول شان نیست ، اما  توسط آنها متشکل از این  قواتحول 

مظهر در زمان  متشکل از   که  نه زمان  و نه:  پایه اش این است    .  یتحول هربرای است   continuity این قانون پیوستگی 
دوم ، از وضعیت به  خود یک چیز در جریان تحولوضعیت ،   بعالوهکه ،  ایند ،  و نباش[ ممکن ] ایی نیستند که کوچکترین اجز

مظهر هیچ تفاوتی از نظر چیز واقعی که کوچکترین است وجود [  عرصه ]در .  ،  بمنزله عناصر ، عبور میکند  اجزاءهمه این 
 جدید واقعیت   وضعیت  بر این اساس  ؛  و نداریمچیزی بعنوان کوچکترین زمان   ها ندارد ،  دقیقا  بهمان شکل که در مقدار زمان

کوچکتر از  همگی شان از یکدیگربینهایت درجات ،  که تفاوتهای همه که در آن این واقعیت وجود نداشته ،  خالل   از اولی
   .،  پیش میرود  هستند  aو    0اختالف بین  

 

 

 

a      یک   در باره تحول بلکه  صحبت نمیکنیم ،   بطور عام از روابط  خاص تحول نوعی بارهدر   د کهکرباید بدقت توجه
را  متحول نمیکند ؛   د خو(  حرکت ) ت وضعیبنابراین ، وقتیکه یک جسم بطور یکنواخت حرکت میکند ،  بهیچوجه .  ت وضعی

    [ a  پایان زیر نویس ]   .که حرکت آن تند یا کند میشود اتفاق میافتد   چنین چیزی تنها هنگامی

                                                           
1
 [fremden  . ] 

2
 [Reading ,  with  Vaihinger ,   das  Geschehen    for   das  Geschehene   . ] 

3
 [auch  . ] 

4
 [Augenblicken  . ] 

5
 [beweist  . ] 

6
 [Moment  . ] 
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این است که  ا   نیاز به بررسی دارد قطعکه  آنچه اما ما نیست ،   بحثاین اصل در تفحص طبیعت  مورد   بالقوه کاربرد که با این
بطور کامال  پیشاتجربی ممکن   خودمیدهد ،  میتواند دانش ما را در مورد طبیعت گسترش   میآیدچگونه این اصل ، که  بنظر 

         واقعی بودنو   نشان دهدصحت اصل را   تواندمیمستقیم   تیشتف اینکه علیرغمد ،  کررا نمیتوان از سر باز  تفحصاین . گردد 
 چون  .د شو دانسته ضروریچیزی غیر  لذا  د ،شوباید ممکن میکه چگونه  ،  سؤالاین   اینکه علیرغمو   ، آنرا  [تجریبی  ]

که  هر   بدانیم  جامع یبعنوان اصل ستمیبای توسط  استدالل بحت وجود دارند ،   بسط دانش ما  بابادعاهای بی پایه زیادی در 
از عام  یک استنتاج  مبتنی بر، و اینکه ، در غیاب برهانی  مشکوک بودن همیشگیبرای   است زمینه ای خودیک از این ادعاها 

 روشن که اثبات جزمی آنها    ،  هر قدر هم پذیرفتکامل و دقیق ،  نمیتوان  حقانیت چنین ادعاهایی را باور کرد و   به خاص
 .بنظر بیاید 

بدیهه های  یا   ،  صرفنظر از اینکه مشعر چه باشد ،  مظاهر ادراک حسی ی در، و هر پیشرفت هر افزایشی در دانش تجریبی
معّین این پیشرفت در زمان همه چیز را .  ، یعنی ،  پیشرفتی در زمان  حس داخلی تعّین  بحت ،  چیزی نیست جز  بسطی  برای

میشوند ، و تنها از راه ترکیب  دادهعنی که ، اجزاء آن تنها در زمان ی.  نمیشود معّین  یچیز دیگرهیچ توسط  ذاتا   و خود میکند ، 
،   میآیدبه  چیزی که در زمان بدنبال  در ادراک حسی   به این دلیل هر عبوری.  ند شونمی  1 دادهترکیب  به از قبلزمان ؛  آنها 

یک مقدار است ،   یشدر کلیه اجزاء خوو  و از آنجاییکه زمان همواره   برای زمان از راه تولید این ادراک حسی ،است ی تعّین
کوچکترین نیستند ، از صفر تا درجه  دامیکهمه درجاتی که هیچ خالل  بعنوان مقدارحسی تولید یک ادراک هست همانطور هم 

در ما تنها .  آنها ، آشکار میکند  قالبرا ،  در رابطه با  تبرای تحوال یاین نکته  امکان  دانستن پیشاتجربی قانون.  آن معّین 
،  میشود ساکندر ما   یمعّینپیش از هر مظهر   کهاین دلیل به   ی آن ،قالب، که شرط  هستیم دخوفهم  سبقت گرفتن ازحال 
  .باشد قابل دانستن  هم  بشکل پیشاتجربی مطمئنا  ست میبای

به آنچه   موجود یچیز پیشرفت پیوستهیک   برای امکان  محسوس استپیشاتجربی  بنابراین ،  بهمان شکل که زمان حاوی شرط
  همه پیوستهتعّین  یکامکان  برای است شرط پیشاتجربی وحدت ادراک ذکائی ،   2بر پایه    ، نیز، ادراک   میآید در پیکه 

 د به دومینمنجر میشوبدون تردید  ها و معلول ها ،  که اولی علت ها زنجیره   از طریق  ی مظاهر در این زمان ، برا محل ها
 . بطور عینی معتبر   لذاو  ، د نمعتبر میسازبطور جامع   یزمان هربرای   و بدین ترتیب دانش تجریبی روابط زمانی را ، ها

  

                                                           
1
 [Reading ,  with  Vaihinger ,   sind    for   site   . ] 

2
 [vermittelst  . ] 
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C 
 

Third   Analogy  
 

Principle  of  Coexistence ,  in accordance  with the Law  of   
Reciprocity  or  Community 

 

 قرینه  سوم
 

   جمهور تبادل  یا    ی  ،  در تطابق با قانونیستاصل همز
 
 

   *. قرار دارند   تام  ،  در تبادلد  نهستهمزیست در مکان   که شوند  یحسدرک توانند ب تا جاییکه ،   جوهرهاکلیه 
         

   اثبات

که ،  همانطور که  متبادال   بدنبال یکدیگر بیایند ،  در بدیهه تجریبی بتوانند هستند  وقتیکه ادراکات حسی آنها یستچیزها  همز1  
بنابراین میتوان ادراک حسی را  ابتدا متوجه  ماه .  ند اتفاق بیافتنمیتوانند در توالی مظاهر  در اثبات اصل دوم نشان داده شد ، 

د و سپس زمین ، یا برعکس ، اول زمین و سپس ماه ؛  و چون ادراکات حسی این دو مشعر میتوانند متبادال  بدنبال یکدیگر کر
اما خود زمان قابل درک حسی .  احد در یک زمان و تشعبوجود  یعنی ییستهمز حال.  هستند  یستبیایند ، میگوییم که آنها همز

که ادراکات حسی آنها میتوانند متبادال  بدنبال  ، چیزها در زمان واحد نتیجه بگیریم ن قرار گرفتنمیتوانیم  بسادگی از  لذانیست ، و 
همان در   است    subjectفاکرحسی در   اتادراک  ی ازکه  یک  دآشکار میکنتنها این را ترکیب تخیل در فهم   . یکدیگر بیایند 

که آن دیگری در آنجا نیست ،  و برعکس ،  اما نه اینکه  مشعرات همزیست هستند ،  یعنی ،  که  اگر یکی وجود دارد  یزمان
.  بیایند  هممتبادال   در پی   ندکه ادراکات حسی قادر  ، است بخاطر این همزیستی آنهاتنها  و اینکه  ، هست زمانهمدیگری هم 

آنها الزم میگردد ،   اتتعّین تبادلیبحت از توالی  یند ،  مفهومانتیجتا  ، در مورد چیزهایی که  برونا   در همزیستی با یکدیگر 
به  عینیبمنزله و بدین ترتیب  همزیستی را   در مشعر دارد ، هزمین  توالی تبادلی ادراکات حسی کهاگر قرار باشد بتوانیم بگوییم 

، رابطه  تأثیر     دارددر دیگری   که زمینه است اتیتعّینیکی از آنها حاوی  که   جوهرهابین  رابطه آن اما .  یم ت بیاورنیاب
influence  جمهور  دیگری باشد ، رابطه از نوع در ات تعّینه های زمینمتبادال  حاوی   2؛  و هنگامیکه هر جوهر  نام دارد

community  تبادل   یاreciprocity   مگر با فرض قابل دانستن در تجربه نیست   در مکان  بنابراین همزیستی  جوهرها.  است  
  .مشعرات تجربه  منزلهب استدر نتیجه شرط امکان خود چیزها این .  آنها   reciprocal  interaction  ل  تبادلیعامت

ند ؟  هستواحد ی آنها در زمان  اما چگونه  میتوان دانست که.  دارند وجود   چیزها همزیست هستند  تا جاییکه  در یک زمان واحد
  B C  ,   سپس  A  باشد ، یعنی ،  چه از    علی السویه  ترتیب   تشعباینکار برای ما وقتی مقدور میشود که در ترکیب  فهم 

D ,     تا E  ، یا برعکس از    باشدE    تاA   .  با شروع ، مثال  ،  3  بودندمرتب  چون اگر آنها  در توالی یکدیگر در زمان  
  ، رفتA  تا    کرد و بسمت عقب  شروع   E  درک حسی از  با که فهم آنها را   ، آنگاه ناممکن میبود  E  بهختم و   A  از

  .د باش مشعری برای فهم  ستو دیگر نمیتوان میشد متعلق به زمان گذشته   Aزیرا  

 

 

 
 
 [ : A  در ]   *

  Principle  of  Community        جمهور  اصل

 .   mutual  interactionل متقابل   عامت یعنی ،  در   دارند ، قرار  کامل ند ،  در جمهورهستتا جاییکه همزمان   جوهرها ، کلیه 

 

                                                           
1
 [This  paragraph  added  in  B . ] 

2
 [Reading ,  with  Wille ,    jede (Substanz)    for   diess  . ] 

3
 [Reading ,  with  Wille ,    wären   for   wäre  . ] 
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 1، یعنی ،  هیچیک عملی  بوده   امجزآنها بکلی  هر یک ازمظاهر ،  منزلهی از جوهرها ، بتشعبفرض که در با این  اگر حال
  و دهشنکه همزیستی آنها مشعری برای یک ادراک حسی ممکن  یممیگونگیرد ،  تأثیرات تبادلیمتقابال  انجام نداده و بر دیگری 

یم  که آنها با به خاطر بیاورچون اگر .  د شوجود دیگری نخواهد   منجر بهترکیب تجریبی   هیچ  مسیر در از آنها  هر یکوجود 
براستی ، توسط   که در زمان از یکی به دیگری پیش میرود  ادراک حسیآنگاه   د ،خواهند شی کامال  تهی از یکدیگر جدا مکان

که یا    میآیدعینی  بدنبال اولی  طورکه  آیا  ب  دنخواهد بوبه تمیز قادر اما   د ،خواهد کرمعّین ی ، وجود دومی را تالدرک حسی 
   . همزیست با آن است  فی الواقع

  و همینطور ،   Bبرای    A   بکمکش،  چیزی وجود داشته باشد که    Bو    Aعالوه بر صرف وجود  ،  ستبنابراین میبای
 همزیست بعنواناین دو جوهر میتوانند  است که زیرا تنها با این شرط ، کند معّین محل آن را در زمان   ، Aبرای    Bبرعکس  

هر جوهر .  میکند معّین را در زمان آن محل  ،  اشات تعّینیا   ، باشد دیگری وجود که علتیآنتنها  حال.  به نیابت بیایند  تجریبا  
ات در تعّینحاوی علیت بعضی  دخودرون بنابراین در  ستمیبای( باشد   2 معلولتواند یک میاتش تعّین در رابطه بافقط  چون) 

در جمهور   واسطه ،  بی  یا  اب  ستجوهرها میبایدیگری ، یعنی ، آن  و همزمان  معلول های علیت جوهر دیگر باشد ، 
در رابطه با مشعرات  حال ،.  ممکن دانسته شود  ای در تجربهقرار باشد ی آنها یستهمزکه اگر  دینامیکی ، قرار داشته باشند ، 

  کلیه جوهرها  بنابراین الزم است که.  است  ضروری  ممکن نمیشود بدون آن  خود که تجربه این مشعرات  آنچهتجربه ، هر 
 . ند قرار بگیر ل متقابل عامت  از  تامدر جمهور   ، ندهستمظهر ، تا جاییکه همزیست [  عرصه ] در

ما در  .   commercium   تعامل  و هم  باشد  communio  طائفهبمعنای  هم میتواند .  مبهم است  کلمه  جمهور در زبان آلمانی 
(   communio  spatii )  یوضعجمهور دینامیک ،  که بدون آن حتی  جمهور میک  دال برم ،  یبکار میگیر  رااینجا معنای دوم 

در همه بخشهای   که تنها  تأثیرات پیوسته  تشخیص بدهیم یشتجربیات خو ازبراحتی میتوانیم  . تن نیست شناخقابل  ا  هرگز تجریب
که بین چشمان ما  و اجرام آسمانی بازی میکند ،  یک   نور ،.  د نهدایت کندیگری به حواس ما را از یک مشعر  دنمیتوانمکان 

ما نمیتوانیم بطور  . مان وجود دارند میدهد که آنها همز  3به ما نشان  بدینوسیله جمهور واسطه را بین ما و آنها ایجاد میکند ،  و 
درک حسی از محل ما   در همه بخشهای مکان  مگر اینکه  ماده  ، و تغییر را حسا  درک کنیم ، دادهتجریبی محل خود را تغییر 

میتوانند  وجود همزمان خود را  اجزاء مادهکه   استچون تنها بدین ترتیب با کمک تأثیر تبادلی آنها .  د کنرا  برایمان ممکن 
 بدون جمهور هر ادراک حسی .  دورترین مشعرات  تا، حتی را  یش، هرچند بواسطه ، همزیستی خو از اینراهبرقرار کنند ، و 

هر مشعر جدیدی  بکلی از  با ، و زنجیره منابهای تجریبی ، یعنی ، تجربه ، میباید  شده منفصلیک مظهر در مکان از دیگران 
با این گفته بهیچوجه قصد رد .  شود ،  بدون کمترین اتصالی با مناب پیشین ،  و بدون هیچ رابطه ای با آن در زمان  آغازنو 

،  که جایی در لذاو   ادراک حسی وجود داشته باشد ، خارج از دسترسچون میتواند در جایی  کردن  وجود مکان تهی را ندارم ، 
 .هیچ تجربه ممکنی نیست  ی ازاما چنین مکانی برای ما مشعر  . ندارددانش تجریبی از همزیستی وجود  هیچ

 ای در تجربه از آنجاییکهدر ذهن ما ، کلیه مظاهر ، .  مفید باشند  [ام گفته ] [ بیشتر ]  یروشن برایات زیر میتوانند مالحظ
قرار باشد بصورت همزیست در  تا جاییکه مشعراتو   ی باشند ،ذکائادراک ( طائفه ) جمهور  جزو ستمیبای ند ، قرار دارممکن 
را تشکیل  یک کل از اینراه ، و  کرده معّین واحد  یدر زمان متقابال   را خویشمحل  ستند ، میبایبیاینیابت به با یکدیگر  ارتباط
آنگاه د ، بگیریا مظاهر را بعنوان جوهرها   ،د گرداستوار عینی  ای هزمینبر   غیرعینیاگر قرار باشد که این جمهور  . دهند 

، بصورت توالی که آن  کهتا این  -و برعکس   را ممکن کند ، ادراک حسی دیگری ای زمینههمچون  ستادراک حسی  یکی میبای
 این مشعرات  ، برعکس ، کهتا این و مشعرات نسبت داده شود ، به نتواند د ،  یافت میشوهمواره در ادراکات حسی فهم ها ، 
بدون  واقعی از جوهرها ؛ (  تعاملی)  یجمهور ، یعنی ،  تبادلی است تأثیری اما این .  ند بیاینیابت  بههمزیست  صورتبتوانند ب

مظاهر تا جاییکه در بیرون یکدیگر قرار  ،  تعاملتوسط این  . نخواهد شد   4 یافت ، در تجربه همزیستی آن ، رابطه تجریبی 
ممکن  متعدد متفاوتبطرق  تیألیفاتو چنین  ند ، میسازرا (  compositum  reale)   واقعی ألیفت یک،  متصل هنوز لیکندارند 

  ،  inherenceمالزمت    عبارتند از ،  ناشی میشوند که از آنها همه روابط  دیگر   سه گانه ابط دینامیکیور، بنابراین  .میگردند 
 .  composition  ألیفت   و   consequence  5  نتیجه

 

 

 

 

 

                                                           
1
 [Reading ,  with  Vorländer ,    auf    for   in  . ] 

2
 [Folge  . ] 

3
 [Reading ,  with  Adickes ,    bewirke ... beweise        for       bewirken ... beweisen  . ] 

4
 [stattfinden  . ] 

5
 [Konsequenz  . ] 
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*       *       * 

شکال ،  بر طبق کلیه ا  هستند  وجود مظاهر در زمانتعّین  اصولبطور ساده ،  نهاآ.  ند هستبنابراین ، اینها قرائن سه گانه تجربه 
رابطه در زمان  ، (  durationمقدار وجود ، یعنی ، مدت  ) یک مقدار  منزلهخود زمان ببا ، رابطه که عبارتند از ،  اشسه گانه 

زمانی تعّین  این وحدت.  وجود همزمان  کل  حاصل جمعیک رابطه در زمان  بصورت  ،بصورت زنجیره متوالی ، و باالخره 
 معّین محل را   ه  برای هر وجودیواسطبال  در آن تجربه که   چون زمان به این دید نگریسته نمیشود  .تماما  دینامیکی است 

ه مواجهکه مظاهر بتوانند با آن   که زمان مطلق  مشعری برای ادراک حسی نیست زیرااست ،   غیرممکنی تعّینچنین .  میکند 
آن وجود  از طریقکه تنها   قاعده ادراک است  میکند ،معّین را در زمان  اشمظهری محل  آنچه که برای هر . داده شوند 

  پیشاتجربی[  به نحوی که ] محل را  نتیجتا    کسب کنند ؛  و آن قاعده زمانی روابطدر رابطه با وحدت ترکیبی مظاهر میتوانند 
 .میکند  معّین   بالاستثناء  ها زمانیک از برای هر   [باشد ]  و معتبر

قواعد الزم  درک میکنیم ، یعنی ،   در تطابق با  شانبا  وجود  ما اتصال مظاهر را در رابطه  تجریبی ،  از دید،  بطور طبیعی 
قوانین .  پیشاتجربی هستند   ،و این قوانین  یک طبیعت را ممکن میسازند ،  مقدمتا  ند که هستقوانین بعضی   .ن وانیبر طبق ق

خود تجربه  شانکه توسط   آن قوانین جذری نتیجهدر   واقعبو   ،ند شوف کشو وجود داشته   میتوانندتجربه   تجریبی تنها بواسطه
  1 شارحینی  بعض  تحتکلیه مظاهر  اتصالوحدت طبیعت را در   براستیبنابراین  قرائن ما  .  ممکن میگردد برای نخستین بار 

با وحدت (   را دربرمیگیرد یوجود هرتا جاییکه زمان )  را طه زمانبرا مگر را بیان نمیکنند  که چیزی  به تصویر میکشند ،
قرائن  بدین ترتیب اعالم میکنند   در مجموع ، .  استممکن  بر طبق قواعد   چنین وحدتی تنها  در ترکیبکه   -  ادراک ذکائی

 وحدت پیشاتجربی هیچ  اینزیرا بدون  قرار داشته باشند ،  میبایست و  شتهقرار دا ،  طبیعت واحدیک در  ،که همه مظاهر 
  .د نخواهد بوممکن  آن ،  درونی در مشعرات تعّینهیچ  نتیجتا  و   ،در تجربه  یوحدت

 د، میبایقرار دادیم  مورد استفاده  آنها   خصلت خاص در مورد نیزبرای این قوانین متخطی طبیعت ، و که  یراجع به شکل اثبات
در  تبعیت جهت  را تأمین میکند قاعده ای کهزیرا باشد  از اهمیتفوق العاده ای  میزاندارای ا  ایضمیبایست که  دگیربانجام  تأملی
اگر تالش کرده بودیم که این قرائن  . و همزمان ترکیبی   هستند ذکائی  پیشاتجربی که احکامبه اثبات   مربوطدیگر شهای تال کلیه
 است تنهاقرار هر چیزی که وجود دارد  که   یم که از مفاهیم نشان دهیمکرده بودیعنی ، اگر تالش   ت کنیم ؛ثابجزمی  شکلرا ب

بر طبق   2این  بدنبال اش چیزی را در حالت پیشین  که دپیش فرض میکن ،  در آنچه که دائمی است یافت شود ، که هر اتفاقی
ت ها در رابطه با یکدیگر در تطابق با یک قاعده وضعی  است همزیستکه  تشعبیک و باالخره ، آنکه در   ؛ میآیدیک قاعده 
 صرف اهیمکمک مفا زیرا ب.  د هدر رفته بوتالش ما  آنگاه همهجمهور قرار دارند ،  رابطه در   و بدین ترتیب بوده همزیست 
و شکل  یوجود دیگر به   اشمشعر و وجود که آنها را تحلیل کنیم ،  هرگز نخواهیم توانست از یک   هم، هر طور  این چیزها
 -ه مشعرات در آن کلیدانشی که  منزله ب  امکان تجربه  بررسی  وجود دارد ، یعنی ،بدیل اسلوبی لیکن  .  یمپیش برو بودن آن 

[  واسطه] در این .  شوند   به ما داده ند بتوان  ستمیباینهایتا     -که مناب آنها برایمان واقعیت عینی داشته باشد  قرار باشداگر 
  کامل و واجب زمانتعّین  ط پیشاتجربیوشر  ، ه مظاهرکلیوحدت ادراک ذکائی   بر  مبتنی است اشقالب اساسی   که  3،  سوم

در آن همچنین قواعد  .  دشوتجریبی زمان ناممکن میتعّین  ،  که بدون آن حتی یافته ایمرا مظهر [ عرصه ] برای هر وجودی در 
 بدلیلو  ن این اسلوب ، فقدا بدلیل.   گرفتکه بکمک آنها  میتوان بر تجربه سبقت  ، یم ه اپیشاتجربی یافترا بشکل وحدت ترکیبی 
 جزمی شکلب دننمیکند ، میتوا توصیهآنها را بعنوان اصول خود   که  توظیف تجریبی ادراک  احکام ترکیبی ،  که آن فرض خطا 

از و   4.  بدست آید  کافیبرای اصل استدالل   اثباتی تا  همواره عبث ، هرچندتالش شده ، و بارها   بارها ،  است که ثابت شوند
آشکار و   مفاهیم  و اصول  رابطه بادر  نیزو   هر شکافی را در ادراک میتواندکه بتنهایی  ، مقوالت   یهاد خط  آنجاییکه
مورد تلویحا  همواره  هرچند  ، فکر نکردتدو قرینه دیگر آن  در موردهیچکس هرگز آنقدر بود ، موجود ن تاکنون د ، کنه برجست
    a.   قرار گرفته انداستفاده 

 

 

a      ی اصل تلویحفرض  از صرف  ای  آشکارا  نتیجه  ند ،باشمتصل  میبایدکه در آن همه مظاهر  ،  عالم برای کل وحدت
  یک کل را  بعنوان اجزاء  بودند ،  نمیتوانستند ا مجزچون اگر آنها  .  نداهمزیست است که ی یجمهور برای کلیه جوهرها

 که تنها  از این دومی ، نمیتوانستیم   بود ،مین الزمبدلیل همزیستی آنها  از پیش (  تشعبعمل تبادلی ) و اگر اتصال آنها .  بسازند 
  نشان  مناسب جایدر  ،  هرچند  .یم احتجاج کن واقعی ،  است ، که رابطه ایاولی برای ،    idealاستکمالی است ای  رابطه

از  ساده خیلی،   بطور صحیح،   نتاجو اینکه  است همزیستی است ،  ازدانش تجریبی یک پایه امکان   داده ایم که جمهور بواقع
 [  a  پایان زیر نویس]    . شرط آن  منزلهب  جمهور  سمتبه  است  تجریبی  این دانش

  

                                                           
1
 [Exponenten  . ] 

2
 [Reading ,  with  Hartenstein ,   sie   for   es   . ] 

3
 [In  diesem  Dritten  . ] 

4
 [des  zureichenden  Grundes  . ] 
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IV 
 

The Postulates Of The Empirical Thought In General 

 بطور عام  تفکر تجریبی  مبنایی یاتفرض

 .است   possibleممکن  ،   ی تجربه ، یعنی ، با شروط  بدیهه  و مفاهیم قالببا شروط  باشد آنچه که در توافق .1

 . است   actual  واقعی،   احساس هط مادی تجربه ، یعنی ، بوبه شر قید باشدمآنچه که  .2

       است  necessary  الزم ،  میگردد معّین   تجربه جامعط وشر  تطابق بادر  واقعیبا چیز  اش آنچه که در اتصال .3
 . ( داردوجود به اینصورت یعنی ، ) 

 

  

Explanation 

 
  توضیح
 

مسندات  بعنوانرا که خود  بهیچوجه مفهومی یک مشعر ، تعّین  در ، هستند که خصوصیتدارای این   modality  جهتمقوالت  
  کامل تماما  حتی وقتیکه مفهوم چیزی .  بیان میکنند  رارابطه مفهوم  با قوه  دانش  فقطآنها . ند وسعت نمیدهند الصاق شده ابه آن 
هیچگونه .  نیست  هم الزم، آیا  اشدواقعی ب یا اگر یا  واقعی هم ،   صرفا  ممکن است آیا این مشعر پرسید که میتوان ، هنوزباشد 
ات تعّیناین است که چگونه مشعر ، همراه با همه  صرفا  ؛  سؤال  میآینددر خود مشعر به تفکر ن از اینراه ات اضافی  بنابراینتعّین

 .در تجربه  در تنفیذ اش استدالل او ب ،  1قضاوت تجریبی  اب  ، اشتوظیف تجریبی  ابو   ادراک ابرابطه پیدا میکند خویش ، 

در توظیف تجریبی  ،  ملزوو ،  فعلّیت، امکان    جز توضیحات مفاهیمنیستند چیزی   جهتاصول  ،همچنین  درست به این دالیل 
 و نهده  کرتأیید نه توظیف متخطی آنها را   محدود میکنند ،  و شانهمزمان کلیه مقوالت را به توظیف تجریبی صرف  و  ؛آنها 

بطور تحلیلی قالب تفکر را بیان کنند ، بلکه   ،ه بود بحتاهمیت منطقی یک دارای چون اگر قرار نباشد که آنها   .ند اجازه میده
وحدت ترکیبی   و  تجربه ممکن ربط داشته باشند  به  ستچیزها ،  آنگاه میبای لزوم، یا  فعلّیتامکان ،   به  اشاره کنندقرار باشد 

 . د تنها در آن میتوانند داده شونمشعرات دانش   که ،  آن

اما این ، .   تجربه بطور عامیک  ی قالببا  شروط باشد چیزها در توافق آن که  مفهوم   دمیکن طلب امکان چیزها   مبناییفرض 
که  حاوی یک ترکیب  یمفهوم.   استبرای دانش در باره مشعرات مورد نیاز قالب عینی تجربه بطور عام ، حاوی کل ترکیب 

چه بصورت   این ترکیب به تجربه تعلق نداشته باشدکه ،  اگر بحساب بیاید تهی و بدون رابطه با هیچ مشعری است باشد قرار 
در وجه   تجربه بطور عام ، بر آن که  پیشاتجربی ی شرطبصورت ، چه  میشودتجریبی  یآن ، که در آنصورت  مفهوماز مشتق 
 اشمشعر  زیرابه تجربه ،   دارد تعلق هنوزدوم   حالتدر .  میشود بحت  یدر آنصورت مفهوم که ،  تکیه دارد یشی خوقالب

یک مفهوم ترکیبی پیشاتجربی    که  توسط  را ی مشعر  نامکا خصوصیت دمیبای از کجاچون  .  تنها میباید در تجربه یافت شود 
براستی یک شرط منطقی این   را تشکیل میدهد ؟  اتاز آن ترکیبی که قالب دانش تجریبی مشعر نهآیا   مشتق کنیم ، میآیدبه تفکر 

 آن واقعیت عینی نتعییبرای   بتنهایی  اما این بهیچوجه چیز ممکن نباید دارای هیچ تناقضی باشد ؛  ازواجب است که یک مفهوم 
بنابراین هیچ تناقضی در مفهوم .   دمیآیآن مفهوم  به تفکر   از طریقمشعری که  ن اچن ممکن بودنمفهوم کافی نیست ،  یعنی ،  

وجود ندارد ، زیرا  مفاهیم دو خط مستقیم  و بهم رسیدن آنها  نافی وجود یک   باشد شکل که بین دو خط مستقیم احاطه شدهیک 
 و آن در مکان ، یعنی ،  از شروط مکان ساختبلکه  در رابطه با   بودن از خود مفهوم  نشأت نمیگیرد ،ناممکن .   ندشکل نیست

یعنی ،   ؛ ند دارواقعیت عینی پس  ند ، هستقالب تجربه بطور عام حاوی  درون خویش  بطور پیشاتجربی  و چون اینها.  آن تعّین 
   . چیزهای ممکن  ند در موردا نافذ

،  است میکه دائ  مبیاورنیابت به   چیزی را برای خوداگر . حال میباید به نفوذ و کاربرد وسیع این فرض مبنایی امکان بپردازیم 
،  هرگز از چنین مفهومی نخواهم دانست که چیزی از این نوع  اشت وضعیبه   در آن متعلق باشدمتغیر بطوریکه هر چیز 

ا  و قطع  تصور شود باشد که چیز دیگری آنگونه ساخته شدهم  که بیاورنیابت به یا اگر چیزی را برای خود .   امکان دارد
  بابدر   اما این تفکر هیچ وسیله ای  برای  قضاوت  مطمئنا  میتواند بدون تناقض به تفکر بیاید ؛این  ،  میآید اشبدنبال  همواره
را ( جوهرها ) مختلف چیزهای  ممیتوان ،  باالخرهو  . د به ما نمیده  یچیز ممکنهیچ در ( علیت ) این خاصیت  نیافتنیافتن یا 
ت دیگری را حمل کند ، وضعی دری نتیجه ا د ت یکی همراه خووضعیکه   نداساخته شده م ،  که چنان بیاور  نیابتبه  دبرای خو

                                                           
1
 [Urteilskraft  . ] 
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از  ای رابطه کنم  که  آیا  معّین  ،  هستند دلبخواهی صرفا   یکه  حاوی ترکیب  ،نمیتوانم از این مفاهیم متبادال  ؛  اما هرگز و این 
بطور پیشاتجربی روابط   این مفاهیم  که  ن واقعیتآ  از راهتنها .  یا خیر   باشدداشته تعلق [ ممکن ]  یاین نوع  میتواند به چیز

 و این  ، را متخطی آنها صحیح بودنم ، یعنی ،  را میشناسیواقعیت عینی آنها   ادراکات حسی را در هر تجربه ای بیان میکنند ،
  ترکیبی وحدت  آن  و ، بطور عام   یک تجربه  قالب  با  ابطه ایر هر از  لمستقنه   هرچند براستی ، مستقل از  تجربه ،  را
  .  ته شوند شناخبطور تجریبی   میتوانندتنها در آن مشعرات که 

در اختیار ما   ادراک حسی  ی کهمواداز  ، تبادلی جوهرها ، نیروها ، اعمال  در مورد یکامال  جدید  اما اگر بخواهیم  مفاهیم
 صرف  مشغول کرده ایم ،  که   خود را با  خیالبافی  اتصاالت آنها  را میدهد ، مثالبدون خود تجربه  که  ، وضع کنیم   میگذارد
خانم بعنوان    نه از تجربه ،  از تجربه گرفته ایم[  مستقیما  ] این مفاهیم را   زیرا  نه هیچ مالکی وجود ندارد  اشامکان  برای
را   بودن  خصیصه ممکن ند قادر برخالف مقوالت ،   ، یساختگ مفاهیم  اینگونه . تشکیل آنها استفاده کرده ایم  درخود   معلم

   بطور پساتجربی  تنها  بلکه  ،  است به آنان وابسته  ه ای  تجرب رکه ه شروطی  بمنزله  نه بطور پیشاتجربی ،   بدست آورند
a'  posteriori  امکان آنها یا باید بطور پساتجربی و تجریبی   تا  و نتیج  .تنها از راه خود تجربه داده میشوند که مفاهیمی  بمنزله
مانند آن شکل از  )، اما بدون پر کردن آن  استحاضر در مکان   ا  که  دائم یجوهر  . قابل دانستن نباشدیا اصال    دانسته شود ،

  قدرت  خاص از ییا  نوع ،  ( دهستنآن  ابداعدر پی   بعضیها  که  متفکرموجود یک و  بین ماده  استواسط    که  وجود ،
  فکری ارتباط   برقراری  یا باالخره  قدرت ، (  آن استنتاجفقط نه ) آینده را پیش بینی میکند   هبدیهاز راه ذهنی که فوق العاده 

و   تماما  بی پایه است ،  زیرا که نمیتوانند بر تجربه  شانمفاهیمی هستند که امکان   -با دیگران ، هر چقدر هم که دور باشند 
از آزاد که  گرچه براستی  هستند ،  تفکراتادغامات دلبخواهی نها آی صدیقند ؛  و بدون چنین تگردقوانین شناخته شده آن استوار 
که  از آنگونه مشعر یک  امکان برای شوند  مدعی ،  دامهیچیک لذا، و  نندکببرای واقعیت عینی   تناقض ، نمیتوانند هیچ ادعایی

آنکه تجربه را بدون   به تفکر بیاوریم ،  در عمل نمیتوانیم را   reality  واقعیتبدون شک ،  .  یممیآموزرا تفکر آن  در اینجا
، اگر در مورد اش آن شکل از رابطه  که به   نه و  تجربه ، ضمون، مبه احساس  مقید استچون واقعیت .  یم طلبیده باش  بکمک
   1. بشویم   تفریحی یابتکار،  دست به دامان   یمردهوس ک

و در اینجا تنها امکان   ، گذاشتهبه کنار   مشتق شوددر تجربه   آنها یتفعلتنها از   میتواند شانرا که امکان  هاییچیز مهاما  ه
چنین  از که  امکان آنها  هرگز نمیتواند میکنم  اعالمبا تأکید  ؛  و  قرار میدهمنظر  مد را مفاهیم پیشاتجربی طریقاز چیزها 
  .  بنگریم تجربه  بطور عام   ی و عینیقالبشروط    بعنوانمفاهیم  آن به  تنها وقتیکه  مگر گردد ،  تأسیس یصرف مفاهیم

آن مفهوم مطمئنا  مستقل از ) آن دانسته شود صرف میتواند تنها با مفهوم که  امکان یک مثلث  میآیدچنین بنظر  درست است که
.  یم کن رسمدر ذهن تماما  پیشاتجربی بدهیم ، یعنی ، میتوانیم آنرا بطور  به آن مشعری، ،  چون میتوانیم ، بواقع ( تجربه است 

.  د خواهد بوک مشکوهنوز ن مشعر آن امکا، و  باقی ماندهتخیل  ازصرف  ی،  تولید استقالب یک مشعر  اما چون این تنها
آنهایی فقط مگر  به تفکر نیاید طیودن امکان آن ، چیزی بیشتر الزم است ، یعنی ، که چنین شکلی تحت هیچ شرکرمعّین برای 

  ترکیب  ، که خارجیبرای تجربیات است ی قالبیک شرط پیشاتجربی   مکانکه   .ند هست مبتنیتجربه بر آنها که کلیه مشعرات 
تا   یم ،بکار میبر یک مظهر فهم دقیقا  همان است که  در   ، مثلث را در تخیل میسازیمیک  اش  بکمککه   2 ای شکل دهنده

مناب امکان چنین  تا  ندکنما را قادر می به تنهایی ی هستند که مراعات هایاینها   -برای خود مفهومی تجریبی از آن بسازیم 
استثناء البطور عام ،  همگی ب  مقادیر  در حقیقت مقادیر پیوسته ،  چون مفاهیم   مشابها  ، . متصل کنیم  آنچیزی را به مفهوم 

تعّین  ی قالب شروط  عنوانب  آنهابه   بلکه تنها وقتیکه  ، نیست آشکارترکیبی هستند ، امکان چنین مقادیری هرگز از خود مفاهیم 
  میباید بدنبال مشعرات متناظر با این مفاهیم بود ،غیر از تجربه و براستی در کجا  . د نگاه شو ، مشعرات در تجربه بطور عام 

پیش از خود تجربه ، امکان چیزها را  دانسته و ، یم قادرما در حقیقت  ؟ آن مشعرات به ما داده میشوند از طریق که تنها 
در تجربه بعنوان مشعر بالاستثناء  ی که تحت آنها هر چیزیقالبشروط آن صرفا  با ارجاع به  ، مشخص کنیم خصوصیت آن را 

تجربه و   با رابطهاین تنها در   ، در چنین صورتیاما ، حتی .  بطور کامال  پیشاتجربی  میتوانیم چنین کنیم  لذاو  ، شودمی معین
      . امکان دارد  اشدرون محدوده 

که  ی، احساس لذاو ) به ادراک حسی  بیواسطه  ندارد  نیاز  براستی ،  واقعیفرض مبنایی  مربوط  به  دانش چیزها  بصورت  
یم عبارت است از اتصال مشعر با  یک  نیاز دارآنچه که ما اما  . مشعری که وجود اش قرار است دانسته شود (  از آن آگاهیم
  4. میکنند   3تعریف  را کلیه اتصاالت حقیقی در یک تجربه بطور عام  که در تطابق با قرائن تجربه ،  واقعی ،   ادراک حسی

ممکن است چنان کامل باشد که گرچه چون  .  شود آن یافت وجوداز    5نشانی    مفهوم صرف یک چیز هیچدر قرار نیست که 
همه با   هنوز هیچ  کاری داشتن وجوداما  نباشد ،  وجود نداشته  ات داخلی اشتعّینبا کلیه   ی برای به تفکر آوردن آنکمبودهیچ 
در صورت لزوم  ،  بتواند اش ادراک حسی   که  آیا چنین چیزی آنگونه به ما داده میشود  بلکه تنها با این سؤال که ندارد ،  اینها
؛  ادراک  آن مفهوم امکان صرف داللت دارد برد پیدا میکنبر ادراک حسی تقدم  یچون اینکه مفهوم.  د شومفهوم  بر  مقدم ،

                                                           
1
 [in  Erdichtungen  spielen  . ] 

2
 [bildende  . ] 

3
 [darlegen  . ] 

4
 [In the openning  sentence  of  this  paragraph  I  adopt  a  change  in  the  order  

     of the  words ,   as  suggested  by  Valentiner . ] 
5
 [Charakter  . ] 
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میتوانیم  وجود آن چیز را  بعالوه با اینحال ،  . است  یتواقع داشتن منحصر بفرد حسی که محتوای مفهوم را تأمین میکند  نشان
بعضی ادراکات حسی ،  ه ب باشد  مقیدتنها اگر پیشاتجربی ،   یبه نحو ،  بطور نسبی،   لذا ،بدانیم  و  اشپیش از ادراک حسی 

 ای ادراکات حسی ما در تجربه به یقیدچنین آن چیز با  داشتن  وجود برای  .  (قرائن ) آنها در تطابق با اصول اتصال تجریبی 
به   کنیم عبور یش از ادراک حسی واقعی خو  ت قرائنهدای تحتاز ادراکات حسی ممکن و  ای که در زنجیره قادریم  ممکن ، 

از هر   که  مغناطیسی ماهیتاز وجود یک  آگاه میشویم  آهن از ادراک حسی براده های جذب شده بنابراین.  چیز مورد بحث 
بر   چون   1. محروم میکند  این محیط   بالواسطه  ان ما را از هر ادراک حسیاعضایم، هرچند که ساختمان جسمی میگذرد 

به بدیهه تجریبی   2در تجربه ای میبایست  ، ی میداشتیم ترمهذب اگر حواس ی و زمینه ادراک حسی ما ، طبق قوانین شعور حس
در دانش ما .   دنمیگیر  بطور عام  تجربه ممکن  قالب در باره  بهیچوجه تصمیمیما  ی حواسزمخت . یم بر میخوردبیواسطه آن 

.   دبنیا گسترش  ندقادربر طبق قوانین تجریبی  اش  3 پیشرویادراک حسی و که   میرسد حدآن تنها تا  لذامورد وجود چیزها 
وجود هر   ما درباره تفحصاتصال تجریبی مظاهر پیش نرویم  ،  حدس یا اگر از تجربه شروع نکنیم ، و یا بر طبق قوانین 

برای اثبات    این قوانین باجدی  یتمخالف را که آنچه   ،  Idealism  4 استکمالاما ، .  د شخواهد   ادعای پوچچیزی تنها  یک  
  .برای  رد  آن   است محل مناسب اینو    ؛میکند   طرحم  ،است با واسطه 

 

 

*       *       * 

 

Refutation   of   Idealism 

 
  استکمال  رد

 

چیزی  ،در مکان   بیرون از مارا است که وجود مشعرات  آن نظریه ای  -بمعنای استکمال مادی   -  Idealism  استکمال 
که میگوید  دکارت است   problematicمریب  اولی استکمال  .  غیرممکنو  کاذبیا    ددانمیو غیرقابل اثبات  صرفا  مورد تردید

  dogmatic دومی استکمال جزمی" .  من هستم " ، و آنهم این که   است متقن بالشککه   تنها یک حکم تجریبی واحد وجود دارد
ناممکن ؛   بذاتاست  چیزی  ، میباشد جدایی ناپذیر شرط  این  برایشانبا همه چیزهایی که  او میگوید که  مکان ، . برکلی است 

باشد ، اگر که قرار  میگردداستکمال  جزمی غیرقابل اجتناب .   دمیدان  5تخیلی   موجوداتی  چیزها را در مکان صرفا   نتیجتا  اوو 
و هر چیزی که این   مکان  چون در آنصورت.   باشد  در ذاتشانیم  که میباید متعلق به چیزها بدانخاصیتی  منزلهرا ب باشد مکان

 علم الجمالبخش در   ما این استکمال  از پیش توسط  پایه    6.   دنمیگرد در ذات خویش موجودنا چیزی،  است اششرط 
 اثبات  هر وجودی جز وجود ناتوانی مدعیبلکه تنها  د ، نمیگویی را چیزچنین که  استکمال مریب ،  . است  منهدم گشتهمتخطی 

ده باشد ، شنپیدا  کافیکه برهان زمانیتا   ،قاطعی را  قضاوتکه اجازه هیچ از آنجایی ،تجربه بیواسطه  طریق، از میشود ما  خود
دارای  نشان دهد که ما   بنابراین میباید ، نظراثبات مورد .   عمیق و فیلسوفانه یبا تفکر است و در تطابق بوده معقول،  نمیدهد

اثبات  مگر توسط  باشدکه قابل دسترسی ن میآیدبنظر ؛  و این ، هستیم   خارجیتجربه  و نه فقط تخیل صرف در باره چیزهای 
    .ممکن میگردد  ما خارجیتنها  با فرض تجربه   که برای دکارت غیرقابل تردید است ، ما ،  داخلیکه حتی تجربه این موضوع 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 [dieses  Stoffs  . ] 

2
 [If a comma be omitted from the text of  A  and  B ,    we have what is perhaps 

    the more natural reading :   "the context of our perceptions in one experience , we 
    should' . . .  come also upon . . . " ] 
3
 [Reading ,  with  Wille ,    Fortgang   for  Anhang  . ] 

4
 [This  sentence ,  and  the  immediately  following       Refutation  of  Idealism ,     added  in  B  . ] 

5
 [Einbildungen  . ] 

6
 [Unding  . ] 
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THESIS 

 
The mere ,  but empirically determined ,  consciousness of my  

own existence proves the existence of objects in space outside me . 

 
 . ثابت میکند   در مکان  از مرا خارج وجود مشعرات  ، می تجریبی ،  از وجودتعّینبا  لیکنصرف آگاهی ، 

 

 
 
 اثبات

 چیزی دائمی در ادراک حسی را پیش فرض  ،زمان  ازی تعّینهر  . در زمان ،  آگاه هستم   تعّینم بصورتمن از وجود خود ، 
در زمان خود قابل  م زیرا تنها بکمک این چیز دائمی است که وجود حال نمیتواند در من باشد ، نبا ای  این چیز دائمی ،.  د میکن

صرف از چیزی   یا ةاناب از طریقچیزی در بیرون من  و نه  از طریقادراک حسی این چیز دائمی تنها  لذا  1. د شوتعیین می
که در بیرون خود حسا   وجود چیزهای واقعی  از طریق تنها  در زمان   موجودتعّین   و نتیجتا    ؛ میگرددممکن   در بیرون من
  زمانی ؛تعّین  امکان این[ شرط ] به  آگاهی از   ما  بسته استالزا  در زمان[  ماز وجود] آگاهی  حال .  امکان دارد درک میکنم 

آگاهی از وجودم   بعبارت دیگر ،   . زمان تعّین  شرط  منزلهمن ،  ب  خارجبه وجود چیزهایی در  الزاما   بسته است لذاو 
 . من  خارجدر  دیگر از وجود چیزهای است   بیواسطه  یک آگاهی  همزمان

 

 

.  بیشتر انصاف و با  ،  برگردانده شداش برعلیه خود   شیطنت استکمال د که در برهان پیشین ، میشومشاهده   .  1  تذکره
بعالوه  به   -د کر استنتاجرا  خارجیچیزهای و از آن فقط میتوان   است ، داخلیتجربه   استکمال میگفت که تنها تجربه بیواسطه

در این مورد خاص ،   . میکنیم  استنتاجرا  معّین ی علتها  داده شده  یهمه مواردی که از معلولها همچون،  غیرقابل اعتمادشکلی 
اما در اثبات فوق نشان داده شد .  نسبت میدهیم ، در خود ما باشد  خارجیکه شاید به غلط به چیزهای  علت منابها ، ممکن است 
 بلکه ، دمنه در واقع آگاهی از وجود خو  - داخلیو  تنها توسط آن است که تجربه   a  بیواسطه بوده ،  ا  حقیقت خارجیکه تجربه 

که میتواند همراه هر تفکری   یک آگاهی است مبینکه   ،" من هستم "  مطمئنا  ، مناب   .ممکن میگردد   -آن در زمان تعّین 
و بنابراین ،  راآن فاکر  در موردهر دانشی نه اما   د ؛ شومیرا شامل   subject  کرفایک  وجود در درون اش  بالفاصله  ، باشد 
 یدر مورد چیز برای چنین چیزی ، عالوه بر تفکر .  را آن ازهیچ تجربه ای نه را ، یعنی ،  از آن هیچ دانش تجریبی نه 

فاکر  ستکه در رابطه با آن ، یعنی ، زمان ،  میبای ،  داخلیبدیهه  بهداریم ، و در این مورد خاص نیاز به بدیهه نیز  موجود ، 
 داخلیتجربه که  میشودو نتیجه این  کامال  غیرقابل صرفنظر کردن هستند ؛  خارجیآن ،  مشعرات تعّین  اما برای  .گردد معّین 

    . خارجیتجربه  طریق و تنها از  خود تنها بواسطه ممکن میگردد ، 

 

 

 

a       امکان این آگاهی  چه  ، د گردیبلکه ثابت  ،  دشپیش فرض ن  ، در نظریه پیشین ، خارجیآگاهی بیواسطه از وجود چیزهای
و نه   یم ،هست داخلییک حس دارای آیا ما فقط  :  سؤال در رابطه با امکان آن چنین است  . چه  نشود  توسط ما درک بشود 

خارجی ، یعنی ،  بصورت تخیل چیزی رایحتی فقط ب ، روشن است که  اما.   خارجی یتخیل  صرفا   و،  خارجیحسی هیچ 
 دریافت قابلیت  هواسطبال  ستمیبای  از آن راه، و  باشیم خارجیارائه آن به حس در بدیهه ، میبایست از پیش دارای یک حس 

را چون اگر یک حس خارجی   .تمیز دهیم   صه هر عمل تخیل استمشخکه   گیبالبداهرا از  خارجییک بدیهه  صرفحسی 
 [ a پایان زیر نویس ]   .میگردید  ملغیخود  شود ، معّین که قرار است توسط قوه تخیل   ، قوه بدیهه ، یم دتخیل میکرصرفا  

                                                           
1
 [As  stated by  Kant  in the Preface to  B ( above ,  p. 36 n. ) ,  this sentence should be altered as follows :  " But  this  
permanent cannot be an intuition in me .  For all grounds of determination of my existence which are to be met with in  
me are  representations ;   and  as  representations  themselves require a permanent distinct from them ,  in relation to 
which their change ,  and so my existence in the time wherein they change ,  may be determined .  "  ] 
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نه تنها قادر به هیچ   .زمان تعّین  ما در تجربه ، در شناختقوه  برای یتوظیف هر تماما  در توافق است با این نظریه.    2تذکره  
           نسبت به چیز دائمی در مکان( حرکت )  خارجیتغییر در روابط  طریقمگر از نیستیم  زمان تعّین  از  1دریافت حسی 

بدیهه ،  مفهوم  جوهر را  بمنزلهکه بر آن بتوانیم ،  ، هیچ چیز دائمی نداریم ( مثال  ، حرکت خورشید نسبت به اشیاء در زمین ) 
       بلکه  بطور پیشاتجربی  بدست نیامده ، خارجیاز تجربه  و حتی این تداوم هم    را ؛  matterمگر تنها ماده    بنا کنیم ،

خود ما   وجود[ تعّین  ]در رابطه با   داخلیی از حس تعّینبمنزله    چنینهم لذازمان ،  و تعّین   شرط الزم انبعنو شدهفرض پیش 
  2 گیذکائی از بالبداهصرفا   بلکه منابی   یک بدیهه نیست ،"  من " آگاهی از خودم  در مناب   . خارجیتوسط وجود چیزهای 

 ی برایقرینهمچون  بتواند  ،که بمنزله چیز دائم   بدیهه ندارد ، نشانی ازکوچکترین  لذا"  من " این .  یک  فاکر در حال تفکر 
   . میکندبه آن صورتیکه ، مثال  ،  غیر قابل نفوذ بودن  برای  بدیهه تجریبی ماده    - کمک کند  داخلیزمان در حس تعّین 

 

نتیجه  اینبرای امکان یک آگاهی قطعی از وجود خود ما الزم است ،   خارجیاز این واقعیت که وجود چیزهای .    3تذکره  
وجود این چیزها است ،  زیرا  مناب آنها بخوبی میتواند صرفا  تولید   دربرگیرنده  خارجیاز چیزهای  یبدیهانابة  که هر نمیشود 

پیشین است   خارجیادراکات حسی   بازتولیدفا   چنین منابی صر( .    delusionsو  اوهام    dreamsمانند  رویاها  ) تخیل باشد 
تمام آنچه که در اینجا .  د نممکن  میگرد  خارجیفقط  توسط  واقعی  بودن  مشعرات    ، که ، همانطور که نشان داده شد ،

آنکه این .  بطور عام  ممکن میگردد  خارجیبطور عام  صرفا   توسط تجربه  داخلیاین است که تجربه   بودیم اشاثبات  بدنبال
 هربا مالک  اش  توافقص آن  محقق گردد ،  و خاات تعّینمیبایست از  یا نه ،  باشدخالصا  تخیلی  تجربه به اصطالح یا آن 
   3. ی ه حقیقتجرب

 

 

*       *       * 

 

زیرا    .مفاهیم  اتصالدر   و منطقی قالبی  لزوم مادی در وجود ، و نه تنها  لزومباالخره ، فرض مبنایی سوم ،  مربوط میشود به 
با دیگر وجود  رابطهدر  بلکه تنها نسبتا  پیشاتجربی ،   پیشاتجربی دانسته شود ،کامال  بطور  ی از حواس نمیتواندمشعر هیچوجود 
  5 تنمجایی در  در میبایستکه   یمبرسن وجودی نابه چ  4تنها میتوانیم   آنگاه،  در این صورت، حتی  چونو  . شده  داده قبال  

 وجود هرگز قابل دانستن از مفاهیم نیست ،  لزوم است ، یک جزء ه داده شدادراک حسی  برایش که،   شته باشدقرار داای  تجربه
هیچ وجودی نیست که حال .  تجربه   جامعبا آن چیزیکه  دریافت حسی میشود ، در تطابق با  قوانین  در رابطهفقط   بلکه همواره

 . معلوم ،  بر طبق قوانین علیت  علل از وجود معلول ها مگر،  الزم دانسته شود  داده شده مظاهردیگر   تحت شرط بتواند
 وجود لزوم ت آنها ؛  و این وضعیبلکه تنها وجود   هستند ، الزمکه میتوانیم بدانیم   نیست( جوهرها ) بنابراین ، این وجود چیزها 

در تطابق با قوانین تجریبی   که در ادراک حسی داده میشوند ، یم بدانیم ، قادرهای دیگر وضعیت آنها را تنها از وضعیت  داشتن
ربه ممکن  قرار دارد ،  قانونی که میگوید هر چیزی که اتفاق تنها در قانون تج  لزوممالک  نتیجه میشود کهبنابراین .  علیت 
 آن معلول هایی در طبیعت زوملبنابراین  ما تنها .  میگردد معّین مظهر [  عرصه ] در بطور پیشاتجربی    اشتوسط علت  میافتد
،  و حتی در این فراتر نمیرود  تجربه ممکن عرصهاز   در وجود لزوم  6 لتو خص  ،د به ما داده میشون شانمیدانیم که علل  را

تجریبی   معلول های بشکلنمیتوانند زیرا جوهرها  هرگز   نیست ،  هادر مورد وجود چیزها بمنزله جوهر تنفیذقابل نیز   عرصه
با  قانون  به روابط  مظاهر در تطابق تنها مربوط میشود لزوم.  حادث شدن و به بودن آمدن   بشکلیعنی ،    -ند شو منظور

اینکه هر  .  (علت )دیگر از  وجود داده شده ،  ( معلول ) یک وجود   پیشاتجربی  استنتاجن بر پایه آن ، امکاو   دینامیکی علیت
د ، یعنی ، یک قاعده برای کناصلی است که  تحول در دنیا را تابع یک قانون می  د ،الزام دار  ا  ضافترا  میافتدچیزی که اتفاق 

  میافتداتفاق ن تصادف کور  هیچ چیز از رویمیگوید این قضیه که .  نخواهیم داشت   ، که بدون آن چیزی بنام طبیعت الزموجود 
(in  mundo  non  datur  casus   )ی در مالزا چ هی  میگوید که  این قضیه ینطورهم .یک قانون پیشاتجربی طبیعت است   لذا

  شانهر دو اینها قوانینی هستند که توسط ( .   non  datur  fatum)  قابل درک لذا مشروط  و   بلکه همواره  ، نیستطبیعت کور 
همان معنا ، وحدت ادراک ، که  در،  یا ( بعنوان مظاهر  یعنی ، از چیزها) میشود  طبیعت از چیزهایک   تابع  بازی تحوالت
به صنف اصول  اینها هر دو  .به وحدت ترکیبی مظاهر  ، یعنی ، باشند  داشته تعلق  واحد ای جربهتمیتوانند به   7تنها در آن 
دومی یک .  قرائن تجربه   به  و بدین ترتیب تعلق دارد  از اصل علیت ، است یانتیجه در واقع اولی   .ند اتعلق مدینامیکی 

  ی ازیک  تابع  خود ، ی  میافزاید علّ تعّین  به   را  مالزا  مفهوم که یحالدر  ،  جهتاما این  ؛ است   modality  جهتاصل 

                                                           
1
 [Reading ,  with  Grillo ,   wahrnehmen   for   vornehmen   . ] 

2
 [Selbsttätigkeit  . ] 

3
 [This  concludes  passge  added  in  B  . ] 

4
 [Reading ,  with  Mellin ,   man  gleichwohl     for   gleichwohl   . ] 

5
 [Zusammenhange  . ] 

6
 [Merkmal  . ] 

7
 [Reading ,  with  Erdmann ,   welcher     for   welchem   . ] 
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                   را   جهش ها در زنجیره مظاهر ، یعنی ،   را  گسیختگی  هرگونهممنوع میکند   اصل پیوستگی . ادراک است  قواعد
 (in  mundo  non  datur  saltus )  هر ممنوع میکند   ، در مکاندر رابطه با  حاصل جمع کلیه بدیهه های تجریبی ، همچنین  ؛

که ی یزچ ره که ،   دبیان کرچنین قضیه را ؛  به این خاطر میتوان (  non  datur  hiatus)  ی را بین دو مظهر شکافیا  فرجه
 رابطه بادر .  تجربه شود  واردنمیتواند   پذیرد ،میبخشی از ترکیب تجریبی  منزلهآنرا بحتی یا  ،  دکنمیرا ثابت یک خالء 

 هرگزچنین مسئله ای  از دنیا ،  خارجد ، یعنی ، رقرار دامحدوده تجربه ممکن  وراءکه   دتصور شوتواند چنان بی خالی که مکان
ی که ابه استفاده   ندا که تنها در مورد موضوعاتی تصمیم میگیرد که مربوط  -د وارد نمیشو ادراک صرف  صالحیت ه دایر رد

که از   استکمالی  1 برهانبرای آن   ی استمعضل این.  بعمل بیاید  کسب دانش تجریبی جهت  از مظاهر داده شده قرار است
ی است معضلکه آنرا احاطه و محدود میکند ؛  و   و بدنبال قضاوت در مورد چیزی است ه شدیک تجربه ممکن  خارج   حیطه
 . به آن پرداخته شود   Transcendental  Dialectic  میباید در تجادل متخطی لذا که 

، را میتوان (   in  mundo  non  datur  hiatus , non  datur  saltus , non  datur  casus , non  datur fatum) این چهار قضیه
از به نمایش گذاشت ، یعنی ، در تطابق با ترتیب مقوالت ، و  شانریشه متخطی ، بر حسب ترتیب  بامانند کلیه اصول بسهولت 

انجام خود بتواند اینکار را   که اما خواننده اکنون به اندازه کافی ممارست دارد   .د بخشیرا  اشمحل شایسته به هریک  راه  این
که هیچ چیز را  ترکیب تجریبی  در که ،  نداتفاق داردر این  همگیآنها .  را کشف کند انجام آنی اصل راهنمای به آسانیا   ، داده

مجاز   -  وحدت مفاهیم ادراک  یعنی ،  برای  -کلیه مظاهر   برای ادراک و اتصال پیوسته  رمضیا  باشد  بتواند ناقض
 راخود  میبایست جایگاهجاییکه کلیه ادراکات حسی  ممکن میگردد ،  چون تنها در ادراک است که وحدت تجربه .   نمیشمارند

 . داشته باشند 

حاصل جمع  وسیعتر از   بنوبه خود ،، و این دومی ،   فعلیت ها   از عرصه کل است که آیا عرصه امکان وسیعتراین پرسش 
 . ند قرار داردر صالحیت استدالل  تنها هنوزکه راه حلی ترکیبی را طلب میکنند  و  پیچیده است یسؤاالت طرحکل واجبات ، 

یک تجربه  واحد   2آیا چیزها بعنوان مظاهر همگی بدون استثناء به حاصل جمع  و متن   که پرسشزیرا معادل هستند با این 
 [ی از دیگر زنجیره هیچ ] نمیتواند  به    در نتیجه ،  که هر ادراک حسی داده شده  بخشی  از آن است ،  بخشی که ند دارتعلق 
 تعلق  بیش از یک تجربه ممکن  به ،  یشاتصال عام خو میتوانند ، در من ادراکات حسی   آیا  کهمتصل گردد ،  یا  مظاهر
  نیز ادراک ذکائی و   sensibility  شعور حسی  و قالبی  subjective غیرعینی  در تطابق با  شروط  ادراک ،   .باشند داشته 

apperception     ،تجربه را ممکن   تنهاییبه د  که  تجویز میکن بطور پیشاتجربی  را   برای تجربه بطور عام  قاعده ای
یا   تفکر ،  discursive یاستداللهای قالبغیر از   ی دیگر ادراک هاقالب  غیر از مکان و زمان ،  های دیگر بدیههقالب.  د سازمی

یم ؛  و حتی کن قابل ادراک حسی و فهم   برای خود بهیچوجهآنانرا  نمیتوانیم  باز باشند ، هم دانش توسط مفاهیم ، حتی اگر ممکن 
  .تنها نوعی از دانش که در آن مشعرات به ما داده میشوند   -به تجربه   نمیشدندمتعلق آنها  هنوز  به اینکار ،بودن قادر  با فرض 

توانند وجود می،  متفاوتکامال   یفاکربه  تا  ، و نتیج ما تجربه ممکن کلبه متعلقند غیر از آنهایی که  دیگریآیا ادراکات حسی 
.  د بپرداز  ترکیب آنچه که داده شده  هتنها میتواند ب . د تصمیمی بگیربتواند داشته باشند یا نه ،  ادراک در مقامی نیست که 

چیزهای  واقعی  کلکه  ی بزرگ از ممکن بودن ها را ناگهان میگشاییم ، قلمرو هاآن از طریقکه  مرسوم  اتاستنتاجبعالوه ، فقر 
بطور  از این حکم   ؛هر چیز واقعی ممکن است  . مشهود است بوضوح  کوچک از آن هستند ،  یتنها بخش( مشعرات تجربه ) 

بنظر و این   ؛ استواقعی  ین حکم صرفا  خاص ،  که ممکنآدر تطابق با قواعد منطقی تقلیب معانی ،  ،نتیجه میشود طبیعی 
  تعداد چیزهای ممکن را یم بودکه  مجاز   میآیددر واقع چنین بنظر   . نیستند ه واقعیکند ا، خیلی چیزها ممکن  که میگوید میآید
اما این   3. د تشکیل گرد  تا واقعی  ه شودافزود  به ممکن  ستیم ،  بر این پایه که چیزی میبایبگسترانتعداد واقعی ها    ورای
 غیرممکنممکن ،  ورایچون  آنچه که باید به ممکن افزوده شود ،  .  مجاز نمیشمارم را   افزودن به ممکن [به اصطالح ] کار 
 دی تجربه میبایقالبکه عالوه بر توافق با شروط  ، یعنی ،  است من با ادراک رابطهیک تنها   دشو هافزود میتواندآنچه که .   است

اما هر آنچه که متصل به ادراک حسی در تطابق با قوانین تجریبی میباشد .  وجود داشته باشد   اتصال با یک ادراک حسی هم
در  را زنجیره دیگری از مظاهرنمیتوان از آنچه که داده شده  که .  ه باشد نشدادراک حسی  هبالفاصل اگر واقعی است ، حتی 

 ؛  استنتاج کرد  ، امکان دارد همه چیز شاملکه بیش از یک تجربه این نتیجتا  و  در ادراک حسی داده شده ،آنچه که  با اتصال تام
به بالاستثناء نمیتواند  هیچ چیز  4زیرا  بدون ماده    -د بگیرانجام ی مستقل از هر چیز داده شده استنتاجتا چه رسد به اینکه چنین 

اما چنین  .  نیستممکن  از همه نظرات،  داردامکان که تنها تحت شروطی که خود صرفا  ممکن هستند آنچه  .  یدبیابه تفکر 
  .کند میگسترش پیدا   تجربه بردورای   امکان چیزها آیا   میشود پرسیدههنگامیکه    است طرحم[ مطلقی ] امکان 

از قلم نیانداخته  میگردد بمحسو  جزو مفاهیم ادراک  را  که معموال    چیزهیچ که   تنها به این خاطر به این مسایل اشاره کردم
   نمیتواند و هرگز   ، نبودهمفهوم صرف ادراک  ،  استمعتبر  از همه نظراتکه آنچه امکان مطلق ،  اما  در واقع .   باشم

 ادراک   توظیف تجریبی ممکن  هرکه از  ،  reason  استدالل  بهمنحصرا    متعلق است   .بطور تجریبی بکار گرفته شود 
راضی کنیم ؛  در غیر اینصورت  خطیر تاشارابا بعضی صرفا   که خود را  بنابراین مجبور بودیم  . میکند  transcend  تخطی 
  .  م رسیب  آنبه بیشتر   رسیدگی جهتمناسب  یبه فرصتتا   ماندمیدر ابهام  یستمیباقضیه 

                                                           
1
 [für  die  idealische  Vernunft  . ] 

2
 [Kontext  . ] 

3
 [Reading ,  with  Vaihinger ,    jenem ... dieses     for    jener ... diese   . ] 

4
 [Stoff  . ] 
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فرض  را  جهتاصول چرا   دهم کهبمیباید توضیح  قبل از تکمیل این بخش چهارم ، و همراه آن نظام کلیه اصول ادراک بحت ، 
از اهمیت ریاضی  دنکر جدابا  ر ، متأخبعضی نویسندگان فلسفی  که  همان معنایی دراین را   .نامیدم   postulatesهای مبنایی  

ه متقن فاصلبال  حکمآن که    باشد دن  میباید به این معناکر ،  فرض مبنایی یعنی  ،تفسیر نمیکنم   اندداده ، به آن  اش درست
  اعتبار صاحب آنها را  ، در مورد قضایای ترکیبی ،  قرار باشد که چون اگر.   ییا اثبات توجیههیچ بدون   بحساب بیاید ،

صرف نظر از  ،  بدانیم ادعاهای خودشان [صرفا  ] اساس بر  ،   deduction  از عام به خاص بالشرط ، مستقل از  استنتاج
نه  اجسورهیچ کمبودی در باب  ادعاهای   چونو .   دشومی  متروکنقد ادراک    هر گونهآنگاه  باشند ،  درست اینکه چقدر 

ادراک  آنگاه ،  (  یستی برای صحت آنها نسندگرچه هیچ ) پشتیبانی میشوند  نیز عمومیو اینها توسط باورهای   ، شتهاند وجود
هنوز  ، ی که ، هرچند نامشروعظهاراتاآن  از پذیرش  امتناع کند در مقامی نیست کهو دیگر  ، هدیردگ خیالبافی همه گونه  ملعبه

بنابراین هرگاه .  بعنوان اصول متعارفی واقعی به ما تحمیل میکنند  فته شدنپذیر برای، با همان لحن آمرانه ، را  یشادعاهای خو
 الاقل،  اثباتکه ، اگر نه یک   غیر قابل اغماض استد ، شوپیشاتجربی بطور ترکیبی به مفهوم یک چیز افزوده  یتعّین، 

  . د گردبرای مشروعیت چنین ادعایی ارائه  به خاصی از عام استنتاج

 که ی رامفهوم  بهیچوجه   فعلیت  و  وجوب امکان ،  سندات چون  مُ .  ترکیبی نیستند   عینیبطور  ، با اینحال ،  جهتاصول 
 طوربترکیبی هستند ،  تنها  بهرحالاما چون آنها .  بیافزایندبه مناب مشعر  که چیزی،   میدهندگسترش ن  ندشومی أییدت از آن

را  یقوه شناخت هیچ نمیگویند ، و ااّل   اشکه در باره    1، ( ی واقع یچیز )مفهوم یک چیز  به، آنها  یعنی،  چنین اند غیرعینی
  یقالببا  شروط   تنها باشد بنابراین اگر در اتصال  .  ددارش را خویجایگاه در آن  و   هصادر شد این  از آن که  میافزایند
با ادراک حسی  اتصال باشداگر در   .  possible ممکن اش نامیده میشود ادراک ،  آنگاه مشعر  باو بدین ترتیب صرفا    تجربه ،

د ، آنگاه آن شده باشتوسط  ادراک تعیین  و از طریق ادراک حسی  ،  ه شده توسط حواسداد  2، یعنی ، با احساس بعنوان ماده  
مشعر آن گاه آن مفاهیم ، بر طبق   اتصال ادراکات حسی طریقاز معّین شده باشد اگر   . actualواقعی   نامیده میشود مشعر 

از طریق که  را مگر عمل قوه دانش  نددهنمی را اسناد چیزی  یک مفهوم بهپس  جهتاصول  .  necessaryواجب   نامیده میشود
که  یترکیبآن عملی که حاوی چیزی نیست مگر است  یبه معنای حکم  یک فرض مبنایی  در ریاضیات حال.   میشود دایجا آن

در  ای دایره رسم بطور مثال ،   -میکنیم  تولیدرا اش و مفاهیم داده یک مشعر  مانبه خود برای نخستین بار آن  ما از طریق
دقیقا   د طلب میکن که  را  یعمل مسیرآن زیرا   ی نمیتواند ثابت شود ،حکمچنین  .   داده شده،  با خطی معّین  ای صفحه از نقطه

فرض های  را  جهتاصول   میتوانیم حقهمان  ابدقیقا   .  شودد میتولیمفهوم چنین شکلی  اصوال   از طریق آناست که  یهمان
   .اتصال آن را با قوه دانش نشان میدهند  نحوه،  بلکه تنها  را افزایش نمیدهند   a هااز چیز  3مفهوم ما   یم ، زیرا آنها بکنمبنایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a        با فعلیتactuality   چون هرگز نمیتواند .  یک چیز مطمئنا  چیزی بیشتر از امکان آن را در نظر دارم ، اما نه در آن چیز
از قرار صرفا  امکان عبارت است   کههمانطور اما .  باشد   وجود دارد اشبیش از آنچه در امکان کامل  حاوییش در فعلیت خو

با ادراک   آن اتصالیک عبارت است از همزمان  نیز  فعلیت ، ( در توظیف تجریبی آن ) دادن یک چیز در ارتباط با ادراک 
 . حسی 

   [  a  پایان زیر نویس] 

 

 

                                                           
1
 [In  A (realen) ,  in  B  (Realen)  . ] 

2
 [Materie  . ] 

3
 [Reading ,  with  Erdmann ,   unsern     for   ihren   . ] 
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General  Note  On  The   System  Of  The  Principles   

2 

 
 1  اصول نظام  در  عام  مالحظه 

 
 

 ستمیبای  آنکه برای نشان دادن واقعیت عینی  مفهوم بحت ادراک شود ، ومعّین اینکه امکان یک چیز نمیتواند تنها از مقوله 
نمیتوان تنها  .   را در نظر بگیرید نسبتمقوالت   بطور مثال ،.   مهمبسیار  است واقعیتی  ، داشته باشیم ای بدیهههمواره 

ی تعّینبعنوان و نه  باشد ، وجود داشته  مسندالیه بعنوان تنهاچیزی میتواند   ( 1)    چگونه کهکرد معّین بکمک مفاهیم صرف 
چیز  یک چیزی هست ،  چون ، چگونه   ( 2)   یا  د ،باشصرف برای چیزهای دیگر ، یعنی ، چگونه یک چیز میتواند جوهر 

، چگونه بخاطر  وقتیکه چند چیز وجود دارند  ( 3) یا    ، یک چیز میتواند علت باشد ، لذا چگونهباشد ،  ستدیگری هم میبای
و چگونه بدین نحو جمهوری از جوهرها  ،  برعکسو   میآیدبدنبال   در ارتباط با بقیه چیزی  اینکه یکی آز آنها آنجا هست ،

بطور مثال ، چگونه یک چیز میتواند معادل  صدق میکند ؛  نیزاین موضوع  در مورد مقوالت دیگر   .وجود داشته باشد میتواند 
 از طریق که آیا نخواهیم دانست  ، باشدمادامیکه بدیهه غایب   .، یعنی ، میتواند یک کمیت باشد  جمع تعدادی دیگرباشد با 
در  .  یا خیر دداربرای آنها وجود   مناسب یو آیا براستی در جایی مشعر  در حال تفکر در باره یک مشعر هستیم ، مقوالت 

برای ساختن   تفکر هستند های بلکه تنها قالب ،  بودهمقوالت بذات خویش دانش نکه   تأیید میگیریم ،  آنگاهها ، مسیر  این  همه
 . دانش از بدیهه های داده شده 

بطور مثال ،  ما در مقامی نیستیم .  که هیچ قضیه ترکیبی از مقوالت صرف ساخته نمیشود  شود همان دلیل نتیجه میه بدرست 
مسند   و نه  وجود داشته باشد  مسندالیهبشکل میتواند تنها ، یعنی ، چیزی که  هستیک جوهر   که بگوییم  در هر وجودی

هیچ چیز دیگری نمیتواند ما را قادر به یهه نباشد ، چون اگر بد.  است  و غیره  یکپارچه هر چیزی یک کمیت اینکهصرف ؛  یا 
موفق نشده است که یک قضیه هیچکس بنابراین ، هرگز  . و اتصال مفهومی دیگر با آن ،  بکند داده شدهرفتن ورای یک مفهوم 

  هرگز نمیتوانیم .  دارد یعلت  استوجود م محتمال   مثال  ، هر چیزیکه   -ترکیبی را صرفا  از مفاهیم بحت ادراک  ثابت کند 
بطور پیشاتجربی توسط یم که ناتوانمحتمل ، یعنی ،  از فهم هستیم ناتوانبدون این رابطه که ، برویم  پیشاثبات این از بیشتر 

.   برای امکان خود چیزهااست  شرطی  بعالوهنمیشود که این گرفته نتیجه  هرچند آنکه از   -ادراک وجود چنین چیزی را بدانیم 
پیش فرض  د ، یعنی ، هر اتفاقی ، حادث میشوکه هر چیزی که   -د مراجعه کناگر خواننده به اثبات ما در مورد اصل علیت 

نه   و حتی در آنصورت هم ،  یم آنرا فقط در مورد مشعرات تجربه ممکن اثبات کنیم ؛توانستخواهد دید که  ما   - را یعلتمیکند 
در واقع   .در بدیهه تجریبی  داده شده مشعری  ازبرای دانش  لذاامکان تجربه ، و  ی برایاصل بمنزلهبلکه تنها  از مفاهیم بحت ، 

 از مفاهیمجوازی است برای همه دیگران  ،  علتی داشته باشد ستمیبایمحتمل نمیتوانیم انکار کنیم که این قضیه ، که هر چیز 
 بلکه  ( بتواند به تفکر بیاید  نبودن آن  بمنزله چیزیکه)  جهتمقوله   نه حاوی ،  بصورت محتمل اما آنگاه مفهوم چیز .   صرف
و در آنصورت  ؛ فهمیده میشود ( چیزی دیگر وجود داشته باشد   2میتواند بصورت  نتیجه تنها که بمنزله چیزی )نسبت مقوله 
        . ی داردعلت میتواند وجود داشته باشدنتیجه منزله که تنها ب چهآن  - که  این حکم   معادل است باالبته ، 

 پذیرشامکان   صرفا   و نه  ،  تتحوال  همواره میرویم سراغ  ، بیاوریم  محتملدر مورد وجود ی هایمثال بخواهیم اگر،  واقعدر 
 ذاتا   لذاهم   اشعلت ،  و نبودن  تنها از طریق یکممکن میگردد  ،  ، ذاتا  اتفاقی است که تحول  حال   a.  خالف در تفکر  شق

بمنزله معلول تنها که چیزی میتواند   یمتشخیص میده  واقعیت توسط  اینو در  بودن را  محتمل   ،بعبارت دیگر  . ممکن است 
 .  تحلیلی استحکمی   داردن اینکه علتی گفت د ، دانسته شو محتمل چیزی  اگر ، لذا و   یک علت وجود داشته باشد ؛

 

  

 

a      را نتیجه نمیگرفتندبودن آنمحتمل اما مردم باستان از چنین چیزی ،  .  تفکر بیاوریم  بهماده را ن دنبو  ما براحتی میتوانیم  .
 بدلیلت را وضعیبودن این محتمل  ،  استمتکی بر آن  هر تحولیکه   از یک چیز ،معّین  یتوضعیحتی تغییر از بودن به نبودن 

ثابت نمیکند که    ، یدبیابه سکون میباید  حرکتمدتی پس از   مثال  ، اینکه یک جسم . ثابت نمیکند  اشواقعیت داشتن خالف 
نه بصورت   است ، یچون این خالف  تنها بشکل منطقی خالف آن دیگر.  ت سکون است وضعیخالف   بودن حرکت محتمل

بجای حرکت در لحظه قبل ،  برای جسم ممکن  که  شودمیبایست اینطور اثبات   بودن حرکت آن ، محتملبرای اثبات .  ی عقوا
با یکدیگر   کامال   دوم  خالف ها  موردچون در   پس از آن ساکن گردد ؛  نه اینکه  در سکون باشد ،  بود که در آن هنگام

 . هستند سازگار 

   [ a پایان زیر نویس] 

                                                           
1
 [This  section ,  to  end  of  chapter ,  added in  B . ] 

2
 [Folge  . ] 
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نشان دادن واقعیت عینی  ساندر توافق با مقوالت ، و بدین هابودن چیز ممکن، برای درک  تر این است که مهمحتی اما واقعیت 
بطور مثال هنگامیکه ، .  ند هست خارجیداریم ، بلکه بدیهه هایی که در همه موارد  بدیهه های  به بدیهه نیاز دومی ، نه تنها
 برای بدست آوردن چیزی دائمی در بدیهه  متناظر با مفهوم جوهر ،  اوال  ،   که  یممیبین،  را در نظر میگیریم نسبتمفاهیم بحت 

بمنزله تنها مکان است که  زیرا ( . ماده از )  مکانبدیهه در  یک بهداریم نیاز  نشان دادن واقعیت عینی این مفهوم ،  سانو بدین 
برای نشان  ،  ثانیا   .  قرار دارد ثابت سیالندر   ، است داخلیهر چیزی که در حس  لذا  و   میشود ، در حالیکه زمان ، تعّینمدائم 

تنها  . تحول در مکان را  باید حرکت را انتخاب کنیم ، یعنی ،   مثال در مقامدادن تحول بمنزله بدیهه متناظر با مفهوم علیت ،  
  تحول  چون .  قابل فهم نیستکه امکان آن هرگز توسط هیچ ادراک بحتی  ،  آوردبدست  رابدیهه تحوالت   از این راه میتوان

در یک چیز  معینتی وضعی ازکه   1 میشودچگونه ممکن  حال . واحد  یدر وجود چیز  است فخالات متناقضا  تعّینادغام 
برای استدالل بدون بدیهه در واقع بلکه  نیست ،  تصورقابل  توسط استدالل بدون یک مثال  بیاید ، نه تنهابدنبال ف خالتی وضعی
 منزلهب)   حضور نقطه در محل های مختلف .  در مکان است بدیهه مورد نیاز بدیهه حرکت یک نقطه  .قابل فهم است غیر 

چون برای  . میدهد  به ما تحول از ای برای نخستین بار بدیههبه تنهایی همان چیزی است که  (ف خالات تعّین ای از  زنجیره
بشکل   تصویرا    نیز را (    داخلیقالب حس ) زمان  ستمیبای یم ، کنقابل تفکر نظیرا    را هم  داخلیبتوانیم تحوالت  ا  بعداینکه 

توسط بدیهه   روش با این  ،  و بدین ترتیب( حرکت ) را از راه ترسیم این خط  داخلییم ، و تحول به نیابت بیاوریک خط  
اگر قرار باشد  ،  یتحول هرکه   ن استای  اشدلیل   .مختلف قابل فهم نماییم  وضعیت هایوجود متوالی خویش را در   خارجی

قرار نیست  به  در حس داخلی که اینو  در بدیهه ، را چیزی دائمی   پیش فرض میکند  شود ،ب  درک حسی  که بعنوان تحول
باالخره ، امکان مقوله جمهور نمیتواند تنها توسط  استدالل صرف فهمیده شود ؛  و نتیجتا  .   خورد کنیمبر  هیچ بدیهه دائمی
را آنزیرا چگونه میباید   .در مکان  خارجیواقع توسط بدیهه  در و  گردد ،معّین از راه بدیهه تنها   قرار استواقعیت عینی آن 

در رابطه  میتواند ( بمنزله معلول ) چیزی  از وجود یکی ،   ،که  چندین جوهر وجود دارند ،  کهوقتی به تفکر بیاوریم ، ممکن 
در دیگران هم  ستمیبای هستچیزی چون در یکی از آنها که اینبعبارت دیگر ،   ؛ عکسبالو  ، یدبیابدنبال   با وجود دیگران

  الزمهچون این همان چیزی است که  این دیگران درک شود ؟   داشتن از وجود منحصرا   قرار نیستچیزی وجود داشته باشد که 
  2،  در سراسر بقاء خویش، ، هر یک از آنها بین چیزهایی که  برقرار باشد  قابل تصور نیست که؛  جمهور  وجود جمهور است
  ادراک طریقاز   تنها از آنجاییکه  دنیا ،   جوهرهاییک جمهور به  انتسابدر   ، الیب نیتز.  د رمیببسر در انزوای کامل 

 چون ، همانطور که او بدرستی تشخیص داد ، .  شد  مقام الهییک   توسیطیدخالت    دست به دامان ا  ناچار  د ،کرمیفکر ت
از   -گرچه ما میتوانیم امکان جمهور .  است  تصوربغایت غیر قابل   وجودشان ،  ازفقط  جوهرها ،  از یک جمهور پیدایی

یم ، یعنی ، در بدیهه در مکان به نیابت بیاور دبرای خواگر که آنها را  یم ، کن کامال  قابل فهم را  -جوهرها بمنزله مظاهر 
ی عمل و حقیقروابط  برایشروط امکان  منزلهب  پیشاتجربی خارجیی قالبزیرا این از پیش در خود حاوی روابط  .  خارجی

    .جمهور هم  برایلذا و  ،  هستعکس العمل 

 خارجیو در نتیجه  واقعیت عینی کمیت ،  تنها در بدیهه  که امکان چیزها بمنزله کمیتها ،  مشابها  ، میتوان براحتی نشان داد 
اما ، برای   .د برده شوهم بکار  داخلیمیتواند در مورد حس  خارجیبدیهه   توسیطتنها بکمک  کهاست ، و آن نشان دادنقابل 

 .  ارائه کند  در این مورد مثالهای خویش  را تا  مواگذار کن  به خواننده  ستمیبای  پرهیز از اطناب ،

بلکه حتی بیشتر ، هنگامیکه به  استکمال ،  در حقرفض پیشین ما ید کتأ برایاین نکات اهمیت فوق العاده دارند ،  نه تنها 
بدون   یشطبیعت خوتعّین  توسط صرف میرسیم ، یعنی ،  داخلیتوسط آگاهی    self-knowledgeبررسی  دانش از خویش  
 .د مینمایانکه به ما محدودیت های امکان این نوع از دانش را   - خارجیکمک بدیهه های تجریبی 

اصول پیشاتجربی امکان تجربه  از ربیشتچیزی  کلیه اصول ادراک بحت :  ین است ا لذا  در مجموع ل نهایی این بخشحاص
بر  تماما    امکان آنها خود  مبتنی است ،  در حقیقت  -قضایای ترکیبی پیشاتجربی   کلیه  نددار ط ربتنها به تجربه و  ، نیستند 

  . ین رابطه ا

  

  

                                                           
1
 [Reading ,  with  Vorländer ,    ist    for   sei  . ] 

2
 [Subsistenz  . ] 
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Transcendental  Doctrine  Of  Judgment 

( Analytic of Principles ) 

 تعالیم متخطی قضاوت 

 ( تحلیل اصول ) 

 
 

CHAPTER    III. 
 

The  Ground  Of  The  Distinction  Of  All  Objects  In  General  Into  
Phenomena   And   Noumena 

 
 

 .IIIفصل    
 

شعراتکلیه   تفکیک زمینه  ذات و   پدیده  به   بطور عام م 
 

 
 

اش بلکه وسعت   ی کرده ایم ،نقشه بردارآنرا بدقت  بخشو هر   ،قلمرو ادراک بحت را مورد کاوش قرار داده   اکنون ما نه تنها
 درون  ،است  جزیرهیک این میدان .  ه ایم دتخصیص دا مشروع اش را جایگاههر چیزی در آن به و   ، هاندازه گرفتهم  را

و  پهناوراقیانوسی   محاصرهدر    -!   دلربا نامی   -سرزمین حقیقت است .  خود طبیعت   در محاصره مرزهای غیر قابل تغییر
از سواحل    کاذبنمایی   یخی سریعا  در حال ذوب ،  یو کوه  مه ای تودهبکرات جاییکه   توهم ،  یسرزمین اجداد طوفانی ، 

قادر هرگز نه  که   ندندرگیر مخاطراتی میکاو را فریفته ،  و   یدیگر پوچ   ،  دریانورد  ماجراجو را  هر بار  با امید داده دور
  ماطمینان کسب کنیو  کرده  اکتشاف همه سوآنرا در  تا،   پیش از آنکه به این دریا بزنیم  . شان تکمیل  نهو   استآنها  ترک به

  یمپشت سر بگذارکه قرار است  سرزمینیبه نقشه آن  ابتدا خوب است   وجود دارد ، یی ین امیدهاچنبرای  ای هم زمینه که آیا
 ، مجبور به رضایت نیستیم  براستی   آیا  - یم شوراضی  داردبا آنچه که  بهرحالآیا نمیتوانیم  که اوال  ، و بپرسیم نگاهی انداخته 

و  ،ه بوداین قلمرو  حتی صاحب  یبه چه حقا  ،  ثانی؛  و  داشته باشدبرای سکونت ما وجود  نمیتواندقلمرو دیگری هیچ  چون
یم ،  داد پاسخ مکفی  در بخش تحلیل قبال  این سؤاالت   به  کههر چند   .دانیم بادعاهای مخالف مصون  در مقابلخود را   یممیتوان

 مرتبط  با،  با تمرکز بر روی نکات مختلف  به تقویت بیشتر ایقان ما کمک میکند  آن های حلراه خالصه از  بیانی با اینحال
    . پیش رویمان  وضوعاتم

صرفا  جهت استفاده در   استدر اختیار ادراک  گرفته از تجربه ، اهر چند نادراک از خود مشتق میکند ،  را که دیده ایم هر آنچه
،  regulative تنسیقی اصول ریاضی ، و چه صرفا   مانندپیشاتجربی ،   constitutive  تأسیسیاصول ادراک بحت ، چه .   تجربه
زیرا  .  نامیده شود  تجربه ممکن  بحت  schema  طرح  میتواند کهه جز آنچ  ندنیست حاوی چیزی اصول دینامیکی ،  مانند

با  اش در رابطه  وحدت تخیل ه ب  از خودو  ا  جذرکه ادراک    کسب میکند  وحدت ترکیبیآن تنها از  را  یشتجربه وحدت خو
با آن بطور پیشاتجربی    میبایست از قبل،  بمنزله داده ها  برای  یک دانش ممکن   ،مظاهر نیز و   ؛ دعطا میکن ذکائیادراک 

  ، شتهحقیقت دابطور پیشاتجربی   نه تنها  گرچه  این قواعد ادراک  .د نباشقرار داشته   وافق ،ت و در ارتباط  وحدت ترکیبی ،
ه امکان زمینحاوی  یشخودرون در  زیرا  ،( مشعرات   با  ، توافق دانش مایعنی ) د نمیباش یحقیقت هر شاءبلکه براستی من

 چهآن صرفا  ن تبییتنها با ما  لیکن  ،هستند  که در آنها مشعرات میتوانند به ما داده شوند کلیه دانشهایی بمنزله حاصل جمع   تجربه
بنابراین اگر ،   .داریم ی دانستن آنها را آرزوکه   توجه به چیزهایی هستیم خواهان   ایضا  بلکه  ، راضی نمیشویم که حقیقت دارد 

چنین بررسی ظریفی بدون   بهر حالمیباید   بی ادراک ، یتجرصرفا  ،  در توظیف  کهآنچه  از بیش خطیر چیزی تفحصاز این 
گفته مطمئنا    .ش نمیارزد ا به زحمت  بهیچوجهآن  حاصل از د که  بهرهخواهد آمبنظر چنین  آنگاه  ، نیاموزیم  باشیمده انجام دا

 همواره ،  که  این عادت از  تر استضرر بسیار کم   فضوالنه یک کنجکاوی مان که  در تالش برای توسعه دانش  خواهد شد
از  پیش چون  نامعقول ، توقعی  -  تفحصاتبودن  مفید  پیشاپیش  بر اثباتداشته باشیم  اصرار   ، یتفحص هر آغاز پیش از
حتی اگر در مقابل چشمان   داشته باشیم ،مفید بودن ی از این تصورکه کوچکترین    در مقامی نخواهیم بود تفحصاتین اتکمیل 

 قابل  فهم  و عنایت  هم ترین و بیعالقه ترین  خواننده لجوج  برای حتی  آنرامیتوان  که   هست فایدهیک   هر چند ، .  بودمیما 
دانش  شاء هایمن تأمل در بارهبدون و   ، یشوظایف تجریبی خو صرفا  بامشغول  که ادراک ، در حالیکه ،  فایده، این د کر
ست ، یعنی ،  از توانش خارج اکه  هنوز یک وظیفه وجود دارد   پیش برود ، بخش ی رضایتخیلمیتواند براستی ،   یشخو

خارج و چه چیزی   اشته باشدقرار د آن  حیطه صحیح خود وندر میتواندی و دانستن اینکه چه چیز ،  شدتعیین حدود توظیف خو
  نتوانداگر ادراک در توظیف تجریبی خویش .  ه ایم تأسیس کردکه طلب میکند عمیقی را  تفحصاتدقیقا  آن  موضوع این .  آناز 
یا دارایی  در مورد ادعاها  توانستنخواهد هرگز  دیگرد یا خیر ،  نقرار دار اشدر افق  اتموضوعبعضی آیا که دهد  تمیز

میبایست  که   همانطور که ،   هرگاه،  برای  توهم زدایی های  تحقیرآمیز مکرر میبایست آماده شود  بلکه باشد ،  هایش مطمئن
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 سرگردانمضل  بی پایه  و   آراء میان در   و ،  تهگذاش بیرون   شیعرصه خو حدوداز  راپا   ، دفتبی  اتفاق  دائما  و  ناگزیر
 . دشو

  بندد ،ببکار   متخطی هرگز اصول و مفاهیم مختلف خویش را صرفا  بشکل تجریبی  و نه  که ، ادراک میتواند گفتهاگر این 
در هر اصلی   یک مفهوم   توظیف متخطی.   آوردخواهد ببار توان با اطمینان دانست ،  آنگاه عواقب مهمی بکه  باشد قضیه ای

یعنی ،  در مورد مظاهر ؛  صرفا    کاربرد آن است توظیف تجریبی  ؛   شان ذات در چیزها بطور عام  و  بابدر  تنفیذ آن است
در   .از مالحظات زیر آشکار میگردد  باشد  اصوال  میسرمفاهیم    اینکه  این کاربرد دوم.  ممکن  ای مشعرات تجربهدر مورد 

را  به آن یدن مشعردا امکان ،  ثانیا   ،  ورا   بطور عام(  تفکر ) قالب منطقی یک مفهوم  ، اوال  ، طلب میکنیم   هر مفهومی
فاقد محتوا خواهد  بالکل   و ییمعنا رگونهه بدون  در غیاب چنین مشعری ،.   دگرفته شوبکار  اش بتواند مورددر  برای اینکه

که بتوانند به  باشد یمحتملای هداده هرگونه از  یایجاد مفهومی نقش منطقی مورد نیاز برای حاوشاید بود ،  هرچند که هنوز 
قادر است   براستی  چون گرچه یک بدیهه بحت ؛  بدیهه درمگر  ه شودددایک مفهوم  بهمشعر نمیتواند آن  حال .  نیابت بیایند

،   را د ،  و لذا واقعیت عینیبیاوربدست مشعر خویش را حتی این بدیهه هم میتواند  د ، تقدم پیدا کنبطور پیشاتجربی بر مشعر 
همراه آنها کلیه اصول ، حتی آنهاییکه و بنابراین کلیه مفاهیم ،  . است  صرف قالببرایش خود که   بدیهه تجریبیآن از راه   تنها 

 جدا از . ممکن  ای ی تجربهبرا به داده ها  بدیهه های تجریبی ، یعنی ، هب  ربط پیدا میکنندبطور پیشاتجربی  ممکن هستند ،  
بعنوان مثال  . تخیل یا ادراک هستند  از بازی صرفیک  تنها  شانیمنابهادر رابطه با ،  و  شتهواقعیت عینی ندا  این رابطه آنها

بین دو نقطه فقط یک خط راست  مکان سه بعد دارد ؛ .   شان، مفاهیم ریاضی را در نظر بگیرید ، ابتدا در بدیهه های بحت 
 در ذهن بطور کامال  پیشاتجربی  ،به آن میپردازد  و مناب مشعری که این علم ،   گرچه همه این اصول.  و غیره  ،  امکان دارد
، یعنی ، در مشعرات معنای آنها را در مظاهر ارائه  کنیم   قادر نبودیمهمواره اگر که  ،  نددمیش بی معنی بازهم   د ،نشوایجاد می
در .  د گردبدیهه ارائه  درمتناظر با  آن  ی، یعنی ،  مشعرد شو ملموس  1  برهنهکه یک مفهوم   میکنیمطلب بنابراین .  تجریبی 

 پاسخ بهریاضیدانان   .د ، یعنی ، بدون معنا بوناملموس خواهد  ،  گفته میشودغیر اینصورت ، آن مفهوم ، همانطور که معموال  
در .  به حس  ارائه شده مظهری است اما ،  میگرددیک شکل میدهند ، که ، گرچه بطور پیشاتجربی تولید  ساختنبا این نیاز را 

در انگشتان دست ، در  دبه نوبه خو،  و این  دپیدا میکن  را در عدد یشخو  2  و معنای ملموس محمل   مقدار  همان علم  مفهوم
پیشاتجربی   مصدردر  هموارهخود  مفهوم .  گیرند بقرار   در مقابل چشمان میتوانندکه ی اطنق و وطخطیا  مهره های  چرتکه ، 

مشعرات  با آنها  و  رابطه   شان اما توظیف از چنین مفاهیمی ؛  همشتق اتهمینطور هستند  اصول ترکیبی یا دستورلذا است ، و 
 . د در خود دارن  اش را اینهاامکان  قالبیتجربه ،  که شروط مگر در   یافت شوند هیچ جادر نمیتواند  نهایتا    شانقرر م

ه هیچ نمیتوان هیچیک از آنها را ب.  د شواست ،  از نکته زیر آشکار می چنیننیز   مقوالت و اصول مشتقه آنها رابطه بادر که این
به شروط ادراک حسی ، و  آنی نزول  بدون   4قابل درک ساخت ، امکان مشعر آنها را د ، یعنی ،  کرتعریف   3شکل حقیقی 

حذف شود ، چون اگر این شرط  . بعنوان تنها مشعرات شان محدود شوند  میباید نتیجتا  به آنهاکه   -به قالب مظهرات  ترتیببدین 
با که   یمکنقابل فهم  دبرای خو  یممیتوانندیگر توسط هیچ مثالی و   میرود ؛  بیناز با مشعر ،  ای رابطههر ، یعنی ،  ییمعنا هر

    *.  است ی چیز  چه نوع منظورچنین مفهومی  

 
 

 [حذف شده است    Bدر   که   میآیدچنین    A  در ]   *

، ما  مقصودچون یم ،  کرد آزادآنها   تک تک  دنکراز وظیفه  تعریف را مقوالت ، خود جدول  ازفوق  بیاندر 
که با  بعهده گرفتن وظائف   ، و مجبور نیستیم شتندانیاز به چنین تعریفی  ،  که تنها توظیف ترکیبی آنها بود

ی حکمتطفره رفتن نیست بلکه بمعنای این  .  به بار بیاوریم ، مسئولیتی کرد که میتوان از آنها پرهیز الزم غیر 
در تعیین  و دقت کمالا بهدستیابی  رایب  تالش یا ادعا نکنیم ، هکردنتعریف  عملاقدام به که ،  دور اندیشانه است

به  داشته باشیمبدون آنکه نیاز  برسیم ،  دبه هدف خو آنصوصیات خاز  بعضیبا  توانیمب، مادامیکه  یک مفهوم
ه این احتیاط زمینیم  که میفهماما اکنون  . تشکیل میدهند را  کاملکه مفهوم  همه چیزهایی اری کامل ازبرشمیک 

چون   a. یم کنکه قادر به تعریف آنها نیستیم حتی اگر چنین آرزو   یمپی میبر . عمیقتر قرار دارد  همدر جایی باز
 حذف  ندمشخص میکن  که آنها را بصورت مفاهیم توظیف تجریبی ممکن را اگر کلیه آن شروط شعور حسی

تمام آنچه   آنگاه ،  توظیف متخطی  مفاهیم  لذا وبنگریم   بطور عام  چیزها   مفاهیم  به چشم،  و آنها را  ردهک
شروط  منزلهب [ ند ابیانگر  اینها   برایشان که ] را است که  نقش منطقی در قضاوتها اینیم بکنکه میتوانیم با آنها 

در میتوانند  چگونه  که  بتوانیم  نشان دهیم حد بدون اینکه به کمترین  بحساب بیاوریم ،  در ذاتشان امکان چیزها
و   معنادارای میتوانند  جدا از شعور حسی ،  در ادراک بحت ،  چگونه ند ، یعنی ، نافذ گردمورد یک مشعر 

 .ند بشو  واقعیت عینی

  [a      
 [  در صفحه بعد

                                                           
1
 [abgesonderten ,   i.e.   apart  from  all  elements  of  sense  . ] 

2
 [Sinn  . ] 

3
 [Real   added  in   B  . ] 

4
 ["that is ,  make ... understandable"      added  in   B  . ] 
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a       دیگر ترمعقول با کلمات   یک اسم شدن  که صرفا  جایگزین  -منظور من در اینجا تعریف حقیقی است 
شناخته  اطمینانهمواره با میتواند   مشعر تعریف شده بکمکش که   روشن است ای بلکه حاوی خصیصه  نیست ،

نه تنها مفهوم را   است که یآن  توضیح حقیقی . د گردکاربرد  در قابل استفاده و مفهوم  توضیح داده شده   ، دهش
که مشعر را در تطابق با مفهوم  در بدیهه  ،  توضیحات ریاضی  . هم را اشروشن میکند بلکه واقعیت عینی 

   [ a   پایان]    .دوم هستند   از این نوع ارائه میکنند ، 

 

 

یم میتوان بکمکشکه  است ی از یک چیز تعّین آن   کهبه اینصورت مگر  داده شودتوضیح  نمیتواندمفهوم مقدار بطور عام  هرگز 
بر زمان و  لذاو   ی است  بر تکرار متوالی ،تکین چند بار مااما .   در آن میگنجدچند بار   unit یک واحد   که یم به تفکر بیاور
که زمان  استتوضیح  قابلتنها موقعی  ،   negation نفی  با  ضاد م تمایزدر   reality  واقعیت.  ن زمادر  متجانسترکیب  چیز 

که عبارت )  یمکنار بگذار را   اگر تداوم  .به تفکر بیاوریم  بودن یا تهی از مملویا بصورت (   ها همه بودن 1بمنزله حاوی ) را 
 که   منابی  -  مسندالیهیک  مناب منطقی  تنهامگر  نمیماند جوهر باقی چیز در مفهوم هیچ  آنگاه   ،( است از بودن  در کل زمان 

 بعنوانو نه هرگز  میتواند وجود داشته باشد  مسندالیهیک  عنوانچیزی که تنها بانابة  ، از راهتالش میکنم  اش  2 درک  برای
از  حتی نمیتوانم که  ؛ منطقی  میتواند به چیزی تعلق داشته باشد امتیاز از شروطی که تحت آنها این بیخبرم اما نه تنها  .  مسند

برای توظیف آن  از این راهچون هیچ مشعری  .  باشم هی از آن داشتاستنتاجکمترین   ، ای بعمل آورده استفاده هیچاین مفهوم 
زمانی را که در آن چیزی آن   اگر از مفهوم علت.  چیزی یا خیر  ربداللت دارد نمیدانیم که آیا اصوال   تا  نشده ، و نتیج معین

  که چیزی وجود دارد پیدا کنم  منتر از این نمیتوابیشدر مقوله بحت آنگاه ، حذف کنم  میآیددیگر بر طبق یک قاعده  یبدنبال چیز
از یکدیگر   علت  و معلول از تمیز ناتوان   در آن صورت  نه تنها .  بگیریم وجود چیزی دیگر را نتیجه  یمکه از آن میتوان

مفهوم هیچ نشانی آن بیخبرم ،  بالکل به شروطی دارد که از آن نیاز   چنین استننباطیتوانایی برای چون  بلکه ،  شدخواهیم 
 براستیخود را علتی دارد ،  یاتفاق چیز که ، هر آن به اصطالح اصل    . نافذ میشودمشعر  یککه چگونه در مورد  دادنخواهد 
جواب و ،  چه درک میشود ی اتفاقچیز از  که  اگر بپرسم اما .  میکند  عرضه شادر مقام شامخ خودکفا ،  نهشعشعای متا حد
معّین این امکان نبودن آنرا  یدکه چگونه میتوان  منمیخواهم بدا مشتاقانهآنگاه ،  " ممکن است  شکه نبودن یچیزآن " که   یدبده
 (عکس بالیا  )  میآید نبودنی در پی   که  بودنی و در آن   یدوریانیابت نبه در زنجیره ای از مظاهر  را اگر که یک توالی  د ،نیک

موجه  به یک شرط منطقی  نا  است نیست ،  توسلی د چون گفتن اینکه  نبودن یک چیز در تضاد با خو  . را یک تغییر ، یعنی ، 
جوهر موجود را  هردر تفکر  ممیتوان.  ی حقیقاز کافی بودن برای امکان  فاصله دارد بسیار هرچند الزم برای مفهوم ، ، که ، 
نبودن که  ،  ، یعنی  نمک  استنتاج را احتمال عینی آنها در وجود کار از این م، اما نمیتوان دمتضاد با خو ایجادبدون   نمحذف ک
جوهر و علیت  هیچ توضیح    مقوالت بحت چونبراحتی دیده میشود که  مفهوم جمهور ،  رابطه بادر  . ممکن است   3 شان 
هیچ توضیحی  ( commercium ) نیزیکدیگر  با  رابطه جوهرهادر برای علیت تبادلی  ، نمیپذیرند  مشعر ای برای کننده تعیین

توضیح داده  آنها نمیتوانند  ا  در ادراک بحت جستجو شود ،منحصر  وجود  و  وجوب   مادامیکه تعریف  امکان ، . ممکن نیست 
(  نیست  یشیعنی ،  که مفهوم در تضاد با خو)   منطقی مفهومامکان   گذاشتنزیرا .   آشکارمعنی  تکراریک مگر توسط   وندش

ساده اندیشان را راضی  تنهاو   کرده  گمراهمیتواند  ( یعنی ، که مشعری متناظر است با مفهوم ) بجای امکان متخطی چیزها 
       *  a .  باقی بگذارد

  [a      
 [  در صفحه بعد

   
 

 [حذف شده است     Bدر    که  میآید چنین    A  در  ]      *

 

در عین و  دارد  ییاوجود داشته باشد که معن میباید مفهومیکه   است گفتهدر این   معقولچیزی عجیب و حتی نا 
شرط  بخاطر  ند ،  که تنهارا دارغریب  همقوالت این خصیص اما .  توضیح داده شود بهیچ شکل حال نمیتواند 

این شرط از   کههنگامیحال   .و رابطه با هر مشعری  داشته باشندمعّین معنایی   عام  شعور حسی  میتوانند
یک  تحت  تشعببرای بردن    مگر نقش منطقی  چیز باشدهیچ دیگر نمیتواند حاوی  ،  ودمقوله بحت حذف ش

و تمیز داد   نمیتوان  بهیچ شکلی  دانست به تنهایی ، با خود آن نتیجتا  مفهوم ،   قالب توسط این نقش یا .  مفهوم 
مشعرات است که تنها توسط آن   که ایم  کنار گذاشتهرا  یسحزیرا شرط  د ، میآیآن  تحت یمشعر چهکه 

 آنها  درتنفیذ  ،  به  تعّینات  عالوه بر مفهوم بحت ادراک نیاز دارند ، مقوالت  نتیجتا  ،   .بیایند   زیر آنمیتوانند 
  
 [ بعد دنباله  در  صفحه    ]

                                                           
1
 [als  den  Inbegriff  von  . ] 

2
 [realisieren . ] 

3
 [Reading ,  with  Vaihinger ,    ihres    for   seines  . ] 
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 [  دنباله  از  صفحه  قبل ] 

 
  schemata  طرح) شعور حسی  بطور عام  مورد 

بکمک جدا از چنین کاربردی  آنها مفاهیم نیستند که  ( .   1
تفکر به  برای ختلفاشکال م تنها به همان تعداد د ،  بلکهشوشناخته شده و از دیگران تمیز داده  یمشعر شان

در تطابق با   ، دیگر الزمتحت شروط   به آن ، معنا دادن برای بدیهه های ممکن ، و جهتمشعر یک آوردن 
نقش های منطقی .  نمیتوانند تعریف شوند  خود اما آنها . تعریف کردن آن  براییعنی ،  ،نقشی از ادراک 

چرخش دائمی و مسند ،  نمیتوانند بدون  مسندالیه وحدت و کثرت ،  تأیید و تکذیب ،  بطور عام ،   قضاوت ها
حاوی این نقش  از پیش لذا قطعا    ، باشدخود یک قضاوت  ستمیبایزیرا  تعریف   تعریف شوند ،  دایرهیک  در
 از طریق ستمیبای شانبدیهه  تشعبمادامیکه  ، چیزی نیستند مگر منابهای چیزها  بطور عام مقوالت بحت   .ها 

 از طریق   تنها به تفکر بیاید میتواند که   ی استتعّین ،  مقدار.   یکی از این نقش های منطقی به تفکر بیاید
تنها از به تفکر میآید ی است که تعّین ،  واقعیت ؛  ( judicium  commune )است که دارای کمیت   یقضاوت

ات تعّینآخرین مسندالیه  همه  ست میبای در رابطه با بدیهه ،  آن است که ،  ،  ایجابی ؛  جوهر یطریق قضاوت
 نامعین تماما    و نه دیگری را ،  دطلب میکنکه  یکی از این نقش ها را  یزی است چ نوعاما  آن چه . باشد دیگر 

 هیچ رابطه ای ، ترکیب میشوند  حاویکه از آن  شرط  بدیهه ملموس ،  جدا ازبنابراین مقوالت ، .  باقی میماند 
 در ذات خویش و به این خاطر   بنابراین نمیتوانند هیچ مشعری را تعریف کنند ، ندارند ،  یمعّینمشعر  هیچبا 

   . فاقد اعتبار مفاهیم عینی هستند 
 

 

a       یم ، حذف شود ، حتی یکی از این داراز بدیهه که ما  یتنها نوع ،  لموسبدیهه م تمامدر یک کالم ، اگر
.   یشخوامکان واقعی  ،  جهت نشان دادن کند  معلوم د راخوو سقم صحت مفاهیم هم نمیتواند به هیچ شکلی 

 موضوع بهر صورتآن .   امکان دارد  تفکر  یا  مفهومآن   آنگاه فقط امکان منطقی باقی میماند ، یعنی ، که
       2. یا خیر  چیزی بر  دارد بدین ترتیب داللت  و د شومیمربوط  یمشعر اب  آیا  مفهومآن بلکه  بحث ما نیست ، 

 [  a   پایان  ]
 

 

تنها بلکه همواره    میپذیرندن  3 متخطی یکه  مفاهیم بحت ادراک هرگز توظیف  میشودنتیجه  انکاربطور غیرقابل از همه اینها 
نافذ ممکن   ای تجربه  جامعتحت شروط   تنها در مورد مشعرات حواسمیتوانند  ادراک بحت  اصولو آنکه   ،تجریبی توظیف 

  .هستیم  شانآوردن  ما قادر به بدیههدر آن بدون در نظر گرفتن شکلی که   بطور عام هرگز در مورد چیزها نه ند ،  و شو

سبقت که  بیشترین چیزی که ادراک میتواند بطور پیشاتجربی بدان برسد  ،  تحلیل متخطی منجر میشود به این نتیجه مهم   نتیجتا  
ادراک هرگز   د ،شوتجربه  ی براینمیتواند مشعر  یستکه مظهر نه و چون آنچ.  قالب یک تجربه ممکن بطور عام   است جهت
 اصول آن صرفا  .  به ما داده شوند  میتوانند شعور حسی  که تنها درون آن مشعرات حدودآن از  کند  transcend تخطی نمیتواند
ادعای  ،  تعالیم منظم در قالب مغرورانه ، که    Ontologyعلم الوجود    افتخارپر   مظاهر ؛  و نام برای تبیین  هستندقواعد 
  جای خود را به عنوان، بنابراین ،  ست،  میبایدارد   را( مثال  ،  اصل علیت ) دانش ترکیبی پیشاتجربی چیزها بطور عام  تأمین

  . د بسپار   ادراک بحتاز صرف  یتحلیل فروتنانه 

مشخص نباشد ، مشعر  وجههیچب این بدیهه  4  شکلاگر .  د کنتفکر عملی است که بدیهه داده شده را به یک مشعر مربوط  می
.  بطور عام  تشعبوحدت تفکر یک  عنوان، یعنی ، ب میشودمتخطی ، و مفهوم ادراک تنها دارای توظیف  بودهمتخطی  صرفا  

بدیهه  ی ازتنها نوع  -نمیشود  معّین  ،  باشده شدشرط بدیهه حسی  جدا  هرکه  از آن    یمقوله بحت بنابراین هیچ مشعری  توسط 
توظیف یک  حال.  شکلهای مختلف  بر طبق ،  را بیان میکند  بنابراین تنها تفکر یک مشعر بطور عام.  که برای ما ممکن است 

در و بدین نحو  د ، میشو رده بندی آن مفهوم  تحت یک مشعر    6است  که توسط آن    5نقشی از قضاوت  در برگیرنده مفهوم 
غایب (  schema  طرح)  اگر این شرط قضاوت   .که تحت آن چیزی میتواند در بدیهه داده شود  یقالبآن شرط  الاقل برگیرنده 
  .د شورده بندی مفهوم  تحتچون در آنصورت چیزی داده نشده است تا بتواند  . میگردد  غیرممکن رده بندیهرگونه  باشد ، 
 در ی کهیکنه حتی   ی ندارد ،معینو هیچ مشعر   7متخطی مقوالت ، بنابراین ، در حقیقت اصال  توظیف نیست ،  صرفا  توظیف 

 کفایت ندارد  اصل ترکیبی پیشاتجربییک که مقوله بحت  برای     ین میشودابنابراین نتیجه   . باشدقابل تعیین   اشقالب صرف 

                                                           
1
 [Reading ,  with  Valentiner ,    schemata    for   schema  . ] 

2
 [Note  added  in  B ,   presumably  as  a  substitute  for  the  passage  omitted . ] 

3
 [Altered  by  Kant  ( Nachträge,  cxxi ) to  realen . ] 

4
 [Art . ] 

5
 [Urteilskraft . ] 

6
 [Reading ,  with  Erdmann ,   wodurch     for   worauf   . ] 

7
 [Kant  ( Nachträge ,   cxxvii )  adds :   "for the knowing of anything"  . ] 
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 گونهو اینکه خارج از میدان تجربه ممکن هیچ و نه هرگز متخطی ،  هستند ای توظیف تجریبی بر،  که اصول ادراک بحت تنها 
  .د ند وجود داشته باشنل ترکیبی پیشاتجربی نمیتوانواص

تنها دارای معنای متخطی   ، ی شعور حسیقالبجدا از شروط  مقوالت بحت ، .   بیان شود چنینبهتر است وضعیت بنابراین ،  
 هر برای کلیه شروط   فاقد چون ناممکن است ،  ذاتا  چنین توظیفی  ،  ه شوندبطور متخطی بکار گرفت ندنمیتوان با اینحال هستند ؛ 
.  تحت این مفاهیم    ostensible  2قابل نمایش  هرگونه مشعر   رده بندی ی قالبشروط   ، یعنی ،  هستند  1  قضاوت در  یتوظیف

و نمیتوانند بطور متخطی بکار   ده ،بکار گرفته ش  بطور تجریبی  که قرار نیست   مقوالت بحتصرفا   منزلهبآنها بنابراین چون 
،  یعنی ،  نمیتوانند در مورد  ندبکار گرفته شو یبهیچ شکل  بدلیل  جدا بودن از هر گونه شعور حسی ،ند قادر نیست ،  گرفته شوند
  ، یعنی ،  قالب در مورد مشعرات بطور عام   هستندتوظیف ادراک   قالب بحت  آنها . وند ربکار   قابل نمایشی هیچ مشعر

 *. شود  معّین یا  آمده به تفکر   هیچ مشعری نمیتواندبتنهایی آنها  از طریق  هستند ، اشقالب  صرفا  تفکر ؛  اما چون آنها 

 

 
 [حذف شده است     Bکه در     میآیدچنین    A  در ]   *

نامیده    phaenomena  ،  پدیده ها  میآیندبه تفکر   برطبق وحدت مقوالت بمنزله مشعرات مظاهر ،  مادامیکه 
  ،  در هر حال که را آنهایی و بوده   مشعرات ادراک صرفا   که   را چیزهایی   مسلم فرض کنماما اگر . میشوند 

داده شده         4 لذا  -که حسی است   3  یآن به  نه هرچند داده شوند ،  بدیههیک به  میتوانند به اینصورت
coram  intuitu  intellectuali -     ذات  چنین چیزهایی noumena  دیده میشوننام( intelligibilia )   . 

، خود از پیش  گردیدمتخطی محدود  علم الجمالیکه با آنطور  ،باید به خاطر داشته باشیم که  مفهوم مظاهر  حال
تقسیم  بدین ترتیبد ،  و کنمی توجیهو تقسیم مشعرات به پدیده و ذات را  5 ده  تأسیس کرواقعیت عینی ذات را 

که    یطریق چنان،  و براستی  به  ( mundus  sensibilis  et  intelligibilis )به دو دنیای حواس و ادراک   را دنیا
      یا روشن است،  بر حسب اینکه آیا  از یک چیز واحد ما قالب منطقی  دانشصرفا   به برنمیگردد این تمایز 

با این تفاوت ،   طابق،  و در ت برای نخستین بار، بلکه به تفاوت در نحوه دادن این دو دنیا به دانش ما روشن  نا
که  آنطورچیزی را صرفا  حواس به ما اگر چون .  ا  از یکدیگر متمایزند ذاتنصورت خود ه آکه آنها ب نحون داب

و مشعری برای یک بدیهه  غیر حسی ،   ظاهر میگردد ارائه میکنند ، این میباید در ذات خویش نیز چیزی باشد ،
که در آن شعور حسی وجود  ، ممکن باشد  ستدانش میبای[ نوع از ] بعبارت دیگر یک   .یعنی ، برای ادراک 

ارائه "  به همان صورت که هستند " توسط آن مشعرات  .  مطلقا  عینی  ندارد ، و به تنهایی دارای واقعیتی است
 . دانسته میشوند "  به صورتی که ظاهر میگردند " چیزها    میشوند ،  در حالیکه در توظیف تجریبی ادراک ما

شکال بحت ، یعنی که ا   ته ایم  تأیید کنیم گفکه به تبع آن نمیتوانیم آنچه را که تاکنون  میآیداگر اینطور باشد ، بنظر 
مظهر نیستند ، و آنکه حتی در تنفیذ  بییناصول ت بیش ازداده شده اند هرگز چیزی  ما دانش که توسط ادراک

که عالوه بر  برعکس ، میبایست اذعان میکردیم .  به امکان قالبی تجربه  تنهاند شومربوط می شانپیشاتجربی 
عینی  بطور  یک توظیف بحت و در عین حالایضا  شروط حسی ،  به است توظیف تجریبی مقوالت ، که محدود 

 بعبارتی  که ، دنیایی باز میشودچون در اینجا میدانی کامال  متفاوت با عرصه حواس برای ما . وجود دارد معتبر 
بسیار اشرافی تر ، میشود ی تعمق و لذا برای ادراک مشعر ،  (یا حتی شاید به بدیهه ) به تفکر میآید   6  در روح

و  توسط ادراک به مشعری ارجاع داده میشوند ؛   که ، حقیقت داردکلیه منابهای ما ،   . تر خفیفنه یک اشرافی 
 . مشعر بدیهه حسی   بمنزله به یک چیزی ، ارجاع میدهد ، ادراک آنها را  منابهاجز  نیستندچون مظاهر چیزی 
  = xتنها  مشعر متخطی است ؛  و منظور از آن  چیزی    7د ، آیمیتصور به که اینطور  اما این یک چیز ، 

، و با ساختار موجود ادراک  خویش قادر به دانستن هیچ چیز نیستیم ،  بالکل هیچ نمیدانیم آن ازاست ،  که ما 
در  شعبتوحدت   برای،  تنها میتواند   apperceptionوحدت ادراک ذکائی   قرینبمنزله  یک   8مگر آنچه که ، 
   .مفهومی از یک مشعر ادغام میکند  ونرا در تشعب  بکمک این وحدت ،  ادراک ،.  د خدمت کندر بدیهه حسی 

 [ بعددنباله  در  صفحه  ] 

                                                           
1
 [in  Urteilen . ] 

2
 [angeblichen . ] 

3
 [Reading ,  with  Vorländer ,    einer    for   der  . ] 

4
 [Reading ,  with  Vaihinger ,    also    for   als  . ] 

5
 [an die  Hand  gebe . ] 

6
 [im  Geiste . ] 

7
 [in  so  fern  . ] 

8
 [Reading ,  with  Hertenstein ,   welches     for   welcher   . ] 
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ریشه  در شعور حسی   ،  در رابطه با مصدر شان  ،مقوالت  . از آن مشکل است  فرار  که هستیم  یچار توهمد در اینجا اما   1
مجاز کاربردی را ورای کلیه مشعرات حواس  که آنها  درسمیبنظر   لذاو  ؛  قالب های بدیهه ، مکان و زمان شبیه ندارند ، 

 تشعب پیشاتجربی دن بخشی وحدت  منطقیصرفا    قوه که  حاوی  جز قالب های تفکر ،   نیستنددر حقیقت آنها چیزی .   ندکنمی
آنها  حتی معنایی   ، است ممکنبرای ما که   جدا از تنها بدیهه ای لذادر یک شعور ذکائی واحد ؛  و   ندهستداده شده در بدیهه 
  - تشعبادغام  شکل یکدر حالیکه  مشعری داده میشود ،  الاقل  این قالبها از طریق.  حسی دارند بحت کمتر از قالب های 

هیچ چیزی  داللت بر داده شود ، میتواند آن  ونتنها در  تشعببتنهایی ، در غیاب آن بدیهه ای که   - ما مختص ادراک یشکل
 .   میکندن

 
 [حذف شده است     Bکه در    میآیدچنین    A  در ]   *

  [صفحه  قبل  از   دنباله] 

باقی نمیماند که بتواند توسط آن  این مشعر متخطی نمیتواند از داده های حسی جدا شود ،  چون آنگاه دیگر چیزی
یک مشعر بطور عام    تحت مفهوم  نتیجتا   ذاتا   یک مشعر دانش نیست ،  بلکه  تنها مناب مظاهر.  به تفکر بیاید 

درست بهمین دلیل مقوالت هیچ مشعر خاصی را .  مفهومی که  توسط تشعب این مظاهر قابل تعیین است   -
ند ، که مفهوم کنبلکه فقط برای تعیین مشعر متخطی خدمت می  داده شده باشد ، تنهاکه به ادراک نیابت نمیکنند ، 

تجریبا  مظاهر را   بتواند از آن راه تا   آنچه که در شعور حسی داده میشود ، از طریق  چیزی بطور عام است ،
 . تحت مفاهیم مشعرات بشناسد 

ذات را که تنها ادراک بحت میتواند به  افزودنو نتیجتا  به پدیده  زیرالیه  شعور حسی ،  باما  قانع نبودندلیل 
(  مظاهر  برای آن ، یعنی برای و عرصه)   شعور حسی . بطور خالصه بصورت زیر است  تفکر بیاورد ، 

بلکه تنها   یستان نبا چیزها در ذاتش  به نحوی که  مجبور به سر و کار داشتن  خود توسط ادراک محدود میشود
متخطی ،  علم الجمال.  ما ،  ظاهر میگردند   subjective  غیرعینیساختار    خاطر،  ب در آن  که یآن شکل اب

بدست ن نتیجه البته از مفهوم  یک مظهر بطور عام  نیز او هم د ؛ هدایت کردر کلیه تعالیم خود ، به همین نتیجه 
مظاهر خود به تنهایی ،  چون.   باشد در تناظربا آن میبایست   مظهر نیستیعنی ،  آن چیزی که خود  ؛  میآید

کلمه  در یک دایره  بچرخیم ،  ا  اگر نخواهیم که دائمبنابراین .  بیرون از نحوه  نیابت ما ،  نمیتوانند چیزی باشند 
،  اشکه مناب بالواسطه   با یک چیز نشان میدهد ، را چنین معنا شود که از قبل رابطه ای ستمظهر میبای

، ( آن بنا شده  روی برقالب بدیهه ما که ) براستی ، حسی است ،  اما حتی جدا از ساختار شعور حسی ما 
  . شعور حسی مشعری مستقل از  ذات ، یعنی ،  بهچیزی باشد  ستمیبای

هیچ از معّین نبوده ،  و دانشی  ایجابیدر حقیقت بهیچ شکلی .  چنین است که مفهوم  یک ذات  حاصل میشود 
آن  همه متعلقات  قالب بدیهه حسی   درکه  تفکر در مورد چیزی عام ، داللت دارد بر چیزی نیست ، بلکه تنها 

از همه باشد که قابل تمیز  مشعری حقیقی ، داللت کند بر  یک ذات بتواند اما برای اینکه.  کنار گذاشته شده اند 
که  فکر خود را از همه شروط بدیهه حسی آزاد کنیم ؛  میبایست همچنین زمینه داشته باشیم  پدیده ها ، کافی نیست

چون در   .در آن داده شود چنین مشعری بتواند که   دیگر از بدیهه ، متفاوت با نوع حسی ،ی نوع تصوربرای 
  براستی آنگاه .   تاسدر نهایت تهی لیکن درهمان حال که بواقع بدون تضاد ،  ، ما غیر اینصورت تفکر

اما  قادر  . نتوانسته ایم  ثابت کنیم  که بدیهه حسی  تنها بدیهه ممکن است ،  بلکه تنها اینکه برای ما چنین است 
شعور   2کل    گرچه  تفکر میتواند  نتیجتا  ،.  که نوع دیگری از بدیهه ممکن است   هم  نبوده ایم  ثابت کنیم

تنها قالبی صرف برای مفهوم نیست ،   آیا  مقصود از ذات د ، این هنوز سؤالی باز است که را کنار بگذارحسی 
     .باقی میماند  و آیا ، هنگامیکه این جدایی انجام شود ، مشعری هم 

 معّین غیر  کامال  به آن  ربط  میدهیم  مشعر متخطی است ، یعنی ،  تفکری   را مشعری که  مظهر بطور عام 
چیست ،  و هیچ مفهومی از آن  ا  این نمیتواند  ذات نامیده شود ؛  چون  نمیدانیم که ذات. چیزی بطور عام  مورددر 

برای همه   واحد ،  و اینکه  بدین ترتیب  چیزی  است اینکه صرفا  مشعر یک بدیهه حسی بطور عام  نداریم مگر
برای  بدیهه تجریبی [  تنها ] یک مقوله   چون  3؛   نمیتوانیم بکمک هیچ مقوله ای آنرا به تفکر بیاوریم  .مظاهر 

[ بطور منطقی ]  از مقوله   یک استفاده  بحت.   میآوردتجریبی اعتبار دارد ،  که آنرا زیر یک مفهوم بطور عام 
در مورد  ، زیرا  در آنصورت مقوله  دارداعتبار عینی ن هیچممکن است ،  یعنی ، بدون تناقض ؛  اما براستی 

 تفکر نقش  تنها  مقوله زیرا.  د برسان  یک مشعر را  تا  به آن وحدت  ای بکار گرفته نشده است بدیهه  هیچ
به که  شاید در بدیهه داده شود  را آنچه  صرفا  آن  توسطآن هیچ مشعری داده نمیشود ، و  از طریقکه  ،  است

 .  یم تفکر میآور

                                                           
1
 [The four paragraphs ,  "But we are here ... only in a  negative  sense"  ( p. 270 / 133 ,  below ) ,   added  in   B  . ] 

2
 [Reading ,  with  Hertenstein ,   jeder     for   jener   . ] 

3
 [Reading ,  with  Rosenkranz ,   kategorie     for   kategorien   . ] 
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شکل  بدین ترتیبمینامیم ،  آنگاه چون   ( phenomena ) 1 همزمان ، اگر بعضی از مشعرات ، مانند مظاهر را ،  اقالم حسی 
دومی  را  ،  در رابطه   آنکه  مااشاره دارد بر ه ایم  ،  این تمیز متمایز کردبدیهه آنها را از طبیعتی  که به ذاتشان متعلق است ، 

،  یا چیزهای ممکن  دیگری را ،  که مشعرات حواس ما نبوده  میآوریمبه بدیهه ن آنطوربا طبیعت خودشان ، هرچند که آنها را 
نوان  بلکه تنها در مقام مشعرات  صرفا  توسط ادراک  به تفکر آمده اند ،  در  نقطه مقابل اولی قرار داده  ،  و با اینکار به آنها ع

معنایی   آیا مفاهیم بحت ادراک در رابطه با این دومیکه  ،  میآیدآنگاه این سؤال پیش .  میدهیم  ( noumena )   2اقالم  ذکائی 
 3  .برای شناخت آنها باشند  بتوانند راهی  صورتدارند ،  تا بدین 

ادراک ، هنگامیکه  در .  د شو  سوء  فهم های جدی موجبیم  که میتواند برخوردابهامی   به، بهرحال  در همان ابتدای امر 
مینامد ،  همزمان ، جدا از آن رابطه ، منابی از یک مشعر در ذات خویش را هم  صرف مشعری را پدیده[   معّین ] رابطه ای 

و از آنجاییکه  .  به  تشکیل مفاهیم از چنین مشعراتی  است که قادر خود را چنین به نیابت میآوردشکل میدهد ، و با اینکار 
این   از طریق الاقل   ستمیبای  ذاتد که این مشعر به میکن هم تصوربغیر از مقوالت نمیدهد ،  چنین   ادراک هیچ مفهومی

ذکائی ، یعنی ،   فقرهاز  یک   معّین نا  تماما  به ضاللت  معامله  با  مفهومی   میافتد بدین ترتیبمفاهیم  بحت به تفکر بیاید ،  و 
خالصا   ] بشکلی   ه شدنشناخت اجازه ی  که  فقره ااز   معّین ،  بمثابه  مفهومی  ما شعور حسیاز  خارجعام   طورچیزی ب از

   . د  میدهتوسط  ادراک  را  [  ذکائی 

شکل  بدیهه آن کنار   لذاباشد ،  و   یست،  چیزی  تا آنجا که  مشعری برای  بدیهه حسی ن"    noumenon ذات " منظور از  اگر
غیر حسی باشد ،  برای بدیهه ای  اما اگر درک از آن یک مشعر .   یسلبدر معنایی است " ذات " این  گذاشته شود ،  آنگاه 

یم  ،  و از آن شته باشما در تملک دا نیست که چیزی آنفرض کرده ایم ، یعنی ، ذکائی ،  که پیش آنگاه شکلی خاص برای بدیهه 
 . ایجابیدر معنای   است"  ذات " این همان  .  حتی امکان را فهمید نمیتوان 

بدون این ارجاع به  ست، یعنی ،  در باب چیزهایی که ادراک میبای  استی سلبتعالیم  ذات  درمعنای   مشابها  تعالیم شعور حسی  
که  آگاه استهمزمان ادراک بخوبی .  بلکه چیزها در ذاتشان   بنابراین نه صرفا   بمنزله مظاهر  نوع بدیهه ما به تفکر بیاورد ،

چون مقوالت تنها در رابطه  .  نیستبا چنین نگاهی به چیزها ، یعنی جدا از نوع بدیهه ما ،  قادر به هیچ استفاده ای از مقوالت 
مفاهیم ،  پیشاتجربیعام  اتصال  سطتو  ،میتوانند  با وحدت بدیهه در مکان و زمان معنا دارند ؛  و حتی همین وحدت را آنها

، و  دقرار نیست یافت شوی که این وحدت زمان موارددر .  مکان و زمان   صرف  idealityکمالیت بخاطر  فقط  ،  ندکنمعّین 
تعیین د ؛  زیرا آنگاه هیچ وسیله ای برای ناپدید میشو تماما  ،  و در واقع کل معنای مقوالت ،   یتوظیف هردر مورد  ذات ،   تا  نتیج
به ارجاع دهم فقط الزم است که خواننده را   ن مورددر ای  . خیریا  هستندممکن با مقوالت  هماهنگ یکه آیا چیزها  نداریم این

امکان یک چیز هرگز نمیتواند     4. ضمیمه فصل قبل گفتم   "مالحظه عام در نظام اصول  "بخش   فتتاحیهآنچه که در جمالت ا
.   متناظر ای بدیهه پشتیبانی آن توسط  از طریقثابت شود ،  بلکه تنها   با خود در تضاد نیست اشاینکه مفهوم  ا  ازصرف

غیر  آنگاه میباید یک بدیهه  بکار ببندیم ،   میآیندبنابراین اگر سعی کنیم که مقوالت را در مورد مشعراتی که مظهر به حساب ن
از بدیهه ،   یاما چون ، چنین نوع.   ایجابیمعنای  در  یک  ذاتخواهد شد  آن مشعر  بدین ترتیبکنیم ،  و  را مسلم فرضحسی 

  فراتر ازنتیجه این میشود که توظیف مقوالت هرگز نمیتواند  د ، تشکیل نمیدهقوه دانش ما هیچ بخشی را در بدیهه ذکائی ، 
میتوانند  همچنیندر تناظر با اقالم حسی ؛    قابل درک اقالم  هستند بدون شک ، در واقع ،  .  د کن پیداگسترش   مشعرات تجربه

قوه  حسی بدیهه ما هیچگونه ارتباطی  نداشته باشد ؛  اما مفاهیم ادراک ما ، که قالب با آنها که   وجود داشته باشند قابل درکاقالم 
    آنچه را که ،  دلیلبه این .  د بکار گرفته شوندر مورد آنها  نمیتوانندبهیچوجه   ، های صرف تفکر در مورد بدیهه حسی هستند

 .شود  درک سلبیمعنای یک تنها در   ستمینامیم  میبای"  ذات " 

 از طریقچون .  هیچ مشعری باقی نمیماند  ازحذف کنیم ، هیچ دانشی از دانش تجریبی را (  مقوالت  از طریق)  یتفکر ره اگر
برای  [  خود بخود]  هستما درون در   شعور حسی تعلق به،  و این واقعیت که این  میآیدبه تفکر ن بالکل هیچ چیز صرف بدیهه

قالب تفکر  را کنار بگذاریم ،  ای اما اگر ، از سوی دیگر ،  هر بدیهه.  د شومنجر به رابطه ای با هیچ مشعری نمیچنین منابی 
مقوالت  دامنه ای وسیعتر از بدیهه  نتیجتا  .  بدیهه ای ممکن  تشعب،  شکل تعیین یک مشعر برای  یعنی  - میماندهنوز باقی 

 در آنکه  (  5شعور حسی ) شکل خاصی آن بدون توجه به  ،  میآورندحسی دارند ، زیرا  آنها  مشعرات بطور عام را به تفکر 
که چنین مشعراتی  گفتچون نمیتوان .  ند کننمیمعّین مشعرات را از وسیعتر  ای  حیطه از این راه اما آنها .  میتوانند داده شوند 
   .یم را نداراین کار  وجه حقبهیچما و   بغیر از حسی ؛   امکان نوع دیگری از بدیهه پیش فرضبدون  میتوانند داده شوند ، 

ل متصو همزمان   بدون  تناقض بوده نوزهاگر واقعیت عینی  یک مفهوم نتواند بهیچ شکلی دانسته شود ،  در حالیکه آن مفهوم 
شوند ، آنگاه  چنین مفهومی را مریب  میهستند که توسط این محدود  داده شدهمفاهیمی  در بر گیرندهبا شکل های دیگر دانش که 

problematic   مفهوم  یک  ذات  .  میناممnoumenon  -   یعنی ،  چیزی که قرار نیست بمنزله مشعر حواس به تفکر بیاید بلکه
حسی شعور  دربارهچون  .  ناقض نیست متبهیچوجه   -یک ادراک بحت  منحصرا  از طریقبمنزله چیزی در ذات خویش ،  

تا مانع گسترش بدیهه حسی به    است ، ضروریبعالوه ، مفهوم یک  ذات  .  تنها نوع ممکن بدیهه است این یم که نمیتوانیم بگوی

                                                           
1
 [Sinnenwesen . ] 

2
 [Verstandeswesen . ] 

3
 [eine  Erkenntnisart  derselben . ] 

4
 [Above ,  p.  252 /  125 . ] 

5
 [Reading ,  with  Erdmann ,   die  Sinnlichkeit     for   der  Sinnlichkeit   . ] 
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صدق  شانکه این در مورد   1بقیه چیزها ، .  اعتبار عینی دانش حسی را محدود کند  بدین ترتیب، و  شودچیزها در ذاتشان 
هر چیزی که ادراک   اخود را ب عرصه اه شود که این دانش  نمیتواند  نامیده میشوند ،  تا نشان د   noumenaد ، ذات ها  نمیکن

که چگونه چنین ذات هایی  میتوانند ممکن باشند ،   ستیمهموضوع فهم این  ناتوان ازما  با اینحالاما .  د بگستران  میآوردبه تفکر 
مریبا      که یعنی ، ما دارای ادراکی هستیم .  تهی میماند   برای ما  دشومی دهکه ورای دنیای مظاهر گستر عرصه ایو 

problematically  که   ،نیستیم یک بدیهه ممکن  ازمفهومی  در واقع  نه حتی  یهه ای ،اما  دارای هیچ بد ،  مییابد بیشتر توسعه
ورای    assertoricallyمؤکدا   ادراک بتواند  بکمکش شعور حسی بتوانند داده شوند ،  و  عرصهاز  بیرونآن مشعرات  از طریق

نقش لجام زدن  به ادعاهای   بامحدود کننده ،  صرفا   ی استمفهوم یک  ذات  بنابراین مفهوم  .بخدمت گرفته شود  عرصهن آ
است به  تحدید شعور  لزمنیست  ؛  م  دلبخواه  یاختراع  در عین حال.   داردی سابتوظیف شعور حسی ؛  و بدین خاطر تنها 

  . کند  تأکیدشعور حسی    عرصهورای    مثبتگرچه نمیتواند هیچ چیزی را   حسی ،

  2است ،  مقبولدر معنای مثبت بسیار نا  لذا، و دنیا  به دنیای  حواس و دنیای ادراک ،    ها و ذات ها تقسیم مشعرات به  پدیده 
،  دهشمعّین  برای مفاهیم  نوع  دوم نمیتواند هیچ مشعری   زیرا  . مشروع و ذکائی  مطمئنا     حسی به   تقسیم مفاهیم هرچند که 

، که که مقوالت ما  تصور کردقابل اگر حواس را رها کنیم ، چگونه میتوان .   دارند اعتبار عینی بطور تا  نمیتوان گفت کهو نتیج
آنها با یک مشعر چیزی بیشتر  رابطهبرای  کنند ، زیرابداللت چیزی بر  میباید، هنوز برای  ذات ها هستند   تنها مفاهیم باقیمانده

، اگر   با اینحال.  بکار روند بتوانند  اشکه در مورد  بدیهه ممکن ، یک ،  بعالوهیعنی ،   -وحدت تفکر الزم است   ا  از صرف
بلکه  بخاطر تحدید شعور حسی  غیر قابل  ،  بودهنه تنها پذیرفتنی مریب  گرفته شود ،  صرفا    یمعنای درمفهوم یک ذات 
قابل مشعر یک نیست ، یعنی ،  خاصمشعر [  ینوع ]یک ذات  برای ادراک ما   نصورتآاما در   .ست ه نیز صرفنظر کردن

چون ما نمیتوانیم  بهیچوجه برای  . خود یک معضل است   باشدتعلق داشته ن ایتواند ب به اش ادراک که[  از نوع] ؛  آن  درک
 از راهبلکه   مقوالت ، از طریقنه با استدالل صرف منطقی   را ،اش مشعر  دمیبای  که یم به نیابت بیاورخود امکان ادراکی را 

 ی ؛ سلب است بسطی   ، دبدست میآور مفهوم  یک ذات  طریق آنچه که ادراک از . بشناسد   غیر حسی ، ای در بدیهه  بدیهه
 ذات نام   با اطالق محدود میکند  خودآن بلکه برعکس ،  شعور حسی را    ؛  یستن  یعنی ، ادراک  توسط شعور حسی محدود

که بر این اساس   د ،گذارمی دحخود نیز برای اما با اینکار همزمان  ( . چیزها نه بمنزله مظاهر ) چیزها در ذاتشان به  ها 
عنوان چیزی  تحت میباید آنها را  نتیجتا  و اینکه   بشناسد ،   مقوالتهیچکدام از تواند بکمک هیچیک از این ذات ها را نمی

   .به تفکر بیاورد  ناشناخته 

  با  متفاوت  را با معنایی کامال   intelligiblis     و     a mundus  sensibilisت  ا، عبار که  دیده ام در نوشته های فالسفه جدید
،  کاربردبق این مطا .  به یک بازی پوچ با کلمات د صرفا  شومی ، اما منجر شدهمعنایی که بسادگی درک   -بکار برده اند قدیمیها 
در تطابق با  شان اتصال  مادامیکهو   ، دنیای حواس ، میآیندند که حاصل جمع مظاهر را ، مادامیکه به بدیهه مفید دیدعده ای 

از نوع   میآموزد ، را  پر ستاره  آسمان رصد صرفا  که  ، ی مراقب  3 نجوم  .دنیای ادراک بنامند ید ، بیاقوانین ادراک به تفکر 
از نوع دوم   ، قوانین جاذبه نیوتون اساس یا بر  نظام کپرنیکی ،  بر اساس تعلیمات، از سوی دیگر ،  نجوم نظری    ؛ استاول 

 رفتن طفره   اشکه هدف ؛   سفسطه آمیز است یحیلت صرفا    کلمات شاما اینگونه پیچ.  قابل درک   دنیای از نوع  ، یعنی ،
گرفته  کاربدر باب مظاهر   ، براستی ، ادراک و استدالل.  دمان برای راحتی خو  آن عنایتغییر م توسط  سخت یاز سؤال است

    وقتیکه مشعر یک پدیده نیست دارند ،  آنها توظیف دیگری هم   آیا که این است  ی که میباید پاسخ داده شود؛  اما سؤال میشوند
 میآیدقابل درک به تفکر  صرفا  بصورت هنگامیکه  ،  گرفته شدهکه مشعر دوم است  معنایاین  در؛  و  (یعنی ، یک ذات است ) 

که آیا عالوه بر توظیف تجریبی   بنابراین ، این استسؤال ، .  به حواس  و نه ، شود میبه ادراک داده  فقط که ، بعبارت دیگر ، 
 ذات   با د که  میبای ،  هستمتخطی نیز ممکن  یتوظیف   -حتی در معنای نیوتونی ساختار عالم  اش عالوه بر توظیف   -ادراک 

  .یم ه ادادمنفی   پاسخ به این سؤال ما .  بمنزله یک مشعر سر و کار داشته باشد 

 

 

 

a      بجای عبارت  ست ،نبایmundus  intelligibilis      از عبارت" an  intellectual  world "     ، ات بیینت ه درچنانچاستفاده کنیم
آن   sensuous  .4حسی   یا  باشند   intellectualذکائی      چون تنها شکل های  دانش هستند  که میتوانند  .آلمانی معمول است 

  و   intelligibleقابل درک     (  به گوش برسد ناهنجار قدر هم  هر )  ستمیبای شود ب  بدیههنوعی میتواند مشعر تنها  چیزی که 
 [ a  پایان زیر نویس]    5  .رد یگ  نام sensible   قابل حس    یا 

 

                                                           
1
 [Reading ,  with  Erdmann ,   die  übrigen     for   das   übrige   . ] 

2
 ["in  the  positive  sense"     added  in   B  . ] 

3
 [Transposing ,  with  Wille ,   theoretische   and   kontemplative . ] 

4
 [intellektuell ,  oder   sensitiv  . ] 

5
 [intelligibel    oder   sensibel  . ] 
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آنطور که هستند   مشعرات را و ادراک  نیابت میکنند ،   مشعرات را آنطور که ظاهر میشوند  حواسبنابراین ،  وقتیکه میگوییم 
 ستشود ،  یعنی که مشعرات میبایگرفته  عبارات معنای تجریبی درصرفا  ، نه در معنای متخطی ،  بلکه  ستدوم میبای عبارت، 

 مجزا که بتوانند  آنطور و نه  با یکدیگر ،   تام  یبینابین مظاهر در اتصال بمنزله  ، یعنی ،  ندبیاینیابت به بمنزله مشعرات تجربه 
مشعرات ادراک بحت   اینگونه.   مشعرات ادراک بحت  بمنزله، ( هر حسی  با لذاو ) ممکن  با تجربه شاناز رابطه باشند 

اصوال    1استثنایی  یا   دانش متخطی چنین ند ؛  هرگز نمیتوانیم حتی بدانیم که آیا  یکد مانخواههمواره برای ما ناشناخته باقی 
.  د ما میآیی عادمقوالت  تحتکه   باشد همان نوع از دانش اگر قرار است نه  الاقل  - یا خیر ممکن استطی وشرهیچ تحت 
وقتی آنها را  . ند گمارده شوبکار   هم در التزام که   کنند معّین تنها وقتی میتوانند مشعرات را   در ما ، و شعور حسی ،   ادراک

 که شد   خواهند در هر دو صورت ،  منابهایی  -ها بدیهه   بدون یا مفاهیم   بدون مفاهیم ،  داریم آنگاه بدیهه ها جدا کنیم ، 
  . ریم گیبکار ب  یمعّینمشعر  هیچ آنها را در باب  یم نمیتوان

 از او بخواهید  متخطی مقوالت  شک دارد ،  صرفا   همه این توضیحات ، هنوز کسی  در مورد  رها کردن  توظیف ، پس ازاگر 
کار  سر و  تنها با چیزیاز آنجاییکه چون  تر نمیبرد ، فرا  تحلیلی ، ادراک را حکمیک .  ترکیبی بسازد  حکمیک از آنها که 

یا اینکه صرفا     رابطه ای با مشعرات دارد ، ذاتا    که آیا این مفهومکند معّین نمیتواند قبل در مفهوم به تفکر آمده ،  از دارد که 
در توظیف ] ادراک .  تواند داده شود میمشعر یک  در آن جدایی کامل از شکلی که با  -وحدت تفکر بطور عام   داللت دارد بر

بکار میرود  اشدر مورد   و هیچ کاری به آن مشعری که مفهوم  تن آنچه که در مفهوم است ؛شناخد به میپردازتنها [  دتحلیلی خو
 وجود داردهر آنچه که وجود دارد ، " ،  مثال   ، د کر سعی متخطی آشکاراترکیبی و یک اصل  با میبایست بنابراین.  ندارد 

، وجود دارد دیگر  یبصورت معلولی از چیز  هر چیز محتمل"   ،  یا " در آن  مالزمی تعّین  یا بصورت ،  بصورت جوهر
نه در ،  ستوقتیکه مفاهیم میبای  بدست بیاورد ،ترکیبی را  احکامادراک میتواند این از کجا اما میپرسم  " .   یشخو یعنی ، علت
، که همواره کجاست بکار روند  ؟   آن چیز سوم (  ها ذات)  شانبلکه در باب چیزها در ذات   با تجربه ممکن ، درابطه خو

با یکدیگر ندارند  در (  تحلیلی) ، مفاهیمی که هیچگونه  قرابت منطقی  ا وساطت اشتا ب  ،است برای یک قضیه ترکیبی الزم 
نمیتواند نشان داده   همبحتی   حتی امکان چنین  تصریح هیچ ، که  نمیشود ،  ثابتهرگز  حکم آنهم قرار بگیرند ؟   اتصال با

بنابراین مفهوم    .و غیر حسی   بحت قضاوت  از   خروج  کامل با اینکارو  به  توظیف تجریبی ادراک ،   توسلبدون  ،  شود
یم  قادر نیستچون ما .  غایب است  د نکند تنفیذ آنرا ممکن نبتوانکه   کلیه اصولیدر  بکلی   قابل درک صرفا  و  مشعرات بحت

 یمانند مکانب تفکر مریب که جایی برای آنها باز میکند ،  . ی بتوانند داده شوند قابل درکچنین مشعرات در آن که   ی پیدا کنیمشکل
مشعر دیگری از دانش هیچ  آشکار کننده  یا   حاوی  بدون آنکه خود ،  خدمت میکندتحدید اصول تجریبی   برایتنها  خالی ، 
 .    باشد   آن اصول هحیط ورای

 

  

                                                           
1
 [Vaihinger  reads     aussersinnliche   for   ausserordentliche . ] 
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APPENDIX 

The   Amphiboly   Of  Concepts  Of  Reflection  

 

 ضمیمه
 

  تأمل  مفاهیم دوپهلویی
1
 

 
 

Arising  From  The  Confusion  Of  The  Empirical  With  The 
Transcendental  Employment  Of  Understanding  

 

   آن متخطی توظیف  بکمکتوظیف تجریبی ادراک    سردرگمی از  رهایی

 

 

تی از ذهن وضعیآن  اما   ندارد ، از آنهامفاهیم مستقیم  اشتقاقکاری با خود مشعرات از دید    Reflection ( reflexio )  2تأمل 
قادر به   تحت آنها[  تنها ] میکنیم  که   subjective   غیرعینیاست که در آن ما برای نخستین بار اقدام به کشف آن شروط  

 از راهو تنها  مختلف دانش ما ؛  مصادری داده شده با منابهاعبارت است از آگاهی ذکائی از رابطه   .رسیدن به مفاهیم هستیم 
یمان ، منابهاپیش از بررسی بیشتر .  شود معّین  بطور صحیح میتوانددانش با یکدیگر  مصادر ابطهرکه   استچنین آگاهی ذکائی 

آیا ادراک است و یا   بیکدیگر متصل میگردند ؟  منابهادر کدامیک از قوای شناخت ما   :  که پرسیده شود میبایست این سؤال  3
 در شتنداریشه یا   بدلیل عادت  دنپذیرفته میشو ها  قضاوتی از بسیار ادغام یا مقایسه میشوند ؟  آنها   4  بکمکشحواس ، که 

که از ادراک  میشود، اینطور برداشت هیچیک نقادانه در پی آن نمیآیند  الاقلیا   ه ،مقدم بر آنها نبود طبع ؛  اما چون هیچ تأملی
(  صحت یک قضاوت  زمینه هایتوجه به  عطفیعنی ، )  کردن امتحان  احتیاج  به ردیمو ردر واقع در ه .  ندنشأت گرفته بود

هیچ آنگاه ،  ( مثال  ، این حکم که بین دو نقطه تنها یک خط راست وجود دارد )  باشدواسطه یقین بالچون اگر قضاوت   نیست ؛
ها ، محتاج تأمل  مقایسهکلیه  براستیو   کلیه قضاوت هابا اینحال ،     .دلیلی برای صحت آن بهتر از خود  حکم وجود ندارد 

را با قوه  منابها مقایسه  بکمک اشکه  را عملی.  ند دارکه مفاهیم داده شده به آن تعلق  یآن قوه شناخت تمیزهستند ، یعنی ،  
بدیهه حسی میباید  به یا   ادراک بحت به   تعلقدر   آیا  که میدهیم  تمیز  آن بکمکو  ،  مقابل نموده  تعلق داردآن که به  یشناخت

داشته میتوانند با یکدیگر   6ت ذهن وضعیکه مفاهیم در یک   5 آن روابطی حال.  تأمل متخطی مینامم  با یکدیگر مقایسه شوند ، 
و   inner  داخلی،   opposition   تخالفو  agreement  توافق   ،    difference و تفاوت   identityتماثل  :  از ند عبارتندباش

صحیح رابطه تعّین  ( . قالب   و  ضمونم)   determination تعّین  و     determinableقابل تعیین ، و باالخره     outer خارجی
 در  یا  شعور حسی در  -تعلق دارند به یکدیگر    یغیرعینبطور آنها کدام قوه دانش  دراین سؤال که ، به به پاسخ دارد بستگی 
   .  وریم بیاروابط  را به تفکر  میباید  در آنکه   دبرای آن شکلی دارعظیم   اهمیتقوا   بین ماچون تفاوت   . ادراک 

تعداد )   identityتماثل    7بیابیم    مفاهیم را با یکدیگر مقایسه میکنیم  تا در آنها  ما  عینی تشکیل هرگونه  قضاوتپیش از 
قضاوتهای    به امید را   difference،  تفاوت    universalقضاوتهای جامع   به امید را    (زیر یک مفهوم واحد  زیادی از منابها

  به امیدرا    opposition تخالف ،    affirmativeبه امید  قضاوتهای ایجابی   را   agreementتوافق   ، particular  ُمحّدد
                                  بنامیم مقایسهفوق را مفاهیم  مفاهیم ستکه میبای درسمیبه این دلیل ، بنظر   .غیره  ، و negativeقضاوتهای سلبی 

( conceptus  comparationis )  .  آیا  که یعنی  ، بلکه در باره  محتوای مفاهیم  ، باشدن  در باره قالب منطقی  مسئلهاگر  لیکن ،
دوگانه با   یک رابطهدارای میتوانند آنگاه چون این چیزها  ، در توافق یا تخالف ، و غیره ،  یا تفاوت هستند در تماثل ذاتا  چیزها 

به را که شکل تعلق آنها   است از این نظر آنهاتعلق  جایآنگاه ادراک ،  با   و  ند ، یعنی ، با شعور حسیباشقوه دانش ما 
از ، یعنی ، شود معّین تأمل متخطی   از طریقی داده شده  تنها میتواند منابها بینابینیروابط  دلیلین ه اب . یکدیگر تعیین میکند 

یا تفاوت  ، در توافق یا تخالف ،   تماثل هستند در   آیا چیزها . دانش  از آن دو نوع  یکیتنها رابطه آنها با [ آگاهی از ]  طریق
   متخطی تدقیقتوسط    منحصرا   بلکه قابل تعیین نیست ،  صرف  ( comparatio ) مقایسه   توسط   ماهیو غیره ،  آنا  از خود مف

                                                           
1
 [der  Reflexionsbegriffe . ] 

2
 [Überlegung . ] 

3
 [Reading ,  with  Erdmann ,   Vorstellungen     for   Vorstellung   . ] 

4
 [Reading ,  with  Erdmann ,   von     for   vor   . ] 

5
 [Reading ,  with  Hertenstein ,   Die  Verhältnisse ... sind      for   Das  Verhältnis ... sind   . ] 

6
 [in  einem  Gemütszustande . ] 

7
 [Adding ,  with  Erdmann ,   zu  treffen   . ] 
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( reflexio )  تأمل منطقی     بنابراین میتوانیم بگوییم که . ی که به آن متعلقند شناختقوه  تشخیص ، از راهlogical  reflection   
 یمبهیچوجه بحساب نمیآوری داده شده به آن متعلقند منابهاکه را که ما آن قوه دانشی  از آنجاچون  مقایسه است ؛ عمل صرف یک 
از   Transcendental  reflection  تأمل متخطی.  در ذهن ،  یکسان بحساب بیایند  شانجایگاه  از نظرهمگی ،  ستبایمی منابها، 

 بکلی لذاو   استبا یکدیگر   منابها  عینی مقایسه ه امکان زمینحاوی  ،  چون به خود مشعرات مربوط میشود ر ، سوی دیگ
متخطی  وظیفه ای است که  دقیقت  این . ند یستتعلق نمهم  واحدقوه دانش یک آنها حتی به  در واقع  1.  تأمل اولنوع  با  متفاوت
به   میپردازیم اکنون.   دداشته باش یتمعافادعای واند نمیت بکند خواهد قضاوتی پیشاتجربی در مورد چیزها بکه  ی کس رهاز آن 
 . ه ایم یافت  ی ادراکواقعکار  تعیین  برای   کم فروغی نه چراغو با اینکار   ،آن 

 

      Difference  تفاوت   و   Identityتماثل    .1

،  آنگاه  ( qualitas  et  quantitas ) داخلیات تعّینبا همان   اما همواره د شوبه ما داده  وهلهچندین اگر یک مشعر در 
                   خواهد بود ،  تنها یک چیز  همواره همان چیز واحد د ، بیای حساببمشعر ادراک بحت یک اگر بمنزله 

( numerica  identitas )  حتی اگر  ما کاری به مقایسه مفاهیم نخواهیم داشت ؛ آنگاه اما اگر مظهر باشد ،  . ، نه چند تا
کافی  هنوز زمینهزمان واحد یک ه با مفاهیم وجود نداشته باشد ، تفاوت موقعیت مکانی  در در رابط بالکل هیچ تفاوتی

 نابراین در مورد  دو قطرهب  .آن مشعر است ، یعنی ، آن مشعر حواس  ( numerical  difference )برای تفاوت عددی  
در   همزمان این واقعیت که آنها  صرف،  و  کرده چشم پوشی ( کمی و کیفی )  داخلیآب میتوانیم از هرگونه تفاوت 

الیب نیتز  .  بدانیم   متفاوت  آنها را از نظر عددی  که  میشود کافی آمده اند  دلیل به بدیههمختلف  موقعیت مکانیدو 
  مشعرات ادراک بحت ، یعنی ،  مورد  قابل درک هادر  همینطورو  ،  شان گرفتچیزها در ذات   عنوانبمظاهر را  

  راجع بهآن فرض با و  ، ( د نامیهم   پدیده  ،  آنهای ما از منابها خصوصیت نا روشن بخاطر او آنها را گرچه ، ) 
. نیست  یمطمئنا   ایراد  ( principium  identitatis  indiscernibilium )چیزهای غیر قابل تمیز   او در باباصل تماثل 

بلکه تنها تجریبی ، کثرت  بحت نبوده در رابطه با آنها که توظیف ادراک  چون آنها مشعرات شعور حسی هستند ،  اما 
چون یک بخش از مکان ، .   خارجی مظاهرمکان ، شرط  خود توسط به ما داده شده اند و تفاوت عددی از پیش 

و درست بهمین دلیل بخشی است  ی قرار دارد ، مشابه و معادل با بخش دیگر ، بازهم  در خارج دیگر بکلیهرچند 
همینطور است در مورد چیزهایی که .  مکانی بزرگتر را میسازد همراه آن متفاوت ، که اگر به آن افزوده شود 

  .  باشند   از دیگر نظرها  هر قدر هم  متشابه  و متساوی وجود دارند ،  های متفاوت مکان موقعیتهمزمان در 

      Opposition  تخالف و       Agreementتوافق  .2
 

 حسبین واقعیت ها نمیتواند  تخالفی،  هیچ  ( realitas  noumenon )د  بیایتنها توسط ادراک بحت به نیابت اگر واقعیت 
یکدیگر را خنثی کرده   اثرات، ادغام میشوند  واحد  چیز  ، وقتی در یک که ن نوع آد ، یعنی ، هیچ رابطه ای از شو
اجازه مطمئنا    ( realitas  phaenomenon )از سوی دیگر ،  چیز واقعی در مظهر  . ند بگیر  0 = 3 - 3 شکلی مانندو 

دیگری را از آن  اثری واحد ادغام میشوند ، یکی از آنها تماما  یا بخشا  چیزوقتی این واقعیت ها در   . دمیدهرا  تخالف
ت خالف جذب یا دفع ایکه نقطه ای را در جهمادام  ،  راستایی واحددر  ی محرک دو نیرو همچنانکه   ، بین میبرد
 . خنثی میکند  را   درد  که  یلذت یا   میکنند  ،

       
   Outer     خارجی  و   Inner   داخلی  .3

 
 اش تا جاییکه به وجود)  بالکل که هیچگونه رابطه ای ستا داخلیآن چیزی  تنهااز ادراک بحت   مشعریک در 

   substantia  phaenoumenon  پدیده جوهری در مورد  .با هیچ چیز متفاوت با خود نداشته باشد ( مربوط میشود 
 ساختهتماما  از روابط صرف   خود، و  بودهن  چیزی جز روابط اش داخلیات تعّین در مکان  کامال  برعکس است ؛ 

 یاکه  فعال هستند آگاه میشویم ،  مکان و آن مکان ایندر نیروهاییکه  از طریق ما از جوهر در مکان  تنها  .شده است 
با هیچ ( .  دافعه و غیرقابل نفوذ بودن )  ندرا مانع میشونفوذ آنها  یا ، ( جاذبه )  میکشند اش سویرا باشیاء دیگر 

از سوی   .ظاهر گشته و ما آن را ماده مینامیم  آشنایی نداریم مفهوم جوهر که در مکان تشکیل دهنده دیگر  اصیتخ
آن  داخلیواقعیت  که با   باشد  ییقوا و   داخلیات تعّیندارای باید   مشعر ادراک بحت ، هر جوهری منزلهب دیگر ، 
در تفکر   میتوانیم  به ما ارائه میکند داخلییکه حس هایجز آن دیگری را  داخلیاما  چه حوادث   .د دارن همخوانی

  که بدین خاطر الیب نیتز ، .   تفکیر  یا مشابه  و باشند   thinking  2تفکیر  یک   یا خود ستریم ؟  آنها میبایبپذی
 ای رابطه دال  بر  که میتوانست  هر چیزی را ،  آنها خود از تصورشیوه  بخاطر ،  میآوردبحساب   ذات جوهر را 
و با اینکار همه آنها ، حتی عناصر  را ،   compositionتألیف    باشد  از آنان جدا کرد ، بنابراین ، از جمله ،  خارجی

 .  MONADS  وجودذرات  ،   در یک کالم  ، تبدیل نمود انابة  به موضوعاتی ساده با قدرت های،  را متشکله ماده

    

                                                           
1
 [Reading ,  with  Vaihinger ,   ersteren     for   letzteren   . ] 

2
 [ein  Denken . ] 
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 Formقالب      و     Matter  مضمون  .4
 

 [ مضمون ] اولی . هر توظیف ادراک  درگیرند باشدنی ان جدا که اینقدردیگر هستند ،  ل تأم رمفهوم زیر بنای هاین دو 
در معنای متخطی ، جدا از   همهر دو   -  آنتعّین  [ قالب ] و دومی  دهنده چیز قابل تعیین بطور عام است ،  نشان

  جامع را به "  مضمون "   عنوانپیش از این  منطقیون .   اشتعیین  شکلو از داده شده است که همه تفاوتها در آنچه 
universal    را  مضمون منطقی    شده  داده  ماهیمیتوان  مف ی حکمدر هر .   صخاتفاوتی به   را" قالب " و میدادند

در هر وجودی ،  .  حکم را قالب  (  رابطافعال  توسط ) و رابطه آنها  ، نامید ( یعنی ، مضمون برای قضاوت ) 
بصورت یک چیز ادغام شده اند ،  قالب  در آن ی که آنهاشکل ، مضمون هستند   ( essentialia ) اش عناصر متشکله 

نفی  ) اش، و محدودیت  یامکان هر بعنوان مضمون   حدودنامهمچنین در مورد چیزها بطور عام ، واقعیت  .  مضمون
ادراک ، برای . تمیز داده میشود  مفاهیم متخطی   چیز از چیزهای دیگر بر طبقبعنوان قالب که توسط آن یک ( آن 

نتیجتا  در .  در مفهوم  الاقلکه چیزی ابتدا داده شود ،  دارد  نیاز  د ،کن معّین چیزی را بطور قاطع هر اینکه بتواند 
 ،  دکررا  فرض   ( monads )الیب نیتز ابتدا چیزها   بر قالب ؛  و به این دلیل است مفهوم ادراک بحت  مضمون مقدم

یعنی ،  )  وضعیت هایشانو جمهور   خارجیاساس رابطه این تا اینکه بعدا   بر   ،انابة  برای را در آنها قدرتیو 
  - آنها فیمابین  اتتعّین  رابطه جوهرها  و دومی از راه اتصال طریقاولی از   -و زمان   مکان . د کنرا بنا ( منابها 

الزاما   که   آن شکلی است،  در واقع ، این .  ممکن گردیدند   ، عواقبو  زمینه ها  منزلهب گاه ، بنابراین با این دید
 ذاتشانات چیزها در تعّین و زمان   مکان که و اگر  ، متوجه مشعرات شود بیواسطه میتوانستاگر ادراک بحت  ،میشد 
بصورت مظاهر تعیین میکنیم ،   که در آنها مشعرات را صرفا    ند ،باش ای فقط بدیهه های حسی آنهااگر اما . بودند می

؛  ( حس ها ) بر هر مضمونی  است مقدم  ( شعور حسی   subjective غیرعینی صیصه بمنزله خ)  قالب بدیهه آنگاه 
چیزی هستند که تجربه را اصوال   براستیه داده های تجربه ،  و کلیو پیش از  میآیندهمه مظاهر  مقدم بر و زمان  مکان

به تفکر  امکان آنها   و تعیین کننده  در ذاتشان بر چیزها  قالب را  مقدم  تحمل اینکه  ذهن گرافالسفه   . ند کنممکن می
 ،  میآوریم به بدیهه   هستند حقیقتا   آنطور که ما چیزها را  این فرض که اب  بحق  کامال   یایراد  -ند رندا بیاورند 
که بطور پیشاتجربی در  کامال  خاص است ،  ی غیرعین  شرط یک  بدیهه حسی  اما چون.   مبهم  مناب با  هرچند

تا   کهاینو  ،   شدهداده  مستقال    که قالب  میگیریمنتیجه  ،  هستی آن  جذرقالب   بمنزله  ، ادراک حسی رشالوده  ه
            بعنوان شالوده  خدمت کردن که برعکس بخاطر (  1  ظاهر میشوند  که  چیزهاخود یا )  است مضمون اینجا
 پیش فرض میکند  اش امکان خود (  یم کرده بودرف را دنبال صهمانطور که میباید حکم میکردیم اگر که مفاهیم ) 

      . اندکه از پیش داده شده  را (  زمان و مکان )  قالبی  ای بدیهه

 

 
 
 
 

 
Note  To  The  Amphiboly  Of Concepts  Of  Reflection  

 
  أملمفاهیم  ت دوپهلویی  مالحظه ای در

 

 

جایگاه متخطی آن  در نظر میگیریم ،  چه در شعور حسی و چه در ادراک بحت  جایی را که برای یک مفهوم ، اجازه دهید 
و   برحسب تفاوت در استعمال آن ، مفهوم هر به  متعلق گاهتصمیم درباره جای بنابراین.   transcendental  location نامم ب

  یآن قوه شناخت تشخیص جهت ،  این تعالیم  . متخطیاست ی بحثبر طبق قواعد ،  این جایگاه برای کلیه مفاهیم تعّین  دستورالعمل
و   ادراک بحت  جلی زیر  توظیف  برابردر   مطمئن  استی حراست به آن تعلق دارند ،  بدرستی در هر مورد مفاهیم    که

یک   ندقرار میگیر از اقالم دانش   تعداد زیادی  که تحت آن را  ،  عنوانی ، هر یهر مفهوم میتوانیم  . ضالل ناشی از آن 
  و نامعلم  که ارسطو ،   logical  topicمنطقی   بحث  ستبنا شده ا شالوده این بر .  بنامیم   logical  locationمنطقی   جایگاه
و ،  تفکرات داده شدهعناوین  یا   تحت  مطلب مورد بحثبرای   جای شایسته   یافتن جهت  استفاده کننداز آن میتوانند  یبانخط

 .  ند بپردازسخنوری   یا   مناقشه به  آن  در باره یق دق یظاهر با ،  سپس 

تمیز داده از مقوالت آنها  ،  یستن  تمیزو  مقایسهغیر از چهار عنوان ذکر شده  برای چیزی حاوی متخطی ، برعکس ،  بحثم
بلکه تنها  ، ( کمیت و کیفیت ) ارائه نمیکنند  را تشکیل میدهد اشمفهوم  آنچه کهر طبق که مشعر را ب واقعیتاین  بکمک ند میشو

پیش از هر   مقایسهاین  اما  .  اشپیچیدگی   تمامدر  ،  مفهوم چیزها بر است که  مقدم  منابها مقایسه توضیح خدمت میکنند برای
آیا  ، یعنی ، به آن متعلقند   ندمیگیری چیزها  که مورد مقایسه قرار منابها که تعیین محلی  تأمل دارد ، یعنی ، یک به  نیاز چیز

 .داده شده اند   توسط شعور حسی در مظهر یا  به تفکر آمده اند آنها توسط ادراک بحت 

                                                           
1
 [Reading ,   with  4 th  edition ,   erscheinen     for   erschienen   . ] 
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زحمتی برای تعیین قوه ای که به آن متعلقند بدهند ، یعنی ،   بدون آنکه به ما  میتوانند بطور منطقی با هم مقایسه شوندمفاهیم 
مشعرات  سویب با این مفاهیم   اما اگر بخواهیم.  یا پدیده برای شعور حسی  اینکه آیا مشعرات آنها ذات برای ادراک هستند ، 

  قوه شناخت  کدام مشعرات برای قرار است   که  تا معلوم شود  تأمل متخطی ، به  شویممتوسل ابتدا   ستیم ، میبایبروپیش 
 با  بسیار نامطمئن است ،  استفاده از این مفاهیم  در غیاب چنین تأملی ، . آیا برای ادراک بحت یا برای شعور حسی   ند ،باش

              متخطی دوپهلوییو بر چیزی بهتر از د تشخیص بدهایجاد به اصطالح اصول ترکیبی ، که استدالل نقادانه نمیتواند 
transcendental  amphiboly   مظهر   با  مشعری از ادراک بحت ط خل ، مبتنی نیستند ، یعنی . 

برای  ذکائیالیب نیتز  یک نظام عالیجناب   ،  مفاهیم تأمل دوپهلویی ناشی از ضالل  تا  و نتیج متخطی ،  بحثمچنین ن فقدابا 
 صرفا    مقایسه کلیه مشعرات  توسط  چیزها داخلیکه میتواند در مورد طبیعت معتقد گردید  او تر صحیحیا   کرد ، پا بر را  دنیا
د دارمفاهیم تأمل این برتری غیرمنتظره را ما برای  جدول . د کن، کسب دانش  اشتفکرات   1 مفروز ی قالبمفاهیم  باو  ادراک با

که  تفکر را ، نحوه عجیب ین او همزمان زمینه اصلی  ،  میدهدقرار  مادر مقابل چشمان همه خصایص ممیز  نظام او را  که 
جز نیافت  ی هایتفاوت و طبیعتا    د ،مقایسه کر مفاهیم بکمک تنهارا  ها چیز هکلیاو  .   متکی نبود  فهمبر چیزی جز سوء  براستی
با را  شان خود تفاوتهای،  که  را شروط بدیهه حسی . را از یکدیگر تمیز میدهد  خویشمفاهیم بحت  آنها ادراک بکمک آنچه که 

.  مجزا برای منابها  شائیبود ، نه منانابة  ازمبهم  ی،  شعور حسی برای او فقط شکل ندانست جذری، او چیزی  ندخود حمل میکن
 ازچنین نیابتی براستی ، همانطور که او تشخیص داد ، در قالب منطقی .   چیزها در ذاتشانبود برای او ، مناب  از دیدمظهر ، 

  وارد را   منابهای همراه از ناخالصیی نوع دانش توسط ادراک متفاوت است ، زیرا ،  بخاطر فقدان معمول تحلیل در آن ، 
 الیب نیتز ،  ه ذکائی شدمظاهر   در یک کالم ، . که  ادراک میداند چطور از آن  جدا شود  یک ناخالصی  د ،کنمفهوم آن چیز می
، همه مفاهیم ( م داشته باشچنین عبارتی را  استفاده ازاجازه اگر )  او  noogony  پساتجربیبر طبق نظام   دقیقا  شبیه الک ، 

 . یا مفاهیم انتزاعی تأمل نیستند   که چیزی جز مفاهیم تجریبی  ندآنها را چنین تعبیر نمود ، د ، یعنی دنجسمانی کرادراک را 
با   ییقادرند  قضاوت ها ،  عین تفاوت کاملدر  که در شعور حسی ،   و  در ادراک برای منابها  دو منبع   بجای جستجوی

اکتفا یکی از آنها به  تنها   از این دو مرد بزرگ یککنند ،  هر  تأمین هم در همراهی با   تنها اعتبار عینی در مورد چیزها 
 یا   سردرگمی  برای  یا گردید  آن قوه دیگر نتیجتا  عاملی.  دند دی شان واسطه با چیزها در ذات بالرابطه در و آنرا  ،  هکرد

  . د میدهکه این قوه منتخب   منابهایی دنکرمرتب 

 شان در ذات چیزها  بمثابه آنها را  ،   دکر  ادراک مقایسه لحاظ  از صرفا  با یکدیگر بنابراین  مشعرات حواس را  نیتز  الیب
تنها  دو چون در مقابل خو . د کرمقایسه   ندباش  توسط ادراک  معادل یا متفاوت قرار است  ابتدا ، او آنها را تا جاییکه .  گرفت

و  جایگاه متخطی این   قرار داده ،  را( داده شود در آن تنها جاییکه مشعر میتواند ) در بدیهه  شانو نه جایگاه   مفاهیم آنها
ناگزیر نتیجه  ، (  شانچیزها در ذات جزو جزو مظاهر بحساب بیاید یا  قرار استکه آیا مشعر ) دیده گرفته بود ارا بکلی ن مفاهیم
اعتبار   بطور عام  چیزها چیزهای غیرقابل تمیز را  که تنها در مورد مفاهیم خویش در مورد اصل تماثل  دمیبایاو که   این شد

که با اینکار به   باور کند دمیبایو   نیز گسترش دهد ،   ( mundus  phaenomenon )  مشعرات حواس اندنپوشدارد ، به 
در بمنزله چیزی  آن داخلیات تعّینیقینا  ، اگر یک قطره آب را در کلیه  . نموده است  شایان یکمک  طبیعت ازپیشرفت دانش ما 

یم که یکی با مجاز بشمرنمیتوانیم آنگاه   تمامی مفهوم یک قطره  برای همه قطرات یکسان باشد ،اگر و  م ، بشناسش اذات 
در  بلکه( تحت مفاهیم ) تنها در ادراک جایگاهش را نه آنگاه در مکان باشد ،   یمظهر   اما  اگر قطره.  د شودیگری متفاوت 

یک  . کامال  خنثی هستند  چیزها  داخلیات تعّین رابطه بافیزیکی  در   هایموقعیتو  دارد ، (  در مکان) حسی  خارجیبدیهه 
که اگر آن دو چیز  سادگیباشد ،  درست بهمان   a  محلدیگر در  معادل و مشابه با چیزی کامال  میتواند حاوی چیزی   b محل 

بمنزله مظاهر ، نه   تمایز و تکثر مشعرات را ،  دیگر ،  اضافی بدون شروط  ، محلتفاوت در .  بودند میمتفاوت بسیار درونا   
تحلیلی  ای است تنها قاعده.  نیست   قانون طبیعت به اصطالح قانون فوق  این نتیجتا  ،  .  میسازد هم بلکه الزم  فقط  ممکن

 . توسط مفاهیم صرف   قیاس چیزها  2برای 

در مورد رابطه   هرگز در تناقض منطقی با یکدیگر قرار نمیگیرند ،( بحت   مؤکداتبمنزله  ) ا  ، این اصل که واقعیتها ثانی
ی عقوا ضادچون ت.   ندارد شانچیزها در ذات   یاو   طبیعت بابدر هیچ معنایی  لیکنمفاهیم ، حکمی است کامال  صحیح ، 

ند اثرات میشوادغام  واحد یچیزوقتیکه دو واقعیت که در  ، یعنی ،   A - B = 0که    مواردی وجود دارند ؛  میآیدمطمئنا  پیش 
قرار دارد ،   مقابل چشمان ما دائما  در طبیعت    خنثی کنندهو   بازدارنده این بصورت همه جریانات  . کنند مییکدیگر را خنثی 

عمومی  براستی  مکانیک.  نامیده شوند   realitates  phaenomenaواقعیت   های پدیده ستمیبای، بدلیل وابستگی به نیروها  که ،
،  شرطی  میآوردنیروها را بحساب  جهتف در تخالزیرا    پیشاتجربی  بدهد ، ای قاعده درتجریبی این تضاد را   میتواند شرط

 بعنوان تمام را با طمطراق قضیه فوق  الیب نیتز  گرچه  جناب .   میشوددیده گرفته اکه توسط مفهوم متخطی واقعیت بکلی ن
  Leibnizian-Wolffianدر نظام  علنا  آنرا  شو اخالف جدید بهره گرفت ،  مؤکدات، اما از آن برای  نکرد ی جدید اعالناصل

  نفی هاات هستند ، یعنی ، مخلوقحاصل  محدودیت های   صرفا    بر اساس این اصل  همه مشکالت بنابراین ، .  خویش گنجاندند 
negations  ،   در مورد مفهوم صرف یک چیز بطور عام چنین است که براستی  .  ) واقعیت  با  اند در ستیز  نفی هاچون تنها

،  نه تنها ممکن بلکه را  واقعیت در یک وجود کلادغام  ،  هم مریدان اوهمینطور  .  ( مظاهر منزلهاما نه در مورد چیزها ب ، 
است ،   contradictionتناقض منطقی از نوع ند ، میشناسچون تنها تضادی که آنها  . ،  بدون بیم از هیچ تناقضی ند میدانطبیعی 

در آن هر یک از دو  که ند ، را نمیپذیر  متقابل خسران  آنها تضاد . حذف میگردد   در ذات خویش مفهوم یک چیز که توسط آن 

                                                           
1
 [abgesonderien . ] 

2
 [Reading ,  with  4th  edition ,   der     for   oder   . ] 
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برای   قادریم  در شعور حسی به ما  شده ارائه  شروط  از حیث تضادی که تنها  -میکند  تخریبرا  ییگردواقعی اثر  زمینه
  .به نیابت بیاوریم  خویش

تمایز درون و  ازاو انابة  مگر شکل نیست بالکل دارای هیچ پایه ای   mondology  ذرات وجودتعالیم الیب نیتز در باب  ا  ، ثالث
که بنابراین از هرگونه روابط  داشته باشند ،  داخلیجوهرها بطور عام میباید یک طبیعت   .صرفا  در رابطه با ادراک   بیرون
  بودهی درونکه  استآنچیزی مبنای   simple  بسیط بنابراین  .  هم    compositionاز تألیف   و نتیجتا    آزاد است ، خارجی

  تماس ، شکل ،  حلممبتنی باشد  بر   نمیتواند  جوهر  یک  توضعیدر داخلی است که   اما  آنچه.  شان برای چیزها در ذات 
مگر آنچه که   نسبت داد  داخلیت وضعیهیچ ، و بنابراین نمیتوان به جوهرها   (هستند  خارجیهمگی ات تعّینکه این ) حرکت  یا 

را  وجود   ذرات  تصوراین بنابراین  .   را ت منابهاوضعیمیکنیم ، یعنی ،  معّین را  دآن ما خودمان درونا  حس خو از طریق
  تنهای نیستند  مگر اعلدارای هیچ قدرت ف لیکن  ند ،خدمت کنبنیادی کل عالم   وادممیباید بمنزله   که آنها گرچه د ، کرل کام
 . خودشان  بر  ، ا  دقیق،  استمحدود  آنها که تأثیر منابها ،  مبتنی است برکه چه آن

  possible  reciprocal  community  of  substances  جوهرها ممکن یتبادل جمهوردرست بهمین دلیل اصل او در مورد 
چون از آنجاییکه هر چیز  . فیزیکی  تأثیری نه، و  باشد بوده  pre-stablished  harmony  مستقرپیش از  یک همآهنگی ستمیبای

اتصال هیچگونه در   نمیتواند ی یک جوهرمنابهات وضعی د ، مربوط میشو دخو هایاست ، یعنی ، فقط به مناب داخلیصرفا  
و با  ،  کردهمعّین که همه جوهرها را بدون استثناء   وجود داشته باشد ، میبایست علت سومی . همان از دیگری باشد مؤثری با 
مورد هر در  یمناسبتص مخصودخالت یک  توسطبواقع نه   میدهد ، با یکدیگر در تناظر قرارآنها را  وضعیت هایاینکار 

و در آن  کلیه جوهرها ،  دارای اعتبار برای علتیک   idea فکر  وحدت ، بلکه  توسط   ( systema  assistentiae )ص خا
 . جامعبر طبق قوانین  را هم ،  تبادلی خویش تناظر لذاو  د ، کسب کننرا  یشهمه آنها بدون استثناء  وجود و تداوم خو ستمیبای

 دخو ریشهد ، کر  ذکائیکه در آن او این قالب های شعور حسی را   زمان و مکان ،  بابمعروف الیب نیتز در تعالیم  ا  ، رابع
چیزها را  خارجیبرای خود روابط   که توسط ادراک صرف اگر تالش کنم  . تأمل متخطی بود   1 مغالطهرا تماما  مدیون همین  

ت از یک چیز وضعیو اگر بدنبال اتصال دو  خواهد شد ؛  ممکنآنها  تبادلیبه نیابت بیاورم ، این تنها بکمک مفهومی از عمل 
ترتیب در  همچون نوعی، الیب نیتز مکان را  بر این اساس  .باشد  عواقبو زمینه ها  ترتیبدر واحد باشم ، این تنها میتواند 

مکان و زمان بحق بنظر میرسد که را آنچه   . وضعیت هایشاندینامیکی  زنجیره ، و زمان را  تصور کردجمهور جوهرها 
د تا آنچه را که قالب ما را به اینجا رسانکه  در مفاهیم آنها ،  ارتباکبه نسبت داد او   صاحب آن هستند ، در استقالل از چیزها ،

بنابراین مکان و زمان   . در ذاتشان و مقدم بر چیزها قائم بذات یم ، بدانص خایک بدیهه  منزلهصرف روابط دینامیکی بود ب
قابل جوهرهای  و چیزها   ؛ ددنبودر ذات شان (  وضعیت های آنهاجوهرها و ) اتصال بین چیزها  قابل درکبرای او شکل 

 دخوص خاهیچ شکلی از بدیهه را مجاز به داشتن او شعور حسی  از آنجاییکهو   . ( substantiae  noumena )ند دبو درک
 شغلجز   باقی نگذاشتو برای حواس چیزی   دبو ، ی مشعرات ، حتی تجریبی ، در ادراک هامناب همه پیدر  بلکه  هندانست
برای مظاهر   بهمان اندازه را   [ ذکائی شده] جز آنکه مفاهیم  نماند راهی برایش دیگر  منابهای پیشین ،  تحیر و اعوجاج  حقیر
    .  معتبر بداندنیز 

، باز ( ناممکن است  هر چند که) ه  چیزها در ذاتشان بگوییم راجع ب چیزی ترکیبی   توسط ادراک بحت  اگر میتوانستیماما حتی 
در مورد مظاهر ، همیشه مجبوریم که مفاهیم .  که چیزها را در ذاتشان نیابت نمیکنند  ،  نمیشد در مورد مظاهر تنفیذهم قابل 
ات چیزها در تعّینمکان و زمان    بدین ترتیبو  ؛ کنیم  مقایسه ، منحصرا   تحت شروط  شعور حسی  تأمل متخطی در، خود را 
چون  ،  داریمبه دانستن آن هم احتیاج ن  نمیدانیم ،  چیزها در ذاتشان چه میتوانند باشند.  مظاهر برای بلکه   نخواهند بودذاتشان 

  . مگر تنها در مظهر  نخواهد آمد  یک چیز هرگز  مقابل ما 

  substantia  phaenomenon  یجوهرپدیده   matter  ماده . ن نحو مورد بررسی قرار داد یرا هم میباید بهم ه مفاهیم تأملبقی
ببار و در همه تأثیراتی که  در تمام بخشهای مکانی که اشغال میکند میجوییم ،  تعلق دارد به آن چیزی را که درونا    .است 
 داخلیا  نسبتمگر  نداریم ،  داخلی ا  مطلقچیز بنابراین .  باشند  خارجیمظاهر حس میتوانند تنها یم اینها دانهرچند که می ،  میآورد

  شود ، تصورآنطور که میباید توسط ادراک بحت  ماده ، داخلیمطلقا   [ طبیعت .  ]  خارجیاز روابط  است متشکل دوباره ذاتا   که
ه زمیند شایچون ماده  جزو مشعرات ادراک بحت نیست ،  و مشعر متخطی که    2؛   phantom وهم    چیزی نیست مگر یک

.  به ما بگوید  قادر بوددرک کنیم که چیست ، حتی اگر کسی  میبایدناز آن صرفا  چیزی است که   مینامیم باشد این مظهر که ماده
منظور از اگر .  د همراه بیاور ، چیزی متناظر با لغات ما در بدیهه ، درک کنیم که همراه خود میتوانیم چیزی را آن چون ما تنها 
تصور ادراک بحت نمیتوانیم  توسطین باشد که ا  - نداریم  چیزها داخلی  [طبیعت ]  وندر یشرافا  که ما هیچ    - ها این گالیه

آنچه چون .  د نهستمعقول ناو  نامشروع آنگاه آنها تماما     ند ،ه میتوانند در ذاتشان باشچیزهایی که به ما ظاهر میشوند چآن یم کن
 در نتیجهبدون حواس ، و  آوردن آنها ،  به بدیهه و لذاما میباید قادر به شناخت چیزها باشیم ،  این است که میرود انتظار که
  - بدیهه  نوع در ایضا   در درجه  بلکهفقط نه  آنهم وانسان دارد ،  که آنچهمتفاوت با  بکلی باشیم یصاحب قوه شناخت ستمیبای

تا چه رسد که بگوییم    ، هستندممکن آیا   یم بگوییمقادر نیستکه حتی   3بلکه موجوداتی   بعبارت دیگر ،  ما نباید انسان باشیم
و کسی نمیتواند بگوید که  طبیعت نفوذ میکنیم ،  خفایای درونیمشاهده و تحلیل مظاهر در ما از طریق   . چگونه ساخته شده اند
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 مکشوفبرایمان هم و حتی اگر کل طبیعت  با همه این دانش ،  اما . توسعه خواهد یافت  چه میزاناین دانش در طول زمان تا 
این است که  برای ما  اشدلیل  .  ندمیروکه ورای طبیعت   نبودیمباز هرگز قادر به پاسخگویی به آن سؤاالت متخطی   د ،شمی

ز ار که  در ذهن است   دقیقا   که اینو دیگر   رصد کنیم ؛   بدیهه دیگری جز حس داخلیهیچ را با  یشکه ذهن خو مقدور نیست 
[  عینی ] این وحدت   ه متخطیزمین  یک مشعر و آنچه که میتواند  با  رابطه شعور حسی.   قرار دارد  ما شعور حسی شاءمن

 لذاو  حس داخلی   از طریقتنها بهر حال  خود را حتی ،  که که ما   عمیقا  مکتومآنچنان هستند بدون شک موضوعاتی  باشد ، 
  چیزهیچ کشف  جهت تفحص مناسب  ابزار  بمنزلهشعور حسی   یتلق  براینخواهیم بود  حقمظهر میشناسیم ، هرگز م منزلهب

   . علت غیر حسی آنها باشیم  فاکتشامشتاق که قدر هم چهر   -  دیگر یمظاهر  باز هم  مگر

 نتایج   کلیه  یاین است که  پوچ  دسازمی مفید   فوق العاده اینطور را  تأمل عملکردهایبر  صرفا  مبتنی نتایج  آنچه که این نقد
،  صدیقی ما را تساسا مغایرتو همزمان   ،  میکندآشکار  مشعرات را که با یکدیگر صرفا  در ادراک مقایسه شده اند  هراجع ب
با اینحال تنها مشعراتی هستند که  ند ، منظور نشده امشعرات ادراک بحت  جزو بمنزله چیزها در ذاتشان   گرچه مظاهر یعنی ، 

وجود   بدیهه ای در تناظر با مفاهیم در رابطه با آنها  ، یعنی ،  که   دداشته باش  واقعیت عینی  دانش ما میتواند در رابطه با آنها 
 .دارد 

، که ببینیم آیا هر  خواهیم بودخود با یکدیگر در ادراک تنها در حال مقایسه مفاهیم   بشکل منطقی به تأمل بپردازیم ، صرفا  اگر 
از مضافی است یا  هست خود مفهوم درون آیا چیزی در   تناقض یکدیگرند یا خیر ،مآیا   ند یا خیر ،را دارمحتوا  هماندو 

اما اگر این   .میباید تنها بمنزله شکلی از تفکیر آنچه که داده شده  خدمت کند و کدامیک  است داده شده  دوکدامیک از آن  بیرون ،
برای بدیهه حسی  است مشعریآیا اینکه تعیین بدون  بکار بگیرم ، ( در معنای متخطی ) مفاهیم را در مورد  مشعری  بطور عام 

ی آشکار میگردند که هر گونه توظیف غیر تجریبی آن یت هایبه این مشعر بالفاصله محدود اولیه در همان توجه  یا ذکائی ،
ناکافی  نه تنها  که نیابت یک مشعر بمنزله چیزی بطور عام   ثابت میکنند  ین واقعیتهمو درست با   ، کرده  1  مفاهیم را ممنوع

نتیجه این میشود که یا  .   و مستقل از هر گونه شرط تجریبی گرفته شودحسی تعّین  بدون کهوقتیدر تناقض با خود ،  بلکه است  
آنرا تحت شروط  ستمیبای  ،یم میپذیر، و یا اگر مشعری را ( همچون منطق ) یم بگذارکنار بالاستثناء را ی هر مشعر ستمیبای

و در غیاب  ستیم ، نیآن  صاحبکه ما   کامال  خاص ای به بدیهه  داردچون  چیز قابل درک  نیاز  .  بدیهه حسی به تفکر بیاوریم 
در مشعرات است که مظاهر نمیتوانند  روشن همچنیناز سوی دیگر ،   ،و   ؛ داشتنخواهد وجود  هیچ چیز بالکلین برای ما ا

تفاوتی در ذاتشان   آنها نمیتواند خارجیتفاوت در روابط  م ، بیاورفکر را به تاگر صرفا  چیزها بطور عام .  ذات خویش باشند 
بین مفهوم یکی با دیگری وجود نداشته   داخلیتفاوت هیچ و اگر   . میکندپیش فرض  را تفاوت این،  برعکس  د ؛ تشکیل دهرا 

 رب  (از واقعیت )   2 خالص  یک ایجاب  بعالوه ، افزودن . م میدهقرار  تفاوت واحد را در روابط م ی چیز فقط باشد ، آنگاه
 the real  یعقوا   نتیجتا   ؛   است نشده  یا منع  ، کنار گذاشته ، nothing  د ؛  هیچافزایش میدهدر آنها را  ایجابیچیز  ، دیگری 

  . هذاو قس علی    -د  باشنمیتواند در تضاد با خویش   در چیزها 

 

 

*       *       * 

 

که   نده ای بر توظیف ادراک گذاشتعظیمتأثیر چنان مفاهیم تأمل ، بخاطر بعضی سوء تعبیرات ، همانطور که نشان داده ایم ،  
د مشعرات خود را بدون هیچ قصد دار که  ،  نددانش ذکائی  کشانداز  خیالی نظام یکضاللت  بهحتی یکی از دقیقترین فالسفه را 

این  در دوپهلویی   - این اصول سقیم  سببم  - آنچه که خادع است علت  تبیین دلیلبه این .  ی از حواس تعیین کند مساعدت
 .  حدود ادراک  تضمینتعیین و  جهت قابل اعتماد اسلوب   یک بعنوان   دارد عظیم ای مفاهیم ، فایده

مشمول  خاص چیزدر توافق یا تضاد با هر  باشددر توافق یا تضاد با یک مفهوم  جامعکه بطور آنچه که هر  است صحیحبراستی 
به و   تغییر دادهرا  منطقی اگر  این اصلکه  د گردیخواهد   ؛  اما  نامعقول ( dictum  de  omni  et  nullo )ست  ه نیز آن تحت

دقیقا  به چون اینها .   نیستآن نیز  تحتمفاهیم خاص  مشمول  نباشد  جامعیک مفهوم  مشمولآنچه که   - : این صورت بیان کنیم 
کل   که نهایتا  بر این اصل دوم است .   هستند میآیدبه تفکر   جامعدر که آنچه  بیش از شاملند که میباشمفاهیم خاص این دلیل 

( در توظیف ادراک )  دو پهلویی ها کلیه  همراه با  سقوط میکند ، الجرم   و با همان هم   ؛ اتکاء دارد نظام  ذکائی الیب نیتز 
 . اند  هبرخاستکه از آن 

در مفهوم چیزی بطور عام  خاص یکه اگر تمایز بر این پیش فرض بنا شده است ،   واقع در چیزهای غیر قابل تمیز  اصل تماثل
در کیفیت ) در مفهوم خویش که   چیزهاآن ه هم  د ،  و در نتیجهشویافت   هم هادر ذات خود آن چیزقرار نیست که د ، شویافت ن

 زیرا در مفهوم صرف یک چیز بطور عام  تعداد زیادی از شروط الزم.  ند متماثل  الکلب  از یکدیگر قابل تمیز نیستند( یا کمیت 

                                                           
1
 [Reading ,  with  Vaihinger ,    nicht  empirischen ...  verwehren      for     empirischen ... verkehren  . ] 

2
 [blassen . ] 
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آنجا که اصال   حساب آمدند ب چنین، یب غر پیش فرضیبا  کنار گذاشته ایم ،   که،  شروطی را  یمرا کنار میگذار  1بدیهه آن 
 . د شمرده نمیشومجاز برای آن   وجود دارد یک چیزی ورای آنچه که در مفهوم چیزو هیچ  ،  نبودند

اما دو تا .  یکی است  تماما    در ذات خویش بار که به آن فکر میکنم ، چند مفهوم یک متر مکعب از مکان ، هر جا  و هر 
؛  این محل ها شروط  ( numero  diversa )قابل تمیز از یکدیگرند    در مکان توسط تفاوت صرف محل هایشان نهایتا  مترمکعب 

، مشابها    2. بلکه تماما  به شعور حسی   به مفهوم ندارند تعلق لیکند ؛  داده میشومشعر این مفهوم  که در آن ، ای هستند بدیهه
ایجابی  نمیتوانند صرفا  مفاهیم  ؛  یایجابیک با  ادغام شود یسلب یاظهاراینکه  مگر  تضادی در مفهوم یک چیز وجود ندارد هیچ

  شروطی داده میشود ، در آن ( مثال  ، حرکت ) واقعیت  که  اما در بدیهه حسی ، .  ی شوند حذفهیچگونه  دموج ،ادغام  ، هنگام
 نه هرچند ) ند کنرا ممکن می یکه تضاد،  وجود دارند  شده بودند  کنار گذاشتهکه در مفهوم عام حرکت   ،( جهات خالف  )

چون  که بگوییم   ما در مقامی نیستیم لذا .   استاز چیزیکه تماما  مثبت   ( = 0 )صفر  ایجاد، یعنی ، ( از نوع منطقی  براستی
    a.  دبا خو  است توافق  3پس هر واقعیتی در  د ، یافت شو م واقعیتاهیدر مفقرار نیست  تضاد 

بنابراین اگر کلیه  شروط بدیهه را کنار  .  خارجییا   4 ینسبات تعّینکلیه  است برای زیرالیه ، درون ،برطبق مفاهیم صرف 
 ستو هنوز میبای م ، را کنار بگذار خارجیم ،  میتوانم همه روابط کنمحدود گذاشته و خود را به مفهوم یک چیز بطور عام 

  نتیجه میشود چنیناز این  میآیدبنظر .   داخلیات تعّینمگر تنها  نیست ، هیچ رابطه ای دال بر یک چیز باقی بماند که  ی ازمفهوم
،   خارجیات تعّینبر همه   مقدم است بوده  و داخلیمطلقا  وجود دارد که چیزی   ،باشد ( جوهر ) چیز آنچه که یک  هر درکه 

حاوی هیچ رابطه  یشخو ونکه دیگر در  زیرالیه ،  ، این نتیجتا  و  د ؛ کنآنها را ممکن می برای نخستین باراست که  همانچون 
 یشاندر مورد اجزا  الاقل ، صرف   جز روابط  نیستند هرگز چیزی  یچیزهای ماد) .  است   Simpleبسیط    نیست ، خارجی

 داخلیحس  از طریقمگر آنهاییکه  دنباش داخلیمطلقا    کهنمیشناسیم  ی را اتتعّینو چون هیچ  . (  نداکه نسبت به یکدیگر خارجی 
به  د ؛ شومیمعّین منابها   طریقاز  ( با حس داخلی ما   شابهتدر )  بعالوه   نه تنها بسیط است ؛ زیرالیه، این [ داده میشوند ]  ما

 تماما    مجادالتاین .  به منابها  مجهز ی بسیط هاوجود  ، هستند  monadsذرات وجود   واقع در   هاچیز مهعبارت دیگر ،  ه
تحت آنها مشعرات بدیهه  تنهاکه   داشتندمیدیگر وجود ن یبطورعام  شروط یک چیز  اگر ورای مفهوم ند ، دمیشتوجیه پذیر 

چون تحت این شروط   . آنها را کنار گذاشته است[ در واقع ] نهاییکه مفهوم بحت هما  -میتوانستند به ما داده شوند  خارجی
و نه   تنها میتواند حاوی روابط باشد ( حجم غیر قابل نفوذ ) در مکان   ماندگاریک مظهر   یم ،درمییاباضافی ، همانطور که 

 مصرف ، براستی ، نمیتوان مفاهیم از طریق.   خارجیهر ادراک حسی  ولیه ا  زیرالیههنوز  و  ، داخلیمطلقا   یچیز وجههیچب
  relationنسبت  به این دلیل کافی که مفاهیمو   5  ؛ داخلیدن چیزی آورفکر به تبدون  بیاورم فکر به ت  است خارجیکه را  چیزی

وجود چیزی  اما در بدیهه .  ند ا غیرممکنو بدون اینها  ، داده شده [ یعنی ، مستقال  ]  ا  مطلقکه  راچیزهایی  یش فرض میکنندپ
مفاهیم صرف دانسته  از طریقکه هرگز  د ، میدهرا   زیرالیه آن  و این که نمیتوان در مفهوم صرف یک چیز یافت ؛   دارد

زیرا ، .   هم یواقع ،یا ، شاید   از روابط ، قالبی منحصرا   استمتشکل  ش اکه با همه محتویات   مکان  6یک  یعنی ،  نمیشود ،
که در  بنابراین نمیتوانم ادعا کنم   یک چیز هرگز نمیتواند توسط مفاهیم صرف به نیابت بیاید ، ،  داخلیبدون یک عنصر مطلقا  

در  ای پایه  هیچکه وجود ندارد   هم  خارجی چیزی و در بدیهه آنها ،  ند ، میشو رده بندی مفاهیم این تحتکه   در ذاتشان چیزها
که هیچ چیز در مفهوم   ، میکنمقبول  ،  یمبگذارکنار را بمحض اینکه کلیه شروط بدیهه   . نداشته باشد یروندچیز تماما    یچه

ا این ما .  دشومیبرون ممکن  ها آن از طریقکه تنها  ،  اشبینابینی  بطور عام  و روابط   مگر درون  میماندصرف باقی ن
  که اتیتعّینهمراه  میشوند دادهدر بدیهه  که  یی ظهور نمیکندچیزها مورددر  بر انتزاع ،  تنها  است یتککه م ،  ضرورت
نیستند  بلکه  چنین زیرا چیزها در ذات خویش  ؛   شانپایه   چیز درونی بعنوان هیچداشتن بدون   را بیان میکنند ،صرف  روابط

معنای نسبی  در  تنها  مینامیم اش داخلیات تعّین آنچه را که )  که در ماده میدانیم  صرفا  روابط است  چهآن مهه . صرفا  مظاهر 
. ، اما در میان این روابط  بعضیها  قائم بذات هستند  و دائمی ،  و از طریق اینها به ما مشعری معّین داده میشود ( داخلی هستند 

 تفکر بیاورم  مفهوم یک چیز بعنواناین واقعیت که ، اگر این روابط را کنار بگذارم ،  دیگر چیزی برایم باقی نخواهد ماند که به 
 . نمیکند ،  و براستی  نه همچنین مفهوم  یک مشعر را در اتنزاع مظهر را منتفی 

 

a       که در مورد ذات حقیقی   خدعه معمول شویم ،  متوسل بهمیخواستیم اینجا اگرrealitates  noumena   الاقلمیگوید که آنها 
بتواند  تایم ، د کنتولید که مثالی هم برای چنین حقیقت محض و غیر حسی  شبرایمان واجب می  بر خالف یکدیگر عمل نمیکنند ،

که هرگز  اما هیچ مثالی نمیتوان بدست آورد مگر از تجربه ، .  یا هیچ را   میکند نیابتچیزی را آیا چنین مفهومی  که ثابت کند
بنابراین این گفته معنایی بیشتر از این ندارد که یک مفهوم  که تنها حاوی ایجاب است .  نمیدهد   phenomenaچیزی جز پدیده  

    [a پایان زیر نویس ]    .چیزیکه هرگز در مورد آن تردید نداشتیم   -  ی نیستسلبشامل هیچ 

                                                           
1
 [Reading ,  with  Erdmann ,    seiner     for   einer   . ] 

2
 [zur  ganzen  Sinnlichkeit . ] 

3
 [Reading ,  with  Hertenstein ,   in  Einstimmung     for   Einstimmung   . ] 

4
 [Reading ,  with  Hertenstein ,   Verhältnis-     for   Verhältnis  . ] 

5
 [Reading ,  with  the  4th  edition ,   Inneres     for   Innerem  . ] 

6
 [Reading ,  with  Mellin ,   einen     for   ein  . ] 
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.  صرف ، یعنی ، برای یک ذات  چیزی را که حذف میکند تمامی امکان است  برای یک مشعر قابل تعّین از طریق مفاهیم
 مظهر   اما چنین چیزی  صرفا  .  تماما  متشکل از روابط  دانسته شود   مطمئنا  شگفت انگیز است که بشنویم یک چیز قرار است

ور چیزی بط  صرف ارتباط   عبارت است ازآن بنا شده  ربآنچه که خود  و نمیتواند توسط مقوالت بحت به تفکر بیاید ؛   است ،
به تفکر   راانتزاعی  یروابط چیزها  نمیتوانیم بهیچ صورتی مشابها  ، اگر با مفاهیم صرف شروع کنیم ، .  با حواس   عام

.   د تصور میکن را   روابطادراک ما    به اینصورت است که زیرا یم ، بدانات در دیگری تعّینرا علت  یبیاوریم  مگر آنکه یک
که عناصر   شکل خاصی آن مورد در   ی راهر شناختبرای خود یم ، نادیده میگیربدیهه ای را  ره صورتاما چون در آن 

که   ،( مکان ) شعور حسی  از شکل  آن مورد  در ، یعنی ،   یمکرده امنتفی   میکنندمعّین یکدیگر را  های محل  تشعب مختلف
      .فرض است پیش   علیت تجریبی ردر ه بهر حال

 یطرح  بدون هیچ  ، 1 میآیندمقوالت بحت به تفکر  از طریقکه   ندباشآن چیزهایی   قابل درکصرفا   مشعرات از منظور مااگر 
ما صرفا  شکل بدیهه حسی  ما  ادراک چون شرط توظیف عینی کلیه مفاهیم.  هستند  غیرممکنچنین مشعراتی  شعور حسی ،  از

هیچ ارتباطی با هیچ  ماهیمفآن آنگاه  که توسط آن مشعرات به ما داده میشوند ؛  و اگر این مشعرات را کنار بگذاریم ،  ، است 
نقشهای  باز هم ،   میداشتیمدیگر از بدیهه غیر از این نوع حسی  ینوع دنکر ل به فرضتمایحتی اگر .  د داشت نمشعری نخواه
 هاکه در رابطه با آن  تنها مشعرات یک بدیهه غیر حسی باشد ،  اما اگر منظورمان.  دند شمی بدون معنا  با آن رابطهتفکر ما در 

،  ( نه بدیهه و نه مفهوم )  ه باشیمیم داشتنمیتوانهرگز هیچ دانشی  شاندر باره  لذاو   ، هستند بدون اعتبارمقوالت ما آشکارا 
برای هر چیزی    نوع بدیهه ما  که گفته نشده بیشتر از اینچون .  در این معنای سلبی  پذیرفته شود براستی  ستمیبای ذات آنگاه 

 یبرای نوع یی جالذا و  که نتیجتا  اعتبار عینی آن محدود خواهد بود ،  بلکه تنها در مورد مشعرات حواس ما ،   کاربرد ندارد ،
اما در آنصورت مفهوم یک ذات مریب خواهد بود ، یعنی ،  .  اشچیزها بمنزله مشعرات برای  نیزو   د ،ماندیگر از بدیهه باز می

بدیهه غیر از نوع حسی خود آشنا از  زیرا ما با هیچ نوع  ممکن است و نه ناممکن ؛  گفتکه نه میتوان میشود مناب چیزی 
بنابراین نمیتوانیم  . ند اقتضاء ندار  مشعر غیر حسیاز اینها برای یک  یکو هیچ  مفاهیم غیر از مقوالت ،از نیستیم و هیچ نوع 

عالوه بر مشعراتی برای تفکر بحت و  ،  داده توسعهه مشعرات تفکر خود را ورای شروط شعور حسی خویش حیطبطور ایجابی 
چون در مورد .  ی نخواهند داشت خصیصقابل ت یجابیمعنای اهیچ زیرا چنین مشعراتی   یم ، یعنی ، ذات ها ،قائل شومظاهر 
بدون داده های آنها اینکه و  کفایت ندارند ،  شانبرای دانش در مورد چیزها در ذات  مستقال  بپذیریم که آنها  میبایستمقوالت 

، براستی ، محصول  در ذات خویشتفکر .  فاقد هر مشعری   وحدت ادراک هستند ،  غیرعینیصرفا  های قالب  شعور حسی
  دارد ، خوداز آن  بحت یکه توظیف این نمیشوداما بالفاصله نتیجه   نمیشود ؛ هم آنها محدود توسطو به این دلیل   حواس نیست ،

همانطور ،  دال بر   را چنین مشعری نامید ؛  ذات نمیتوان .  د میگردزیرا در آنصورت بدون مشعر   بدون کمک شعور حسی ،
 . یک معضل است   نآخود  و ادراکی کامال  متفاوت با آنچه که ما داریم ،  ای ، مفهوم مریب یک مشعر برای بدیهه که میکند

در اتصال با محدودیت شعور حسی ما   بطور غیر قابل اجتناب  که است یلکه معضلب مفهوم یک مشعر نیست ،  لذامفهوم ذات 
این سؤالی .  وجود داشته باشند  نمیتوانند ای چنین نوع بدیهههر از  آزادبالکل مشعراتی که آیا  این معضل ، یعنی   - قرار دارد

گسترش پیدا رجحان بدون  هاچیز مهبه ه  بدیهه حسی  که  چونن اینبا گفت  میتوان به آن پاسخ داد ،معّین نا شکلبه است که تنها 
  -با اینحال   د ،کرمطلقا  انکار  سترا نبای ها و نتیجتا  این دومی ؛  دباقی میمانباز   متفاوتدیگر و ، جایی برای مشعرات  دنمیکن

 ماآنها بمنزله مشعرات ادراک   -(  نمیتواند برای آن منظور خدمت کندهیچ مقوله ای  زیرا) از آنها معّین  یمفهوم بدلیل نداشتن
     .  ادعا شوندنمیتوانند هم 

دومی که   بههشدار  در جریان  .ه خویش را گسترش نمیدهد حیطشعور حسی را محدود میکند ، اما با اینکار  ادراک نتیجتا  
 یبراستی مشعر  بلکه تنها در مورد مظهرات ،  ست در خیال ادعای قابلیت کاربرد داشتن در مورد چیزها در ذاتشان باشدنمیبای

و   نه خود یک مظهر ،  لذامظهر و  است برای که علت  یک مشعر متخطی ، عنوان، اما تنها ب میآوردش به تفکر ا را در ذات
 تا  ددارنحسی  قالبهای نیاز بهزیرا این مفاهیم همواره  )   یدایببه تفکر   غیرهو  جوهر نه  حقیقت و نه کمیت  نه بمنزله  نمیتواند
با ، آیا  یا بیرون ما یافت شودما  درون قرار است  آن آیاکه   ما کامال  بیخبر از این هستیم( .  کنند معّین را  یمشعر هادر آن

که این مشعر را   اگر دوست داریم.   میماندباقی  هنوزدر غیاب شعور حسی  و آیا   د ،از بین میروتوقف شعور حسی بالفاصله 
را نمیتوانیم در  یشاز مفاهیم ادراک خو  2اما چون هیچیک    . یممختار  ، ذات بنامیم  حسی نیست اشمناب  به این دلیل که

باز  و   دانش حسی ما حدود عالمت گذاریمگر  میآیدو بهیچ کاری ن  آن مناب برای ما تهی باقی میماند ،  یم ،بندبکار ب مورد آن
   . ادراک بحت  از طریق نه  و پر کنیم    تجربه ممکن  از طریق نه   میتوانیم  که جایی ن گذاشت

مظهرات  همچونورای آنهاییکه میتوانند به آن  را میدانی جدید از مشعرات  به ما اجازه نمیدهد که نقد این ادراک بحت ، ،  نتیجتا  
مفاهیم آنها را هم  حتی   به ما اجازه پذیرفتن ،  حتی باالتر  شویم ؛ سرگردان  ی قابل درکها، و در دنیا گشودهارائه شوند 

،  برائتکسب  بدونگرچه   دکنر میعذتو براستی  ،  شده مخاطره نسنجیدهاین  مسبب  اآشکاربسیار که  ،  آن خطایی. دهد نمی
ن مشعرات ، یعنی ، بدیهه های ممکن وادار کردو در  بطور متخطی ،   ، اشدر تضاد با رسالت   در توظیف ادراک ،قرار دارد 

بدلیل  بنوبه خود ،  ،  خطااین   . تکیه دارد  اعتبار عینیها که تنها بر آن نه مفاهیم با بدیهه های ممکن ،  تطابق با مفاهیم ،  به، 
کاری که ما  نتیجتا    .و ممکن منابها معّین بر هر ترتیب   است مقدمو همراه آن تفکر ،  ی ،ذکائکه ادراک   میباشداین واقعیت 

از همزمان میکنیم ،  معّین که از یکسو آنرا بصورت حسی همان حال و در  میکنیم به تفکر آوردن یک چیز بطور عام است ؛ 
آنچه که باقی میماند .   به نیابت آمده است ا  را که انتزاع یجامعمشعر  تمیز میدهیم آن آوردن اشبدیهه به سوی دیگر از این شکل 

                                                           
1
 [Altered  by  Kant  ( Nachträge,  cl )  to :   "are  known  by  us"  . ] 

2
 [Reading ,  with  Erdmann ,   keinen     for   keine   . ] 
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که شکلی   میآیدما  نظره ب هنوز چنین اما  بدون محتوا ،   منطقیصرفا   یقالب  -تفکر صرف  توسط است تعیین مشعراز  یشکل
   .به حواس ما است که محدود  ، بدون توجه به بدیهه   وجود دارد( ذات ) مشعر در ذات خویش  در آن ،  است که

*       *       * 

اما نهایتا  میتوانند   ندارند ، یگرچه  به تنهایی اهمیت خاص یم که ، اضافه کنچند نکته را  ستمیبایتحلیل متخطی  ترکقبل از 
 تفکیک بین ممکن  میشود آغازبا آن  معموال  فلسفه متخطی که  عالیترین مفهومی  . ند دانسته شوملزومات اکمال نظام  بعنوان
و آن مفهوم  ،  بودهتر الزم عالی ی، هنوز یک یک مفهوم تقسیم شودپیش فرض میکند که اما چون هر تفکیکی   . غیرممکنو  است

مقوالت  از آنجاییکه. ست یا هیچ هشده باشد که آیا چیزی  تصمیم گرفتهبدون اینکه   ، ا  مریب  مأخوذ  یک مشعر بطور عام است ،
ترتیب و  حسب بر  ی است یا هیچ ، تمیز یک مشعر که آیا چیز  ند ،برمیگرد  تنها مفاهیمی هستند که به مشعرات بطور عام

 . خواهد رفت پیش  تحت هدایت مقوالت

 لذا.   دامیکمفهومی خالف وجود دارد که همه چیز را ملغی میکند ، یعنی ، هیچ  ، واحد  و  عددتهمه ، م   برای مفاهیم .1
ی یعنی ، مفهوم .   هیچ=   وجود ندارد  میشود بالکل یقابل تخصیص هیچ بدیههدر تناظر با آن مشعر یک مفهوم که 

به نبایست ممکنات بشمار آورد ، هر چند که  جزوکه نمیتوان  ، مانند ذات ها ،  ( ens  rationis )مشعر یک بدون  است
 در تفکر دبا خو که گرچه بدون تناقض ی جدید ، بنیادیا شبیه بعضی نیروهای   هم اعالم شوند ؛ غیرممکن خاطرن آ

 . ممکن بحساب بیایند  قرار نیست لذا، و  پشتیبانی نشدهاز تجربه  یمثال توسط هنوز در تفکیر مااما پذیرفته شده اند  
 

غیبت یک مشعر ، مانند  ازمفهومی  ، یعنی ، "    nothing هیچ  " نفی   است  ؛  "  somethingچیزی  "   واقعیت  .2
 . ( nihil  privativum )  سرما سایه ، 

 
یک مشعر   ی  برای قالب ی شرط یک مشعر نیست ،  بلکه صرفا   در ذات خویش  بدون جوهر ،   ،  قالب صرف بدیهه .3

 منزلهب  چیزی هستند ،  اینها براستی.   ( ens  imaginarium )زمان بحت   و   مکان بحت ، مانند ( مظهر  منزلهب) 
 .اما خود مشعراتی نیستند که به بدیهه بیایند  قالب های بدیهه ، 

 
 یاست ، مانند ، شکل غیرممکن است ،  هیچ  چون آن مفهوم  است ،  هیچ  مشعر یک مفهوم که خود را نقض میکند  .4

 .  ( nihil  negativum )با دو ضلع    مستقیم الخط
 

 . میباید بصورت زیر باشد بنابراین   "  nothing  هیچ "  جدول این تقسیمات مفهوم
 (  : میآیدمستقیما  از آن بدست "     something  چیزی "  تقسیمات متناظر) 
 

 

    Nothing   هیچ
 

 بصورت

 
1 

ens  rationis .  (بدون مشعر   مفهوم تهی)  
   2             3    

nihil  privativum .  (یک مفهوم   مشعر تهی)                  ens  imaginarium .  (بدون مشعر   بدیهه تهی)  
  

4 

nihil  negativum . ( بدون مفهوم   مشعر تهی)  

   
در بین ممکنات  قرار نیستکه اولی  دلیلاین  به  ،  nihil  negativum 2 (4)  از  است متمایز   ens  rationis 1  (1)میبینیم که  

زیرا مفهوم  است   خالف ممکن بودن  در حالیکه دومی ، (  دهر چند نه در تناقض با خو) بحساب بیاید زیرا تنها خیال است 
  ens  imaginarium (3)  و  nihil  privativum  (2)  از سوی دیگر.  تهی هستند با اینحال هر دو مفاهیمی . خود را ملغی میکند 

و اگر موجودات  ،  را به نیابت بیاوریم  تاریکی  حواس داده نمیشد ما نمیتوانستیم هاگر نور ب.   برای مفاهیم هستند داده های تهی
در غیاب چیزی واقعی ،  نفی و قالب صرف بدیهه ، .  را به نیابت بیاوریم  نمیتوانستیم مکان  یمدرک حسی نمیکردحجم دار را 
 .مشعر نیستند 

  

                                                           
1
 [Gedankending   . ] 

2
 [Undinge  . ] 
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Transcendental    Logic 

 منطق متخطی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 مقدمه

 

 I.       Transcendental    Illusion   

    .Iمتخطی  توهم 

 

 

 

  احتماالت  این به معنای تعالیم  1 .نامیده ایم    logic  of  illusionتوهم    برای یمنطق  را  بطور عام  dialecticما از قبل تجادل  
probability   با این گرچه،  اشو دانش  ،  شدهدانسته  بر پایه های  ناکافیکه هر چند  ،  داردزیرا  احتماالت حقیقت  نیست ؛ 

 . د شوا مجزاز بخش تحلیلی منطق  نباید ،  لذا ،  تعلیمیو چنین  ؛  نمیشود گمراه کننده خاطراین ه باما  ،  است ناکامل فیوصت
در ، زیرا  حقیقت  یا  توهم    .را  یکی  بدانیم   illusionو  توهم     appearanceاست که  مظهر  پذیرفتنیهم کمتر  از این
است که  صحیحبنابراین .  هنگام تفکر  ،  هابلکه در قضاوت در باره آن  ، ندارد وجوددر خود مشعر ،  آمدنبه بدیهه  هنگام
.  همیشه درست قضاوت میکنند بلکه به این خاطر که اصال   قضاوت نمیکنند نه به این خاطر که   -حواس اشتباه نمیکنند  بگوییم 

تنها در قضاوت یافت شوند ، یعنی ،  تنها قرار است به خطا میشود ،   منجر که نیز  حقیقت  و  خطا ، و نتیجتا   توهمبنابراین ، 
در یک مظهر .  ادراک باشد  خالی از خطا است قوانین ق کامل با انطباهر دانشی که در .  در رابطه  مشعرات  با ادراک ما 

 ود ازهیچ نیروی طبیعی  نمیتواند خود بخ.  هیچ خطایی وجود ندارد   -بدلیل خالی بودن از هر گونه قضاوتی   - نیزحواس 
،  به خطا  ی خودبخود،  و نه حواس ( بدون تأثیر علتی  دیگر )  بخودی خود  بنابراین نه ادراک.  شود  نحرفقوانین خویش م

 ستمیبای(  حکمآن )  اش حاصلعمل کند ،   یشقوانین خو طبقبر  منحصرا  اولی نخواهد رفت ، چون ، اگر  . خواهند رفت ن

                                                           
1
 [Schein  . ] 

 

Second Division .      Transcendental    Dialectic 

 

دّوممبحث   
 

متخطی  تجادل  

 

(  ترانسندنتال  دیالکتیک  )  
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قضاوتی  مطلقا  در حواس  .  هر حقیقتی برای است تطابق با قوانین ادراک  عنصر قالبی ن قوانین باشد ؛ آا  در تطابق با قطع
که  میگیریمیم ،  نتیجه دارغیر از ایندو  ن  خود ی  برای دانشدیگر هیچ منبع ز آنجاییکها.   سقیم  و نه  صحیحوجود ندارد ،  نه 

  subjective  غیرعینی زمینه های،  که از این راه   میآیدبر ادراک پدید   شعور حسی  مخفیانهاز راه تأثیر  خطا  صرفا  
درست به   -  aو این دومی را از نقش های صحیح خود منحرف میکند ،   شده  objectiveبا مبانی عینی   یاتحاد قضاوت  وارد 

ی ثابت ادامه خواهد داد ، اما اگر تحت جهتبا در مسیری مستقیم  خارجیهمان شکل که یک جسم در حال حرکت بدون دخالت 
برای تمیز دادن  عمل خاص  . ی منحنی الخط مسیرشروع میکند به انحراف در   ی دیگر قرار بگیردجهتتأثیر نیرویی در 

نیروهایی که قضاوت را ن آ  - دانستهدو نیرو   ، الزم است که  قضاوت خطا را منتجه دهکرادراک از نیرویی که در آن دخالت 
ادراک  و  شعور حسی  تجزیه  بسیط   به اعمال  را مرکبعمل و این   -ند میکشانند دارمختلف که زاویه ای بین خود  یدر جهات

بر عهده  تأمل متخطی ، که توسط آن ،  همانطور که قبال  نشان   پیشاتجربی  این وظیفه ای استبحت قضاوت در مورد   . یم کن
 تشخیص دادهنیز   تأثیر یکی بر دیگری از اینراه ،  و  گرفتهقرار   یم ،  هر مظهری در جایگاه خویش در قوه شناختاه داد

 . میشود 

 اتفاق هستندصحیح  وااّل ،  که در توظیف تجریبی قواعد ادراک که  مورد بحث ما نیست(  مثال  ، بصری ) توهم تجریبی  در اینجا
  transcendental  illusion  تنها  توهم متخطی ما  مورد نظر ؛  میافتد ضالل به   تخیل ردر اث قوه قضاوت اش ، و توسط  افتاده

 الاقلمیبایست  صورت اینمیکند ،  که در  واردبرای استفاده در تجربه نیستند   بهیچوجهاصولی که  ربرا  یشخوکه تأثیر است ، 
ورای توظیف تجریبی مقوالت برده و با  بکلیما را  ،  نقادیی علیرغم همه هشدارها.  یم داشته باشی برای صحت آنها یزانم

، د نمیگردمحدود به حیطه  تجربه ممکن تماما   شان اصولی را که کاربرد . د میاندازی گرفتاراز ادراک بحت در  افریب یگسترش
خواهیم   transcendentی  خاطدارند ،  را این حدود  از، ادعای عبور  برعکسو آنهایی را که ،   ؛نامیده   immanent  یروند

 یی در قوه قضاوتهانیست ،  که صرفا  خطا  مقوالت  ناصوابتوظیف متخطی  یا    م،  منظور هادر مورد این دومی  . نامید
ادراک بحت  برای آزادآن بازی ون که تنها در  زمینیحدود به   شاندر اثر و   ، بوده  دنمیخورلجام   توسط نقدبدرستی یکه وقت

 عرصه ایتصاحب   ها  ومرز  آن به شکستن همه   واقعی  که ما راهستند  یمنظور اصول.  د شونمی توجه کافی  مجاز است
  transcendentطی  خاو   transcendentalمتخطی   ت اصطالحا لذا . تحریک میکنند  که  هیچ حدی نمیشناسد ، جدید تماما  

  را میدهند توظیف تجریبی  اجازهاصول ادراک بحت ،  که فوقا   بحث آنرا آغاز کردیم ،  تنها  .  یکدیگر نیستندقابل تعویض با 
ما  حتید  ،  یا کنار میگذارکه از سوی دیگر این حدود را  یاصلآن .  تجربه  دودحورای   است توظیفی  کهرا ،   و نه متخطی

بشود ، آنگاه  زعمی لودر این اص  ما موفق به افشای  توهم انتقاداگر .   را به عبور از آن فرمان میدهد ،  خاطی  نام دارد 
    .بحت ، نامید  ادراک  یروند، در تخالف با دیگران ، اصول  بی صرف هستند یآن اصولی را که دارای توظیف تجرمیتوان 

 پدیدقواعد منطق   توجه به عدم،  تماما  از ( توهم مغالطات قالبی ) قالب استدالل  از بر تقلید صرف است توهم منطقی ، که مبتنی
، از سوی دیگر ،  اما توهم متخطی . ناپدید میگردد  کلیتوهم ب اینشود ، دقت  بذل بمحض اینکه در باب مورد پیش رو.   میآید

در آغازی  لحظهدنیا باید :  حکم این مثال   توهم  در )   متخطی نقادیتوسط   شا بی اعتباری  حتی پس از کشف و افشای کامل
         برای توظیف استدالل ما  بنیادی هایی  حکمتقواعد و   این است که اشدلیل  .  خواهد رفت، از بین ن( داشته باشد زمان 

اصول   برای  را ظواهر  گونه و اینها همه  ، شتهوجود دا  ( محسوب شده برای دانش بشر  قوه ایبمثابه   غیرعینی بطور) 
 ضرورت،  بجای   استکه به صرفه ادراک  را ،  یشمفاهیم خو اتصال غیرعینی ضرورتبنابراین ما   . دارند  عینی  بودن 

باالتر همانطور که نمیتوان از   دکر  جلوگیریاین توهمی است که  نمیتوان از آن .  میگیریم در ذاتشان چیزها  تعّین  در  عینی
نمیتواند  منجمتر میبینیم ؛  یا مثالی بهتر ،  همانطور که باالی شعاع ممانعت بعمل آورد ،  زیرا ما آنرا با خط ساحل  بودن افق از

   .د نمیشو  گمراه  توهم  با ایناو ممانعت بعمل بیاورد ، هر چند که   اشاز بزرگتر بنظر آمدن ماه  در هنگام طلوع 

 آنرا فریب که   اتخاذ خواهد نمودی دابیر، و همزمان  ت هدبو  قانع طی خا هایقضاوت  افشای  توهم بهتجادل متخطی  بنابراین  
د ، چیزی است که  تجادل متخطی نباشتوهم  دیگرو ناپدید شده   بواقع توهم  منطقی ،  همچون توهم  میباید ،   آنکه  .نخوریم 
شته و غیر قابل اجتناب  سر و کار دا  طبیعی  یبا  توهمباید  زیرا  در اینجا .   ی باشد که به آن برسدمقامدر نمیتواند هرگز 
  به ما قالب میکند ؛  در حالیکه  تجادل منطقی  در افشای  و آنها را بعنوان عینی  ، بر اصول غیرعینیاست یم ،  که  مبتنی باش

تقلید  از  در اثرتصنعا  که   توهمی  ه د ،  یا  ببپرداز  از اصولپیروی   رابطه بادر   ییخطا هصرفا  ب  میباید  مضلات استنتاج
  کهینه آن  -تجادل طبیعی  و غیر قابل اجتناب  برای استدالل بحت وجود دارد یک پس ،  . ه است دبوجود آم  اتیاستنتاجچنین 
بعضی از سفسطه بازان مصنوعا  برای گیج کردن مردم متفکر   آنیکهیا د ،  شومیگرفتار در آن  فقدان دانش  بخاطر  ناشی فردی

 ضاللدست از باز هم ،    شا از افشای خداع ساز استدالل بشر ،  و آنیکه ،  حتی پ شدنیجدا ناند ،  بلکه  چیزی میکناختراع 
      .محتاج  اصالح  است   که   دکنمی  یپی در پ   هایگمراهی   دچار  آنرا  پیوستهو    داشتهبرن  استدالل

 

 

a       شکلهایمشعری که دومی نقش های خویش را بر آن اعمال میکند ،  منبع  بعنوانادراک باشد ،  تابعشعور حسی ، هنگامیکه 
خطا  زمینهو آنرا وادار به قضاوت کند ،    ، گذاشتهبر کارکرد ادراک اثر  اگر  اما همان شعور حسی ،.  دانش است واقعی 
 [   aپایان زیر نویس]   . است
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II.     Pure  Reason   As  The  Seat  Of   Transcendental   Illusion 

 

متخطی  ه  توهماریک  بمنزله   بحت  استدالل      .II 
 
 

A 
 

Reason    In  General 
 

 

 بطور عام  استدالل
 
 

به پایان   ادراک رسیده ،  و با استدالل از آنجا به  سپس ،  کرده  شروع  با حس ها  را دخو ویپیشر  همه دانش های ما
تفکر ،  وجود   وحدت  ترینعالیبدیهه  و بردن آن زیر  دیگر هیچ قوه ای در ما برای کار بر روی  ماده  هاآن مافوق،   میرسانند
شبیه    reasonاستدالل  .   مبینمی مشکالتیخود را در حال که میباید شرحی در باره این عالیترین قوه دانش بدهم ،  . ندارد 
گذاشته ق منطقی ،  که در آن کل محتوای دانش کنار سیاه ، یعنی ، ب، میتواند در یک وجه قالبی صرف  بکار گرفته شود  ادراک
،  که  حمل میکندو اصول  را  زیرا در درون خود منبع  بعضی از مفاهیم  دارد ،  هم را   یحقیق  اما ظرفیت استفاده  .د میشو
در تمیز از ) ات بواسطه  استنتاجقوه اول از مدتها پیش  توسط منطقیون  قوه .  حواس گرفته است و نه از ادراک  نه از
دیگر ،  که خود مولد مفاهیم   آن قوه  طبیعت لیکنشده است ؛   تعریف(    consequentiis  immediatisات بیواسطه ، استنتاج

،  مجبور میشویم  دشوتقسیم میمتخطی قوای منطقی و  ایبه دو بخش قو  استداللچون  اما.  د شواست ،  از این تعریف درک نمی
 ، مفاهیم ادراک  مقایسه  در پی .  د گردمیخود شامل  تحتعالیتر برای این منبع دانش که هر دو این مفاهیم را  یبه یافتن مفهوم

شجره نامه مفاهیم   بالفاصله  نقش های اولی و جدول  ،  داده را متخطی برای مفتاح به ما که مفهوم منطقی  میتوان توقع داشت
  .د بگذار مان را در اختیار  استدالل

اینجا میباید استدالل را با دادن ؛  در  بحساب آوردیم  faculty of rules  قواعد  قوه  ما ادراک را ،  در بخش اول منطق متخطی
 . تمیز بدهیم  از ادراک    به آن   faculty  of  principles  قوه اصول  نام

به هر دانشی که بتواند همچون  یک اصل مورد استفاده قرار   مبهم  است ،  و عموما   برمیگردد"   principle اصل " کلمه  
که از ی،  حتی آن  universal  جامعهر حکم .   نباشد، اصل  خویش حقیقی، و در رابطه با منشاء  ال  مستقکه بگیرد ،  هر چند 

بکار رود ؛  اما به   syllogism  قیاس منطقی  در یک  کبرامقدمه  بعنوان میتواند ،  باشد مشتق گردیده، توسط استقراء ، تجربه 
نمونه (  فقط یک خط راست وجود دارد  مثال  ،  بین دو نقطه ) اصول متعارفی  ریاضیات  .  یک اصل نمیشود خود این خاطر 

.  اصول نامیده میشوند  بحق  ،  میآیندآنها  به تبع در رابطه با مواردی که هستند ،  و بنابراین ،   جامع های دانش پیشاتجربی 
آنرا تنها در بدیهه بحت بلکه ؛   فهمیده میشودآن ، از اصول  ذاتو در   که این خاصیت خط راست بطور عام گفتاما نمیتوان 

  . م یمیفهم

توسط   universal  جامعدر  را   particular محّدد در آن    که  دانش استاز نوع آن دانش حاصل از اصول ، بنابراین ، تنها 
مقدمه زیرا .  از یک اصل  است دانش  deduction  از عام به خاص استنتاج قیاس منطقی  نوعیبنابراین هر .  میفهمیم مفاهیم  
بر طبق   از آن مفهوم  نتحت یک شرط بود بمانند باشدآن مفهوم  تحتهمواره  مفهومی را میدهد که توسط آن هر چیزی که  کبرا

 د ،  و چون ادراک به ما شو یک قیاس منطقی درکبرا مقدمه میتواند  یجامعچون هر دانش  اما. دانسته میشود  یک اصل
    .نامیده شوند   توظیف احتمالی خود  اصول در رابطه بامیتوانند نیز  آنها پس از این نوع را میدهد ،    جامعپیشاتجربی  قضایای

انش بر پایه د بهیچوجه  بنیادی ادراک بحتقضایای این دیگر یم ،  ربگیدر نظر شان شاء و در رابطه با من مستقال  اما اگر آنها را 
یا از   ،( در ریاضیات ) د ، اگر که کمکی از بدیهه بحت نشوبحتی بطور پیشاتجربی ممکن نمیتوانستند چون آنها .  نیستند مفاهیم

  اتفاق افتادن از مفهومصرفا  نمیتواند   علتی دارد  میافتدکه اتفاق  آنچهاینکه هر .  نمیداشتیم  ممکن بطور عام ای شروط تجربه
 میافتدکه اتفاق آنچه که  نشان میدهد چگونه در رابطه با   بنیادی است قضیهین ابرعکس ،  بلکه   بطور عام  نتیجه گرفته شود ؛

    .  است تعّینم حقیقتا    بالاستثناء  بدست بیاوریم  که  ی راهر مفهوم ما در مقامی هستیم  که در تجربه 

چون و ها هستند که ، بدون  بدهد  ؛  و این نوع از دانش  ترکیبی مشتق از مفاهیم از نوع ، ادراک هرگز نمیتواند دانشی بنابراین
  .  دانست  در معنایی نسبی"  اصول "   بایدمی،  امارا ،   جامعکلیه  احکام  . نامیده شوند " اصول "  حقب میباید 1،  چرا

قوانین مدنی  کثرت بی انتهای که  بجای   -برآورده شود (  میداند چه وقت نکسی  ) روزیهم و شاید  -مدتها آرزو چنین بود 
ساده   ا  چیزی را بیابیم که عادتآن چون تنها در آنها است که میتوان امیدوار بود رمز .  تکیه کنیم  شانبتوانیم به اصول عام 

                                                           
1
 [Schlechthin  . ] 
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تا اینکه چنین آزادی    آزادی های ما برهستند  مقرر  ی،  قوانین تنها تحدید امادر این عرصه ، .  امیم مین اریزگ قانون سازی
و  ند بسمت چیزی که تماما  کار خود ما است ، شومی هدایتآنها   بدین ترتیببا خویش قرار بگیرد ؛   کامل در هماهنگی بتواند

طبیعت  همان ، یعنیدر ذات خویش ، میبایست که مشعرات ایناما    .برای آن ، توسط این مفاهیم ، علت باشیم خود میتوانیم 
بر   کامال    الاقلممکن ،  غیر که اگر نگوییمشوند ، توقعی است ، معّین  ، و بر طبق مفاهیم صرف  هبوداصول  تابعچیزها ، 

 آشکار فعال   دستکم  ، ( بحث شود  اشهنوز میباید در باره موضوعی که ) د پیش بیایهر طور که اما    1.  سلیم خالف عقل
دومی شاید ، .  ادراک صرف  از راه هبا دانش حاصل  است متفاوت بکلید نباش داشتهاصالت  که یکه دانش مشتق از اصول  است

 که ترکیبیدر صورتی  بر بعضی دانش های دیگر ، اما در ذات خویش ،  شود مقدم لذایک اصل را نیز بگیرد و  قالببواقع ، 
     . است مفاهیم  از حاصله  جامعیتی  فاقدنیز ،  و در درون خویش  بستگی نداشته تفکر به تنها،   باشد

  وحدت  که  قوه ای ،  و استدالل را   قواعد  بکمکتأمین میکند   وحدت مظاهر را   که  بشمار آوردادراک  را میتوان قوه ای 
،  بلکه بر  اعمال نمیشود مشعری یچه یا   مستقیما  بر تجربهبر این اساس ،  استدالل هرگز  . تحت اصول   را ادراکقواعد 

نامیده شود ،  و  یوحدتی که میتواند وحدت استدالل مفاهیم ببخشد ،  بکمکپیشاتجربی  یدومی وحدت شعبمت ادراک ، تا به دانش
     .  حاصل میشودادراک  بکمکاز هر وحدتی که متفاوت است   در نوع  بکلی

   . د بحث داده خواهند شآنها در ادامه . امثله توضیح داد  کامل غیبتقوه استدالل است  تا جاییکه بتوان در   جامعاین مفهوم 

 

 
 

B 
 

The  Logical  Employment  Of  Reason 
 
 

 توظیف  منطقی  استدالل
 
 

 یاینکه در شکل.  تمایز قائل میشویم   میآیدواسطه دانسته میشود و آنچه که صرفا  از استنتاج منطقی بدست یمعموال  بین آنچه که ب
برابر با دو  ی آناما اینکه حاصل جمع زوایا  سه زاویه وجود دارد ،  بیواسطه معلوم است ؛  میآیدبوجود که از سه خط راست 

، دیگر  به آن اعتیاد کامل در اثر لذایم ،  هستاستنتاج به استفاده  بی وقفه از  مجبورچون .   میآید، صرفا  از استنتاج  باشدقائمه 
فهم  معادلواقع تنها استنتاج شده است در چیزی را که حواس ،  کذایی همانند آن فریب، و غالبا  ،  کردهتوجهی به این تمایز ن

که از اولی گرفته شده   ،نتیجه  یعنی،   ی دیگریک  2وجود دارد ،  و  یک حکم بنیادی   در هر استداللی.  بیواسطه میگیریم 
. به صحت اولی  دشومتصل می ناپذیرجدا صحت  دومی    بکمکشکه  (  3ه  منطقی رزنجی ) باالخره ،  استنتاج   2و   است ،

د ، آنگاه استنتاج شوسوم مشتق  یاگر حکم منتج  از پیش در حکم قبلی چنان وجود داشته باشد که بتواند از آن بدون توسیط عامل
اما اگر عالوه بر دانش  . بنامم   استنتاج ادراک  من ترجیح میدهم آنرا  -  ( consequentia  immediata )بیواسطه   میشودنامیده 

در   4. ،  آنگاه  میباید آنرا استنتاج استدالل نامید  باشدالزم   نتیجه حاصل دادن برای  یمحتوی در حکم مقدم هنوز حکم دیگر
بعضی از "  ، "  بعضی از انسانها مردنی هستند :  " که  از پیش این احکام وجود دارند، " همه انسانها مردنی هستند :  " حکم 

از . ؛  و اینها  بنابراین  نتایج بیواسطه آن هستند "  ست نیانسان  نباشدهیچ چیزیکه مردنی " ،  "  موجودات مردنی انسان هستند 
با سواد    چون مفهوم  موجودات) ،  در حکم بنیادی وجود ندارد " همه موجودات با سواد مردنی هستند :  " م سوی دیگر ، حک
   .د گردمنتج از آن    واسطه یک حکم   ،   و تنها میتواند  بکمک(  پیدا نمیشود  بهیچوجه در آن

را دانسته ، چیزی  ثانیا  .  م آورفکر میبه تادراک   طریقرا از ( کبرا مقدمه ) ابتدا یک قاعده   syllogismدر هر قیاس منطقی 
میشود  دانسته بدین ترتیبآنچه را که  در آخر ، ( .  صغرا مقدمه ) میکنم  رده بندی  5 توسط قضاوت تحت شرط آن قاعده 
رابطه ای که ،    آنبنابراین ، ( .   را نتیجه قیاس) بطور پیشاتجربی توسط استدالل  با اینکارمیکنم ،  و  معّین توسط مسند قاعده 

اساس انواع گوناگون قیاس های منطقی   نیابت میکند  اشو شرط  است دانسته،  بین آنچه که  ، بعنوان قاعدهآنرا  مقدمه کبرا
، در ادراک ،   آنها راه های مختلفی که حسببر  ،  بر سه نوع هستند ،  قضاوت هاقیاس های منطقی ، همانند   نتیجتا  ،.  است 

                                                           
1
 [sehr  Widersinnisches  . ] 

2
 [und   added  in  2nd  edition . ] 

3
 [konsequenz  . ] 

4
 [Vernunftschluss ,  here  distinguished  from   Verstandesschluss ,  is  Kant's  usual  term  for  ´syllogism´ ,  and  is  so  
translated  in other  passage  as , e.g.  ,  in the  next  paragraph  . ] 

5
 [Urteilskraft  . ] 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

149 
 

   یا ،  hypothetical ،  افتراضی    categorical  قاطعبیان میکنند ؛  که عبارتند از     1 میشود دانستهرابطه آنچه را که 
 .  disjunctive  انفصالی

که  ببینیمتا   - یمکن  طرحم معضل  بصورت یک  که نتیجه را شکل میدهد  حکمیآن ،   میافتدنطور که عموما  اتفاق همااگر ، 
این نتیجه  تصدیقبرای آنگاه   - میآیدمشعری کامال  متفاوت به تفکر  از طریق اش و ،  باشد نیامدهمستقیما  از احکام پیشین بدست 

اگر . میشود نیافت   universal   جامعبر طبق یک قاعده   شروطبعضی  تحت در آنجاآیا که   ببینیمتا  میکنیم ، رجوعادراک  به
 استنتاج  قاعده آن نتیجه  از   د ،  آنگاهشو رده بندی  شرط داده شدهآن  تحتبتواند و اگر مشعر نتیجه  چنین شرطی یافت شود ، 

تالش  در استنتاج منطقی   استداللاز اینجا میبینیم که   .،  که برای دیگر مشعرات دانش نیز معتبر است شده   عام به خاصاز 
 راه و از این (   جامعشروط )  اصول   تعداد کمترین  به   ادراک طریق از هحاصل تشعبو م  برای  کاهش دانش متنوعد  دار
 . وحدت ممکن   ترینباال به  رسیدن  برای

 
 

 
 

C 
 

The  Pure  Employment  Of  Reason 
 

 

 استدالل  بحتتوظیف  
 
 

ناشی  از آن که تنها خواهد گردید  یو احکام  مفاهیم برای،  منبعی مستقل  صورتآندر ، کرد ، و آیا جدا میتوان استدالل را آیا 
 عنوان، به  قالب نوعی ،  برای دادن صرفا   تابع  استای  قوه یا اینکه  ؛ د شوط مرتبمشعرات  اآنها ب از طریق و ، ند شو

 معّین  شا بینابینی  در روابط  شدهادراک دانسته  از راهآنچه که  اش بکمکقوه ای که   -دانش مورد نظر  شکلبه   منطقی ، 
برده (   استشرط پایینی   یش در برگیرندهشان در محدوده خو شرط  یعنی ، آنهاییکه) باالتر  تحتپایینتر که  یمیگردد ،  قواعد

در .  این سؤالی است که اکنون موقتا  به آن میپردازیم  د ؟   شوانجام   مقایسه(  جریان)  از طریق دبتواناین  کهمادامیمیشوند ، 
ببرد ،  دقیقا   ش،  تا بتواند ادراک را به تطابق کامل با خود استاستدالل  نیاز  یکقواعد و وحدت اصول   عددت  واقعیت امر ،

اما چنین اصلی هیچ قانونی برای   2. د کنرا متصل می تشعبآن و با اینکار  بردهبدیهه را زیر مفاهیم  تشعبهمانطور که ادراک 
برای امکان دانستن یا تعیین چنین مشعراتی نیست ؛  صرفا  قانونی است   ، و حاوی هیچ مبنای عامی صادر نکردهمشعرات 
آنها را به کمترین تعداد ممکن کاهش   میتواند اشمفاهیم  مقایسهبا   دن داراییهای ما در ادراک ،  کهکربرای مرتب   غیرعینی

  توسعهو  رفاه به   داشته باشیم  که را یچنان متحدالشکل بودنآنتوقع   نمیدهد که از مشعرات رااجازه  آن  دهد ؛  این به ما
سؤال این است  در یک کالم ، .  شویم باعتبار عینی قائل هیچگونه  و اندرز شعاربرای   نباید  لذا مان یاری برساند ؛  و  ادراک
این اصول بر چه مبنایی ست ،  و ه  ترکیبی پیشاتجربی ،  حاوی اصول و قواعد  بحتاستدالل آیا ، یعنی ،  ذاتا  آیا استدالل  که ، 

  ند ؟باش متکی  میتوانند

 بحتای  که  اصل متخطی استدالل  زمینه در مورد  را کافی    هدایت   استدالل  در قیاس های منطقی  و منطقی  قالبی  جریان
 .د در اختیار ما میگذارخواهد گردید  بر آن استوار   یشخوبی یدر دانش ترک

که آنطور ) که آنها را تحت قواعد بیاورد  از این نظرد ،  ندار  با بدیهه ها کاری  منطقی در قیاسخود اول از همه ،  استدالل 
به مشعرات بکند ،  توجهی هم بر این اساس ، حتی اگر استدالل بحت   . قضاوت هابلکه با مفاهیم و  ، ( ادراک با مقوالتش میکند 

که پیش از هر چیز به حواس   -ش قضاوت هایبلکه تنها با ادراک و   ها و بدیهه هایشان ندارد ،آنهیچ رابطه مستقیمی با هم باز 
متفاوت بلکه اساسا   ممکن نیست ،  تجربهیک بنابراین وحدت   وحدت استدالل . تعیین مشعرشان  بقصدمیپردازد و به بدیهه آنها 

از استدالل   هتجویز شدو  علتی دارد ،  اصلی دانسته میافتداتفاق  آنچهآنکه هر .   به ادراک دارد که تعلق با چنین وحدتی ، است 
تجربه ممکن ،    با این ارتباط بدون  ،  د ، کهداراستدالل ن به  یدیند ، و هیچ سازآن اصل وحدت تجربه را ممکن می. نیست 

  . د نبقبوال  ، از مفاهیم صرف ، یک چنین وحدت ترکیبی را دهرگز نمیتوان

 خوداست ،  و قیاس منطقی ( نتیجه استنتاج ) خویش حکم   جامع،  بدنبال کشف شرط  دا  ، استدالل ، در توظیف منطقی خوثانی
چون این قاعده خود  اما . د بوجود میآی(  کبرا مقدمه )  جامع ای که از راه متابعت شرطش تحت قاعده قضاوتی ست مگرنیچیزی 
  بکمک یک  قیاس توسیطی ) که عملی باشد موقعهر میبایست  شرط  شرط  بنابراین ،  و  استاستدالل  ضرورتهمان  مشمول

prosyllogism  )چنین است آشکارا  ،  اشاستدالل بطور عام ،  در توظیف منطقی  مخصوصاصل   پس،   جستجو شود :-   
      . برسد   به کمال  وحدتش  در آن تا   نامشروطی یافتن  ادراک  ه ازحاصل برای دانش مشروط 

                                                           
1
 [des  Erkenntnisses  . ] 

2
 [Reading ,  with  Erdmann ,   jenes    for   jene   . ] 
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، کل  باشد شدهداده  اگر مشروط  که  فرض کنیم   شود  برای استدالل بحت یمنطقی تنها از این راه میتواند اصل حکمتاما این 
، یعنی ،  درون مشعر و   بوده داده شده نیز   - استنامشروط  لذاخود که ای  زنجیره  - ت از یکدیگرمتابع درزنجیره شروط ، 

  . شته باشدقرار دا اشاتصال 

از آن .  اما نه با نامشروط   شرطیک با مربوط است ترکیبی است ؛  مشروط بطور تحلیلی  آشکارا  چنین اصل استدالل بحت
ممکن ،  که دانش و  ای تنها با مشعرات تجربه ستکه میباییمادام  -اصل میبایست احکام مختلف ترکیبی ناشی شوند ،  که از آنها 

 مسجل شیتواقعاگر   نامشروط ، . ی ندارد اطالعهیچ ادراک بحت   -همواره  مشروط است ، سر و کار داشته باشد  اشترکیب 
و  ،  متمایز میکنند که آنرا از هر چیز مشروط   قرار بگیرد توجهمورد اتی تعّینبخصوص در رابطه با همه آن  1میبایست د ، باش

   .  بدهدرا    یزیادترکیبی پیشاتجربی  قضایای برای  مواد  ستمیبای بدین طریق

 طی خا، در رابطه با همه مظاهر  حال هموارهبهر   میشوند ، استدالل بحت ناشی 3 اعالیاصل  از این  2اصولی که 
transcendent با  کلیه  به این خاطر . وجود نخواهد داشت اصل  آن ی برایمکف، هرگز توظیف تجریبی ، یعنی  خواهند بود 

فقط امکان تجربه  آنها   4 موضوع  چون ،  میباشد immanent  یروندتماما    شانکه توظیف  د ، نااصول ادراک بحت متفاوت 
بطور   هاچه در ترکیب مظاهر ، یا حتی  در تفکیر چیز) ،  زنجیره  شروط که میگوید   این اصل  را  در نظر بگیرید .  است
توظیف تجریبی   با در رابطه  شپی آمدهای  ؟  خیریا   آیا  قابلیت کاربرد عینی دارد ،  .مییابد  گسترش نامشروط  به(  عام 

یا تنها دستورالعملی منطقی ،  برای حرکت  ،  وجود داردبرای استدالل   آیا هیچ اصلی با اعتبار عینی یا اینکه   ؟  کدامندادراک 
ین وحدت ممکن استدالل  برای  دانش بزرگترتأمین    از این راهاز راه صعود به شروط  هر چه باالتر  و   کمال ا  بسوی 

شده است ،  و  رفتهاستدالل بحت گبرای   متخطی یاصل جایاستدالل اشتباها  به  نیازباشد که این  اینطورمیتواند آیا ؟    دمانخو
کرده ایم ؟   عجلهبیش از اندازه   مشعراتخود در  برای زنجیره شروط  نامحدودی  کمالا  ردن چنین فرض کدر مسلم  آیاکه این

بیشتر شاید )  کبرای آنها مقدمه کرده اند ،  که  رخنه در قیاس های منطقی   دیگری ضاللادراکات و   هدر آنصورت ،  کدام اسائ
 دادن پاسخ  د ؟ نمیکن صعود اششروط  بسمت، و از تجربه  گردیدهاز استدالل بحت مشتق (  تقنم یفرض  و نه  افتراض  یک

 در استدالل انسانی  اش کتوممنابع عمیقا  مدر تجادل متخطی ، که اکنون تالش داریم از  خواهد بودوظیفه ما به این سؤاالت 
استدالل    Transcendent  concepts یخاط  درباره  مفاهیم اولی  خواهیم کرد ،  دو دفتر تقسیم  به   را  تجادل.   یمبپروران
    .  اش و تجادلی  طیخااستنتاجات    بارهدر   دومی بحت ، 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 [Reading ,  with  4th  edition ,    wird    for   kann   . ] 

2
 [Grundsätze  . ] 

3
 [Prinzip  . ] 

4
 [zu  ihrem  Thema  . ] 
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The   Transcendental   Dialectic 

 متخطی تجادل

 

Book I. The  Concepts   Of  Pure   Reason 

 

     I . دفتر 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

بدست صحت دارد که آنها با تأمل صرف  این الاقل  تصمیم بگیریم ،  که در مورد امکان مفاهیم مشتقه از استدالل بحت هر طور
اما ند ،  اتجربه  برایو  به تفکر آمده   مقدم بر تجربه مفاهیم ادراک نیز بطور پیشاتجربی.  بلکه تنها با استنتاج منطقی  میآیندن

ی تجریبی ممکن تعلق آگاهما  به یک الزا ستاین مظاهر میبای بطوریکه  مظاهر نیستند ، درآنها حاوی چیزی جز وحدت تأمل 
 اتنخست آنها هستند که مواد الزم برای استنتاج .  یک مشعر ممکن میگرددتعّین  است که دانش وتنها توسط آنها .  داشته باشند 

از سوی دیگر ،   .نیستند   دشوناستنتاج  بتوانند   از آنها مشعرات  که  پیشاتجربی  مفاهیم  میکنند ،  و مسبوق به هیچ فراهمرا 
نشان میبایست چون آنها قالب ذکائی هر تجربه ای را تشکیل میدهند ،   تنها بر این واقعیت استوار است که ،  شان واقعیت عینی 
    . ممکن باشد همواره   در تجربه شان دادن کاربرد 

تجربه  به حدود   دنشکه اجازه محدود  داریم از پیش نشانی اولیه از این دارد که با چیزی سر و کار " مفهوم استدالل " عنوان 
تنها (  شاید حتی کل تجربه ممکن یا کل ترکیب تجریبی آن ) دانش تجریبی گونه که هررا نمیدهد ، زیرا مربوط میشود به دانشی 

ما  مفاهیم استدالل .  به آن  است تعلقمهر تجربه واقعی  اماکفایت نداشته ،  شهیچ تجربه واقعی هرگز برای . بخشی از آن است 
  ادراکات [  رابطه با که  درآنطور ) ]   -  understand درک  قادر بهمفاهیم ادراک  ،   conceive  عبرت  به میکنند  را قادر
مربوط میشوند به چیزی که هر تجربه ای تابع  آنگاهاگر مفاهیم استدالل حاوی نامشروط باشند ،  ( .  [بکار گرفته میشوند ]  حسی

د ،  میکن هدایت شسویب  چیزی که استدالل در استنتاج خویش از تجربه  -تجربه نیست  برای مشعریاما خود هرگز  آن است ، 
هرگز عضوی از ترکیب تجریبی  خود که چیزید ،  اما میسنجو   هتخمین زدرا  یشدرجه توظیف تجریبی خو ق با آن تطابو در 
مفاهیم با استنتاج )   conceptus  ratiocinatiباشند ، میتوان آنها را   داشته اعتبار عینی ، این مفاهیم بااینحالاگر ، . نیست 
 برای  خادع ظاهریک   الاقل با  داشتن   لیزیر جُ  آنها  آنگاه  د ،نباشچنین اعتبار عینی  فاقد  اگر ، اما ، نامید ؛   ( صحیح 
اما چون  این .  د ینام ( مفاهیم شبه معقول )   conceptus  ratiocinantes شده اند ،  و میتوان آنها را  پذیرفتهبودنشان   استنتاج 

همزمان ،  . در موقعیتی نیستیم که به آن بپردازیم  در حال حاضر یابددر فصل استنتاجات تجادلی فیصله میباید موضوع  
،  آنها را    داده  استدالل  بحت  مفاهیم  به  هم ی جدیدلقب دادیم ،  را   مقوالت  عنوان بحت ادراک   مفاهیم  همانطور که به
  .یم کنمی توجیه   و  داده  شرح  این عنوان را اکنون.  مینامیم    transcendental  ideasافکار متخطی  

   

 استدالل بحت مفاهیم
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First  Book  Of  The   Transcendental   Dialectic 

 

 متخطی  تجادل   دفتر اول

 

Section 1 .       The  Ideas  In  General 
 

 افکار   بطور  عام.        1 بخش  

 

 

این  دلیلداشته باشد ،  و ب دقیق د که با مفهومش تطابقبینبا همه غنای زبان ما ،  متفکر اغلب خود را عاجز از یافتن عبارتی می
که است در زبان ی تقنینی یدعاا  طرح بمعنای  ت جدیدالغ ضرب.  د شوقابل درک   دفقدان قادر نیست برای دیگران و حتی خو

به زبان   ابتدا نگاهی بیاندازیم عاقالنه است که  مستأصالنه ای؛  و پیش از دست زدن به چنین اقدام   دشومیموفقیت قرین بندرت 
استفاده قدیمی یک مورد حتی اگر  . یا خیر  هستاز پیش در آنجا  مناسبشتا ببینیم آیا آن مفهوم و بیان   ، وجودمعمول و م

شده باشد ، همواره بهتر است به آن معنایی تکیه کنیم که  نامطمئنتا حدی کردند  اش ابداععبارت بخاطر بی احتیاطی آنهاییکه 
تا اینکه با (  باشد که آیا در اصل دقیقا  به همین معنا بکار رفته است یا خیر  مشکوکحتی اگر )  تعلق داردا  به آن اختصاص
  . یم دهشکست ب به را دشدن هدف خو منامفهو

   مفهوم باشد ، آنگاه ،  چون اهمیتیک دقیقا  موافق  اش، اگر تنها یک کلمه وجود داشته باشد که معنای جا افتاده  به این دلیل
ده  و از بکار بو مقتصد آن کلمه  استعمالکه در   تمیز داده شود ، عاقالنه است  فوق العاده دارد که این مفهوم از مفاهیم مرتبط

   حفظ را  اش معنای درست  دقتبا  لیکن،   پوشیده، چشم  دیگر یبرای عبارت  مرادفی همچون، صرفا  برای تنوع ، ش بردن
،  و  ردهکه در مورد یک معنای بخصوص دیگر آن عبارت نتواند جلب توجه ک  چنین میشوددر غیر اینصورت  براحتی .  یم کن

 . د از دست میرود محفوظ بمانمیتوانست  الاقلبسیار متفاوت گم شود ،  تفکر نیز که نی ادر انبوه لغات دیگر با مع

از  دچنان بود که نه تنها هرگز نمیتوان اکامال  آشکار بشکلی استفاده کرد که منظور او از آن"   ideaفکر  " افالطون از کلمه  
،  بطوریکه در تجربه  فراتر میرود بسیار ( که ارسطو بدان مشغول بود آنچه)  هم که حتی از مفاهیم ادراک  حواس گرفته شود

مقوالت ،  همچونچیزها در ذاتشان است ،  و نه ،   اصلی طرحبرای افالطون   فکر   1. پیدا نمیشود  آنهرگز چیزی همردیف 
که در  میآیند سرچشمهو از آن  ،  نداگردیده صادر آنها از عالیترین استدالل  او نگاه در.  برای تجربیات ممکن   یمفاتیحصرفا   

به است اما با زحمت مجبور  ، قرار ندارد یشخو بکر، که ، هر چند ، اکنون دیگر در وضعیت  شوند شریکاستدالل انسانی 
تیرگی  پسخیلی زیاد در   مروزهکه ا ،   old ideas  افکار قدیم ، ( گرفته که فلسفه نام ) یادآوری   از راه،  ذهندر   شاحضار
تنها کافی است .  نمیشوم  بخشیده ن عبارت ایبزرگ به  ن فیلسوفآمعنایی که  باب در اینجا وارد تفحص ادبی در  .رفته اند 

چه در بحث   ،ده کرخویش بیان  مطلب موردمقایسه تفکراتی که یک نویسنده در  امرکه در  بگویم که بهیچوجه نامعمول نیست ، 
نکرده باشد ،  معّین را بقدر کافی  یشاگر مفهوم خو.  کنیم میش درک داو را بهتر از خو کهعادی و چه مکتوب ، متوجه شویم  
   . میکندگاهی خالف نیت خود گفته یا تفکر 

وحدت ترکیبی ،  یک طبق که صرفا  به هجی مظاهر بر  س میکندح از اینافالطون بخوبی فهمید که قوه دانش ما نیازی بیشتر 
او میدانست که استدالل ما بطور طبیعی خود را به شکل هایی از دانش .  قرائت آنها بصورت یک تجربه ، بپردازد  بمنظور

با   2 تطابقهیچ مشعر تجریبی معلومی هرگز در دیگر میکنند که   transcend  تخطی  از مرزهای تجربه چنانارتقاء میدهد که 
  .مغز نیستند در  اما با اینهمه باید برایشان واقعیت خودشان را قائل شد ، و بهیچوجه تخیالت وهمی صرفد ،  نمیگیرقرار آنها 

بر آزادی    در آنچه که استوار است  ،یعنی   aخویش را در عرصه عمل یافت ،   ideas افکار  افالطون مثال های اصلی

freedom  ، که کس  هر آن. خاص از محصوالت استدالل هستند  یکه نوع از دانش   هایی بر شکل  که به نوبه خود مبتنی است 

 

a      بسط داد تا دانش حزری   او همچنین ، براستی ، مفهوم خویش راspeculative  بشرطی که دومی بحت و  را در بر بگیرد  ،
در جایی بغیر از تجربه   که مشعر آن علم قرار نیست د ، هر چندگستراناو حتی آن را به ریاضیات . باشد تماما  پیشاتجربی 
که   یغلواز این افکار ،  یا  مورددر   او عرفانی از عام به خاص استنتاج از ،نمیتوانم دیگر رابطه این در  . ممکن یافت شود 

، که او در  یفخم، زبان م مجاز باشد میبایده ک همانطور،  هر چند  -م تبعیت کن ،  دتجسم بخشیآنها به با آن ،  میباید گفتاو ، 
   [ a  پایان زیر نویس]    . توانا است کامال    باشدتفسیری متعادلتر که در توافق با طبیعت چیزها  برای بکار برد ،  باباین 

                                                           
1
 [damit  Kongruierendes  . ] 

2
 [Kongruieren  . ] 
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آنچه را که در بهترین حالت تنها میتواند (  اند  کردهآنطور که خیلیها بواقع )  و نمایدرا از تجربه مشتق    virtue یلتفض  مفاهیم
که  میسازدچیزی  یلت، از فض که بتوان از آن دانش را مشتق نمود دکن تبدیل به الگویی باشد ،  تشریح قصنوع نا یک ازمثالی 

برعکس ،  . تشکیل هیچ  قاعده ای را نمیدهد  امکانکه  لتبسم یک نابکاری،   خواهد کردبر حسب زمان و شرایط  تغییر 
با آن که این به اصطالح الگو را   حقیقی جذر  بعنوان الگوی فضیلت گرفته شود ،  آن یچنانکه بخوبی میدانیم ، اگر هر کس

همان فکر  جذراین  . یافت شود   تنها در ذهن ما میبایدقضاوت میکنیم    اشدر باب فضیلت  کرده و تنها از اینراه مقایسه 
در مقام   نه   اما هستند ،  هامثال  همچون  تجربه برای مشعرات ممکن،   با آن رابطهدر   است ،  که  idea  of  virtue  فضیلت

بسیار از  د داشته باشکفایت   فضیلت  فکر بحت  که برای  یمعمل کن یشکله که هیچیک از ما  هرگز نمیتوانیم  باین.  رب النوع 
زیرا  تنها توسط این فکر است که  هر قضاوتی  در باب ارزش اخالقی  یا  .  بدور است  حیثاز هر بودن این تفکر  یواهاثبات 

که هرچند   -بسوی کمال اخالقی   برای هر مسیری  است غیرقابل جایگزینی پایه ای  همچون لذاو   خالف آن  ممکن میگردد ؛
آن دور به از نیل کامل  بسیار ،  میتواند ما را  نیستمشخصی  مرزهیچ  یشبرا  که حدآن موانع موجود در طبیعت انسان ،  تا 

 .  کند 

در  که تنها میتواند زبانزد شده است ،   یحدس  یتصور  perfection هذب یک  از  جمهوری افالطون  به عنوان مثالی برجسته
 تنهاآن فیلسوف را  به سخره گرفت که میگوید یک امیر قادر است   Brucker  1کر  وبیکار وجود داشته باشد ؛  و بر یمغز فاکر

که آن در جایی، و  بوده هااز این ترعاقلمیباید در پیروی از تفکرات او  ، لیکن . حکومت کند بخوبی   کت در فکرهامشاربا 
  بهانه  باآنرا بجای اینکه  فیلسوف بزرگ ما را بدون کمک میگذارد ، جایش را ،  با مساعی جدید پر کنیم ، در نوری مناسب ، 

یک قانون اساسی که اجازه  بیشترین آزادی ممکن  . گذاریم ببودن  بعنوان چیزی بیفایده  کنار   ر غیرعملیمضبسیار مؤسف و 
بحث از بیشترین   -با آزادی همه دیگران  میگردد نامتناقضآزادی هر کس  اش انسانی را در تطابق با قوانینی میدهد که توسط 

شمرده شود نه  بنیادی ستالزم ،  که میبای است یفکر صورتبهر    -خرسندی در میان نیست ، چون این خود بدنبال خواهد آمد 
چشم پوشی کنیم ،   چون در آغاز  میباید  از موانع واقعی موجود . ه قوانین آن کلییک قانون اساسی بلکه در  طرحابتدای در  فقط

افکار  غفلت ازیعنی چاره پذیر ،    بخاطر علتی  بلکه در واقع ،  میآینداز طبیعت انسانی پدید ناجتناب ناپذیر بطور  که ، شاید ، 
به آن به اصطالح   کهیک فیلسوف نیست ،   سویبی ارزشتر از  وهیچ چیز ، براستی ، مضرتر ، . تشکیل قوانین  هنگامبحت 
، اگر که در موقع مناسب آن نظام قانونی در توافق با  یآمدوجود نمبچنین تجربه ای اصال  هرگز  . د شوتوسل م خبیثتجربه 

فقط به این دلیل که از تجربه مشتق شدند ، که  ند ، نمیشدافکار توسط  مفاهیم ناپخته کنار زده که و اگر  ،  میگرفتافکار شکل 
 قرار بگیرند ،  مجازات ها  فوقبیشتر در توافق با افکار   حکومت هر چه  قانونگذاری  و  . ت خوب را پوچ کردند اتمام نی

هیچ مجازاتی به که در یک دولت کامل  افالطون  عقیده داشته باشیم ،  است که همچون معقولکامال   لذانادرتر خواهند شد ،  و 
تأثیری بر حقانیت افکار ندارد ، که ،   به منصه ظهور نرسد ؛  اما با اینهمه  این دولت کامل شاید براستی هرگز ،.  نیاز نیست 

در  لیاص نسخهرا بعنوان  حکمتاین  بشر به بیشترین کمال ممکن خود ، بخاطر نزدیکتر نمودن هر چه بیشتر نظام قانونی 
و عظمت  دره  بین  فکر و تحقق  تا چه حدی   د ،خواهد کربشر ارتقاء پیدا   تا چه درجهزیرا  . ند حمل میکنپیشاپیش خود 
چون قضیه  بستگی دارد به آزادی ؛  .  به آن پاسخ دهد   ، درست نیستد ،  سؤاالتی هستند که هیچکس نمیتواند ، یا خواهد رسی

 نشاناز خود  اصیلاما این تنها جایی نیست که استدالل علیت  . فراتر میرود   مقرریو آن قدرت آزادی است که  از هر مرز 
ه همچنین در رابطه با خود هستند ، یعنی ، دنیای اخالق ، بلک( اعمال و مشعراتشان )  عاملو  جایی که افکار علتهای  میدهد ، 

و   - کائناتنظام مرتب   یک گیاه ، یک حیوان ، .  میآوردبدرستی اثباتی روشن برای منشاء آن از افکار طبیعت ،  که افالطون 
حتی یک  همه اینهابا افکار ممکن هستند ،  و اینکه  با   که تنها  در توافق  بوضوح نشان میدهند  -کل دنیای طبیعی  لذابه جرأت 
دقیقا  همانطور که هیچ   -  قرار ندارد یشترین شکل نوع خومهذب در انطباق کامل با فکر  ددر حیات فردی خو هم مخلوق
بطور   امااین افکار   -اعمالش دارد  ریشه همچونخویش  ضمیردر آنرا که با اینحال   با فکر انسانیت نیست ،در تطابق انسانی 
  اما تنها  مجموعه.  چیزها هستند  یبنیادو علل  ،  هریک  الیتغیرو  میشوند ، هر یک به انفراد  معّین  ی اعلدر ادراک   کامل

بیان  طرزاگر غلو را از . برای فکر کفایت دارد  کامال    است که ،  اتصال بینابینشان که عالم را تشکیل میدهد با  تام  چیزها ،
  اش معماری نظامفیزیکی  به    عالمینظام   در تأمل  ی رونوشت  شکل از  فیلسوفآن پرواز روحانی  افالطون کنار بگذاریم ، 

تقنینی   اخالقی ،  اصول  با  در رابطه،  گرچه . احترام و تقلید  در خورق افکار ،  کاری است طبر ب  ، یعنی ، اتیغا طبقبر 
  -همواره ناکامل باقی خواهد ماند  شانبیان تجریبی  که  -توسط افکار تنها خود  ، یرداموچنین در  تجربه ،  که  ، و دینی ،

بر دقیقا  شود ،  بخاطر آن است که میاگر قدر آن دانسته ن  .خاص خود را مینمایاند  ارزشکه تعلیم افالطون است ممکن میشود 
.  ، ثابت کرده است  بودن اصول برای  ، بی اعتباری آنها را ، خود که  همان قواعد تجریبی مورد قضاوت قرار گرفته است طبق

در رابطه با قوانین اخالقی ،  و منبع حقیقت است ،   دهکرقواعد را تأمین    تجربه  طبیعت ، رابطه باچون در حالیکه ،  در 
مشتق  " شده ها "   از  "باید ها "   که  قوانین مربوط به  چیزی قابل سرزنش تر از این نیست!  مادر توهم است که ،  دریغا

      . استمحاط آنها در شوند ،  یا بر آنها حدودی تحمیل شوند که دومی 

را میبخشد ، میباید همزمان به وظیفه ای کمتر اش این تذکرات آنچیزی است که ، به فلسفه شأن خاص  به نتیجه رساندناما گرچه 
ین ابعاد با چنبا  بنای رفیع اخالق   برای و آماده نمودن آن   نیز بپردازیم ، یعنی ،  صاف کردن زمین ، ارزندهدرخشان ، اما 

برای گنج های پنهان ،   یشخو بی ثمر اما  با اطمینان به نفسچون این زمین با نقب هایی ، که استدالل در جستجوی  .  یشکوه
در توظیف  است وظیفه کنونی ما  کسب بصیرت . شده است  همچون کندو، را تهدید میکنند بنا و امنیت  ده ،زدر همه سو 

اما ، .  کنیم معّین را  تخمین زده و اش  نفوذ و ارزش حقیقی  افکارش ،  که شاید بتوانیممتخطی استدالل بحت ،  در اصول و 

                                                           
1
 [Johann  Jakob  Brucker ( 1699 - 1770 ) .   The  reference  is  probably  to  vol. i. pp. 726-7   of  his  
 Historia  Critica  Philosophica   ( pub.  1742-4 )  . ] 
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تقاضای مبرم ( که بیشتر مردم چنین نیستند )  ندافلسفه   به عالقمند  که قلبا    از کسانیاین مالحظات مقدماتی ، پیش از ترک 
 اش جذریدر معنای  را   "  idea  فکر" کلمه    مجاب میبینند ،  مراقب باشند که  تالیکه ، اگر خود را با اینها و نکات  ، دارم 

با  خیاالنه ، بیند ،  در خلطی برده میشوبکار   مناب قسمی ازمعموال  در مورد هر   که  حفظ کنند ،  که یکی از آن کلماتی نشود
حدود  به  تجاوز  که مجبور به  ندارد ،  وجود   منابها  برای هیچیک از انواع  از نظر لغات  کمبودی . برای علم  رخاسعواقب 
  .از آنها بشویم  هیچیک

.    ( repraesentatio )عام بطور   است  representation  2 مناب   آنها  جنس . زیر است   بصورت  آنها  1 مسلسل  ترتیب 
تعدیل فاکر برای   که تنها در ارتباط با  perception  3  حسی یادراک .  ( perceptio )با شعور ذکائی   مناب  زیر آن قرار دارد

 knowledge   دانش  ،  ادراک حسی عینی  یک.  ( sensatio )  نام میگیرد   sensation  4  احساس  باشد ،ت او حال
   است   5

( cognito )   . یا  بدیهه   این intuition   6  یا  مفهوم    است concept 7   ( intuitus  vel  conceptus ) .  بیواسطه   اولی 
.  د نباشداشته مشترک میتوانند آنرا بطور خصوصیتی که چند چیز  توسطبواسطه و مفرد است ،  دومی  به مشعر برمیگردد

  .نامیده میشود   notion  8 پندار   اگر منشاء خود را  تنها در ادراک داشته باشد  مفهوم بحت ،.  یا بحت   است مفهوم یا تجریبی
هر کس که برای .  است  ییا  مفهوم استدالل   idea  9یک فکر   کند  تخطی  ها  که از امکان تجربه پندارمتشکل از  یمفهوم

.  غیر قابل تحمل باشد   یک فکر نامیده شود سرخ ، ، مناب رنگ   شنیدن اینکه میبایست  با این تمایزات میداند مأنوس خود را 
  . پندار  یک  خوانده شود ، ادراک  ازمفهومی   درست نیستحتی 

  

                                                           
1
 [Stufenleiter  . ] 

2
 [Vorstellung  . ] 

3
 [Perception  . ] 

4
 [Empfindung  . ] 

5
 [Erkenntnis  . ] 

6
 [Anschauung  . ] 

7
 [Begriff  . ] 

8
 [Notio  . ] 

9
 [Idee  . ] 
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First  Book  Of  The  Transcendental  Dialectic 

 متخطی تجادل     دفتر اول

 

Section 2 .       The   Transcendental  Ideas   
 

 متخطیافکار         .2 بخش  

 

 

بحت  پیشاتجربی بنیادی   تحلیل متخطی نشان داد که چگونه شکل منطقی صرف دانش ما میتواند در درون خویش حاوی مفاهیم
بتنهایی خود نیابت میکنند ، یا ، صحیح تر ، اشاره دارند به آن وحدت ترکیبی که   باشد ،  که مشعرات را پیش از هر تجربه ای

مقوالت را دادند  به ما  (مفهومی از ترکیب بدیهه ها   ه بهتبدیل شد) قالب احکام  . د سازدانشی تجریبی از مشعرات را ممکن می
وقتیکه  در مورد وحدت   1که  قالب  قیاس منطقی ،  فت پذیرمشابها  ، میتوان .  ند هستهمه توظیفات ادراک در تجربه هادی که 

آنها را خاص از مفاهیم  خواهد گردید ،  که میتوانیم  یترکیبی بدیهه ها تحت هدایت مقوالت بکار میرود ، حاوی منشاء نوع
ادراک  د کرد نخواهمعّین   اصول در تطابق با  که  بنامیم ،   transcendental  ideasیا افکار متخطی   مفاهیم بحت استدالل ،

 2. بکار گرفته شود   شا تتمامی در  تجربه  مورددر   میبایدچگونه 

 حکمیبر طبق مفاهیم ،  قیاس منطقی  خود [   ی  که میدهد -] دانش  جامعیتبر   3مبتنی است   شا اتنقش استدالل در استنتاج
،   را براستی میتوان از "   کایوس مردنی است" حکم  ،   . میگردد  معّین ش اوسعت شروط  کلدر   که بطور پیشاتجربی

که  حاوی آن شرطی باشد   هستم( " انسان " در اینجا ،  مفهوم  ) اما من بدنبال مفهومی  . د کرتجربه بکمک تنها ادراک مشتق 
 درآن مسند   دنکر شمولمو پس از    داده میشود ؛(   برای آنچه که تصدیق شده است  شرط عام)  این حکمکه تحت آن مسند 

بسوی تعیین دانش مشعر   ،  پیش میروم ، در تطابق با آن ،(   "همه انسانها مردنی هستند " )   اشوسعت همه  با این شرط 
       ." (  کایوس مردنی است"  )  یشخو

پس از آنکه  ،    محدود میکنیم معّین مشعر یک به   را   یک مسند ما    یک قیاس منطقی حاصله از در نتیجه بر این اساس ، 
         تحت   از وسعت کامل   کمیتاین   .دیم آورتفکر   بهشرطی معلوم    تحت  شوسعت در کل  کبرامقدمه ابتدا آنرا  در 

               شاملدر ترکیب بدیهه ها    تناظر با آنم  . نام دارد    universality  ( universalitas ) جامعیت  ،شرطی  چنین
allness ( universitas )    شروط تمامیت یا   totality of the conditions   بنابراین ،  ،   استدالل  متخطی  مفهوم . را داریم 
را   شروط تمامیت است که  مشروط نا  چون تنها اما.   داده شده  برای هر مشروط  شروط تمامیتجز مفهوم   نیست چیزی

  بطور عام  میتواند  یک مفهوم بحت استدالل  پس  شروط خود همواره نامشروط است ، تمامیتممکن میسازد ، و ، برعکس ، 
 .  است   ترکیب مشروط برای   ه ایزمینحاوی  که تصور اینبا  ،  نامشروط   مفهوم توسط توضیح داده شود  

.  د ه میکنارائ  دخو هب  مقوالت  توسط  که ادراک  ینسبت های انواع   با تعداد  برابر خواهد بود  تعداد مفاهیم بحت استدالل
 ،  ثانیا  ؛   subject  فاکر  در یک  categorical  قاطعترکیب   در ، اوال  ،   باشیم   نامشروط  یک  در جستجویبنابراین ، میباید 

یک  نظام    در ها بخش    disjunctive انفصالیترکیب  درثالثا  ،     زنجیره ؛  اعضای یک  hypothetical  ترکیب افتراضی در
system  .   

بسمت   توسیطی  های قیاساز   کدام از آنهاکه هر  دقیقا  به همان تعداد از انواع  قیاس های منطقی  وجود دارند ،  بنابراین
یک مسند نیست ؛  ثانیا  ،  بسمت آن پیش فرضی که خود  هرگزکه خود   مسندالیه آناوال  ،  بسمت :  پیش میروند   نامشروط

طلب   متقسیبرای تکمیل   یکه چیز بیشتر  اندماجی از اعضای  تقسیم مفهوم بسمت آن   ،  ثالثا  ، پیش فرض دیگری ندارد
الزمند ،    وحدت ادراک توسعه کمک به برای  الاقل  - در ترکیب شروط  تمامیت  -مفاهیم بحت استدالل  ،بنابراین .  نمیکند 

در عمل این مفاهیم متخطی ، شاید با اینحال ، .   در طبیعت استدالل انسان دارند و ریشه  نامشروط ، الی ،  شودهر جا که ممکن 
باشند نداشته صورت ه آن باشند ،  و ممکن است هیچ کاربرد دیگری جز هدایت ادراک ب متناظریتوظیف مناسب   هرگونه فاقد

     . رسدمیکامل با خود نیز   consistency  تناسق به که ،  در همان حال که به حد نهایی توسعه مییابد ، همزمان

 بازهمه مفاهیم استدالل است ،  بالسویه ،  که عنوان  شروط  و نامشروط  صحبت میکنیم  تمامیت که در باره  در همان حالاما 
 تصل،  بخاطر ابهامی که در اثر اسائه استعمال  دیر پا  به آن م بازهم، و  دیپوشبه عبارتی برمیخوریم  که نمیتوان از آن چشم 

در معنای  که   یکی از معدود کلماتی است"    absolute  مطلق" کلمه  .  با اطمینان بکار بگیریم آنرا یم قادر نیستگردیده ، 
نتیجتا   از دست  .  نداختیار شد  برای آن مناسبت دقیق نداشت  که هیچ کلمه دیگری در همان زبان یبرای مفهوم  داصلی خو

و چون ، در این  .  خواهد داشتآن مفهوم را به دنبال خود ن گم شد، بی دقتی در بکارگیری آن ،   با همان عاقبتدادن آن ، یا 
  دکل  فلسفه متخطی  بحال خوبرای  بدون زیان هنگفت  آنرا د ،  نمیتوانمیگیراستدالل را از   ارجاع، آن مفهوم  بیشترین  مورد

                                                           
1
 [The  reader  will bear  in  mind  that  the  German  term  here  translated   'syllogism'   is   Vernunftschluss  . ] 

2
 [im  Ganzen  der  gesamten  Erfahrung  . ] 

3
 [Reading ,  with  Adickes ,     besteht   for    bestand  . ] 
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حقیقت  شدر باره چیزی در ذات  امروزه اغلب  صرفا   برای اشاره به این  بکار میرود  که مطلبی"  مطلق " کلمه .  د کررها 
خواهد شد که   ی چیزیبه معنا"   absolutely  possibleمطلقا  ممکن  " یر  عببا این ت.   شداخلیدارد ،  و به تبع آن در طبیعت 

از سوی دیگر ، آن کلمه گاهی .   میتوان گفتاست که در باره یک مشعر  یاقلحد،   واقعکه ، در   -ممکن است   یشدر ذات خو
بکار میرود ،  بدون محدودیت ،  مثال   استبداد مطلق  ،  و در این تعبیر   دارد  اعتبار  از هر نظربرای اشاره به چیزی که 

 یی است که درباره چیزحداکثرکه   -ممکن است  1 (نظر  راز ه) که  در هر رابطه ای   است  چیزی  یمطلقا  ممکن به  معنا
ناممکن است در هر   طور مثال ،  آنچه که درونا  ب.  اما غالبا   این دو تعبیر را ادغام شده در یکدیگر میبینیم .  میتوان گفت 
هستند ،  و نمیتوان  دوراز یکدیگر  دو معنا بینهایت اما در بیشتر موارد .  مطلقا  ناممکن   لذا،  و  ناممکن است رابطه ای

در .  مطلقا  ممکن  یعنی  در هر رابطه ای ممکن است ، پس ،   باشدچیزی در ذات خویش ممکن  اگر که  نتیجه گرفت وجهبهیچ
،  لذا ،  ستنیست ، و نبای داخلیم الزا به   وابسته م مطلق  بهیچوجه همواره الزاواقع ، همانطور که در ادامه نشان خواهم داد ،  

و خود   بوده ،  ناممکن  اگر خالف چیزی درونا   ناممکن است ،  این خالف ، البته ،  از همه نظر . آن گرفته شود  با مترادف
د و نتیجه گرفت که اگر چیزی مطلقا  الزم باشد خالف آن کرنمیتوان استدالل را معکوس   اما.  آن چیز بنابراین مطلقا  الزم است 

عبارتی کامال   در بعضی موارد  داخلیم الزاچون این .  است  داخلیمی الزام مطلق یک چیز الزاناممکن است ،  یعنی که   درونا  
با هر ) در حالیکه مفهوم  لزوم یک چیز در همه ارتباطات   د ،کر متصلهیچ مفهومی را  ابدا  که بدان نمیتوان   تو خالی است
برای علم حزری  که دارای اهمیت فوق العاده   فقدان مفهومی  از آنجا که.   استات خاص تعّینمتضمن بعضی ( چیز ممکن 

بدان وابسته   مفهومآن که  عبارتی ،  که  تعمیر و حفظ   ،  اطمینان دارم دشو طی تفاوتی بیهرگز نمیتواند برای فیلسوف با  باشد
   .باشد   علی السویه  بهمان اندازه نمیتواند برایش ،  نیز است

 اعتبار داردبا آنچه که   با خالف قرار دادن  آن را بکار خواهم برد ، "  مطلق " است که  کلمه   تربنابراین ، در این معنای وسیع
اعتبار  بدون محدودیت  اولی است ،   شروط دومی محدود به   در حالیکه زیرا.  خاص  در رابطه ای  ، یعنی ،   نسبی بطور
  .   دارد

،  و   در ترکیب شروط   absolute  totality  مطلق تمامیت  به  ا  منحصر  است عطوفهمواره م  مفهوم متخطی استدالل حال
  همه چیز را به  استدالل بحت زیرا.   باشدنامشروط    ، از هر لحاظد مگر در چیزی که مطلقا  ، یعنی ، متوقف نمیشوهرگز 
 . در تخیل  شانبر ترکیب  بر مشعرات بدیهه  ،  یا  در واقع نافذ میشود  هواسطبال که[  ییتنهابه ] ادراک   -د میسپارادراک 

در  وحدت ترکیبی ،  که  بردن  در توظیف مفاهیم ادراک ،  و تالش دارد  برای  مطلق تمامیت  به میپردازداستدالل منحصرا  
 توسط  که   را  وحدت استدالل  نامید ،  و آنرا  وحدت مظاهر  میتوان این.  کامل   ،  به نامشروط میآیدتفکر  مقوالت به
دومی    که  به این دلیل  در واقعتوظیف ادراک ،  نه   به تنها میپردازداستدالل  بنابراین .  بیان میشود  وحدت ادراک  مقوالت 
   هیچ چون ،  یستتجربه ای ن  در هیچ  تنفیذقابل    شروط  مطلق تمامیت مفهوم   زیرا)   است تجربه ممکن  زمینه  حاوی

،  و  که خود از آن مفهومی ندارد  یوحدت  بسمت  برایش  ادراک  جهت  تجویز،  بلکه تنها بخاطر (  نیست تجربه ای نامشروط 
بحت  توظیف عینی  مفاهیم  . ند ،  در رابطه با هر مشعری ،  در یک  کل مطلق متحد کادراک را  اعمالکلیه   بنحوی که
،  و  شانطبیعت  بر طبق ، بحت ادراک   ،  در حالیکه  توظیف  مفاهیم است  transcendent،  همواره  خاطی   لذااستدالل ، 

    . د باش  immanent  یروندهمواره    ستمیبای،   بکار روند ممکن که  صرفا   برای تجربه آنجاتا 

  3. داده شود  تجربه حسی  در با آن نمیتواند  2متناظر  که هیچ مشعر   در استدالل الزم  است  یمفهوم  ideaدرک من از  فکر  
آنها .  ند میباش     transcendental   ideasمتخطی  فکرهای،   هستند مورد بحثمفاهیم بحت استدالل ،  که اکنون بنابراین 

مطلق  تمامیتیک   توسط از این زاویه  که تجربه  در ده مدانش بدست آ همه بهکه به این دلیل  مفاهیم بحت استدالل هستند ، 
 لذاخود طبیعت استدالل مقرر گردیده اند ،  و توسط بلکه نشده اند ؛    آنها دلبخواه اختراع.  نگاه میکنند  د انشده  معّین شروط 
، آنها خاطی هستند و حدود هر تجربه ای  را  زیر پا میگذارند ؛  هیچ مشعر  با همه اینها.   برای  کل توظیف ادراکالزمند 
،   اشدر رابطه با مشعر   آنگاه  از یک فکر سخن میگویم ، اگر  .برای  فکر متخطی  در تجربه یافت شود  هرگز نمیتواند مکفی
  مورددر  ، یعنی ،   subject  فاکر  با  رابطه اش در موردزیاد میگویم ،  اما  خیلیدارم دید یک مشعر ادراک بحت ،   به

یک حداکثر ، هرگز   مفهوم  بصورت،   که خاطربه این ،  میگویم   خیلی کم  دارم بهمان دلیل تحت شروط تجریبی ،  اشفعلیت 
فکر تحت  فعلیت   نیتعی یعنی ، ] دومی  آن ، زیرا در توظیف حزری صرف استدالل . داده شود   بالفعل متناظرا   نمیتواند

قابل دسترسی  عمال   یچگاهه ضمنا  تقریب برای یک مفهوم ،  که  چون وکل هدف ما را تشکیل میدهد ،   براستی[  شروط تجریبی 
یک    تنها  -  بگوییم ،  بودبی ثمر   بالکل  آن مفهوم در صورتیکه  که نخواهد داد وضعی بهتر از این  قرار در   ،  ما را نیست

در  آنرا   نمیتوانیم  چون هرگز که  است ؛ تنها یک فکر   -میتوانیم بگوییم  سپ  -مظاهر  همه مطلق تمامیت . فکر است 
  در توظیف عملی ادراک ،  اما چون از سوی دیگر ،.  بدون حل   ماندخواهد معضلی باقی  بیاوریم ،  ذهنی  به نیابت ریتصو

 بخشا  ؛  تنهاگرچه که داده شود ،  بالفعل   بواقع  یم ، فکر استدالل عملی همواره میتواندمیکنتمرکز   تنها بر اجرای قواعد
نه ،  اما  استمحدود و ناقص آن همواره  عملکرد . توظیفات عملی استدالل است  همه  اغماضشرط غیرقابل براستی ،  

، بنابراین ،  practical  idea  فکر عملی .  کمال مطلقا  یک   مفهومهمواره تحت تأثیر  لذامحصور در مرزهای قابل تعیین ، و 
در اینجا ، براستی ،  علیت را  استدالل   . الزم حتما    فعالیت های واقعی ما  ، و در رابطه با استهمیشه به باالترین حد مثمر 

ی ، بنابراین ،  نمیتوان به درایتد ؛  و در مورد  چنین رساناست عمال  به ظهور ب اشمفهوم  ونآنچه را که در که  ، دعمال میکنا  

                                                           
1
 [With  Erdmann ,   bracketing     in  aller  Absicht  . ] 

2
 [kongruierender  . ] 

3
 [in  der  Sinnen  . ] 
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ت ممکن است ،  غایاهمه   فکر  وحدت الزم  آن دلیل که ه این دقیقا  ببرعکس ،  .  تنها یک فکر است  که گفت چشم حقارت
   .  دخدمت کن  برای هر چیز عملی  مقایسه میزانبمثابه   تحدیدی ،  اقال  ،  و  جذری یشرط بعنوان   ستمیبای

که زائد و د  باشبدان معنا نباید این بهیچوجه اما ند ،  هستافکار   گرچه در مورد مفاهیم متخطی استدالل  باید گفت  که  آنها تنها
  شریعتی همچون،   مخفیو   بنیادی شکلی،  ب ندقادر نمیتوانند هیچ مشعری را تعیین کنند ، اما بااینحال گرچهچون  .  ندا پوچ

مفاهیم خویش  آنچه که توسط  از از هر مشعریدانش بیشتری   ادراک از این راه. باشند   ادراک متناسقبرای گسترش و توظیف 
این ذکر  بیش از به  - بعالوه .  بهتر و وسیعتر میگیرد   یهدایت  چنین دانشی دستیابی بهبرای  لیکن،  کسب میکند میآوردبدست 
مساعدت  از این راهو ،   میسازندرا ممکن  مفاهیم عملی   به  شاید عبور از مفاهیم طبیعت مفاهیم استدالل   -ست که نیاز نی نکته
که برای همه اینها ،  میباید منتظر توضیح در .   ندکنمیمتصل   دانش حزری استدالل به،  آنها را  دهکر خود افکار اخالقبه 

   . ادامه باشیم 

 هماین زامیپردازیم به استدالل تنها در حزر ،  و یا روشنتر ،  خود را  ، و گذاردهافکار عملی  را کنار   یشبر طبق برنامه خو
مقوالت  که برای استنتاج  در پیش بگیریم همان راهی را   اینجا میباید.   اشتوظیف متخطی  تنها بهیعنی میکنیم ،  ترمحدود

استدالل مشابها   منبعی  با اینکارببینیم  که شاید   ، دادهقرار   قالب منطقی دانش را توسط استدالل مورد توجه الزم استرفتیم ؛  
ترکیبی   شکلکه ببه آنصورت   مورد توجه قرار بدهیم مشعرات را در ذاتشان تا  دسازاز مفاهیم باشد که ما را قادر می

     . ادراک   ،  در رابطه با نقشی از نقشهای  گردیده اند معّین پیشاتجربی 

 از راه ) بواسطه    قضاوت،  یعنی ،  است   inferring   استنتاج دانش ،  قوه   برای  قالب منطقی  نوعی بعنوان قوه  استدالل ، 
( .   مقدمه کبرا)  است جامعقاعده   داده شده آن حکم   ( . داده شده یحکم شرط  تحت  یک حکم ممکن شرط رده بندی کردن 

  1  قاعده  را د مؤک   که   واقعی  حکم.  میباشد صغرا  مقدمهقاعده  همان  دن شرط حکم ممکن دیگر  تحت شرط کر رده بندی
به   ،  مقید بیان میکند  جامعرا بشکل چیزی  قاعده .  نام دارد   conclusionنتیجه    میکند اعمال رده بندی شده  باب مورد در

شناخته شده   جامعآن شرط با اعتبار  دربنابراین آنچه که .   برقرار شوددر یک وضعیت واقعی  میبایدشرط قاعده   . یشرط
است که  روشن خیلیبنابراین ،  .   ددخیل میکنرا   که آن شرط  د ،بحساب بیایمیبایست در مورد وضعیت واقعی نیز معتبر 

پس اگر به این حکم برخورد  . رسد میدانش یک به  ط را تشکیل میدهند وی ادراک که زنجیره ای از شرنقشهااستدالل بکمک 
که در آن مفهوم جسم ظاهر نمیشود ، اما  )  ین دانشدورترتنها با شروع از  همه اجسام تحول پذیرند ،    میگوید م  کهیکن
بسوی حکمی که کمتر   ؛  اگر سپس از اینی تحول پذیر است رکبم چیز هر ، یعنی ،  که ( حاوی شرط آن مفهوم است  ینحالباا

حکم  به   باالخره  ند ؛  و اگر از اینرکب ااجسام م  که  م ، یعنی ،یقرار دارد  پیش برور اخیو تحت شرط  حکم  بودهدور 
بدین ترتیب نتیجه بگیرم که متصل میسازد ،  و   در پیش رو واقعا  دانش  را با ( تحول پذیر )   دورتر  دانش سومی بروم ،  که 
قیاس های   قدماتم)   شروط  از زنجیره ای توسط  ( یک نتیجه ) به دانش  رسیده ام  صورتبدین   -اجسام تحول پذیرند 

 در نتیجه میتواند ادامه یابد ؛   باشد  داده شده( افتراضی   یا  قاطع قضاوت در ) آن   فسرمهر زنجیره ای  که   اما( .   منطقی
  از استنتاجات منطقی است ه ایزنجیرکه    ، ratiocinatio  polysyllogistica  2به     منجر میگردد استدالل   فعالیت  همین  دقیقا  

و چه در طرف    ( per  prosyllogismos )(  پیشا قیاسی )  چه در طرف شروط   شود  والنیط بطور نامحدود   که  میتواند
    .  ( per  episyllogismos ) (پسا قیاسی )   مشروط

عبارت  شروط  یک دانش معلوم ، به یا   در طرف  مبانی  جدانش مستنت   ، یعنی ، پیشا قیاسییم که زنجیره  برمی پیاما بزودی 
در رابطه ای متفاوت از زنجیره نزولی با آن قرار بگیرد ، یعنی ، با قوه استدالل جیره صعودی قیاس ها ، میبایست دیگر ، زن
  ( conclusio )  در حالت اول  دانش به این دلیل که چون . مشروط ،  توسط  پسا قیاس ها  جهتپیشروی استدالل در  ازمتفاوت 
اعضای زنجیره  در طرف  همهنمیتوانیم توسط  استدالل به آن برسیم مگر با این فرض که   ، معلوم استبصورت مشروط  تنها 

ا با این فرض است که  حکم پیش روی ما بطور ه؛  تن(  premissesات قیاس قدمدر زنجیره  م تمامیت) ند باششروط معلوم 
فکر ت را به  شدن  در  فرآیند  تنها زنجیره ای در طرف مشروط ،  با توجه به نتایج ،  در حالیکه   :پیشاتجربی ممکن میگردد 

بنابراین ،  اگر دانش را .  صرفا  بالقوه  است بطور کامل معلوم باشد ،  در نتیجه پیشرفتی  یا  یم ،  نه آنکه قبال  مفروضآورمی
 شتمامیتدر   و معلوم  کامل  صعودی مسیردر   را زنجیره شروط   که  است لزمم  بصورت مشروط در نظر بگیریم ،  استدالل

  زنجیره تشکیل دهنده   ،  و این دانش دانش دیگر در نظر گرفته شود  برای یک  اگر همان دانش بصورت شرطیاما . د بدان
 تفاوت  بی پیدا میکند توسعه   این پیشروی  چه اندازه تا   نسبت به اینکه  کامال   در مسیری نزولی باشد ، استدالل میتواند   نتایج
اخذ نتایج  برایچون احتیاج به چنین زنجیره ای .  اصوال  ممکن است  یتمامیتکه آیا به ایننسبت و   ، a  parte  postriori  دباش
در زنجیره مقدمات قیاس .    a  parte  prioriو تثبیت گشته است  معّین  اشاین از پیش بقدر کافی توسط مبانی که د ،  ندار دخو

،  یا میتواند چنین عضوی نداشته باشد ،  که  اشیک عضو نخست داشته باشد ،  بمثابه عالیترین شرط  احتمال داردطرف شروط 
برای   یتمامیت ، حتی  با قبول اینکه هرگز در فهم  طور که باشداما هر .   a  parte  priori   بدون حد است  صورتدر آن 

ست بالشرط صحیح الزم ا،  و کل زنجیره ی باشد تمامیتدارای چنان  بهر صورت دآن زنجیره میبای  3شروط موفق نخواهیم شد ، 
را  یشاستدالل است ،  که دانش خو ضرورتاین  . د باش، صحیح  میآیدکه مشروط ، که نتیجه آن بحساب  بخواهیم اگر  باشد 

اگر مشتق   ، یا ، ه  نداردزمینکه در آنصورت نیازی به  ،  شبطور پیشاتجربی و الزم اعالم میکند ، چه در ذات تعّینچیزی م
   .، که خود ، بمثابه یک زنجیره ،  بالشرط صحیح است  مقدمات  بصورت عضوی از یک زنجیره  باشد ،

                                                           
1
 [Reading  ,   with  4th  edition ,   zu   for   in  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    welche   for   welches  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    Bedingungen   for   Bedingung  . ] 
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First  Book  Of  The  Transcendental  Dialectic 

 متخطی دفتر اول  تجادل 

 

Section 3 .       System  Of  The  Transcendental  Ideas   
 

 متخطیافکار  نظام          .3 بخش  

 

 

در  پنهاناز هر گونه محتوای دانش و خود را به افشای مغالطات  است که خالی  یم ،ندارتجادل منطقی  کاری با در حال حاضر
 مشتقه که میباید ، بطور کامال  پیشاتجربی ، حاوی منشاء نوعی از دانش  تجادل متخطی ابلکه ب  د ،کنقالب قیاس منطقی محدود می

 بکلی لذا   و  شودبطور تجریبی داده  نمیتواند هرگز   شان،  که مشعر  باشد  مستنت ج  استدالل بحت و نیز بعضی مفاهیماز 
  که توظیف متخطی دانش ما ، هم در استنتاج منطقی و هم  رابطه طبیعیآن از .  قوه ادراک بحت قرار دارند [ دنیای ] خارج 

د وجود ناستنتاج تجادلی میتوان  تنها سه نوع  که با توظیف منطقی خود داشته باشد ،  به این نتیجه رسیدیم  ست، میبای قضاوت ها
  و آنکه در تمام ، به دانش برسد   به کمک اصول قادر استاستدالل  توسط آنها که   با سه نوع استنتاجد ، در تناظر نداشته باش

که ادراک هرگز به آن  ،  نامشروط  از ترکیب مشروط ، که ادراک همواره محدود به آن است ، به است صعود مشغله اش  اینها
  . نمیرسد 

با مشعرات ،  رابطه  (  2) ؛   فاکر  رابطه با(   1 )ما یافت شوند عبارتند از    یمنابهادر  جامعروابطی که قرار است بطور 
، که  نابهام ادغام کنیم ،  کلیه روابط   بخش اصلی اگر جزء  را با  . تفکر  بطور عام   بشکل مشعرات  چه بشکل مظاهر و چه

رابطه با (  2 ) ؛  فاکر  با  رابطه (  1 )  :  دگردیخواهند   گانهسه  آنگاه  بسازیم ،   فکر  یک یا   مفهوم یک  میتوانیم از آنها 
 .رابطه با هر چیز بطور عام (   3 ) مظهر ؛ [ عرصه ] مشعر در  تشعب

مربوط [  هستند ] مفاهیم استدالل بحت [ آنهاییکه ]  اما وحدت ترکیبی مظاهر ،  هبند ا مربوط همه مفاهیم بحت بطور عام  حال
د ،  کربنابراین کلیه افکار متخطی را میتوان در سه صنف مرتب .  بطور عام   کلیه شروط  وحدت ترکیبی نامشروطند به میشو

مظهر ،  سومی  وحدت  شروط  زنجیره  عامل تفکر است ،   دومی  وحدت مطلق ( نامشروط ) وحدت مطلق   اولی که حاوی
 1. بطور عام   مشعرات تفکر کلیه  شرط  مطلق 

و  ،   cosmologyتکوین  علم المشعر (  عالم ) حاصل جمع کل مظاهر  است ،     psychologyعلم النفس  2مشعر   تفکرعامل 
  علم التوحیدمشعر ( موجودات  همهوجود ) برای هر چیزیکه بتواند به تفکر بیاید  است  شرطعالیترین حاوی که   3آنچه 

theology  . ضمیرتعالیم متخطی  برایبنابراین  فکر را   استدالل بحت  ( psychologia  rationalis )  ، متخطی از  یبرای دانش
 آماده   ( theologia  transzendentalis )از خدا    متخطی یدانش  ، و ،  باالخره ،  برای ( cosmologia  rationalis )دنیا  
که با عالیترین توظیف  یتفکر  نه حتی از هیچیک از این علوم بدهد ،  هم   شبحیادراک در مقامی نیست که حتی . د کنمی

از یکی از مشعرات آن   سعی میکنیم بکمکشانکه  یقابل فهم  استنتاجاتآن یعنی ،  با همه منطقی استدالل  پشتیبانی شده باشد ، 
و هستند   ز این علوم  تماما   بحتبسوی همه دیگران پیش رویم ، تا دورترین عضو ترکیب تجریبی ؛  هر یک ا( مظهر ) 

 .  ، استدالل بحت  مسئله، یا اصیل محصول 

در فصل بعد بطور کامل  افکار متخطی  قرار میگیرند  هکلی این عناوین سه گانه  در زیرمفاهیم بحت استدالل   دقیقا  به چه شکل 
استدالل بحت هرگز در رابطه مستقیم با مشعر قرار .  خواهند کرد  را دنبالمقوالت   سرنخ هایآنها   . د شخواهد  وضیح دادهت

تکمیل حجت ما  روند توسطتنها   به همان صورت.  نمیگیرد ،  بلکه با مفاهیمی که ادراک در خصوص مشعرات تنظیم میکند 
  قاطع  منطقی های که از آن در قیاس  همان نقشی دقیقا    توظیف ترکیبی  با  بسادگی  استدالل،  چگونه  نشان داد ناست که میتوا

 های در قیاس  مورد استفاده  منطقی جریان، چگونه  شدهبرده   عامل تفکر به مفهوم وحدت مطلق  ا  ضرورتبهره میگیرد ، 
قالب ،  و باالخره  چگونه  ختم میشود   داده شده ط ودر زنجیره ای از شر کامل   بودن  نامشروط  4فکر   به  منطقی افتراضی

 همه   برای  وجود مفهوم یک،  یعنی  ددخالت دهرا  ترین مفهوم استداللعالیا  ضرورتمیبایست   انفصالیقیاس منطقی   صرف
     .،  بغایت  متناقض مینماید  نخست نگاهتفکری که ، در   - را  وجودها

،  مانند آنچه که در زمینه مقوالت داده ایم ،  بمعنای دقیق کلمه ،  در  objective  deduction  عینی هیچ استنتاج از عام به خاص
 هیچ رابطه ای با هیچدارای  واقع ، ب،  هستند  ideas این دلیل که آنها صرفا   افکار  هفقط ب . مورد افکار متخطی ممکن نیست 

                                                           
1
 [Following  Erdmann ,   in italicising    überhaupt  . ] 

2
 [der  Gegenstand  . ] 

3
 [das  Ding  . ] 

4
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    Vernunftschlüssen  die  Idee  vom      for    Ideen  die  vom  . ] 
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  بطور  دآنها را از طبیعت استدالل خو،  میتوانیم   در حقیقت.  د نیستن  قرار بگیردق با آنها تطابمشعر معلومی که بتواند در 
 . ه شده است ارائ؛  و این در فصل حاضر  یم کن  1 مشتق   subjective غیرعینی

ه یکی ب) شروط  است  سمتدر   مطلق ترکیب تمامیت  همانطور که براحتی دیده میشود ،  آنچه که استدالل بحت در نظر دارد
 که است اولی تنها چون .   داردن کمال مطلق در طرف مشروط   کاری با ؛ (  همزمانیصور  مالزمت ،  وابستگی  یا  از 

               کامل یبمحض اینکه  شرط  .به ادراک   بطور پیشاتجربی اشه عرض،  و د گردمی الزم  کل زنجیره شروط افتراضبرای 
؛  چون هر قدمی  بسمت جلو از  یستبه ما داده شد ،  دیگر هیچ مفهومی از استدالل برای ادامه زنجیره الزم ن(  و نامشروط ) 

بنابراین تنها برای صعود هستند ،  در زنجیره شروط ،   افکار متخطی.  شرط  به مشروط  توسط خود ادراک برداشته میشود 
ی از قوانین وسیعمنطقی  توظیف در مورد نزول به مشروط ، استدالل ، براستی ، .  بسمت نامشروط ، یعنی ،  بسمت اصول 

  ( progressus )مطلق چنین ترکیبی  تمامیت؛  و اگر فکری را از  را میکند ، اما نه هیچگونه توظیف متخطیرا عملی ادراک 
  صرفا  که   ( ens  rationis )در دنیا ،  این تنها مخلوق ذهن است    شکل دهیم  ، بطور مثال ،  از زنجیره کامل همه روابط آینده

 است ، اما  اش شروط  تمامیت  امکان مشروط الزمه چون  . برای استدالل نیست  واجبی افتراض،  و  میآیدبه تفکر   یخواهبدل
 . میباید بپردازیم اینجا  است که  هاآنتنها به  کهچنین مفهومی ، بنابراین ، جزو افکار متخطی نیست ؛   .  اش عواقب تمامیتنه 

است ،  و توسط آنها استدالل بحت  شهودافکار متخطی م  در میان خود  که نوعی اتصال و وحدت در آخر ،  تشخیص میدهیم 
به دانش از دنیا  ، و توسط (   soul  ضمیر) نفس  از پیشروی از دانش  .همه انواع دانش خود را درون یک نظام  ادغام میکند 

آیا این بخاطر رابطه ای مخفی    a.   میآوردنتیجه را  بیاد   به  ،  چنان طبیعی است که  پیشروی از مقدمات مبداءآن  به وجود 
در   ،  یکی از سؤاالتی است که در انتظار پاسخ خیرکه مابین مسیرهای منطقی و متخطی وجود دارد است یا   از همان نوع

مفاهیم   ی برای این سؤال گرفته ایم ،  زیرا در پرداختن بهپاسخمقدماتی ،  طور، از قبل  ب در واقع  . میباشداین تفحص  جریان
تمیز داده   ، و حتی بدرستی از مفاهیم ادراک شدهمتخطی استدالل ، که ، در نظریه  فلسفی ، عموما  با مفاهیم دیگر اشتباه 

  شان دقیق  تعداد با اینکار ،  ، و همزمان ،  معّین را  آنها نجات داده ، اصل  شان مبهم  عیتموقآنها را از   ،  توانستیمنمیشوند 
برای   ی خاصمیدانیم ،  و بدین ترتیب کنارائه   منظمو آنها را در اتصالی  ،  دهکرتثبیت (  افزودکه هرگز نمیتوان بر آن ) را 

 .  یمنمایمحصور و   کرده عالمتگذاری را   استدالل بحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a      
،  آزادی   Godخدا :    ی را دنبال میکند اصلدر تفحصات خود سه هدف   الطبیعه وراءما  [یادداشت اضافه شده در چاپ دوم ] 

freedom     و  جاودانگی immortality -   یک  همچوند ، میباید گردکه چنان بهم مربوطند که مفهوم دوم ، وقتی با اولی ادغام
 فکرهاهمه مطالب دیگری که این علم به آنها میپردازد تنها در خدمت رسیدن به این .  سومی به منجر شود   الزامینتیجه منطقی 

.  افکار احتیاج دارد ، بلکه  برای عبور به ماورای طبیعت   به این نیست که بخاطر علوم طبیعی.  هستند و استقرار واقعیت آنها 
تماما  و منحصرا    را ،  نوجود ما از و نیز دین ،  باالترین هدف  ، با وحدت ایندو ، و اخالق ، و ، علم التوحید بصیرت در آنها 

،   synthetic ترکیب  ،از این افکار ، که ترتیبشان ذکر گردید   منظمدر ارائه ای .  د میکنوابسته به قوه استدالل حزری ما 
 ،  معکوس،  یا ترتیب   analyticبر آن بیاید  تحلیل   مقدم ست میبای ا  ضرورتکه   بررسیآن بیشترین مناسبت را دارد ؛  اما در 

  شروع واسطه  در تجربه به ما داده شده است یب  از آنچه که بتوانیم دارد ،  که  بهتری  کاربرد برای تکمیل برنامه عظیم ما 
   [ a  نویس زیر پایان]     .،  تا تعالیم دنیا ،  و از آنجا بسوی دانش از خدا  ضمیربا پیشروی از تعالیم   -کنیم  

 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Mellin ,    Ableitung      for    Anleitung  . ] 
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Transcendental    Dialectic 

متخطی تجادل  

 
Book II.  The  Dialectical  Inferences  Of  Pure  Reason 

 

 .   IIدفتر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

The   Dialectical   Inferences   Of  Pure  Reason   
 

 استدالل   بحت   یتجادل   اتستنتاجا  

 

 

 

اما الزم از استدالل است ،  مشعر آن ،   کامال   ی، محصول ی استداللجذرمتخطی ،  در تطابق با قوانین بحتا  گرچه یک فکر 
کفایت داشته   که برای نیازهای استدالل یبا مشعر  چون در رابطه . نداریم   گفت ، چیزی است که از آن هیچ مفهومی توانمی

بتواند نشان مفهومی که در تجربه ای ممکن   ،یم ،  یعنی بسازواقع ، ممکن نیست که هرگز بتوانیم مفهومی از ادراک را بباشد ، 
نمیتوانیم هیچ دانشی از  گرچهکه  گفته شود اگر   استبرای اسائه ادراک  کمتر محتمل اما معقولتر و .   بیایدبه بدیهه و  دهداده ش
  . داریم   problematic ریب مفهومی مُ از آن داشته باشیم ،  اما است تناظر با یک فکر در  ی کهمشعرآن 

بنابراین   1. ما به چنین افکاری توسط یک قیاس منطقی الزم  هدایتبه  بستگی داردمفاهیم استدالل متخطی ( غیرعینی ) واقعیت 
یک   میدانیمکه چیزی از ما  و بکمک آنها  حاوی هیچگونه مقدمه تجریبی نبوده ،  که   های منطقی قیاس خواهند داشت وجود 

نسبت   بخاطر توهمی غیرقابل اجتناب  اعتبار عینی به آن ،  ، و گرفتهنداریم  نتیجه   هیچ مفهومی اش بارهکه در  را چیز دیگر
، گرچه از دید  عقالنی بجای  نامیده شوند   pseudo-rational   2عقالنیشبه   ترجیحا   ، میباید آنگاه،  استنتاجاتاین   .یم میده
بلکه از خود طبیعت   نیستند ، و تصادفی  خیالپردازی  ادعای لقب دوم را داشته باشند ،  زیرا آنها  میتوانند بخوبی شان جذر

حتی عاقلترین انسان نمیتواند خود را از .  هستند آنها مغالطاتی نه توسط انسان بلکه از خود استدالل بحت . اند  تهبرخاساستدالل  
د ؛  اما هرگز قادر به رهانیدن خواهد شخطای واقعی  در مقابل دپس از تالش طوالنی موفق به صیانت خو او. ند برهاآنها  چنگ
   . است   شخدعه  و عذاب در کار   که بی وقفه د ، نمیشو  illusion  توهم از چنگ  یشخو

در .  به آنها میرسند  شانتیجه گیریهایکه ن یدقیقا  به همان تعداد افکار  -بنابراین ، تنها سه نوع قیاس منطقی تجادلی وجود دارند 
ی نیست ، وحدت مطلق خود این فاکر را نتیجه تشعبمچیز که حاوی هیچ از مفهوم متخطی فاکر ،  ،نوع اول قیاس منطقی 

متخطی    paralogism فاسد  این استنتاج تجادلی را  قیاس.  م یهیچگونه مفهومی نداراز آن ،  هم اینکارم ، گرچه ، حتی با یمیگیر
.  برای هر مظهر معلوم  زنجیره شروط   مطلق تمامیت مفهوم متخطی  است به عطوفم  عقالنیشبه نوع دوم استنتاج   .م یمینام

 ،است  د، همواره درتناقض با خو آمدهبه تفکر  بنوعیکه زنجیره ،   از وحدت ترکیبی نامشروط ااز این واقعیت که مفهوم م

                                                           
1
 [Vernunftschluss  . ] 

2
 [Vernünftelnde  . ] 

 استنتاجات  تجادلی

 استدالل بحت
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استدالل در این  موقعیت.  م یوجود دارد ،  هر چند که از آن هیچ مفهومی ندار  خالفم وحدتی از نوع   م که بواقعیمیگیرنتیجه 
 تمامیت، از  عقالنیباالخره ، در نوع سوم استنتاج شبه   .م یاستدالل بحت مینام   antinomy مناقضتاستنتاجات تجادلی را  

وحدت ترکیبی  ، میبایست مورد تفکر قرار بگیرند ،  شوندداده  به ماکه بتوانند یتا جایشروطی که تحت آنها مشعرات بطور عام ، 
  شان صرف مفهوم متخطی راهاز  از چیزهایی که م ،  یعنی ، یرا نتیجه میگیر شروط امکان چیزها بطور عام  مطلق کلیه
 حتی 1مفهوم متخطی   هرگونه از طریق اش،  که در باره  میرا نتیجه میگیر  ens  entium  وجود متعالی  یک  ، مینمیشناس

         را قیاس منطقی تجادلیاین .  م یبساز م ینمیتوان مطلقا  هیچگونه مفهومی را  اشلزوم نامشروط  برایو  ،م یکمتر میدان
  .م یمینام بحت   استدالل  idealکمال  

 

 

 

Second  Book  Of  The  Transcendental  Dialectic 

 متخطی دفتر دوم  تجادل 

 

CHAPTER    I. 
 

The  Paralogisms  Of  Pure  Reason 
 

 .Iفصل    
 

  بحت استدالل   قیاس های  فاسد 

 
 

 

 وندراست که  آنیک قیاس فاسد متخطی .   شمحتوایصرفنظر از ،   باشد غلط   است که در قالب آن منطقییک قیاس فاسد 
بنابراین ریشه در طبیعت  مغالطه  اینگونه.   ربی اعتبا  ا  قالب  یاستنتاجر میکند به وادامتخطی دارد ،  که ما را  ای زمینهخود 

 .ر نمود ضر ، بتوان آنرا بی واقعا  تدالل انسانی دارد ، و موجب پیدایش توهمی میگردد غیرقابل اجتناب ، هر چند که شاید ، سا

، بدون آنکه ،  وریمآن بحساب بیا جزو ستاما میبای وجود نداردعمومی مفاهیم متخطی  فهرستدر حال میرسیم به مفهومی که 
، "   I  think  من فکر میکنم" یا ، اگر ترجیح بدهیم ، حکم ،    مفهومهمان این .   میکناعالم یا ناقص  آنرا تغییر داده  شکلی بهیچ
همواره در فهم  نتیجتا  ،  و  هممفاهیم متخطی برای  لذاهمه مفاهیم ، و  برایاست  برک  همانطور که براحتی دیده میشود ، م  . است 

 ره  عرضه  در خدمتزیرا تنها  ی باشد ، خاص داللت رگونهه فاقداما میتواند . ، و خود متخطی است  بوده ندرجاین دومی م
باشد ،    بری(  اثرات حواس )   تجریبی  آلودگی های از  همزمان ، هر چقدر هم.  به شعور ذکائی  متعلق لذا ،  استتفکر ما 

تفکر   ،  بعنوان" من "   .د قادر کن  ، نما قوه  نیابتطبیعت   حسببر   دو نوع از مشعرات ،  به تمیز ، ما را  باز میتواند 
نام "     bodyجسم"   است  خارجی مشعر حس آنچه که " .   soul  ضمیر"  نامیده میشوم  و  هستم ، داخلیکننده ، مشعر حس 

              میتوان که    psychology  علم النفس  هب  را  مشعری ،  کننده تفکر  موجود بعنوان   ،" من " عبارت  بر این اساس . دارد 
، از این منطقا  بتوان   که  بیشتر از آنچه دانشیبدنبال   ضمیر  در رابطه با زیرا ، عرضه میکند نامید  "  ضمیر عقالنیتعالیم " 

  بالفعل  و خاص تر مرا  که ) هر تجربه ای مستقل از  ،  نیستم  دکر  استنتاج که در هر تفکری حضور دارد ،  ، " من " مفهوم  
    ( . میکند  معّین 

ادراک  قسم تفکر ، یا هرتجریبی ترین عنصر م؛  چون اگر در این علم  ک استی از این نوع کاربواقع    ضمیر عقالنیتعالیم 
 میگردیدتعالیمی   بلکه  نبود  ضمیردیگر تعالیمی  برای  ، با زمینه های دانش مخلوط میشد ،  داخلی توضعی از حسی خاص

 را ادعای علم بودن"  من فکر میکنم "   دواح قضیهیک تکیه بر یم که تنها با روبرو هستچیزی با بنابراین در اینجا .   تجریبی
تفحص خود  در بدون هیچ مشکلی ،  فلسفه متخطی ،  طبیعت طبقبر   میتوانیم ، ،  محکم باشد چه سستچه  این ادعا .  دارد 

 ای  تجربه  ،  حاوی میباشدنفس  از که این قضیه ، که بیان کننده ادراک حسی شودض معتر ستخواننده نمیبای. یم پیش برو
چون .  اصل تجریبی قرار دارد یک بر   نسبت بهمان  و بنابراین  نبوده بحت هرگزآن  اساس بر ضمیرو تعالیم   ،  است داخلی

که توسط آن حتی مفاهیم متخطی  نیست ، "  من فکر میکنم " صرف   چیزی بیشتر از ادراک ذکائی داخلیاین ادراک حسی 
 داخلیچون تجربه .   و غیره"  جوهر ، علت    میآورمتفکر به من "   این است یممیگویکه در آنها را  آنچهممکن میگردند ؛  

                                                           
1
 [Reading  ,   with  4th  edition ,   transcendental     for   transcendent  . ] 
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  یا یتمایز خاص  که در آن هیچ  با ادراک حسی دیگر ، اشو رابطه  بطور عام   یا ادراک حسی  بطور عام  و امکان آن ،
بطور عام ،  و   تجریبیامر بلکه بعنوان دانش از   دگردمحسوب شده است ،  نباید بعنوان دانش تجریبی نتجریبی داده  یتعّین
.   خواهد بودی متخطی تفحص بی تردیدکه   ،  به حساب بیاید، امکان هر تجربه ای بدون استثناء  بررسیدر  ست میبای

 ،  بالفاصله 2شود  فزودها  خودآگاهی  جامع اگر به مناب  ،(  1رنجش   یا  خرسندی مثال  ، ) ادراک حسی  از کوچکترین مشعر
  . تبدیل خواهد کرد    علم النفس تجریبی را به  علم النفس 

مسلما  ، اگر این   .میباید از آن  تطور یابد  اش آموزهو کل  است ، ، " من فکر میکنم "  ،  عقالنی بنابراین ، تنها نص علم النفس
چون کوچکترین  د ، باشحاوی چیزی جز مسندات متخطی آن مشعر نمیتواند  د ، شومتصل (  مخود) به مشعری  شودتفکر قرار 
  . خواهد کرد   از هر تجربه ای  را  منهدم اشآن علم و استقالل   خلوص عقالنی  ، مسند تجریبی

است که ما هدایت مقوالت را دنبال کنیم ،  تنها با این تفاوت ، که چون نقطه آغاز ما   اینتمام آنچه که اینجا مورد نیاز میباشد 
جاییکه یک همان ،  نیمک شروع   substanceموجود تفکر کننده ،  با مقوله  جوهر   عنوانب"  من " است ،   داده شدهیک چیز 
ترتیب  یشکل دیگره هیچ ب بدون آنکه ، ،  امایم ، بروبطرف عقب  وار،  و از آنجا زنجیر میآیدبه نیابت ذات خویش چیز در 
 ایمحتو ره  ستمیبای هااز آن که  ،  ضمیر  عقالنی تعالیم  بارز عناصربنابراین  . در جدول مقوالت را تغییر بدهیم   متخذه
 :  هستندبصورت زیر   دشومشتق  اشدیگر 

   

1 
 3. جوهر است  ضمیر

 

   2             3  
 ، در زمانهای متفاوت وجودش      .بسیط است  اش کیفیت        

 ( .نه کثرت ) عددا  متماثل است ، یعنی ، وحدت                
       

 
4 

 a . در مکان   با مشعرات ممکناست در رابطه 
   

 

این جوهر  . نشأت میگیرند ،  بدون دخالت هیچ اصل دیگری این عناصر براحتی از راه  ادغام ، ،  همه مفاهیم علم النفس بحت 
،  فساد  میدهد اش  را ؛  بمثابه جوهر بسیط  immateriality،  مفهوم غیرمادی بودن   داخلیحس  ی برایمشعر چونهمصرفا  ، 

را  ؛  هر سه اینها با    personality،  شخصیت  اش بمثابه جوهر ذکائیو ،  اشبمثابه تماثل ،  را  incorruptibilityناپذیر بودن  
،  و بدین با اجسام را میدهد   commercium  معامله  رابطه با مشعرات در مکان همان حالدر  را ؛   spiritualityیت  معنوهم ، 

و بمثابه ،  ( anima )  زنده بمثابه روح حیات در ماده ، یعنی ،  برای  اصل عنوانتفکر  بمند به نیابت جوهر میرسارا  ترتیب ما
جاودانگی   د ،  مفهوم شویت محدود معنوتوسط  ،  وقتیکه داین آخری ، بنوبه خو  . animalityحیوانی طبیعت  برای هپای

immortality   را میدهد .  

  آورده  بحساب  استدالل بحت علم   به غلطکه   -را در علم النفس متخطی    قیاس فاسد منطقی با این مفاهیم  چهار رتباطدر ا
آن مناب  مگریم  تخصیص نمیده  آموزهبرای این   پایه دیگری  هیچ.   داریم یشخوطبیعت وجود متفکر  بارهدر   -شده اند 
شعور ذکائی را ؛  و حتی نمیتوانیم بگوییم که این یک مفهوم است ،  بلکه تنها یک "  من " ، و در ذات خویش بکلی پوچ ،  بسیط
 .  مفاهیم را همراهی میکند  مهکه ه  صرف

 

a       اینکه چرا در کشف مشکل دارد ، و  آنها این عبارات در انتزاع متخطی علم النفسی خواننده ای که در حدس زدن معانی  آن
.  و روشن خواهد یافت حق متعلق به مقوله  وجود  است ،  معنای آنرا در ادامه بقدر کافی م ضمیرصفت آخرین ذکر شده برای 

  ، جای معادل آلمانی خود را غصب کرده اند ، هم با بی سلیقگیبعالوه ،  میبایست بخاطر عبارات التین عذر خواهی کنم ، که 
مشکالت بر،  ذره ایاینکه ،  تا  بکاهم یکمی از اناقه زبان ترجیح دادم که   عذر من این است.  در این بخش و هم در مجموع 

  [ a  پایان زیر نویس]   .خواننده بیافزایم 

                                                           
1
 [Unlust  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    welches      for    welche  . ] 

3
 [In  his  private  copy  of  the   Critique  [ Nachträge ,  No.  CLXI ]  Kant  has  changed  this  to  :  The  soul  exists  as  

substance . ] 
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تنها از .  میآیدنیابت نبه    = Xمتخطی تفکرات  فاکربغیر از یک  یکه تفکر میکند ، چیز(  چیز ) توسط این  من  یا  او  یا  آن 
که مگر اینهستند شناخته میشود ، و از آن ، جدا از آنها ، هیچ مفهوم دیگری نمیتوانیم داشته باشیم ،   اشراه تفکرات که مسندات 

و دلیل اینکه چرا این  . ه است بکار گرفترا اش از پیش مناب  آنابدی  بچرخیم ، زیرا هر حکمی در باره  یدر دور صرفا  
د ،  کناین است که شعور ذکائی در ذات خویش منابی نیست که مشعر خاصی را متمایز   جدا ناپذیر به آن متصل میباشد ،  قهمضی

دانش است که  مورد ؛  چون تنها در یده شوددانش ناممیباید تا جاییکه   ةاناببطور عام ، یعنی ،  برای  ةاناببلکه قالبی است برای 
 .  میآوریمتفکر به  در آن چیزی را  گفتمیتوان 

شرطی که تنها تحت آن تفکر میکنم ،  و بنابراین صرفا   یکی از خواص آن که ، عجیب به نظر بیاید  ها دقت، در اولین  ستمیبای
 ای قضیه  بر پایهبتوان نکه آمعتبر باشد ،  و  بالسویهکه تفکر میکند  هم ، میبایست برای هر چیزیمن بعنوان فاکر است خود 
، در همه حاالت ،  ستکه تفکر میکند میبایچیزی ، یعنی ، آن دادرا قرار   apodeictic  مبرهنو   جامعحکم  یک  تجریبی ا  ظاهر

به  ما میبایستکه :  دلیل آن این است  . د باشدر نفس خود من  میگوید میباید خودآگاهیندای باشد که  ساخته شده به همان شکلی
 نسبتبطور الزامی و پیشاتجربی ، هستند ، انحصاری به تفکر آوردن آنها ، کلیه قضایایی را که تشکیل دهنده  شروط  چیزها
از صرفا  مگر    م ،یم ، توسط هیچ تجربه خارجی ، هیچگونه منابی از یک موجود متفکر داشته باشیبدین ترتیب نمیتوان . بدهیم 
، که تنها به  ندبه  چیزهای دیگر نیست  دخواین شعور ذکائی    ،  چیزی جز انتقال لذامشعرات از این نوع ،  .  خودآگاهیراه  

ه ،  گرفته شددر اینجا  مریب  با اینحال  ،" فکر میکنم تمن " قضیه   . د بیاینبعنوان یک موجود متفکر به نیابت میتوانند این شکل 
 صرف امکانمورد باشد ،  بلکه در  ( the  Cartesian  cogito , ergo  sum )بتواند حاوی ادراک حسی یک وجود  آنطور کهنه 

(  نداشته باشد  چهوجود داشته باشد  الفعلچه آن فاکر ب) قابل کاربردی برای فاکر آن   خصوصیاتکه چه  دیده شودآن ، تا 
 . د ند از چنین قضیه ساده ای ناشی شونمیتوان

قرار "   cogitoمن فکر میکنم  " توسط  استدالل بحت ،  بر پایه چیزی بیش از   گر دانش ما در باره موجود متفکر بطور عام ،ا
د ،  که شاید قادر به توضیح  گردیمی داخلی،  که نوعی علم النفس برای حس تجریبی پدید میآمد  یعلم النفسآنگاه داشت ، می

آشکار نباشند  یبه آن شکل که متعلق به هیچ تجربه ممکن را خصوصیاتیچنین بتواند هرگز که نه اما د ، میبو داخلیمظاهر حس 
.  د بدهدر مورد طبیعت موجود متفکر بطور عام    مبرهن یدانش نه اینکه هرگزو  ، (  را بسیطچیز یعنی ، خواص ) کند 

 . باشد   عقالنی یبنابراین ، نمیتوانست علم النفس

و همه مقوالت را  حاوی قالب همه احکام ادراک بال استثناء  بوده (  مریب  بطور"  ) من فکر میکنم "   قضیهاز آنجاییکه 
.  د نمجاز میشمارادراک  برای را آشکار است که استنتاجات از آن  تنها  توظیفی متخطی  همراهی میکند ، شان برک  م   همچون

هیچگونه   نشان داده شد ،  ا  ،  با توجه به آنچه که فوق نمیتوان  د ،منتفی میکنتجربه را   و چون این توظیف هر دخالتی توسط
است   نقادانه ،   یدیدبا  تعقیب آن ،   بنابراین قصد ما.   دبعمل آورآن    عملکرداسالیب   در رابطه با را رضایت بخشی  ا سباق

 . در همه ورطه های علم النفس بحت 

 

 

 1[    بر طبق  چاپ  اول:    استدالل  بحت  قیاس های  فاسد   ]  

 

 

First  Paralogism  :     Of   Substantiality 

   جوهریتدر  باب   :      قیاس  فاسد  اول   

 

گرفته بکار   دیگر ی چیز تعّین   بمثابه  نمیتواند نتیجتا    و  بودهما  احکام     absolute  subjectفاکر مطلق    ش مناب آنچه که ، 
 .  است   substance ،  جوهر   شود

  یمسند  این مناب از خودم  نمیتواند بعنوان ممکن خویش هستم ،  و  احکامهمه   من ،  بعنوان یک موجود متفکر ،  فاکر مطلق
 .بکار گرفته شود   برای هیچ چیز دیگر

 . ،  جوهر هستم (   soul  ضمیر) بنابراین   من ،  بعنوان موجود متفکر  

                                                           
1
 [ " The  Paralogisms  of  Pure  Reason , "      as  here  given  up  to  p .   367 / 179 ,   were  omitted  in  B .    

As  restated  in  B ,  they  are  given  below ,  pp .   368 / 180  to  383 / 188  . ] 
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 قیاس فاسد  علم النفس  بحتاولین  نقد  

 

معنای   دارای  هیچ  یشآنها  جوهر ،  در ذات خو  که  مقوالت بحت ،  و در بین در بخش تحلیلی  منطق متخطی  نشان دادیم 
در  . نقش های وحدت ترکیبی   این بدیهه  نافذ شوند ،  بمثابه تشعب،  و بر  تکیه داشته ای که  بر بدیههایننیستند ، مگر عینی 

جوهر  میتوان گفتهر چیزی بدون استثناء  در باره.  ، آنها صرفا  نقش های یک قضاوت هستند ،  بدون محتوا  تشعبغیاب این 
فاکر "  من " در همه تفکرات ما  آن   حال  . م یکرده ا متمایزچیزها  اتتعّینمسندات  و صرف که  آن را از  امعن ا ایناست ،  ب

بکار   دیگر یی برای چیزتعّینبعنوان  نمیتواند "  من " ؛  و این ند میشو ساکن ات تعّینبمثابه    در آن تنها تفکرات است ،  که
،   یشخو حوادث  وجود  [بر اساس ]  جوهر دانسته ،  و تفکر را  تنها  میبایست ، لزوما   خود را بنابراین ، همه ،  . ود ر

  . د نبدان دخوت وضعیات تعّین

 پا برجا است ،  خود من  برای متفکر ،  ی،  بعنوان موجود"  من " رد ؟   آن کم یاما  از این مفهوم جوهر چه استفاده ای خواه
مورد استفاده   با اینحال هیچ .  داشت یاستنباط  از آنی نمیتوان نحومیشود ،  بهیچ  نابودو نه  میآیدو بهیچ شکل طبیعی نه  پدید 

صرفنظر  از آن  براحتی   میتوان چنین استفاده ای  جدا از،  و   نمیتوان  یافت یشدیگری برای مفهوم جوهریت عامل تفکر خو
   . ردک

در   این خواص صرفا  از مقوله بحت جوهر ،  میباید ،  بر عکس ،  از  تداوم  یک مشعر که استنتاج توانایی بجای بنابراین
تجریبا  بنحوی که   در مورد چنین مشعری است که مفهوم  جوهر میتواندچون تنها  . داده میشود آغاز کنیم  بصورت دائمتجربه 

رابطه ای آن ، هیچ تجربه ای را پایه کار خود قرار ندادیم ؛  استنتاج صرفا  از مفهوم   امادر قضیه فوق ، . د یبیابکار  مفید باشد
هیچ  توسطآن بر تجربه ،  اتکاءبا  .  دردا  آن میشود مسکنی که بعنوان فاکر مشترک"  من " با ی تفکر رکه ه  انجام گرفت

در همه تفکرات وجود دارد ، اما در این "  من " آن  . ، نخواهیم توانست چنین تداومی را نشان بدهیم  هم قابل اطمینانیمشاهده 
 اینطوربنابراین میتوان .  را از دیگر مشعرات بدیهه متمایز کند  " من " تا این   ، پیدا نمیشودمناب کوچکترین اثری از بدیهه 

که در آن  حاضر است ،  اما نه آنکه بدیهه ای مستمر و پایدار باشد ،  ر ثابتبطو  که این مناب  در همه تفکرات ردبرداشت ک
    .دهند بتفکرات ، بمثابه چیزی گذرا ، جای خود را به یکدیگر 

 را تفکرات   فاکر منطقی ثابت  دارد ،  هنگامیکه  در علم النفس متخطی قیاس منطقی نخستین بنابراین ، نتیجه این میشود ، که  
بصیرتی  به تظاهر صرفدر حال قالب کردن  د ،   ه میکنارائبه ما  ند هستساکن آن  در  که تفکرات دانش از فاکر واقعی  بجای
 منحصرا  براستی ،   ،  شعور ذکائی.  و نه میتوانیم داشته باشیم   نه داریم  ما ، هیچگونه  دانشی از چنین فاکری ، .  استجدید 

فاکر متخطی ،  کلیه  بعنوان در آن ، میباید ، و نتیجتا    ندقرار بگیرتفکر مورد وادار میکند که را  همه منابهاآن چیزی است که 
  همچوننداریم ،  که  شدر ذات ،  دیگر هیچ دانشی از فاکر" من " این معنای منطقی  ورایادراکات حسی ما یافت شوند ؛  اما 

 بخوبی،  میتواند اما، " جوهر است  ضمیر" قضیه   . ،  همانطور که برای همه تفکرات " من " این  برای  است یشالوده ا
بدین و ،   1 ما را جلو تر نمیبرد هم حتی یکقدم[  بعنوان جوهر  ضمیر] که این مفهوم  بپذیریماگر تنها  باشد ،  داشته ماندن اجازه
 انسان ضمیررا بدهد ، بطور مثال ،  تداوم ابدی   ضمیر  عقالنی هیچیک از استنتاجات معمول  در تعالیم  شبه قادر نیستترتیب 

 فکر  جوهر دریک تنها بر داللت دارد  که این مفهوم    یمبپذیر ،  بعبارت دیگراگر ،   -در مرگ   تغییرات و حتیهمه در  را
idea  ،   نه در واقعیت  .  

 

 

 

Second  Paralogism  :     Of   Simplicity 

   بسیط بودندر  باب  :         دومقیاس  فاسد  

 

 . است    simple بسیطبحساب بیاید ،     کنندهچند چیز عمل   هرگز نمیتواند  بعنوان همزمانی شا آنچیز که ،  عمل

 .بنابراین  ،  و غیره     . تفکر کننده ،  چنین موجودی است "  من " ،  یا   ضمیر   اما

 

 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    uns     for    unser  . ] 
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 متخطیین  قیاس فاسد  علم النفس  دومنقد  

 

  ینیست ، که  جزم اندیش  سفسطه آمیزدیگر یک بازی .  است   ضمیرهمه استنتاجات تجادلی در تعالیم بحت  نقطه حساساین 
تفحصات  و   زیرکانه ترین برابرکه  در   است بلکه استنتاجی  ،د یاندازب راه ببرای گفته هایش   یصور یمقبولیتکسب   جهت

 . بصورت زیر است .   میآورددوام   همه جانبه  یبررسی ها  موشکافانه ترین

بهمین خاطر که  قرار دارددرون آن که رکب ، و یا هر چیزی از چند جوهر ، و عمل یک مُ  است یرکبی اندماجهر جوهر مُ 
یک  که    میدانیم.  جوهرها  توزیع شده اند  تکثرحادثه ،  که در میان  یا،  اندماجی است از چندین عمل  نامیده میشودمرکب 

   باشد         خارجیتنها  تأثیر، یعنی ، هنگامیکه این  امکان دارد،  براستی  میآیدهمزمانی  چندین جوهر عمل کننده  پدید ر که از تأثی
 داخلی  اما  در مورد تفکرات ،  بعنوان حوادث ( . اجزای آن است  همه ادغام شدهبطور مثال ، حرکت یک جسم که حرکت )  

میباید آنگاه :  که تفکر میکند  باشدمرکب  آن همان چون فرض کنید که.  متعلق به یک موجود متفکر ، موضوع متفاوت است 
چون . اما این نمیتواند بدون تناقض باشد .  د شوتواند حاوی کل تفکر میهمه آنها  جمع، و تنها با  اشدبهر جزء آن بخشی از تفکر 

( شعر )  ند ،  هرگز یک تفکر کاملباش،  که بین موجودات مختلف توزیع شده ( یک شعر  ات منفردبطور مثال ،  کلم) نابها  م
 یدر جوهر تنها   نتیجتا    . استدرون چیزی باشد که اساسا  مرکب بتواند است که یک تفکر  غیرممکنو بنابراین  ،  را نمیسازند
  a. است  بسیطمطلقا   و ،   نبوده از چندین چیز ی،  که ، اندماج میگرددواحد ممکن 

ل دهند ،  یشکتواحد را   یمظهر  ی از مظاهرتکثردر این قضیه نهفته است ،  که اگر   حجتاین   رگ اصلی  آن به اصطالح
چون    .، نمیتواند این قضیه را از مفاهیم ثابت کند  اماهیچکس ، . باشند قرار داشته وحدت مطلق عامل تفکر  درمیباید آنگاه 

را ،  " وحدت مطلق موجود متفکر باشد  حاصلمیتواند  فقطیک تفکر " قضیه    ؟  دکنن را آغاز آبه  رسیدنچگونه میباید کار 
ی است ،  و تا جاییکه مفاهیم جمعباشد ،   تشعبهای م،  که متشکل از مناب یتفکرآن چون وحدت .   دانستنمیتوان تحلیلی 

حرکت یک  مانند)  میکنندعمل با هم که  یی  جوهرهای مختلفجمعبه  وحدت  خوبی همان ند به میتوا،  دهندبنشان ند قادرصرف 
یک   پیش فرض ،  مالزانتیجتا  ،  . وحدت مطلق  فاکر   به  که  مرتبط  گردد( است  اشحرکت مرکب همه اجزای  کهجسم 

بگوید  کردت خواهد جرأو نه هیچکس  . نشان داده شود   تماثل  بق اصلبر طنمیتواند مرکب ،  یدر مورد تفکر جوهر بسیط ، 
های امکان زمینه  وقتیکه آن نه ،  دیگر الاقل  - داخذ گردپیشاتجربی از مفاهیم صرف  تماما  بطور ترکیبی و  دآن قضیه میتوان

  .  توضیح داده شد  را درک کرده باشد ، همانطور که فوقا    قضایای ترکیبی پیشاتجربی

چون تجربه  .  د کرامکان هر تفکری ، از تجربه مشتق  فاکر را ، بعنوان شرط  است که بتوان این وحدت الزم غیرممکنمشابها  
پس .  قرار دارد  قلمرو آن  وحدت مطلق  کامال  در خارج  به ما نمیدهد ،  حتی بدون این واقعیت که  مفهوم  مالزاهیچ دانشی از 

 ؟  دکرمشتق  به آن وابسته است   قیاس منطقی علم النفس  باید این قضیه را که کلکجا می از

و م ، یخود را در جای او قرار بده  ست، میبایم یم برای خود یک موجود متفکر را به نیابت بیاوریاگر بخواهآشکار است که ، 
  چنین دیگری   بررسی  در هیچ  که)  یم بگذار  میهست اش  مطالعه  بدنبال که   مشعری را بجای مانفاکر خود  میبایدبنابراین  

  گفت  نمیتوان در غیر اینصورت   که خاطر   به این تنها  ، یم باش  تفکر عامل یک مطلق  وحدت خواهان ، و (  میافتدن یاتفاق
اما فاکر توزیع شود ،    و بین چندین  تقسیم  تفکر میتواند مجموع  چون گرچه ( .  واحد  یدر مناب تشعب) "  من تفکر میکنم " 

 . ری میباشد یما در هر تفک پیش فرضکه   است" من " و این   ، را بپذیرد  هرگز نمیتواند چنین تقسیم و توزیعی" من " مسندالیه 

، تنها پایه ای است که علم النفس  " من تفکر میکنم " قضیه قالبی ادراک ذکائی ، آن ، همانند قیاس فاسد قبلی ،  مجددا   هم اینجا
 قالب ادراک  بلکه، خود یک تجربه نیست ،  امااین قضیه ، . د شو متوسلبه آن دانش خویش  ت گسترشجسارهنگام میتواند 
با دانشی   رابطهدر  فقط   میباید همواره تعبیریین ا اینچنهر تجربه ای تعلق داشته و مقدم بر آن است ؛  و ب که به  ذکائی ،
شرط برای امکان دانشی از یک ما حق نداریم آنرا تبدیل به  . آن دانش  غیرعینیصرفا  شرط یک د ،  بعنوان  استفاده شوممکن 

چون در مقامی نیستیم که چنین موجودی را برای خود به .  به مفهومی برای موجود متفکر بطور عام  ،، یعنی  یمکنمشعرات 
   . دیگر   ذکی  به جای هر موجود ،  دمانشعور ذکائی خو برنامه، با  یشمگر با گذاشتن خو  نیابت بیاوریم

از پیش در هر تفکری دخیل   1استنتاج نمیشود ؛  آن "  من تفکر میکنم "  از قضیه بواقع  هم (  ضمیربمثابه )  خودم بسیط بودن
عنوان  شود ،  همانند آنچه که به هبحساب آورد ادراک ذکائی  فصلبال تجلیمیبایست بعنوان  " هستم  بسیطمن " قضیه ، .  است 
     چون ، در واقع یک بیان حشو است    cogito , ergo sum پس هستم    فکر میکنمتمن  د ، شناخته میشودکارتی  استنتاج

cogito ( sum cogitans )  که این مناب ، معنایی غیر از این ندارد "  من بسیط هستم .  " بالفاصله تصدیق میکند  را موجود    
  ( . گرچه صرفا  منطقی ) وحدت مطلق است   و شته ی نداتشعب کمترین،  در درون خود " من " 

 

a      هرچندکه ،  کافی استهمین اما برای هدف من .  د دا را   قالب معمولی منطقی قیاس صحت   براحتی میتوان اثبات به این  
 [   aپایان زیر نویس]  . اثبات روشن شود  خود زمینه،   همه فهمبشکلی 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    die    for    der  . ] 
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با  اش  در رابطه  بر فعل فقط یک مناب ،  که   غیرقابل تقسیمبر وحدت تنها   مبتنی است  علم النفسیمشهور بنابراین آن اثبات 
متخطی  طوررا تنها ب  مالزمت  سندالیهمما    یشخو 1 به تفکرات"  من " است که در الصاق  روشن. دارد  حاکمیتیک شخص 

چه   اشدر باره  بدون دانستن هیچ چیز   در واقع ،  -یم در نظر بیاورکیفیتی را در مورد آن   بدون اینکه هیچ ، م یکنمی صمشخ
 ستکه مناب آن ، میبای ، ( فاکر متخطی ) بطور عام است چیزی  یمعنا بهاین    2. دیگر  یو چه از راه  از راه آشنایی مستقیم

که  چهبراستی ، هیچ چیز ،  نمیتواند از آن.  وجود ندارد  تعّینچیزی مدر آن فقط به این دلیل که  باشد ،  بسیط، بدون شک ، 
دانش  از  خود بخود فاکر    مناب یک  بسیط بودناما   . د شونیابت بسیط تر   میآیدبه نیابت  یچیزیک صرفا  توسط مفهوم 
 اش از همه خواص   مشخص میکنیم " من "  ی تههنگامی که آنرا تنها با  عبارت تماما   چون  خود چیز نیست ،  بسیط بودن

     .  ه شوددر مورد هر عامل تفکری بکار برد دصرفنظر کرده ایم ،  عبارتی که میتوان

فاکر   وحدت منطقی ، از نوع م ،  اما یهستیک مطلق   در حال تفکر ، همواره  " من " است ، که توسط  یقینبنابراین ، همینقدر 
،  " من جوهر هستم " قضیه  .  فاکر خویش را میشناسم   واقعی بساطت اینکارنیست که با  ان معنابداین ،  اما ( . تطابس) 

عمل از آن ب( تجریبی ) نمیتوان هیچ استفاده  بطور واقعیکه  د ، داللت ندار  چیزی جز مقوله بحتبر شد ،  روشنهمانطور که 
ترکیبی از   مناب آن هرگز حاوی، یعنی ، جوهری که   "هستم  بسیط یمن جوهر:  " که  میتوان گفتو بنابراین بحق  ؛  آورد
زیرا   د ،یبمثابه مشعری از تجربه نمیگو  خودمانهیچ چیز در باره مطلقا  قضیه ،  آن  هماننداما این مفهوم ،  . نیست  تشعب

یک بدون   لذاو  ،  تحتانیبدون هیچ بدیهه  ،  گرفته استمورد استفاده قرار   ترکیب ازنقشی  همچونمفهوم یک جوهر خود تنها 
قضیه را آن مفید بودن احتمالی .   بکار نمیرودهیچ مشعر مشخصی  در موردشرط دانش ما ؛  مربوط میشود به تنها  . مشعر 
  . د کرخواهیم  امتحان  تجربه ای بکمک

  ارزش  دادتمیز  فاکر را از هر ماده ای   تنها تا جاییکه بتوان در آن این  ضمیرطبیعت بسیط  آکیدبپذیرند که ت ستهمه میبای
،  تنها مورد  ا  این براستی ،  دقیق.   نمودمعاف  استآنرا از فسادی که ماده همیشه در معرض آن  بتوان با اینکارو   دارد ،

پس " .  جسمانی  نیست   ضمیر" بیان میشود که   اینطور و بنابراین عموما    قضیه فوق میباشد ، منظورکه   استفاده ای است
مقوالت ا  از منحصرکه   یک حکم استدالل بحت شأن در اعتباری   - را  یتمام  گرچه اعتبار عینی  ،که  ادبتوان نشان داگر ، 
( یعنی ، هر چیزی که تفکر میکند جوهری بسیط است )  ضمیرتعالیم عقالنی   اساسیبرای این قضیه   - شده باشد مشتق بحت

بعمل   ماده با   رابطه اش  یا  از این قضیه در مورد  مسئله  تغایر  کمترین استفاده اینمیتوان  باز هم  اما ، مجاز میشماریم 
صرف ،  بدون هیچ   ideas م  به عرصه افکاریباش احاله دادهرا   علم النفسی به اصطالح تبصرکه  این  این است،  مانند  آورد

  . استفاده عینی واقعی 

در ذات   اجسام  مظاهر صرف حس خارجی ما هستند و نه چیزهاییی ، تردید، بدون هیچ که متخطی ثابت کردیم  علم الجمالدر 
مثابه بتوسط ما  چون  ، یعنیما جسمانی نیست ؛  بعبارت دیگر ، در  کننده تفکرفاکر  کهبنابراین  حق داریم بگوییم   . یشخو

  .، یعنی ،  مظهری در مکان برای حس خارجی  باشد ، مشعری میکند تفکر مادامیکه  ، نمیتواند میآیدی به نیابت داخلمشعر حس 
، هرگز نمیتوانیم  در میان مظاهر خارجی بیابیم ، و آنکه شان ، در ذات  را این معادل آن است که  بگوییم  موجودات متفکر

،  این  برهان.   داخلیبه حس متعلقند همه اینها . به بدیهه بیایند  ا  خارج  نمیتوانند ، شعور ذکائی ، آرزوها  و غیره  شانتفکرات
، از  خیلی زود لذااند ،  و  داشته همیشه به آن اعتماد  که حتی عادی ترین ادراک ها  میآیدبنظر   عمولمچنان طبیعی و ،  بواقع

  . ه اند دانست  خویش  ماجسا را چیزی کامال  متفاوت از  ح اروا قدیمترین ایام ، 

  نه  -تواند بدهد بخالصه ، هر چیزیکه حس خارجی بطور   -حرکت و اما گرچه ، حجم ، غیر قابل نفوذ بودن ، پیوستگی ، 
ن هما اینحال با ،  اند بودههرگز مشعرات بدیهه خارجی ن اینهازیرا  ،  هاو نه حاوی آن  3هستند  ارادهیا   تفکر ، عاطفه ، آرزو ،

       مکان ، ماده ، شکل ، نابهای م  که  حس ما اثر میگذارد بر  چنانو   شتهقرار دا  خارجی در زیر مظاهرکه   یخاص چیز
،  همزمان   دیده شود( ، بمثابه مشعر متخطی  بگوییم یا بهتر) ذات   ه چشمب هنگامیکه، میتواند ،  دکنمیکسب را   وغیره

 مظهرات ، تمایل ،  شکلی که حس خارجی ما به آنصورت متآثر گردیده هیچ بدیهه ای از آن که این . د گردموضوع  تفکرات ما 
حجم   بحثمورد  خاص چون این چیز.  ،  چیز خالفی را ثابت نمیکند  اشات تعّینتنها از مکان و  مگرنمیدهد ،   به ما وغیره 

،   اشو بدیهه  شعور حسیبه   تنها مربوط میشوند  مرکب ، زیرا همه این مسنداتنه و  است غیر قابل نفوذنه  ،   ردندا
، قادر به این نیستیم  امای ، بیانبا چنین   .یم میگردمتأثر ( برایمان ناشناخته هستند  وااّل که ) مشعرات  بعضی توسط  یکه هنگام
   جدا از هر لذامنظور گردد ، و   اگر در ذات خویش  که  تشخیص به اینقادر بلکه تنها   چه نوع مشعری است ،بدانیم که 

مسندات حس   ، از سوی دیگر  .رابطه ای با حواس خارجی ، این مسندات مظاهر خارجی نمیتوانند به آن نسبت داده شوند 
،  چنین  شدر طبیعت  انسان ضمیراطت ، حتی با قبول بس نتیجتا  .  ند نیست آنطبیعت در تضاد با   ،  مظاهر و تفکرات ، داخلی
، ماده را ، همانطور  که  میگوییماگر ،   -دومی  زیرالیه   در رابطه باکفایت ندارد ،   بهیچوجه برای تمیز آن از ماده   تیطابس

  .  میآوریممظهر صرف ، بحساب  عنوانب ،  دمیبایهم که براستی 

اما . د میگردیبسیط ، متفاوت  یموجود عنوانب ،  ضمیربود ،  بعنوان یک موجود مرکب ،  تماما  از می قائم بذاتاگر ماده چیزی 
بنابراین  . شود نمیدانسته  دقابل انتساب به آن باشآن توسط هیچ مسندی که  زیرالیهکه   ماده تنها یک مظهر خارجی است ،
در ما   یکندحس های ما را متأثر م ی کهشکلبخاطر آن  هرچند که،  پذیرفترا  ش بسیط باشدامیتوان براحتی امکان آنکه در ذات 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    den    for    dem  . ] 

2
 [etwas  von  ihm  zu  kennen ,  oder  zu  wissen  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    sind    for   sein  . ] 
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خارجی ما آن جوهری که در رابطه با حس  که   فرض کرد  بیشترمیتوان .  میآوردبوجود مرکب را  نیزحجم دار و چیز بدیهه 
بدین  .د نبه نیابت بیای آگاهانه د آنخو داخلیتفکرات است ، و این تفکرات میتوانند بکمک حس  مالک ا  ذات میباشددارای حجم 

ش تفکراتکه  متفکر ،  باشد یمیتواند در رابطه ای دیگر همزمان موجود جسمانینامیده میشود   رابطهیک ، آنچه که در  ترتیب
بمثابه ) ح اروا، این فرض که تنها  نتیجتا    . براستی میتوانمظاهر [ عرصه ] آنها را در  عالئم  اما،  آوردنمیتوان به بدیهه  را
که  انسانها تفکر میکنند ،   به همان عبارت معمول شتبرگ دبایمیو  فکر میکنند ، میبایست رها شود ؛ ت ( خاص از جوهر  ینوع

 نبوده،  و مرکب  استیک فاکر (  در ذات خویش ) که ، بمثابه مظهر خارجی ، حجم دارد ،  درونا   یهمان موجود دقیقا  یعنی ، 
    .و تفکر میکند  بلکه بسیط است ، 

 درک  را متفکر در ذاتش  یموجود  ضمیر  از کلمهاگر .   ددا را   عام تذکر، میتوان  این  یفرض چنین ارتکاببدون اما ، 
ی نوعبلکه صرفا    ،  نبوده قائم بذاتماده که چیزی   -یا نه  است  که مادهمیباشد   یهمان نوع از این سؤال که آیا آنگاه   کنیم ،

  قائم بذاتاست که یک چیز  روشن زیرا  .د گردمی  از مشروعیت ساقط یشخو طایشرتوسط همان   -میباشد از مظاهر در ما 
 . د نرا تشکیل میدهاش  توضعی  که تنها  اتیتعّین با آنمتفاوت  است  طبیعتی دارای

  ماده  که  مظهر خارجی اساسدر   که  1  یمعقول  آن چیزبا    بلکه  ماده با   نه  متفکر را" من " ،  از سوی دیگراگر ، 
در  ضمیردر مقامی نیستیم  که بگوییم    لذاو  نداریم ،   معقولچیز از  هیچگونه دانشیمطلقا    مقایسه کنیم ،  قرار دارد  مینامیم
  . با آن متفاوت است   داخلی  های جنبه همه

بتواند ما را قادر به تمیز آن از   تا فاکر نیست ،   بعنوان  نفس  طبیعت بسیط  دانش در مورد بسیط  ،   شعور ذکائیبنابراین ، 
 . مرکب  یاز موجود ود ،  کن ماده 

کفایت با مشعرات تجربه خارجی ،    نفس  ، یعنی ، مقایسهکه این مفهوم میتواند خدمت کند   2در تنها موردی   بنابراین ، اگر ،
" من " آن میدانیم  که   ردکادعا میتوان گرچه هنوز  آنگاه ،  در طبیعت نفس  است متمایزخاص و   برای تعیین آنچه کهندارد 

 مورددر هیچ کاربردی  یبیان طرزچنین اما ، بسیط است ،  (  داخلینامی برای مشعر متخطی حس )  ضمیرآن متفکر ، 
    .توسعه دهد  به کمترین حدی  دانش ما را قادر نیست  در نتیجه ،  و  شتهمشعرات واقعی ندا

 ن هر جای دیگر میتوا  همان قلت هاینجا هم  ب.   دخیل است  یشخو اصلی  تکیه گاهدر سقوط    عقالنیعلم النفس  کلبنابراین 
، حتی  ، شعور ذکائی مانکلیه مفاهیم   صرف  قالب غیرعینی  توسط  - داشتتوسط مفاهیم صرف امید  یشگسترش دانش خو به

،  حتی  مفهوم بنیادی  یک  طبیعت بسیط [ یم ددیهمانطور که  ] چون .  با تجربه ممکن  یارتباطدر غیاب هرگونه   - کمتر
  مفهومی مثابهب  به آن ، نیلهیچ راهی برای که بنابراین ،   ، آنچنان، و  برخورد در هیچ تجربه ای به آن چنان است که نمیتوان آن

  .  وجود ندارد،   با اعتبار عینی

        

 

 

 

Third  Paralogism  :     Of   Personality 

   شخصیتدر  باب  :      وم   سقیاس  فاسد  

 

  یک شخص است  بهمان اندازه میباشد آنچیز که از تماثل عددی خویش در زمان های مختلف آگاه 

 .و غیره  دارای شعور است  ،   ضمیر لیکن 

 . یک شخص است    بنابراین

 

 

                                                           
1
 [mit  dem  Intelligibilen  . ] 

2
 [Following   Erdmann ,    in  omitting    ihn  . ] 
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 ومین  قیاس فاسد  علم النفس  متخطیسنقد  

 

به  فاکر  به بعنوان  م ،  میباید به آن عنصر دائمی در مظهر کهیخارجی را  بدان یتجربه ، تماثل عددی مشعر از راهم یاگر بخواه
 دقتات تغییر میکنند تعّینن آطی ، و به تماثل آن در خالل زمانی که در  ردهک توجهمربوط میشود تعّین  هر چیز دیگری بمثابهآن 
ات تعّیناز  و هر یک  همهنتیجتا  ،  .  است  قالب حس داخلی صرفا    یزمان هرمشعر حس داخلی هستم ، و یک من   حال . م یکن

 از داخلیدر قالب بدیهه   م ، یعنی ،میکنزمان تمام  طی، و اینکار را  دادهارجاع  یشمتماثل خوعددا  نفس   را به دمتوالی خو
بصورت قضیه ای کامال    بلکه بحساب آورده شود   استنتاجیک بصورت   نه  میباید ضمیر،  شخصیت  بر این اساس  . دمخو

چون در واقع چیزی بیشتر از این .  اعتبار پیشاتجربی آن است   1؛  و این براستی ، دلیل  در زمان  خودآگاهیاز  متماثل
  و یکسان خواهد بود ؛  مآگاه  وحدت خویش  به  یتعلقم عنوانزمانی که از خود آگاه هستم ،  از این زمان ب کلنمیگوید که در 

 .  میا اینکه بگویم  من در کل این زمان عددا  متماثل فردی ،  یوحدت بصورتدر درون من است ،    کل این زمان بگویم  که اگر

دیگر   شخصی  موضع از  د خو اگر به   اما .  دیده میشود  بال انقطاعتماثل شخص   ، بنابراین ،  ام ددر شعور ذکائی خو
 زمان ،  چون میآورداست که نخست مرا در زمان به نیابت  خارجی ناظرآنگاه این ، ( بعنوان مشعر بدیهه خارجی او )  بنگرم

براستی  کهد ،  نمایمی تصدیقرا "  من " ،  آن  بدین ترتیبگرچه  او ، .  ، تنها در من  دقیقا  و ،  میآیددر ادراک ذکائی  به نیابت 
،  اما  تداوم عینی خود من را از این نتیجه همراهی میکند   مدر شعور ذکائی  را هازمان همهبا تماثلی کامل ، همه منابها در 

بلکه متعلق  بوده که آن ناظر مرا در آن قرار میدهد همان زمان خود من ن  آن زمانی  چون دقیقا   همانطور که . نخواهد گرفت 
به شعور ذکائی او متصل  با این حساب باشد متصل به شعور ذکائی من الزاما  تماثلی که همانطور هم ،  است به شعور حسی او 

  . من است   فاکر  خارجیبا  آن شعور ذکائی که حاوی بدیهه   نیست ، یعنی ،

و بهیچ  ،  اش و انسجام  مبرای تفکرات  است شرط قالبییک بنابراین تنها   تماثل شعور ذکائی خود من در زمان های مختلف
ن تغییری میتوانست در آن اتفاق اچن،  " من "   علیرغم  تماثل منطقی . ثابت نمیکند   مرا  درون  عامل تفکری  تماثل عددی شکل

ت وضعی ر،  که در ه دادرا نسبت   2  آشنا"  من " به آن همان    میتوان  باز هم  لیکن ، د شو اش تماثل  ابقاء مانع کهبیافتد 
  به  و ده کر حفظ را   پیشین  فاکر  تفکر  میتواند  موارهه،  [ تفکر در حال ]  فاکر  درگیر کننده، حتی در یک تغییر  یختلفم

     a. د ده لتحوی  بعدی فاکر 

و هیچ چیز مدام  و پایدار نیست ،    قرار داشته همه چیز در یک سیالنمعتقدند بعضی از مکاتب قدیمی  ، که  باورگرچه 
از شعور ذکائی  یمقادر نیستزیرا   .مردود نمیگردد   خودآگاهیوحدت  با اینآشتی داده شود ،  اما  هاجوهر پذیرشنمیتواند با 
  به  متعلق  یمآگاه  چیزی را که از آنآن تنها  ما از آنجاییکه.   خیر  یا  یم،  مدام ضمیرهاکه آیا ، بعنوان  کنیم معّین خویش 

با  .  یمهستیم  یکی و همان به شعورکه در خالل کل زمانی که   لزوما  حکم کنیم ست میبایپس   یم ،داننفس متماثل خویش می
در   که  یتنها مظهر مدام  چون از آنجاییکه . که این حکم  از دید یک ناظر خارجی هم معتبر است  گفتاینحال ، نمیتوان 

اگر که   نخواهیم بود قادر به اثبات  ، است" من " مناب   دکنو بهم متصل می کرده برمیخوریم  که آنها را همراهی  آن به ضمیر
 یکدیگر، به  بکمک اشباشد که ،  تفکرات دیگرمانند  سیالن شرایط همان تواند درمی،  یک تفکر صرف ، ن" من " این  بگوییم 

 .  ندمتصل شده ا

به تر قبل و نه   مرحله، میباید در این  ضمیرجوهریت  در نتیجهبراستی عجیب است که شخصیت ، و پیش فرض آن ، تداوم ، و 
نه در واقع   ، دنبالشرا از پیش فرض کنیم ، به [ تداوم و جوهریت ] یم این دومی ها ه بودتوانستزیرا اگر   .ند برساثبات 

برای شخصیت  همینقدر،  و د حاصل میش برجا  پا  امکان یک شعور ذکائی مستمر در فاکری الاقل امااستمرار شعور ذکائی ، 
،  امااین تداوم ،   .به پایان نمیرسد   آنا    ودکه فعالیتش برای مدتی قطع ش به این خاطرچون شخصیت خود  .  شتکفایت دا
بلکه برعکس ابتدا از تماثل  ،  میشودن داده  تماثل عددی خود ما که از تماثل ادراک ذکائی نتیجه میگیریمآن از  قبلبهیچوجه 

  ،  ابتدا پس از چنین داردکاربرد  یتقابل ا  یب، مفهوم جوهر ،  که تنها تجر پیش میرفتدرست  بحثاگر . ) میگردد  استنتاج عددی

 

a      کلد ، و بنابراین کنل میتباددومی  احرکت خود را ب تمامیارتجاعی که به توپی مشابه در خطی راست برخورد میکند   یتوپ 
را   جوهرهایی این اجسام ،  همانندپس ، اگر ، .  ( یم بگیرموقعیت در مکان را در نظر  فقطیعنی ، اگر ) ت خویش را وضعی

ها را تصور ، میتوانیم یک زنجیره کامل از جوهر  آنهاشعور ذکائی د همراه با کنی دیگر تبادل میمنابهابا  یکه یک فرض کنیم 
ت وضعیبا همراه را  یشخوت وضعی، دومی به دومی منتقل میکند د ت خویش را همراه با شعور ذکائی خووضعیکه اولی   کنیم

.   یبه دیگر آنها و  یشرا همراه با شعور ذکائی خو قبلیهای همه جوهرهای ت وضعیبنوبه خود سومی ،  و این  هجوهر پیشین ب
د او خو  های توضعی  مانند اینکه آگاه خواهد بود ،  پیشین  همه جوهرهای تغییر یافته های توضعیاز   آخرین جوهر آنگاه

                   . نبوده است  واحد  یشخص  ها توضعیدر همه این  هنوزو .   شده اندبه آن منتقل  ، زیرا همراه با آگاهی از آنها  ندباش
   [   aپایان زیر نویس] 

                                                           
1
 [die  Ursache ,  weswegen  . ] 

2
 [gleichlautende  . ] 
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بهیچوجه  از تماثل      [  با پیش فرض تماثل عددی اش ] اما ،  چون این تماثل شخص ( .  اثباتی برای تماثل عددی وارد میشد 
ذکائی در کل زمانی که در آن خود را میشناسم  حاصل نمیشود ،  بنابراین نمیتوانستیم ،  قبل تر در بحث ،  در شعور "  من " 

دقیقا  به همان شکل که مفهوم   -میتوانیم مفهوم شخصیت را حفظ کنیم  هنوزهمزمان  . جوهریت ضمیر را بر روی آن بنا کنیم 
 از جهات دیگرفاکر ،    به وحدت  1د باش ، یعنی ،  مربوط  باشدا  متخطی که صرفدر صورتی  -کردیم   را حفظ جوهر و بسیط 

برای  توظیف   بدین ترتیب ، آن مفهوم  .ادراک ذکائی  وجود دارد  توسطاتصالی کامل  اشات تعّیندر که ،   برایمانناشناخته 
 خویش توسط استدالل خودآگاهی  گسترش  آنرا بعنواناما هرگز نمیتوانیم کفایت دارد ؛   کاربردیو برای چنین   بودهعملی الزم  

چون این مفهوم  الی االبد   .  به صف کنیم مفهوم صرف نفس متماثل از  به خود  فاکر   بالانقطاعیک استمرار   نمایشو   ، بحت
( مشعر متخطی ) ذات خویش  در ماده .  و هیچ کمکی به ما در ارتباط با  دانش ترکیبی نمیکند  ،  خواهد چرخیددر یک دایره 

  بمثابه مظهر  شچیزی خارجی ،  تداوم بصورت   نشآمدنیابت به   دلیل، ب امابکلی برای ما ناشناخته است ، چه میتواند باشد  
دیگری برای   یمشاهده کنم ، هیچ عامل ارتباط  منابهاصرف را در تغییر همه " من "   اما اگر بخواهم.  ده میشود دیبراستی 

ی جز پاسخنمیتوانم نتیجتا  ، .   یششعور ذکائی خو  جامعخودم ،  با شروط  مگر باز هم   خواهم داشتن داستفاده در مقایسه خو
  بعنوان مشعر که  به خود من  خواصیبجای را   شا وحدت  و  دمخو بدهم ،  که در آن مفهوم  یسؤال هیچبه   حشوی  از نوع

         .میخواست بداند   پرسش کننده  که  مگیرم ،  و آنرا همان چیزی ببگذار  تعلق دارند

 

 

 

Fourth  Paralogism  :     Of   Ideality 

   کمالیتدر  باب  :      قیاس  فاسد  چهارم   

 (  خارجی  رابطه خصوص در ) 

 

 .  دارد مشکوک  یوجود صرفا   شود ،  استنتاجمعلوم   ادراکات حسی  علتی برای بصورتتنها میتواند  شآنچیز ، که وجود

علت  بمثابهآنها را ه فهمیده نمیشود ، و تنها میتوانیم فاصلچنان طبیعتی هستند که وجودشان بال با همه مظاهر خارجی حال
 . یم استنتاج کن  داده شدهادراکات حسی 

، و  نامیدهمظاهر خارجی   ideality  کمالیت را  یقیناین عدم .  وجود کلیه مشعرات حس های خارجی مشکوک است   بنابراین
مشعرات حس  مورددر   یقین ممکنیک    خالف ادعایدرتمایز با    ،مینامم   idealism استکمال   را  کمالیت  تعالیم این
 . د دارنام    dualismکه  ثنویت   خارجی ،

 

 ین  قیاس فاسد  علم النفس  متخطیچهارمنقد  

 

 ون، که بگوییم تنها آنچه که در[ مورد بحث قرار گرفت ] ما حق داریم ،  . یم بیاندازمقدمات قیاس نگاهی به اجازه بدهید ابتدا 
 . که وجود خود من  مشعر منحصر بفرد  یک ادراک حسی صرف است ایند ،  و ومیتواند بالواسطه درک ش استما خود 

 هرگز مستقیما  ( شود گرفته [ و نه تجریبی ] تعبیر ذکائی با  " من " اگر کلمه ) از من وجود یک مشعر واقعی خارج   بنابراین ،
به آن در تفکر و وجود مشعر خارجی  تنها میتواند   در حس داخلی ،  استی عدیلت  ادراک حسی.  در ادراک حسی داده نمیشود 

بهمان دلیل ، دکارت حق داشت که همه  . مانند آنکه استنتاج شده باشد  نتیجتا  ، و  شعلت خارجی برای مثابهب  ه شود ،اضاف
" .  وجود متفکر ، وجود دارم ممن ، بعنوان یک " ، به قضیه   کلمهادراکات حسی را محدود کند ، در باریکترین معنای آن 

نه حتی در  لذا و  ،  با آن مواجه شوم  یشدر ادراک ذکائی خو منمیتوان  در داخل من نیست ، خارجیمسلما  ، از آنجاییکه ، چیز 
   . است   ادراک ذکائی تعّین  ،  صرفا   در واقعهیچ ادراک حسی ، که ، 

 یشخو داخلیاز ادراک حسی آنها را وجود تنها میتوانم  بلکهم ،  پی ببرچیزهای خارجی به وجود که   بنابراین ، در مقامی نیستم
استنتاج  اما.  میباشدعلت نزدیکترین  برای آنچیزی خارجی  که استمعلولی  داخلیاستنتاج کنم ،  به اینصورت که ادراک حسی 

، در  نتیجتا    .یک علت باشد  میتواند بخاطر بیش از معلولنامطمئن است ، زیرا   همواره  تعّینعلتی متا  معلول داده شده از یک 
آیا که یعنی ،  ، همواره  مشکوک باقی خواهد ماند که آیا علت داخلی است یا خارجی ؛  اشرابطه ادراک حسی با علت  مورد

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Adickes ,    d. i.  Einheit  des  Subjektes  betrifft  . ] 
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آنها  مسببیا آیا مشعرات خارجی واقعی  ، همه آن به اصطالح ادراکات حسی خارجی صرفا  یک بازی حس داخلی ما نیستند 
مشعر  د ، در حالیکه قرار دار  ات استنتاجمخاطر  انواعو در معرض  ،  رددمیگ، وجود دومی تنها استنتاج  همیشه  .ند سته

 .  باقی نمیگذاردشک  جایی برای اشو وجود   میشود ،  پی برده واسطه یب(  یم منابهامن خودم با همه ) حس داخلی  

ل "کلمه بنابراین ،  را  س واح د که وجود مشعرات خارجی شونباید اینطور فهمید که به کسانی اطالق می "  idealist  ُمست کم 
نتیجه  اساس اینبرو آنهاییکه   واسطه ،یاز راه ادراک حسی ب شان وجود به ند معترف نیستبلکه تنها به آنانی که   انکار میکنند ،

 . ما هرگز ، توسط هیچ تجربه ممکنی ، نمیتوانیم کامال  در مورد واقعی بودن آنها مطمئن باشیم   میگیرند

الزاما   دو نوع    میباید ابتدا اشاره کنم  که  میبایست ،  اش  خادع وهم  تمامی در   مورد نظرماناز نشان دادن قیاس فاسد  پیش
مظاهر  در آن تعالیمی است که  آن  با استکمال متخطی  منظور من.  تجریبی   و  از استکمال  را از هم تمیز بدهیم ،  متخطی

قالب های   فقط  بنابراین  در ذاتشان ،  و آنکه زمان و مکان یند ، نه چیزبحساب بیای منابهاتنها بعنوان بدون استثناء میباید ، 
در نقطه .   ذاتشان در رابطه با ، و نه شروط مشعرات  با وجودی مستقل داده میشونداتی که تعّینبدیهه ما هستند ، نه   معقول

،   میآوردمتخطی وجود دارد که  زمان و مکان را چیزی در ذاتشان بحساب   realism  واقع بینی  یک  مقابل این استکمال
چیزها در ذاتشان  منزلهرا ب(  با واقعیت تضمین شده ) بنابراین  مظاهر خارجی   متخطی واقع بین . مستقل از شعور حسی ما 

از  یتفسیر  آنبا    -ند قرار دار  از ما بیروندر  و بنابراین  ،  رندوجود دا  نکه مستقل از ما و شعور حسی ما تعبیر میکند ، 
  متخطی است که بعدا  نقش واقع بین  در واقع ، همین.   با مفاهیم بحت ادراک است در تطابقکه  " خارج از ما " عبارت  

ل تجریبی مشعرات حواس ، اگر خارجی باشند ، میبایست وجودی مستقل   که پس از این فرض غلط   .را بعهده میگیرد   مستکم 
  استقرار  ی حسی ما  برایمنابها ه هم  حواس ، به این نتیجه میرسد که ، با قضاوت از دید او ، داشته باشند ،  و مستقل از

  . ند ا واقعیت آنها  بی کفایت

 ؛  باشد  dualistثنائی    ،  یک نامیده میشودیا ، همانطور که   یتجریب  واقع بین متخطی ، از سوی دیگر ، میتواند یک واقع بین
ی منابهاچیزی باالتر از یقین  خویش ،  یا  فرض صرف خودآگاهیقبول میکند بدون رفتن به بیرون از یعنی ، او وجود ماده را 

اگر از  ؛  و مظهر ، را صرفا  مظهر میداند اش  داخلیو حتی امکان  چون او این ماده   .  cogito , ergo  sumآن، یعنی ،  دخو
که خارجی نامیده شده اند ،  ، ( بدیهه ) است  هامناب نوعی ازتنها برای او  بنابراین ، ماده  . شعور حسی ما جدا شود ، هیچ است 

ادراکات حسی را به مکان که   آنها که  به این دلیل بلکه ،  ندهست در ذاتشان خارجی کهباشند ی با مشعرات اینکه در ارتباط نه 
 . در درون ما قرار دارد   مکان خود نسبت به یکدیگر خارجی هستند ربط میدهند ،  در حالیکهدر آن همه چیزها 

    در راه پذیرش ماده  این استکمال متخطی اعالم کردیم ؛  و تعالیم ما بنابراین کلیه مشکالت متمایل بهاز همان آغاز ، ما خود را 
به همان شکلی که وجود خود من بعنوان آن  تثبو،  یا با اعالم برطرف میکند  راصرف ما  خودآگاهی  یکتنهشهادت  تکیه بربا 

 منابها صاحبو خود من ، که  منابهااین  ؛  می خویش آگاهمنابهاهیچ شکی نیست که من از .  شده استیک موجود متفکر ثابت 
ی از نوعو بنابراین چیزی نیستند مگر  ند ، میباش، اما ، تنها مظاهر صرف ( اجسام ) مشعرات خارجی .  وجود دارند  لذااست ، 
بنابراین چیزهای خارجی .  ند اجدا از این آنها هیچ  .  این منابها هستند از طریق  چیزییک  ، که مشعرات آنها تنها  ی منمنابها

تنها تفاوت این است که مناب خود  .  ام خودآگاهیبر پایه شهادت بیواسطه  ،  براستی ، و هر دو یمو همینطور خود من وجود دار
دارند  دار یی که اشاره به موجودات حجممنابهادر حالیکه   تعلق دارد ، داخلیبعنوان یک عامل تفکر ،  تنها به حس  من ، 

که   مراز استنتاج کمک بگی میتوانم نبرای رسیدن به واقعیت مشعرات خارجی خود همانقدر   . خارجیمتعلقند همچنین به حس 
  هیچ بالاستثناءدر هر دو مورد مشعرات چون .   دبرای واقعیت تفکرات خو  ، یعنی ، یشخو داخلیمشعر حس  تعیبرای واق
 . است  شاناز آنها همزمان اثباتی کافی برای واقعیت ( آگاهی ) بیواسطه   ادراک حسی  پس،   منابهامگر  نیستند 

ل متخطی ، بنابراین ، یک واقع بین تجریبی است ، و برای ماده واقعیتی را ، بمثابه مظهر ، مجاز میشمرد که امکان  مستکم 
،  و خود را مجبور  افتادهدر مشکالت  ناگزیر  ، اما، واقع بینی متخطی .   میشود، بلکه بیواسطه فهمیده  دادهرا ن شدن استنتاج

بحساب  آن حواسخارجی را بعنوان چیزی مجزا از خود  واسمشعرات ح زیرا،  بدهد  میبیند که جایش را به استکمال تجریبی
با چنین دیدی ، هر چقدر هم   .میگیرد ، که خارج از ما قرار دارند  قائم بذات  ی، و مظاهر صرف را همچون موجودات آورده

مشعر  که اگر مناب وجود دارد ، آنگاه ، هنوز بسیار از یقین بدور است ، باشیم   1ی خویش از این چیزها آگاه منابهاروشن از 
در همه تغییرات و صور  در نظام ما ، از سوی دیگر ، این چیزهای خارجی ، یعنی ماده ،  . متناظر با آن نیز وجود دارد 

  .یم بیواسطه آگاه شان که از واقعیت  یی در درون ما ، منابهاجز مظاهر صرف ، یعنی ،  نیستند ش چیزی خوی

آنها ،  واقع بینان متخطی هستند که استکمال تجریبی را برمیگزینند   م ، همه ممارسین علم النفسمیدانچون ، تا آنجا که من 
 از مسائلی این  علیرغم اینکهپیش رفته اند ،    هم آهنگبه استکمال تجریبی  بسیار   اهمیتی فوق العاده انتسابمطمئنا  در کار 

 منابهای تولید شده  مثابهچون اگر مظاهر خارجی را ب.   بسر میبرد حیرتدر   هاکه ذهن بشر برای چگونگی پیشرفت در آن است
قرار   بیرون از ما  که در ذات خویش  دبودنو اگر این مشعرات چیزهایی  بحساب بیاوریم ،   شان در ما توسط مشعرات
 علت  استنتاج بکمکمگر   یممطلع شووجود مشعرات از  چگونه میتوانستیم  د که بفهمیم گردیمی غیرممکنمیداشتند ،  براستی 

یا  قرار دارددرون ما  در علت مورد بحثآن که آیا  در این شک باقی بمانیم  ستو اگر چنین باشد ، همواره میبای  ؛ معلولاز 
در خارج ما قرار داشته باشد ، علت بدیهه های ( با تعبیری متخطی ) چیزی ،  که بتواند آنکه  پذیرفتبراستی میتوان .  خارج ما 

 رفا  مظاهر؛  چون اینها ص میآوریمی ماده و چیزهای جسمانی به تفکر منابهاخارجی است ، اما این همان مشعری نیست که در 

                                                           
1
 [bei  unserem  besten  Bewusstsein  . ] 
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وابسته  شانو واقعیت  به آنها برنمیخوریم ،  خویشاز مناب ، که هرگز در جایی مگر در درون  یانواعتنها  هستند ، یعنی ، 
مشعر متخطی  در رابطه با بدیهه  . چنین است است به شعور ذکائی بیواسطه ، دقیقا  همانگونه  که آگاهی از تفکرات خودم 

 ببلکه در با  نیست که سخن میگوییم ،  ببااین اما اینجا در .   خارجیهمانقدر ناشناخته است که در رابطه با بدیهه  داخلی
در رابطه   و مشعر داخلی اگر که تنها اگر که در مکان به نیابت آمده باشد ،   مشعر تجریبی ،  که مشعر خارجی نامیده میشود

 .پیدا نمیشوند مگر در درون ما   ، هیچ کجا لیکنان و نه زمان ، نه مک.  د بیایزمانی اش به نیابت 

در ذاتش جدا از ما وجود دارد ، و گاهی  به  ی کهگاهی بر میگردد به چیزاست ،   مبهم  بناچاربنابراین "  خارج ما " عبارت 
آن تعبیری که بر طبق آن   -با تعبیر دوم   این مفهوم ایجاد برایبنابراین ، .  آنچه که منحصرا  متعلق است به مظهر خارجی 

مشعرات  ستالزم ا ، ابهام   بدونکامال     -فهمیده شود   بدیهه خارجی ما  واقعیت مورددر   مسئله علم النفسیآن  ستمیبای
 با   بصراحت  اولی ن خواندخارجی نامیده شوند  تمیز بدهیم ،  با   میتوانند  تعبیری متخطی درتجریبا  خارجی را از آنهاییکه  

 " . در مکان یافت شوند  قرار استچیزهایی که " لقب  

هر  در برابر،  دارند  جا بدیهه حسی  قالب های  همچون که در درون ما  هستند ،  پیشاتجربی  یمنابهامکان و زمان  براستی 
. به نیابت بیاوریم  احساسروابط آن مشعر را تحت آن که   میسازداحساس ، ما را قادر   از طریق  مشعر واقعی ،  تعیین حس ما

ادراک حسی  واقعیت .   استچیز مادی  یا عنصر واقعی ،  آنچیزی که میباید در مکان به بدیهه بیاید ، ادراک حسی الزمه   پس
.  د آن چیز نیست ایجاو   قادر به اختراع  قدرت تخیلی  هیچ  د ؛  و در غیاب ادراک حسیبه نمایش میگذارچیزی را در مکان 

شکل از بدیهه حسی  کدام به  بر حسب اینکه دارد ، زمان داللت   1احساس است که بر واقعیتی در مکان  یا آن بنابراین ، 
 آنگاهگرچه بدون تعیین آن مشعر ،   د ،باش عاجر اگر به مشعری بطور عام  -بمحض اینکه احساس داده میشود . ) د شومربوط 

در مکان یا جایی تجریبی خارج از تخیل که را میتوانیم چندین مشعر  شا تشعب کمکب  -نام دارد   perceptionادراک حسی  
حس   احساس  چه درد را ،  یا   را بگیریم در این شکی نیست که ؛  چه  خرسندی  2( . م کنیتصویر در خیال   زمان ندارند

قادر نمودن ما    مواد الزم برای بکمکشاست که آن چیزی های خارجی را ،  رنگ ها ، گرما ، و غیره  را ،  ادراک حسی 
بدیهه  در مورد ، تنها  فعال  ) بنابراین   ادراک حسی ،  این  .به تفکر آوردن مشعرات بدیهه حسی میباید ابتدا داده شوند  جهت

مناب یک امکان صرف همزیستی   ، در حالیکه مکان اوال  چون ، . ،  چیزی واقعی در مکان را نیابت میکند ( های خارجی 
ثالثا  .  ثانیا  ، این واقعیت در حس خارجی نیابت شده است ، یعنی ، در مکان .  یک واقعیت میباشد   مناب امااست ، ادراک حسی 

که در آن به  آنچهو بنابراین هیچ چیز در آن نمیتواند واقعی بحساب بیاید مگر تنها  ب صرف نیست ، ،  مکان خود چیزی جز منا
چون .  هست هم واقعی در آن توسط ادراک حسی ،    شده نیابت، یعنی ،  شدهآنچه که در آن داده ،  متقابال  و    a  ؛ میآیدنیابت 

زیرا آنچه که در   د ،شونمیتوانست در تخیل تصویر   بدیهه تجریبی نبود ، راهاز یعنی ، بیواسطه داده شده اگر واقعی نبود ، 
     .د شو اختراع  پیشاتجربینمیتواند بطور  است بدیهه ها واقعی 

 خود آن که بگوییم  یا  بهتر  میدهند ، را در مکان  3برای چیزی واقعی   واسطهیب  کلیه ادراکات حسی خارجی ، بنابراین ، اثبات
  چیزی واقعی  تناظر با بدیهه های خارجی مام،   که ست ؛  یعنیا غیر قابل تردید  واقع بینی تجریبی  از این دید  .است واقعی 

اما واقعی ،  اینوجوداست ،  با  امدرون براستی تنها در  ،  منابهامکان خود ، با کلیه مظاهرش ، بمثابه .  دارد  وجوددر مکان 
همچنین ، .   ید ، مستقل از همه اختراعات تخیلنبدیهه خارجی ، بواقع در این مکان داده میشو همه مشعرات  وادیعنی ، م
از شعور  بیرونمکان خود   که بتواند داده شود ، ( با تعبیری متخطی ) است که در این مکان چیزی خارج از ما  غیرممکن

لین صلببنابراین ، حتی  . ست احسی ما  هیچ  به معنای  " خارج ) "  خارج ما در مشعر  تناظربرای   نمیتواند ،  همترین مستکم 
و   در خارج ما به بدیهه ست، نمیتوان میداشتاگر چنین مشعری وجود چون  . طلب اثباتی بکند  با ادراک حسی ما ( متخطی  اکید

واقعیت منابی صرف ، چیزی جز خود  مکان است ، و واقعیت در مکان ،  وجودچنین بدیهه و منابی الزمه  کهنیابت بیاید ، 
در ادراک حسی است ،  و به هیچ صورت دیگری   فقط  واقعی  بنابراین  خارجی واقعی در مظاهر  .ادراک حسی نیست 
 . نمیتواند واقعی باشد 

 و در جریان عمل تجربه ،   از راه  یا تخیل   بازی صرف از راه  دانش در مورد مشعرات تولید شود ، میتوانداز ادراکات حسی 
 ضاللی  گاهی  به را میتوان   یند  که مشعرات در تناظر با آنها نیستند ،  انخداعبیا ی  وهمی  پدید منابها،   تردید، بدون  دنمیتوان

delusion   برای پرهیز .  نسبت داد(  حسی  در به اصطالح  انخداع ) و گاهی  به خطایی در قضاوت ( در رویا ها ) در تخیل
 تجریبی   بر طبق قوانین  به یک ادراک حسی  هر آنچه که:   توهم  خادعی ، میباید بر طبق این قاعده پیش برویم    از چنین

 

a      یم ، که در مکان هیچ چیز وجود ندارد مگر آنچه که در کنتصدیق را کامال    ظاهرا  متناقضما میباید این قضیه صحیح  اما
مطلقا  .  باشد  در مناب   امحتو ستنیست جز مناب ، و بنابراین هر چه در آن است  میبای هیچچون مکان خود .  میآیدآن به نیابت 

میباید عجیب بنظر براستی این قضیه ای است که .   میآیدنیابت   هیچ چیز در مکان نیست ، مگر به آنصورت که در آن بواقع به
چیزهایی که ما   چوند ، شومی بی اثربیاید ، که یک چیز میتواند تنها در مناب خویش وجود داشته باشد ، اما  در اینجا اعتراض 

 [  aپایان زیر نویس]    . منابها، با آنها سر و کار داریم  چیز هایی در ذات خویش نیستند ، بلکه تنها مظاهرند ، یعنی 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    oder    for    und  . ] 

2
 [Brackets  not  in  text  . ] 

3
 [wirkliches .   In  this  section , as  elsewhere ,   Kant  uses   Wirklichkeit   and   Realität   as  synonymous  terms  . ] 
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،  استکمال  را  دقیقا   به همان  اندازه  ثنویت  تحت  اشاما  چنین انخداعی ،  و نیز اقدام بر ضد .  واقعی است متصل میگردد ، 
در مورد  واقعیت    اش  نادرست  تسؤاالاستکمال تجریبی ،  و .  تأثیر قرار میدهد ،  چون تنها  به قالب  تجربه  توجه  داریم 

ادراک حسی خارجی  اثبات  که  است ،  وقتیکه نشان داده شد مردودادراکات حسی خارجی ما ، تا همین جا بقدر کافی عینی 
،  دارای  منابهااین مکان ، هر چند در ذات خویش تنها قالبی صرف برای میدهد ، و اینکه  برای چیزی واقعی در مکان  بیواسطه

نشان داده  مشابها   ی صرف ؛  و هنگامیکه منابهاجز نیستند  هم که چیزی  ر رابطه با همه مظاهر خارجی است ،واقعیت عینی د
ی داده های  دیداز خارجی ما ،    و اینکه  حس های  ممکن نیست ،  همشد که در غیاب ادراک حسی  حتی تخیل و داشتن رویا 

  . در مکان هستند  با خودی مشعرات واقعی متناظر دارا  تا  نتیجاز آنها تجربه میتواند ناشی شود ،  که 

ل  شکاک  کسی که  نسبت به وجود آن تردید دارد ،  زیرا  ل جزمی  کسی است  که  وجود ماده را انکار میکند  ،  مستکم  مستکم 
در امکان اینکه چنین چیزی بنام ماده اصوال    نظر خود را بر پایه  تناقضات فرضی ستمیبای اولی   1. آنرا قابل اثبات نمیداند 

که استدالل را در  استنتاجات تجادلی ،  باره در  بخش بعدی.  به آن نپرداخته ایم  تاکنوندیدگاهی که    - د متکی کند  روجود دا
  میآوردبوجود ست  در مورد امکان آنچه که متعلق به اتصال تجربه ا  مفاهیمی که برای خودآن با خویش در رابطه با  نزاع
ل شکاک ، هر چند ،  که  صرفا  پایه های  مؤکد ما را مورد تردید  . میدهد ، این مشکل را بر طرف خواهد کرد  ارائه مستکم 

م ،  رد بدهیبر ادراک حسی بیواسطه قرار   فکر کردیمو اعتقاد ما را به وجود ماده بخاطر نداشتن دالیل کافی ، که  قرار داده 
بانی خیر برای استدالل انسانی است که ما را وادار میکند ، حتی در کوچکترین پیشرفت ها در تجربه معمولی ،  میکند ، 

اکنون در  . دانیم ب یشنامشروع  بدست آمده  مال حالل خو  تنها از راه مبادا  چیزی را که شاید  ،  تا  حواسمان را جمع کنیم
  تمانااظهارمنظورمان  در تناقض قرار گرفتن با معمولی ترین  اگر. یم دانرا ب یلمستکم  اعتراضات این هستیم  که  قدر  موقعیتی

را ، چه آنها را داخلی بنامیم و چه خارجی ،  خوده آنها ما را با این نیروی اصلی میرانند که همه ادراکات حسی هموار، باشد ن
آنها همچنین ما را وادار میکنند که مشعرات .  شعور حسیکه وابسته است به از چیزی بحساب بیاوریم  ذکائی  یشعورتنها 

از چیزهایی که ، مانند  یم ، دانیی  بمنابها منزلهب تنها   نه بصورت چیزهایی در ذاتشان ،  بلکه  ادراکات حسی رااین  خارجی
به این دلیل که وابسته هستند به  خارجی نامیده میشوند چیزهایی که از و  از آن آگاه شویم ،   اسطهیوب  یمقادر هر مناب دیگری ، 

 داخلی یمگر شکل  نیست هیچ،   لیکنخود ، که مکان  . مکان است  اشبدیهه   که  مینامیم ،"  حس خارجی " آنرا چیزی که ما  
 . بعضی ادراکات حسی  به یکدیگر متصلند   که در آن  ةاناباز 

یم به میباید بتوانمیگردد که بفهمیم چگونه  غیرممکنکامال   آنگاهاگر مشعرات خارجی را چیزی در ذات خویش بحساب بیاوریم ، 
 . که در درون ما قرار دارد   منحصرا  به منابی تکیه کنیم ستمیبایاز خود برسیم ، زیرا  بیروندانشی در مورد واقعیت آنها 

درون خود ،  و  بدین در [ در مورد چیزی ] خارج خود دچار احساس بشویم ، بلکه تنها [ در مورد چیزی ] چون نمیتوانیم 
میکند به پناه  جبوربنابراین ما را م  تشکیکیاستکمال .  ات خود ما را تعّینما  هیچ چیزی نمیدهد مگر   خودآگاهیترتیب کل 

 علم الجمالدر   تعالیمیبرای آن    قبال  همه مظاهر ،  که   idealityاز است ، یعنی ، کمالیت بردن به آخرین پناهگاهی که هنوز ب
پس اگر بپرسیم ، که آیا میتوان نتیجه .  ، تأسیس گردید  نبودندپیش بینی قابل متخطی مستقل از این عواقب ، که در آن مرحله 

" .  بلی ، مطمئنا  ؛  اما ثنویت تنها در تعبیر تجریبی :  "  داد، میباید پاسخ قابل دفاع است   ثنویت  فقط ضمیرگرفت که در تعالیم  
به   داده میشود ،  درست به حس خارجی  مظهر ،  بواقع [ عرصه ] جوهر در  چون تجربه ،  صالح م،  در اتصال  که یعنی
  بعالوه ، مظاهر ،.  داده میشود   داخلیبه حس  مظهر ، [ عرصه ] نیز بمثابه جوهر در  متفکر ، "  من "   که صورت   همان

خارجی  و هم   در مورد ادراکات حسی  به یکدیگر متصل گردند بر طبق قواعدی که این مقوله ستمیبای  2  عرصهدر هر دو 
 ثنویت   بخواهیم مفهوم  ، میافتد، اگر همانطور که معموال  اتفاق  اما.   را تشکیل دهندواحد  ای تجربه تا  میکند طرحم  هم داخلی
 pneumatism از سویی  مذهب روح    -مضاد    آندو بدل  و نه  نه آندیگر ، و آنرا در معنای متخطی بگیریم ،   دادهرا توسعه 

  مفاهیم خود را  در غیر اینصورتزیرا  دارای هیچ پایه ای نخواهند بود ،   - materialism  مادیگرایی  و از سوی دیگر
ند ، بجای تفاوت هست، هنوز برای ما ناشناخته  ذاتا  خود بکار گرفته ایم ،  که تفاوت در شکل نیابت مشعرات را ، که ،    نادرست

، و مشعرات  ،  به آن شکل که توسط حس داخلی در زمان به نیابت آمده " من " گرچه آن   .چیزها در ذاتشان بحساب آورده ایم 
 .  میآیندنبصورت چیزهای متفاوت به تفکر  آنهاخاطر  اینبه اما ند ،  امتفاوت  تماما   بخصوصمن ،  مظاهری  بیرون  در مکان

 یا  ماده   در ذات خویشهیچیک بدیهه داخلی است ،    آن که پایه و نه  بوده  مظاهر خارجی  نه  مشعر متخطی  که پایه
 و هم  اولهم شکل   مفهوم تجریبی  ما برای مظاهرند  که برای  (ناشناخته  مانبرای) ستند ،  بلکه زمینه ای نی  موجودی متفکر

  . وجود را تأمین میکند  دوم شکل 

، و سؤال خود را  بودهفوق   همقرر به قواعد   مقیدنقادانه آشکارا ما را وادار به آن میکند ، پس اگر ،  همانطور که این بحث 
یم  ، هرگز در رویای مطلع نمودن خود برن  خارج از محدوده ای که تجربه ممکن میتواند در آن مشعراتش را به ما عرضه کند

.  با حواس  ای  نخواهیم رفت ، یعنی ،  خارج از هر گونه رابطه  در ذاتشان هستند  کهصورتیخویش به  حواسدر باره مشعرات 
 مادیگراییاهل   در ذاتشان بگیرد ،  که ذاتا  و مستقال  وجود دارند ،  آنگاه  چه مظاهر را بمثابه چیزها لم النفس اما اگر ممارس ع

یعنی ، )   موجودات متفکر تنها   که اهل مذهب روح  چه و  باشد که  در نظام خود هیچ چیز جز ماده را مجاز نمیشمارد ، 
این اسائه ادراک ،   دلیل، ب دائما  ثنویت  که هر دو را میپذیرد ،   اهل و چه  قبول دارد ،را (   ماشبیه موجوداتی با حس داخلی 

 یلکه تنها مظهر چیزب ،  وجود نداشتهذات  به که  چگونه آن چیزیکه   خواهد شدگرفتار   عقالنیشبه   هایپردازیگمان   در
  .وجود داشته باشد  میتواند مستقال    ، است بطور عام

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    es . . . es      for    sie . . . sie  . ] 

2
 [beidersets  . ] 
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 این  قیاس های  فاسد   منظرعلم النفس  بحت  ،  از  کل  مالحظه 

 

  علم وظائف االعضاء   منزلهبا  تعالیم جسم  ب  حس داخلی ،  physiology علم وظائف االعضاء  منزلهب را ضمیراگر تعالیم 
میتوانند تجریبا  آموخته شوند ،  هنوز این تفاوت که در هر دو خیلی چیزها با اینس خارجی ، مقایسه کنیم ، خواهیم دید وامشعر ح

قابل توجه بین آنها وجود دارد که در علم دوم خیلی چیزها که پیشاتجربی هستند میتوانند بطور ترکیبی از مفهوم صرف یک 
یک موجود   نمیتواند بطور ترکیبی از مفهوم ابدا   پیشاتجربیند ، اما در اولی هیچ چیز شوموجود حجم دار غیر قابل نفوذ  دانسته 

  ند ،  مظهر برای حس خارجی  دارای چیزی  پایدار و ثابت استهرگرچه هر دو مظ.  این است  اشدلیل   .د شومتفکر دانسته 
در مکان ؛  در   مفهومی ترکیبی را ،  یعنی ،  برای  مکان  و مظهری لذاات گذرای آن میدهد و تعّینبمثابه پایه  را زمینه ای  که

ات میدهد ،  نه تعّین،  و تنها دانش در مورد تغییر  شتهحالیکه زمان ،  که تنها قالب بدیهه داخلی ما است ،  هیچ چیز پایداری ندا
 میمینامیم ،  همه چیز در سیالن دائ"  ضمیر" آنرا  چون در چیزی که ما  . شود معّین در مورد هیچ مشعری که بتواند توسط آن 

، که  بسیط است  صرفا  به این " من " همان (  خود را چنین بیان کنیم  ستاگر میبای) ه و هیچ چیز پایداری وجود ندارد مگر دبو
 نیابت کرده   را ،  بسیط یکه مشعر ،  میآید، و به این دلیل بنظر  تشعببدون  تا  بدون محتوا است ،  و نتیج اشخاطر که مناب 

طبیعت  موردتوسط استدالل بحت ،  برای کسب دانش در  ،  اشبرای ممکن بودن   .د کنمیداللت ( صحیح تر  بعبارت) یا بر آن 
پیش از هر )  ی تفکر ره در  پیش فرض بودن ا که ،  ب  دباشبدیهه ای د  الزم بو"  من " یک موجود متفکر بطور عام  ، این 

یک بدیهه  قلتیبه همان   ، اما، " من " این .  دهد ببدست   پیشاتجربیقضایای ترکیبی   دقادر شو  بدیهه بمثابه، ( تجربه ای 
که میتواند با دو نوع مناب همراه شود و در مقامی است   تنها قالب  شعور ذکائی است ، ؛    مشعری  هیچ از مفهومی  ست کها

برای مناب یک مشعر را  صالح که م  در بدیهه داده شود هم چیزی دیگر یکه در صورتتنها  دهد میکه آنها را به حد دانش ارتقاء 
 بی ثمر است  بشری ،  استدالل  قدرت های  فراتر از همه  دانشی منزله ب کل علم النفس ،  د که شویثابت م بنابراین.  تأمین کند 

فراتر از   که به آن سؤالهایی  و محدود نمودن خود   تجربه ، با هدایت  ضمیرمگر مطالعه  میماند، و هیچ چیز برای ما باقی ن
  . د شوتأمین   توسط تجربه داخلی ممکن  شانبرای میتواند   محتوایک  که در آن  نمیروند ه ای حیط

از تماما    تشکیل شده است  چنین بکار گرفته شوداینو حتی اگر   اما گرچه علم النفس  نمیتواند برای توسعه دانش بکار رود ،
اگر که بعنوان چیزی جز پرداختن   د ،شر منکیک ارزش منفی قابل توجه را برایش دارا بودن قیاس های فاسد ، بازهم نمیتوان 

 .  برمیخیزندبشر   ،  همانهایی که از استدالل طبیعی و عادی دمحسوب نشو  استنتاجات تجادلیما به  نقادانه

م ؟  بدون هیچ تردیدی ،  عمدتا  متوسل شوی  استکه منحصرا  بر اصول بحت استدالل مبتنی  ضمیرتعالیمی در باره  بهچرا میباید 
بحت  نفس متفکر ما که   1اینکار توسط مفهوم .   materialism  مادیگرایی مصونیت نفس متفکر خویش در مقابل  خطربخاطر 

با حذف ماده همه تفکرات ، و حتی خود وجود  اینکه   ترس  بطور کامل از آموزه چون با این . میگردد  حاصلایم  اخیرا  داده
م  کل وجود یعامل تفکر را حذف کنکه اگر  د آزاد میشویم ،  برعکس آشکارا نشان داده شد ، گرد متالشیموجود متفکر ، 

   .ی آن منابهاشکلی از   و  ماعامل تفکر آن چیزی نیست جز یک مظهر در شعور حسی  :  جسمانی بالفاصله ناپدید میگردد 

ش را که تداوم  نمیسازد هم  قادر متفکر نخواهد داد ،  و مرا نفسدانش بیشتری در مورد خواص این به من   قبول دارم که این
؛  چون دومی  وجود دارد  باشد  مظاهر خارجی زیر الیه متخطی  مستقل از چیزی که حدس میزنیم بگویم که حتی یا   کنممعّین 

پایه های حزری صرف ،    ، جدا از دلیلی که امکان دارداما با همه اینها  . نفس متفکر   همانقدر برای من ناشناخته است که
.   ، بیابم ت خویشوضعیهمه تغییرات ممکن  لطودر   برای یک وجود مستقل و مستمر طبیعت متفکر خود ، بودن امیدوار جهت

اعتراف میکنم ، اما  دنه به بی اطالعی خوداوطلباکه همان حال اگر ،  در   اند ل شدهحاصدر آن صورت خیلی چیزها از پیش 
با انکار ممکن بودن که او هرگز نمیتواند   و نشان دهم  ، کردهحمالت جزمی یک مخالف حزری را دفع در مقامی باشم که هنوز 

  .بداند   بدانم   مقادر به آنها   مسکاز آنچه که من با ت تربیش  2 درباره  طبیعت نفس انتظاراتم 

      در مفاهیم  متخطی توهم   این در ریشهرا تشکیل میدهند ،    عقالنی ی  علم النفسعقواکه هدف  تجادلی دیگر ،  مسئلهسه 
با یک  ضمیر  3 تعاونامکان     ( 1 ) یعنی :  فوق نمیتوان در باره آنها تصمیم گرفت  استفسار، و جز با دارند علم النفسی ما 

 آغاز این تعاون ، یعنی ،   ( 2 )   در زندگی انسان ؛  ضمیرت وضعیطبیعت حیوانی و  در مورد، یعنی  دارسازمان جسم  
 .   ( خلودمسئله  ) بعد از  مرگ  در و   ضمیر، یعنی ،   پایان این تعاون    ( 3 ) در و پیش از تولد ؛   ضمیر

 فراداعتراضات جزمی ، ا شکلدر آنها ،   از طریقند ، و وجود دار مسائلی که مشترکا  در این معضالتم که همه دارقبول  اما
،  ندمیباش کندتواند ادعا میعمیقتر در طبیعت چیزها بیش از آنچه که یک ادراک معمولی  یبصیرت داشتن برای بدنبال کسب اعتبار

یک مشعر  ،  و آنرا بجای  دهدا  تجسم  تنها در تفکر وجود دارد  چیزی را که اش در اثرصرف که  یبر ضالل هستند مبتنی
را ، که چیزی  حجم داشتنبعبارت دیگر ،  آنها .  واقعی ، که با همان خصوصیات ، خارج از عامل تفکر قرار دارد ، میگیرند 

 ، و معتقدند میآورند، بحساب ان خاصیتی برای چیز خارجی که حتی جدا از شعور حسی ما وجود دارد جز مظهر نیست ،  بعنو

                                                           
1
 [Vernunftbegriff  . ] 

2
 [meines  Subjekts  . ] 

3
 [Gemeinschaft  . ] 
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  ضمیربا   شچون ماده ، که تعاون.  جدا از حواس ما  انجام میگیرد ،  قائم بذاتو بواقع   که حرکت بخاطر این چیزها بوده
آن  توسط  یک مشعر ناشناخته  از نیابت  خاص ییا شکل  یک قالب صرف ، مگر،  چیزی نیست  میآوردببار  مسئله اینهمه 

که آنرا ماده  این مظهر ،   که چیزی وجود داشته باشد   بخوبی میتواند خارج از ما . بدیهه ای که حس خارجی نامیده میشود 
در ما است ،  گرچه این تفکر  یاز ما نیست ، بلکه تنها تفکر خارج،  اما،  دی خومظهر وجهمینامیم ، در تناظر با آن باشد ؛  در 

به معنای نوعی جوهر  بنابراین ، ماده .  میآورد، آنرا همچون وجودی در خارج ما ، به نیابت  توسط حس خارجی فوق الذکر  ،
در   -بلکه تنها طبیعت متمایز آن مظاهر مشعرات   نیست ، (   ضمیریعنی ) از آن مشعر حس داخلی  جزاتو م کامال  متجانس

 امایم ، میدانداخلی در مقایسه با آنهاییکه متعلق به حس   ی آنها را خارجی مینامیممنابهاکه است   -ذات خویش ناشناخته برای ما 
 فریبندهیت صوصدارای این خ ،  براستیآنها .   تعلق دارند تنها به عامل تفکر ی خارجی منابهاه تفکرات دیگر این هم چونهم

اما  . در خارج آن پرسه میزنند  که میآیدبنظر و   جدا کرده ضمیراز خود را  گویا  نیابت مشعرات در مکان ، هنگام هستند که ، 
 از نمیتوان خارج  را کیفیتهمان  با نظیریچیزی نیست جز یک مناب ،  و هیچ  میآیندخود همان مکان که آنها در آن به بدیهه 

تنها  بلکه   نیست ، در خارج ما  تفاوتاز نوع م دیگر با جوهرهای معلوم ضمیرتعاون   دیگر نتیجتا  ، مسئله  .  یافت ضمیر
به یکدیگر  جاافتاده  یتوانند بر طبق قوانینبچگونه اینها  که  -ت شعور حسی خارجی ما تعدیالی حس داخلی با منابهااتصال 
  . ند به نمایش بگذار را   منسجم ای  تجربه وحدت و    دهمتصل ش

 تجمعیم ،  هیچ چیز نامعقول  و عجیبی  در بگیری صرف در تجربه منابهاهم بعنوان  تا زمانیکه ما مظاهر داخلی و خارجی را با
بصورت  بلکه   مناب  بصورت  نه و آنها را  داده   تجسم  مظاهربعضی به  بمحض اینکه  اما . دو نوع حس نخواهیم یافت   1

 در رابطه بادر درون ما بودند میداشتند ،  و اگر که چه وریم ، با کیفیتی همانند آنبیادر خارج خود بحساب  قائم بذاتچیزهای 
، آنگاه  علل مؤثر در ند  دکه بصورت مظاهر در رابطه با یکدیگر نمایان میشند درکد میایجاعامل تفکر ما همان فعالیتهایی را 

حس  د بامیشو ط مرتبتنها  چون علت . ناسازگار است که با اثرات آنها در درون ما  شد ندخواهخصوصیتی دارای خارج ما 
در   .با یکدیگر متفاوتند  بشدتاند اما  ی که هر چند در یک فاکر واحد ادغام شدهس هایح  -حس داخلی  امعلول ب وخارجی ، 

در روابط مکانی   که  صرف  تگرایشاجز ی نیروی  محل ،  و هیچ مگر تغییرات  پیدا نمیکنیم  حس خارجی هیچ معلول خارجی
 درون ما ، از سوی دیگر ، معلول ها  تفکرات هستند ،  که در بین آنها هیچ رابطهدر  . د پیدا میشونمعلول های آنها  به ابمث

در حس  شان  که موجب پدید آمدن را   علت ها  پای مکانی دیگر ،  و ما بکلی ردتعّین  مکانی یافت نمیشود ، حرکت ، شکل ، یا
اجسام  مشعرات در ذات خویش نیستند که   که  هر چند ، میباید بخاطر داشته باشیم.  از دست میدهیم   در معلول ها  داخلی بودند

معلول این علت ناشناخته   آن حرکت، که نمیدانیم چیست   ، بلکه مظهری صرف از مشعری ناشناخته ندشده ابرای ما ظاهر 
  به یک اندازهستند ؛  هر دو  نینه حرکات  چیزی خارج از ما  و  نه اجسام.   بر حواس ما  است بلکه تنها مظهر تأثیر آننیست ، 
حرکت خود مناب   را در ما  ایجاد میکند ؛ منابهاحرکت ماده نیست که این ند ؛  و بنابراین ، هستما درون ی صرف در منابها

لی که عضکل مپس در نهایت .   چنین است  ندمیشناساآن ماده ای که خود را به این طریق   که  هم همانطورصرف است ،  
  آنهایی که   ندمتصلبه هم  ینطورآ  ی شعور حسی مامنابهاچگونه و چرا  این که ،  خالصه میشود در  برای خویش ساخته ایم

مسئله ای که   - دبیاینبه نیابت   بصورت مشعرات خارج ما  قوانین تجریبی  بر طبق د نقادر را که ما بدیهه های خارجی مینامیم 
در خارج  همگون کامال   نا  از علتهای مؤثر  یمانمنابهامنشاء   توضیح در  لعضم  به اصطالح  به آن  نمیشودبهیچوجه مربوط 

ل از اینجا آمده است که ما مظاهر یک علت ناشناخته را بجای خود علت در خارج خویش گرفته ایم ،  دیدی که عضم . ما 
ریشه عمیق   مزمنبدلیل عادت  فهم   اسائه که در آنها   در مورد  قضاوت هایی.  د بیانجام سرگردانیجز  یمیتواند به چیزن

که هیچ  توهم  یدر موارد دیگر که میتواند   ببخشیم شان به تصحیح آن وضوحی را   دوانده ، غیرممکن است که بالفاصله
،  سفسطه آمیزاز نظریه های    استدالل  آزاد نمودندر   کار ما  .حاصل شود  کرده ن مغشوشرا  مفهوم  غیرقابل اجتنابی

   . الزم است   اشکه  برای موفقیت کامل   وضوحی را داشته باشد  آن بنابراین ، بسختی میتواند در این مرحله 

 . خواهند بود   مفید  یکمک  ییغااین وضوح  برایم ،  اظهارات زیر معتقد

مخالفت جزمی  .    sceptical  ی،  و  شک  critical  انتقادی ،   dogmaticبه ،  جزمی    دکرمیتوان تقسیم را کلیه مخالفت ها 
 به  تا در طبیعت مشعر  است صریتب خواهاناولی   . متوجه  اثبات یک قضیه  انتقادیمخالفت  متوجه یک قضیه است  ، 

 ساختاربا  یلترکامآشنایی  میکند است ،  که ادعا یبنابراین خود جزم . یم برس  میگویدخالف آنچه که قضیه در باره مشعر 
،  و  را مورد اعتراض قرار نمیدهد  قضیه  عدم اعتبار،  چون اعتبار یا انتقادی یک مخالف .  از خالف خود دارد  ترمشعر بیش

 رهادعای داشتن دانشی برتر در با بهما را مجبور  و کرده آشنایی مفصلتر با مشعر را نادعای ،  آن حمله میکند تنها به اثبات 
اش و خالف   حکم  ییک مخالفت شک.  نه اینکه غلط باشد   است ، پشتوانهنشان میدهد که حکم بدون تنها ؛   نمیکند طبیعت آن
 .  اشخالف   را و دیگری  گرفته یجزم  بنوبت را ند ،  هریکباشمانند آنکه هموزن   یکدیگر قرار میدهدتقابل یکسان با را در 
  دادهنشان که    دکنتعبیر می اینطور،   دظاهر میشوجزمی   ا  ظاهر  تخالف طرفهر دو در   که بدین ترتیب  ، را یعارضو آن ت

 داشتن ادعای  بطور یکسان  شکیبنابراین مخالفت های جزمی و  .  است باطلو   پوچ کامال  هر قضاوتی در مورد مشعر 
یک مخالفت .  است  واجبآن  موردبرای تصدیق یا انکار چیزی در  که   ندخویش دارصری را در مورد مشعر تب  چنانآن

و   است باطل  های تشکیل حکم ،پیش فرض  درچیزی  که میکندمحدود نکته اشاره به این ،  خود را به  اما، انتقادی 
در    که  یچیز استقراربرای  بدون ادعا   ساقط میکنداش خیالی پایه  را با حذف  نظریه   ؛  و بدین ترتیب ی صرفخیالپرداز
  .مشعر باشد  ساختار با مستقیم   رابطه

                                                           
1
 [Gemeinschaft  . ] 
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د  بچسبیم ،  داردر خارج ما   با چیزها  در رابطه با تعاونی که عامل تفکرمان  یشاستدالل خو  به مفاهیم عادیتا زمانیکه 
مستقل از ما دارند ،  در تطابق با  نوعی ثنویت متخطی وجودی   که  یممینگرمشعراتی واقعی  مثابهکه به آنها ب جزمی هستیم ، 

  ، بلکه آنها را ، همانطور که به ما داده شده اند  در بدیهه حسی  کردهن  منتسببه  فاکر  منابها صورتبکه این مظاهر خارجی را 
  ظریه هانپایه همه   حریفاین ت . از فاعل متفکر بطور کامل را آنها  میکندما ،  و جدا  خارج یمشعرات همچون، قرار میدهد 

قرار   مورد سؤال  هرگز نسبت داده میشود  به مظاهر  اینکاربا   واقعیت عینی  که  .و جسم است  ضمیردر باب تعاون بین 
بر   لتداوم سه نظام .   آن است  و فهم توضیح  شکل  مورددر   نظریه سازی تنها  ؛ میآیدبحساب  یقین  بر عکس ،.  نمیگیرد 

  قدرم ناسقت ،  physical  influence  یجسمانتأثیر :  تنها نظام های ممکن  در واقع اند ، و  شده این مسیرها ابداع روی
predetermined  harmony   الطبیعه   خارق  توسیط  ،  و supernatural  intervention  .    

 بحث  .عقل سلیم است  موافقکه  ،  با دیدگاه اول تخالف بر  مبتنی هستندو ماده    ضمیر  تعاون بین  دو روش آخری توضیح
 هستند باشد ،  که معلول هایی منابهاعلت  خویش بیواسطه تأثیربا نمیتواند  د گردظاهر می  که آنچه که بصورت ماده  ، میشود

 " مشعر حواس خارجی " نمیتوانند به درک خود از  نندیبرمیگزرا  مسیرآنهایی که این  حال .  در نوع با ماده   بکلی متفاوت
د ایجا  از مشعرات خارجی که توسط نوعی  منابی صرف  و خود  جز مظهر ، نیست که چیزی متصل کنند  را مفهوم یک ماده

ما   در ذهن  خارجی منابها لد علننمیتوان( مظهرات ) چون درآن صورت خواهند گفت که منابهای مشعرات خارجی .   شده است
زمانی   چیزی را کهکه  اعتقاد باشداین در رویای د ، زیرا هیچکس نمیتواند شخواهد  ابی معن کامال  و این مخالفتی  د ؛ نباش

  تنها نظریه خود را بر روی اصول ما  مستقر کنند  میتوانندآنها .  د شوخارجی ب یعلتحال ه بود ، پذیرفت  بعنوان مناب صرف
  باشد(  مظاهری ) ی یمنابهانمیتواند علت آن   حواس خارجی ما است( متخطی )  حقیقی  مشعر  که  آنچه  اینکه  دادن  با نشان
منابهای  در رابطه با علت متخطی  یچیز کوچکترین که  کند ادعا ندارد، هیچکس حق  اما .   کنیمدرک می" ماده " نام  تحتکه  

 اگر ، از سوی دیگر ،  آنهایی که ادعای اصالح  . بکلی بی پایه است   اناظهارات آن  در نتیجهمیداند ؛  و   ما از حواس خارجی
نه ) در ذات خویش   چیزی به استقالل  ند ، و ماده را ، بپیوند  ثنویت متخطی را دارند  به دیگاه عادی جسمانی  تأثیر  تعالیم 
چنین  که ایننشان دادن  سمتب  خواهند کردمخالفت خود را متوجه آنگاه  فرض کنند ، (  صرف از چیزی ناشناخته  یمظهر

باشد ،   منابهاهرگز نمیتواند علت مؤثر   علیتی را جز در مورد حرکت نشان نمیدهد ،هیچ مشعر خارجی ، که در ذات خویش 
اما  . باشد بین آندو   قناستناظر و ت  الاقل،  متقابل یتعامل اگر نه  کهت کند ، وساطمیبایست برای استقرار آن  یبلکه عامل سوم

تأثیر [  تعالیمی برای ]   ψευδος   πρϖτον اولدروغ   دادن راه  با را  یشاحتجاج ، آنها مردود بودن خو سبکین چنبا 
 که بیشتر برای پیش  نیستجسمانی چندان ابطالی برای تأثیر  انمخالفت آن در نتیجهو   ،میکنند  آغاز ثنویت خویشدر   جسمانی

  در فرض را دارد ، تماما  ،   شدخو منشاء  طبیعت متفکر ما با ماده  اتصال  به  مربوطچون مشکالت . فرض ثنوی خودشان 
  که مشعر ناشناخته ای متناظر با آن وجودذهن در صرف  یمظهر ، یعنی ،  مناب  که ماده در ذات خویش ثنوی ، دیدگاه  صوابنا

  . مستقل از هر شعور حسی  وجود دارد  است  که  خارج از ما  قائم بذاتمشعر  بلکه  نبودهدارد ،  

چون اگر مخالف آن  . نیست  عملی،  بنابرایناز نوع جزمی ،  ی،  مخالفتجسمانی پذیرفته شده  تأثیر  عموما  تعالیم  در ضدیت با
او بطور ساده  عضلخود منابهای صرف ، آنگاه م لذامظاهر صرف بوده  و  اشماده و حرکت  تعالیم این دیدگاه را بپذیرد که 

، کمترین  حتیاو نمیتواند ، .  در ما باشد   منابهاعلت  شعور حسی ما   است مشعر ناشناخته غیرممکن، که   چنین میشود
د یک مشعر ناشناخته چه کاری تعیین کنکه  نیستداشته باشد ، زیرا هیچکس در مقامی  مخالفت هاتوجیهی برای هیچیک از این 

کاری نمیتواند بکند مگر او ثابت کردیم ،  این استکمال متخطی ، همانطور که همین االن  برایو  . د انجام دهد باید یا نبایرا 
  بصورت یشدر خارج خوقرار دادن آنها ، و  خواهد بود منابهابه   صریح تجسم بخشیدن  تنها راه فرار او.  آن  اعتراف به
   . واقعی   چیزهای

  دو نوع  بین  تعاون مزعوم.  قرار دارد   ستدلم  ،  در معرض مخالفت یش، در شکل عادی خو اما، جسمانی تعالیم تأثیر 
ی صرف منابهاحجم دار را ،  که در واقع چیزی جز  های ،  و جوهر استوار است خام ی ثنویت جوهر ،  متفکر و حجم دار ، بر

بدور  کامل میتواند بطور   بنابراین  جسمانیاز  تأثیر   این تعبیر غلط.   میآوردبحساب   قائم بذات چیزیعامل تفکر نیستند ،  
   .است  نامشروع و  پوچ   اشبرهان   که  نشان داده ایم:  انداخته شود 

کنار بگذاریم ، خیلی ساده میرسد به   نداخیالپردازانه  تنهارا که  آنچهاگر همه  ، بین متفکر و حجم دار   تعاون مناقشه مسئله پر 
این و .  ممکن است  از شکل و حرکت ،  آن ء با امتال  مکان ، از  یعنیبدیهه خارجی ، در یک عامل تفکر ، چگونه  : این 

تمام آنچه که   این شکاف در دانش ما هرگز پر شدنی نیست ؛.  بتواند به آن پاسخ بدهد  امکان نداردسؤالی است که هیچکس 
 منابهااز  نوعکه علت این  به آن مشعر متخطی  نسبت دادن مظاهر خارجی  هب  دهیم رجوعد این است که  آنرا دامیتوان انجام 

در  ممکن استدر همه معضالتی که  .  بدست آوریمو هیچ مفهومی   است ، اما  در مورد آن نمیتوانیم هیچگونه دانشی داشته
بدون زحمت دادن به خود در مورد   ، میآوریمبحساب   قائم بذاتمشعرات  همچونما این مظاهر را   عرصه تجربه پدید بیایند

نیاز  یک مشعر متخطی  مفهومناچارا   به  این محدودیت ها  رفتن ورایاما برای  ( . بمثابه مظاهر )  امکان آنها  مبنای اولیه
 .  است

،  یا بعد از پایان چنین ( پیش از حیات ) از این تعاون  قبلت طبیعت متفکر وضعی  با  در ارتباط تها خالفمت یا ناقشاتسویه همه م
که  عقیدهاین .  تعاون بین موجودات متفکر و موجودات حجم دار  در موردبر این مالحظات   ، مبتنی است(  ماتدر م) تعاونی 

 قسامکه ، پیش از آغاز ابیان میشود صورت این اکنون به   بوده است  اجسامعامل تفکر قادر به تفکر پیش از هر تعاونی با 
 تی ما  بصورکنونکه در حالت  ظاهر میشود ، آن مشعرات متخطی ،   برای ما شعور حسی که بخاطر آنها چیزی در مکان 

تعاونی با  پس از پایان هرگونه  ضمیرکه   عقیدهآن .  د نبیایبه صورتی کامال  متفاوت به بدیهه  ندمیتوانست د ، نمیشو ظاهر اجسام
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از شعور حسی ، که  قسام بیان شود که ،  اگر آن ا دنیای جسمانی  بازهم میتواند به تفکر ادامه بدهد ، میتواند بصورت این دیدگاه 
د ، همه بدیهه ن، به پایان برسد ون،  بصورت دنیای مادی ظاهر میش برای ما کامال  ناشناخته اکنونبخاطر آنها مشعرات متخطی ، 

  شدنبه دانسته   که همان مشعرات ناشناخته  ه آن دلیل ناپدید نخواهند شد ، و هنوز کامال  ممکن خواهد بودهای مشعرات متخطی ب
 . کیفیت اجسام داشتن نه دیگر با  ، در واقع ،  اما، ادامه بدهند توسط عامل تفکر 

حتی  امکان آنچه که اظهار شده  . د ارائه دهاصول حزری کمترین پایه ای برای این اظهارات  اساسبر هیچکس نمیتواند  اما
مخالفت معتبر جزمی علیه کسی بتواند که   است غیرممکن هماما به همان اندازه . د گردتنها میتواند مفروض  ؛  نیست اثبات قابل
ی خارجی  بی اطالع است انمطلق  برای  مظاهر جسم داخلیعلت  از همان اندازه دقیقا  به باشد ،   ه ک چون هر.  کند  اقامهآن 

در   مظاهر خارجی دانستن اینکه  یبرای ادعا  هیچ توجیهینه ،  با این حسابچون نمیتواند ،  . که من یا هر کس دیگر 
بدیهه  ر گونه ه شرط  که   بداند  ستاقادر  نه،  و  ارائه کندقرار دارند ،   واقعا  بر چه پایه ای( حیات ) ت کنونی ما وضعی

  .   به پایان خواهد رسید  ( توم ) وضعیتخود عامل تفکر ،  با این  خارجی  یا 

که  ی استپر کردن شکاف  حاصل با دنیای جسمانی  صرفا   اشبنابراین هر مشاجره ای راجع به طبیعت موجود متفکر و اتصال 
از .  چیزها میگیرد و به آنها تجسم میبخشد  جایکه تفکرات ما را ب  ،با قیاس های فاسد استدالل   هیچ دانشی نداریم آنمورد در 
  یا  که تکذیب ، زیرا هر دو طرفآنکه تصدیق میکند و هم کسی آن رابطه بایک علم خیالی نشأت میگیرد ، خیالی هم در  این 

  ی خویش را بمثابه مشعرات میگیرند ،منابهایا  دانشی از مشعرات را فرض میکنند که هیچ موجود انسانی مفهومی از آن ندارد ، 
و   منصفیک نقد ،  همزمان  هوشمندی هیچ چیز جز  . میچرخند  اتو تناقض ابهاماتدر دایره ای از   البدای و بدین ترتیب ال

و نظام   نظریه ها کالف در  را   خیالی  این همه  یسعادت  طعمه باکه   برهاند ،   ،  نمیتواند ما را از این ضالل جزمی محکم
با   اینکار را نهتجربه ممکن محدود میکند ؛  و   به عرصه بجدیتچنین نقدی همه ادعاهای حزری ما را  . د شبند میکبه  ها 

مؤثر  یتعّین بابلکه  محدودیت استدالل ما ،  خاطرآهی  ریاکارانه  ب  با کشیدنیا    همیشگی سطحی شکست های تکراری ءاستهزا
بر آن  ستونهای هرکول که      nihil  ulterius بس است دیگر حک با ،  و  انجام میدهد برای این حدود در تطابق با اصول مقرر

  -خود به آن میرسد تجربه که   برود  ساحلیممتد خط آن ما نتواند  فراتر از  یاستدالل سفرتا   خود بر افراشته استطبیعت 
    های  چشم اندازبا   که ،  پس از فریب ما  بی ساحل   مخاطره  در اقیانوسی مگر با آنرا ترک کنیم ،   ساحلی که نمیتوانیم

    .  فرساینده  میکندتالش های  رنج آور  و   همه این   ناامیدانه به ترک  مجبور  ما را نهایتا    ،  خداعدائم ال

 

 

 

*       *       * 

  

و  بدهکاریم ،   به خواننده  بحت طبیعی در قیاس های فاسد استدالل امامتخطی   درباره  توهمما هنوز یک توضیح عام روشن 
در ابتدای  این بخش نمیتوانستیم این کار را . د رومی پیشآنها که ،  بموازات جدول مقوالت  منظمهمچنین توجیهی برای ترتیب 

 . عهد خواهیم کوشید تاین  ادایاکنون برای . بیافتیم  یشز بحث خوا یا سبقت ناشیانه  نامفهوم بودن مخاطرهیم بدون آنکه در بکن

   objectتفکر بحساب دانش از مشعر  subjective  غیرعینیبر این است که شرط مبتنی میتوان گفت   illusionهر توهمی  
برای   ترکیب شروط ،  تمامیتکه  استدالل بحت  منحصرا  به    در مقدمه  تجادل متخطی  نشان داده ایم بعالوه . شود میگذاشته 

تجریبی باشد ، آنطور که  در بعضی   یتوهم  چون  توهم تجادلی استدالل بحت  نمیتواند اما.  میپردازد  داده شده  یک مشروط
  لذاو   است در شروط تفکر ،  universal  جامع  د به آنچه کهشومی، پس مربوط  میافتدنمونه های خاص دانش تجریبی اتفاق 

  .وجود خواهد داشت   تتوظیف تجادلی استدالل بح  برای شقتنها سه 

 .بطور عام   شروط  یک تفکر  ترکیب .1
 .شروط  تفکر تجریبی  ترکیب  .2
 .شروط  تفکر بحت   ترکیب .3

 

  با آن شرطی که خود  ، یعنی ، مشغول میکند  مطلق این ترکیب تمامیت باخود را  تنها  د استدالل بحت رسه مو ردر ه
  مجال  Dialecticتجادل    سه بخش اصلی  که برای  توهم متخطی سه گانه  میگرددبر این تقسیم  استوار  . است نامشروط 

تکوین علم ال ،  transcendental   psychology    متخطی علم النفس   -  استدالل زعمیفراهم میکند ، و برای سه دانش 
cosmology   ،   و علم التوحیدtheology  .  اولی  به   در اینجا فقط میپردازیم.  
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را کنار (  چه از حواس و چه از ادراک بحت ) هر مشعری  وتفکر  بین  رابطه ای ره ، در تفکر بطور عام ،  از آنجاییکه
ترکیبی  بلکه صرفا   ،  نبوده  objectiveبهیچوجه عینی  (   1شماره  )   ترکیب شروط یک تفکر بطور عام  بنابراینمیگذاریم ،  
  . است  گرفته شدهمشعر یک ترکیبی از  یمناب  جایبه به غلط  که   میباشد  subject   ،1  فاکر  از تفکر با

       نمیشود  3 مصالح  خطای مرتکب است ،    نامشروط  خودبطور عام  ، که   هر تفکری  2شرط   به استنتاج تجادلی  به تبع آن
 منطقی قیاسیک  ستدر قالب معیوب است ،  و بنابراین میبای بلکه  تنها   ،( ت سمشعرات را کنار گذاشته ا ومحتوا  کلچون ) 

 . نامیده شود   فاسد

پس ،  " من تفکر میکنم " است در قضیه مطقا  عام  " من " ی که هر تفکری را همراهی میکند  آن واحد بعالوه ،  چون شرط
قالبی ، یعنی ،  ی استآن تنها شرط. نامشروط است   تا جایی با این شرط  سر و کار داشته باشد  که خود  ستاستدالل میبای

 میآیدمشعر به نیابت یک بصورت   در نهایت اما   ؛  استشده وحدت منطقی هر تفکری ، که در آن از همه مشعرات صرفنظر 
 . شا نامشروط  وحدت  تفکر میکنم  ، یعنی ،  من خودم  وآنرا که 

برای ،  هیچ دانش پیشاتجربی "  چیزی که تفکر میکند  چیست ؟   4 ساختار" د که ،  مرا در برابر این سؤال قرار دهاگر کسی 
یک پاسخ تحلیلی شاید بتواند توضیح دهد که منظور از تفکر   -جواب میباید ترکیبی باشد چون  . هم داشت وانخپاسخگویی 

برای یک راه حل   .خویش به آن وابسته است  نمیدهد  امکانکه این تفکر برای  آنچهچیست ، اما بیش از این هیچ دانشی از 
کنار   وضوعبکلی از م  مسئله ،  بدیهه  بسیار عام بدلیل خصوصیت ؛  و  وجود دارد  بدیههنیاز به ، همواره  اماترکیبی ، 
تا قابل حرکت   یک چیز باشد ،چه میباید " مشابها  هیچکس نمیتواند بطور عام  به این سؤال پاسخ بدهد که ،   . است  گذاشته شده

برای   پاسخ عامی  گرچه  هیچ( .  ماده ) حجم غیرقابل نفوذ  ،، یعنی  نیستهیچ ردی از پاسخ  حاوی چون سؤال  " شود ؟ 
  پاسخ دارد   خودآگاهی به  اشارهکه   قضیه  خاص در حالت   بتوانم  شایدکه   بنظر میرسد  چنین  بازهم  اماسؤال اول ندارم ،  

 اینها میبایستآنگاه اما .  است ، یعنی ، جوهر ؛  بسیط است  و غیره  ولیهافاکر "  من " چون این  " . من تفکر میکنم "   -بدهم  
  کند ، مشخصپیشاتجربی  و بطور عام  را شروط امکان  تفکر که   جامع  ای ی مشتق از تجربه باشند ، و در غیاب قاعدهاحکام

آنطور پذیرفتنی بنظر   که در ابتدا برایم نسبت به این دیدگاه ،   بنابراین  .حاوی چنین مسندات غیرتجریبی باشند   5 نمیتوانند
از مفاهیم میتوانیم م ،  و اینکار را هم یبساز  طبیعت موجود متفکر در مورداحکامی   میقادر ماد ،  که پیدا میشوتردید  میآمد ، 
   .تفکر هنوز کشف نشده است   شیوه خطا در این  با اینحال   .م یانجام بده صرف

نشان میتواند  ،  امانسبت میدهم  ،  بطور عام  منشاء  صفاتی که به خود بعنوان یک موجود متفکرباب بیشتر در   بررسی های
به   را معّین  یمشعر  مقوالت بحت ،  که توسط آنها جز  این صفات چیزی نیستند.  است  استواربدهد که خطا بر چه چیزی 

زیر بنایی  به   در غیاب یک بدیههمقوله نمیتواند . کنم معّین مشعری  شانتا برای  -را  منابهابلکه تنها وحدت   میآورمتفکر ن
به تفکر   مقوله در تطابق با   داده میشود ،  که سپس مشعر  با بدیهه است که تنها   چون تنهایی مفهومی از یک مشعر بدهد ؛ 

داده من به اول از همه  ستمیبای اشمظهر اعالم کنم ،  مسندات بدیهه [  عرصه ] جوهر در  یک  ی رااگر بخواهم  چیز.   میآید
 اشمالزم  از آنچه که صرفا   را (  خود آن چیز )  اساستمیز بدهم  و   را از موقت م دائدر اینها    بتوانم میبایست، و  شوند
خود  ، گرچه بخشی از مظهر ،  اشبنامم ،  منظورم این است که بدیهه  مظهر را بسیط [ عرصه ] در ی اگر چیز . است 
مظهر ،  بواقع [ عرصه ] نه در   چیز را بسیط میدانمتنها در مفهوم است که یک اما .  به اجزاء تقسیم شود ، وغیره  نمیتواند

  به بدیهه را نمیدهدآمدن که برای خود از چیزی عام  که اجازه  یمفهومآن از   بلکه تنها هیچگونه دانشی از مشعر ندارم ، 
برای   بیشتر ی چیز در واقع  خاطر که ه این ب تنها  ،  میآورمبه تفکر   بصورت کامال  بسیط  چیزی را  میگویم که .  ساخته ام

    . چیز است یک اینکه  آن  صرف مگرندارم   اشدر باره   گفتن

  آن  تعالیم  همه معنااین  با  و غیره  ؛  و استبسیط  جوهر است ، در مفهوم  در مفهوم   ،" من " ،   برهنهادراک ذکائی  حال
چون از . هستیم نمیدهد  شرا که بدنبال ضمیرهنوز این به ما آن دانشی در باره اما . علم النفسی بدون تردید صحیح هستند 

برای مشعرات تجربه باشد تنفیذ  لی هم که قابحاصل،  هیچ  ندنداراعتبار   بدیهه در موردآنجاییکه هیچیک از این مسندات 
، و نه اینکه  میآورد  دوام بطور مستقل  ضمیراین را میآموزد که به من نه  مفهوم جوهر.  ندا عقیمبالکل  لذاو  ،  خواهند داشتن

  پدید آمدهطبیعی   ابطهو بنابراین نمیتواند در هیچ ر د ، ند به اجزاء  تقسیم شونخارجی است که خود نمیتوان های بخشی از بدیهه
در رابطه با منشاء و را میشناسانند و میتوانند چیزی  ه منب  تجربه زمینهرا در  ضمیراینها خواصی هستند که   .د نشو  ناپدیدیا  

است  واضح ، " یک جوهر بسیط است  ضمیر" ،  بگویم مقوله صرف  6 تعبیراتبا  اما اگر ،   .آشکار کنند  اشت آینده وضعی
فاکر در ذات   بصورت که چیزی   یستبیش از این ن  حاوی چیزی( که از ادراک داده شده ) جوهر  صرفکه چون مفهوم 

 ، میآیدبدست ن"  من " با  تداوم    در رابطه  نتیجه ای  دیگر ، از این هیچ یبرای چیز یمسند دخوخویش به نیابت بیاید ، و نه 
 ضمیربرای   بنابراین ، از این منبع ، هیچ چیز در رابطه با اینکه.   یستاین تداوم ن ضم رایکمکی ب مطمئنا  "  بسیط " و صفت 

میتوانستیم از   بسیط از ماده است ، یبخش ضمیریم که اطمینان میداشتاگر  . نمیآموزیم   میآیدپیش در تغییرات دنیای طبیعی چه 

                                                           
1
 [blos  eine  Synthesis  des  Gedankens  mit  dem  Subjekt  . ] 

2
 [Reading      Bedingung      for    Bedingungen  . ] 

3
 [im  Inhalte  . ] 

4
 [Beschaffenheit  . ] 

5
 [Reading  ,   with  Wille ,    könnten      for    könnte  . ] 

6
 [Reading  ,   with  Rosenkranz ,    die  blosse     for    blosse  . ] 
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و ، همانطور که در ،   تداوم  استنتاجبرای  این دانش ، با کمک بیشتر از آنچه که تجربه در این رابطه میآموزد ، استفاده کنیم ، 
در  ، " من "   مفهوم ،  ها این یچکدام  ازه در مورد  اما .   ضمیر  غیرقابل انهدام بودن  جهت است ،  رجطبیعت بسیط آن د

 . به ما نمیگوید  چیزی،  "  من تفکر میکنم " علم النفسی    اصل

 از طریق هم و دقیقا   مقوالت بحت میشناسد ،  از طریقکه خود را   چنین میپندارددرون ما تفکر میکند در که آن موجودی که این
پایه امکان   خود  ادراک ذکائی . دلیل زیر است  هوحدت مطلق را بیان میکنند ،  ب 1از مقوله  یآن مقوالتی که در هر نوع

وحدت در ادراک  دارای تشعب یکهتا جای  ند ،نمیکن  بدیهه را نیابت تشعبخود چیزی جز ترکیب  ه سهممقوالت است ، که ب
  بنابراین . و خود نامشروط است   ، بودهمناب آنچیزی است که شرط هر وحدتی   نتیجتا   بطور عام   خودآگاهی .  استذکائی 

  در همه زمان ها ، و قرین هر وجودی ،  متماثل  جوهر ، بسیط ،  عددا    که خود را  (  ضمیر)  کننده تفکر " من " در باره 
اما  مقوالت نمیشناسد ،  طریق که خود را از   گفتمیتوان که از آن همه وجود های دیگر میباید استنتاج شوند ،   میآوردبحساب 

حال .   شدخو از طریق  ببا اینحساو   در وحدت مطلق ادراک ذکائی ،  آنها همه مشعرات را ، از طریقو  د ، یدانمقوالت را م
بعنوان یک مشعر  م کنپیش فرض   برای شناخت هر مشعری ستمیباینمیتوانم آنچه را که است که  روشنبسیار   براستی ،

  که صورت بهمان  (  عامل تفکر) شود معّین که میباید  یخودآن متمایز است از ( تفکر ) کننده معّین بشناسم ،  و اینکه نفس 
  به که ما را میبرد   وجود ندارد  توهم  اینتر از  چیزی طبیعی تر و گمراه کننده در نهایت.  متمایز است  یشدانش از مشعر خو

را  این تدلیس . بحساب بیاوریم   این تفکرات  فاکر  در  فهمیده شده  یوحدت بمثابه را  در ترکیب تفکرات  وحدت که آنجایی
 apperceptions )   نامیدشعور جسمانی  شده    میتوان

2
   substantiatae )  . 

 با توجه بهآنگاه   بدهیم ، ضمیر عقالنیموجود در قیاس های منطقی تجادلی در تعالیم   قیاس فاسد به   لقبی منطقی  مبخواهیاگر 
 3 .بنامیم   sophisma  figurae  dictionis  وسط أمغالطه حد   آن را  یک میتوانیم  ،صحیح هستند  شاناین واقعیت که مقدمات 

  رابطه بادر   ، اما  صغرا و نتیجه قیاس  ، میکند  تنها استفاده ای متخطی از مقوله شرط ،  رابطه باکه کبرای قیاس ، در در حالی
در  در قیاس فاسد  ،  مثال  بنابراین ،    .د نقرار میده  د استفادهرموتجریبا   ،  همان مقوله را  بوده این شرط  مفروضکه  ضمیر

تنها اجازه استفاده متخطی را   که در غیاب شروط  بدیهه حسی مفهوم ذکائی بحت است ،   مفهوم جوهر یک  4باب  جوهریت ، 
بکار همه تجربه های داخلی در مورد مشعر   را  دقیقا  همان مفهومصغاما در مقدمه   .هیچ چیز را مطلقا  میدهد ، یعنی ، اجازه 

بنابراین   .، یعنی ،  تداوم این مشعر  شده باشد رمستق و   حققتم عمل در   بدون اینکه ابتدا  شرط چنین توظیفی است  گرفته شده
 5. یم سازمی غیر مجاز ،  لیکن ، در این مورد  تجریبی یتوظیف   برای مقولهما 

شده  معّین   در ترتیبی  ضمیر عقالنیاظهارات تجادلی  تعالیم شبه همه این   منظم داخلیبرای نشان دادن اتصاالت در آخر ،  
در   ادراک ذکائی که   توجه کردمیتوان   آنها را بطور کامل داریم ،همه ما نکه آنشان دادن  همچناناستدالل بحت ، و  توسط
  را پایه وحدت دیگران  که در هر صنفی  آن مفاهیمی از ادراک ارتباط باه صنوف مقوالت حمل شده است اما تنها در کلی خالل

(  pluralityنه کثرت )   unityوحدت   ،  realityواقعیت   ،  subsistence  بقاء، در یک ادراک حسی ممکن شکل میدهند ، یعنی 
که   شروطی  نیابت میکند ،  امکان  یک موجود متفکر بمثابه  شروط  ها رااینجا همه ایندر استدالل .  existance وجود   ، و

   -را میشناسد   اینها   خوددر   ضمیربنابراین  .   ندا خود  نامشروط

 

 . است  قائم بذاتساکن نیست  بلکه  [ در چیز دیگری ] خود  آنکه  ، یعنی ،   نسبتوحدت نامشروط  (1

 a .بلکه بسیط است   که آن یک کل واقعی نیست وحدت نامشروط  کیفیت  ، یعنی ،  (2

 .بلکه  فاکری است واحد  متفاوت نیستعددا  در زمان  ، یعنی ، که آن در زمانهای مختلف  در کثرت  وحدت نامشروط (3

بلکه آگاهی از  در خارج خود نیست ،  تشعبموجود در مکان  ، یعنی ، که آن آگاهی از چیزهای   وحدت نامشروط (4

 . یشی خومنابهاا  بصورت صرفو از چیزهای دیگر   ، فقط وجود خود 

 

 

a       که آنرا توضیح دهم   چگونه بسیط در اینجا دوباره در تناظر با مقوله واقعیت قرار میگیرد هنوز در مقامی نیستماینکه  .
 .  در رابطه ای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد   توسط استدالل  یکه همین مفهومهنگاماین در فصل بعدی نشان داده خواهد شد 

   [   aپایان زیر نویس] 

                                                           
1
 [unter  jedem  Titel  derselben  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Hartestein ,    apperceptionis      for    apperceptiones  . ] 

3
 [i.e.   Of  ambiguous  middle  . ] 

4
 [Reading  ,   with  Adickes ,    Substanzialität      for    Simplizität  . ] 

5
 [For  a  more  consistent  account  of  the  nature  of  paralogism    cf.   B  410 - 411 / 198 - 199  . ] 
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اگر   آن مسنداتی که ، حاوی بلکه  ندنیست ضمیرمؤکدات علم النفس بحت حاوی مسندات تجریبی .  استدالل  قوه اصول است 
استدالل  با  آنهمو  ،  استمستقل از تجربه   شمشعر در ذات تعیین منظور از آنها وجود داشته باشند ،  اصوال  چنین مسنداتی 

اما در  . طبیعت موجودات متفکر بطور عام   بر  حاکماصول و مفاهیم  بر مبتنی باشند بنابراین ، آنها میبایست ، .  صرف 
  ماین مناب فقط به این دلیل که دستور بحت همه تجربیات.  ،  بر همه آنها حاکم است " من هستم " ،  تنهایعوض میبینیم که مناب 

و از آنجاییکه همزمان از هر   د ؛میخوانموجودات متفکر  کلیهو معتبر برای  جامعمیکند  خود را قضیه ای  بیانرا  1بطور عام 
،  و بدین ترتیب خود را بیش از  کردهرا حمل   شروط تفکر بطور عام  یک وحدت مطلق  توهم  یشاست ، همراه خو واحدنظر 
 . د میگستران میتواند به آن برسد  ممکن حدی که تجربهآن 

 

 

  

                                                           
1
 [unbestimmt  . ] 
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The   Paralogisms   Of   Pure   Reason  1   

 استدالل  بحت  قیاس های  فاسد

 

 [برطبق  باز نوشت  در  چاپ دوم ] 

 

 

و همه مقوالت  بوده حکمی از ادراک بالاستثناء هر حاوی قالب  ( با برداشتی مریب ) "  میکنم من تفکر " قضیه    2از آنجاییکه 
و   .د مجاز میشمارتوظیفی متخطی از ادراک را   تنها  از آن  که استنتاج  آشکار است همراهی میکند ،  شانب رک  م   همچونرا 

 ی مساعد  سبق  ، نمیتوان ، پس از آنچه که فوقا  نشان داده شد ، هیچ بیرون میگذاردرا  یبیتجر آلودگی چون این توظیف هر گونه
 همه  در خالل آن ، با چشمی نقادانه ،   به  تبعیت  از شود می توصیهبنابراین  .  پذیرفت  اشعمل روش های  مورددر  را 

  . داشت الینقطع   استمراری را در فتپیشر  بهترین  فحص  لیکن یجازا بخاطر . ورطه های علم النفس بحت 

به این صرفا  من یک مشعر را  . ند نکما در بررسی دقیق این نوع از بحث کمک به ند ، در آغاز راه ،  قادر ذیل  عام  مالحظات
بر آن  مبتنی تیکه یک بدیهه داده شده را با توجه به وحدت شعور که همه تفکراتتنها وقدلیل که تفکر میکنم نمیشناسم ، بلکه 

تنها هنگامیکه  از   بلکه تفکر نمیشناسم ،  در حال  یشآگاه بودن از خو  از طریقمن خود را  نتیجتا  ، .   میکنممعّین  هستند
   در تفکر  خودآگاهی  شیوه های عمل . آگاه هستم   هردیدگمعّین نقش تفکر  در رابطه با بدان صورت که  از خود  3بدیهه 
،  میدهندن مشعری برای دانسته شدن هیچبه تفکر که  صرف نقش هایی تنها بلکه   نیستند ،( مقوالت ) مشعرات   مفاهیم  شانخود

از  آگاهی تنها بلکه   کننده  نیست ، معّین نفس  از  آگاهی  همان  مورد نظر مشعر . مشعر  مثابهب  همخود مرا حتی و به تبع آن 
  جامع بر طبق شرط شود  ،   ادغام   بتواند  اش تشعب  کهیدر صورت)  من  داخلی از بدیهه  ، یعنی ،  قابل تعیین نفس   4

   ( .  در تفکر  وحدت ادراک ذکائی

که "  من " ،  آن " من "   کهاین . د تشکیل میدهکه حکم را  آن رابطه ای هستم  کننده معّین فاکر   من  قضاوت ها  هکلیدر   ( 1) 
بحساب بیاید ، ،  تعلق نداردمسند صرف یک  بصورتبه تفکر چیزی که  مثابهبو  ،  فاکر  عنوانبمیتواند  تفکر میکند ، همیشه

من ، بعنوان مشعر ،  که  نیست  ا؛  اما بدان معن متماثل  براستیو   مبرهن  است قضیه ای این.  ددانسته شوقطعی  ستمیبای
میکند که  طلبرا  و برای اثبات خویش داده هایی  میرود ،فراتر بسیار از اولی   عبارت دوم.  قائم بذات هستم  ییا جوهر موجود

ند باشبیش از آنچیزی (   مورد توجه قرار میدهم  شدر ذات تنها فس متفکر را نکه  آنجا تا )  هم د ،  و شایدندر تفکر یافت نمیشو
   .  یافتدر آن   که هرگز بتوان

ها  فاکر از   نمیتواند  در کثرتی و   5تفکر ،  واحد است ،   عملدر هر  " من "  ادراک ذکائی ،  و بنابراین "  من "   که  ( 2) 
دارد ، و بنابراین   وجود،  چیزی است که از پیش در خود مفهوم تفکر  ا  بسیطمنطق  فاکر برداللت دارد و نتیجتا  د ، باشم منقس

خواهد ترکیبی  قضیه این .   بسیط  است یجوهر تفکر در حال  " من " که    نیست ااما این بدان معن . قضیه ای است تحلیلی 
 از و بنابراین تماما  خارج بغیر از حسی باشند ،   بدیهه هایی که نمیتوانند در من اب  دارتباط دارجوهر همواره مفهوم .  دبو

براستی  . است  بسیط   در تفکر"  من " وقتیکه میگوییم    استن تفکر همی منظوراما .  د نقرار دار  اشعرصه ادراک و تفکر 
که در  آنچههمه  از،   یزیکهیعنی ، چ  -میطلبد تعّین  در موارد دیگر آنهمه تالش برایکه یزیاگر چ ، تعجب آور خواهد بود 

به من داده   ا  مستقیم بتواند   -( ماده   یعنی در اجزاء) باشد  هم بسیط این جوهر  که ،  بعالوه، و  ، جوهر بوده وجود داردبدیهه 
 . منابها   همه  ترینبی بضاعت   ،  در  revelation  مکاشفه توسط  انگارکه  ،  دشو

 لذا  ،  و  وجود داردتلویحا   نیز  مفاهیم،  در خود آگاهم   مهست یبا خود یکاز اینکه  اش تشعب کلآن قضیه ، که در   ( 3) 
آگاه باشم ،  به هیچ بدیهه ای از فاکر   6 ی خویشمنابهادر همه میتوانم که از آن  ،  فاکر  اما این تماثل .قضیه ای تحلیلی است 

  آن از  داللت کند ،  اگر کهو بنابراین نمیتواند بر تماثل شخص ،  باشدکه توسط آن بمثابه یک مشعر داده شده  ،  دارتباط ندار
 یتحلیل صرف هیچ .   شوضعیت هایتغییر  ردر ه  موجودی متفکر ، ، بعنوان دشودرک می  د شخصتماثل جوهر خو آگاهی از 

بر پایه  قضاوت های ترکیبی مختلف ،   محتاجبرای اثبات چنین قضیه ای کفایت ندارد ؛  چون  " من تفکر میکنم "  قضیه از 
    .  ، خواهیم بود داده شدهبدیهه 

                                                           
1
 [What  follows , up  to  p.  383 / 187 ,  is  Kant´s  restatement  of  the  Paralogisms ,  in  B  . ] 

2
 [In  sequence  to  p.  332 / 163 ,   above  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Grillo ,    der    for    die  . ] 

4
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    das    for    die  . ] 

5
 [ein  Singular  . ] 

6
 [Reading  ,   with  Erdmann ,   meinen    for    seinen  . ] 
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در بین آنها   -م دهیز میتم  دبیرون خو در یک موجود متفکر ، از چیز های خارجیرا بصورت  یشمن وجود خو اینکه   ( 4) 
.  من هستند خود ر میکنم  متمایز از تصو  که  ندا تحلیلی ؛  چون چیزهای دیگر آنچنان است قضیه ای مشابها    -را  یشخو جسم

به من  منابها  توسط آنها  که جدا از چیزهای خارج از من   حتی  تواندمیم  که آیا این آگاهی از خودم  نمیفهم عمل  اما  با این
یعنی  بدون ) وجود داشته باشم   متفکر یموجود بمثابه  توانم صرفا  می ،  اساس ، و آیا ، براین یا خیر داده میشوند ممکن باشد

 ( . در قالب انسانی   وجود

تشریح .  خود من  بعنوان مشعر نمیدهد  از دانش جهتچیزی در در تفکر بطور عام ،  هیچ   بنابراین ، تحلیل آگاهی از خودم
 .شده است اشتباه گرفته  از مشعر   یالطبیع وراءما ی تعّین   با  بطور عام  تفکر  منطقی 

داشت که می، اگر امکان ، میگردید  ، برای کل نقد ما بدون جواب یبهتر مخالفتبه بیان براستی ،  سنگی بزرگ در پیش پا ، یا 
همان  طبقبر )  در نتیجهو  ،  بوده ی بسیط یجوهرها همه موجودات متفکر در ذات خویش که   بطور پیشاتجربی ثابت شود

مجزا و متمایز   چیزی بصورت  یشو اینکه آنها از وجود خو  است ،جدا ناپذیر از آنها   personality شخصیت  (اثبات  روش
و وارد عرصه ذات میشدیم ؛  و آنگاه هیچکس  ،  داشتهس برحچون با اینکار قدمی ورای دنیای .  ند هستاز هر ماده ای آگاه 

یاری کند هم استقرار در آن ، و ،  اگر بخت   در واقع،   دانکار کنبیشتر در این میدان  هرچهنمیتوانست حق ما را برای پیشروی 
قضیه ترکیبی یک ،  "  میباشد ی بسیطدر ذات خویش جوهر  هر موجود متفکر ،" قضیه  .  ادعای مالکیت ابدی بر آن  عالما، 

یعنی به ] و به تفکر بطور عام   ده ،کرکه از آن آغاز   میرود مفهومی آن ورای  ؛  ترکیبی است به این دلیل که استپیشاتجربی 
را که در  (بسیط بودن ) مسند یک پیشاتجربی است ،  به این دلیل که  :  د میافزای[ آنرا ] شکل وجود [ مفهوم یک موجود متفکر 
و  ندا ممکن همپیشاتجربی   قضایای ترکیبی  که  نتیجه  این میشود آنگاه  .میافزاید به مفهوم    داده شودهیچ تجربه ای نمیتواند 

ن تجربه ، آبعنوان اصول امکان  در واقعو   شد ، در رابطه با مشعرات تجربه ممکن ، تأکیدهمانطور که  مجاز ، نه تنها ، هم 
،  و ما  رسانده به آخررا  ننتیجه ای که  کل نقدما   -  چیزها در ذاتشاننیز و  بطور عام  در مورد  چیزها قابل  تنفیذ حتی بلکه 

 .که چنین خطر جدی وجود ندارد   میبینیمه دقیقتر توج، با  که هرچند .  هقدیم  نهج تن در دادن بهبه  را مجبور خواهد کرد 

 :    شده استذیل نشان داده   قیاس منطقی  که در ،  میشود  معّین با یک قیاس فاسد   عقالنی علم النفس عملکردکل 

  یک  عنوانمگر به   به تفکر بیاید  وجود ندارد  نمیتواند فاکر   بعنوانجز   یکه بهیچ شکل هآنچ
 .جوهر است  در نتیجه فاکر ،  و 

به تفکر  فاکر   مگر بعنوان  نمیتواند به شکل دیگری ،  بهمین صورتصرفا  یک موجود متفکر ،  
 .بیاید 

 . جوهر  بعنوانوجود دارد ، یعنی ،    فاکر  بعنوان  تنها همچنین نتیجتا  

 

که  هم و بنابراین بشکلی ی ، ارتباطدرباره موجودی صحبت میکنیم که میتواند بطور عام به تفکر بیاید ، در هر   کبرادر مقدمه 
 فقط، صحبت میشود  میآوردبحساب را یک فاکر که خود  یاز آن فقط به صورت  صغرامقدمه  اما در.  بتواند در بدیهه داده شود 

بعنوان مشعر به تفکر  داده شده   1این   شا که توسط ای  بدیههآن ارتباط با  به صورتبا تفکر و وحدت شعور ، و نه  ارتباطدر 
   per  sophisma  figurae  dictionis   .aأوسط    حد به  ،  مغالطه   دنجر میشوم  سفسطه با نتیجه قیاس بنابراین.  است 

دیده خواهد شد ، اگر آنچه را که در  وضوحیم  بهستحق م  قیاس فاسدیک  ندرو  تماما  قضیه مشهور  در حل ایناینکه ما 
چون ثابت شد   .بخاطر بیاوریم   ندته شداصول و آنچه را که در بخش مربوط به ذات گف منظممالحظات عمومی در مورد ارائه 

هیچگونه  حامل بعنوان یک فاکر و نه هرگز بصورت یک مسند صرف وجود داشته باشد ،  مستقال  که میتواند  یمفهوم چیزکه 
 یت کاربرد داشته باشد یا که آن مفهوم در موردش قابل  نمیدانیم که آیا مشعری وجود دارد ؛  به عبارت دیگر ،  نیستاعتبار عینی 

 

a       " یک مشعر بطور  در ارتباط با  ،  کبرامقدمه در : در دو مقدمه قیاس بصورتهای کامال  متفاوت منظور شده است "  تفکر
بر رابطه با   که مبتنی است صورته آن، فقط ب صغرادر مقدمه   د ؛شودر بدیهه داه میتواند که آنطور یک مشعر  اب لذاعام و 

است صرفا  رابطه با نفس  میآیدمعنای دوم ، هیچ مشعری مطلقا  به تفکر نیامده است ؛  همه آنچه که به نیابت این در .   خودآگاهی
د بجز بصورت فاکر به تفکر ندر مقدمه اول در باره چیزهایی صحبت میکنیم که نمیتوان.   (قالب تفکر  مثابه ب) بعنوان فاکر 

"  من  "که در آن  ( جدا از همه مشعرات ) بلکه در باره تفکر   صحبت نمیکنیم در باره چیزها د ؛  اما در مقدمه دوم نبیای
"  وجود داشته باشم من نمیتوانم مگر بصورت فاکر" بنابراین نتیجه قیاس نمیتواند ، چنین باشد که ، .  فاکر شعور است   همواره

          فاکر حکم  بعنوان مگر  ،  ی بگمارموجود خویش ، نمیتوانم خود را بکار بابدر تفکر هنگام در " ،  ا بصورت، بلکه تنه
 [   a پایان زیر نویس]   .  روشن نمیکند را  بودنم  شکل بهیچ صورتیمطلقا   و   متماثل استحکمی این [ "  . در آن  مندرج] 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Vorländer ,   es    for    sie  . ] 
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بنابراین مطلقا  هیچ دانشی    1و آن مفهوم    -در مورد امکان این شکل از وجود هیچ وسیله ای برای تصمیم گیری نداریم   -خیر 
مشعری باشد که بتواند داده شود ،  و اگر قرار باشد دانشی بدهد ، میبایست "  جوهر " اگر منظور از کلمه  .  نمیدهد بدست 

، شرط  لذاما داده شود ، و میتواند به توسط آن مشعر مفهوم  چیزی است که مدام ،  که تنها ای بر بدیهه قراراست وادار شود به 
.   از تفکرم است صرفا  آگاهی"  من " هیچ چیز مدامی وجود ندارد ، چون  داخلیدر بدیهه  اما . اعتبار عینی مفهوم  واجب

مفهوم یک مفهوم جوهر ، یعنی ،  بردنبکاربرای  الزم شرط  فاقد رویم ، میدن صرف نکرتفکر  که ، ورای میمادابنابراین ، 
و همراه با اعتبار عینی مفهوم جوهر ،  مفهوم  بسیط .  هستیم  کننده  تفکر  یبعنوان موجود دخو در مورد،   قائم بذاتفاکر 

ضور ح ستدر تفکر بطور عام ،  که میبای خودآگاهیصرف ؛  تبدیل میشود به یک وحدت کیفی منطقی  گردیده ناپدیدبودن نیز 
       .نباشد  چهفاکر مرکب باشد   چه  باشد داشته

 
 

 
  ضمیرتداوم    برای   Mendelssohn  2مندلسون  رد اثبات  

 
 

 
  -بسیط است  یموجود بپذیریماگر   - ضمیرکه ایناثبات  در باب  احتجاج معمول آندریافت که  خیلی زود زیرکاین فیلسوف 
،  ضمیراستمرار الزم  یعنی برای اثباتناکافی است ،   اشبه پایان خود برسد ،  برای منظور   dissolution انحاللنمیتواند با 

او تالش کرد ثابت کند که   phaedo  یشخو در رساله. د شواز موجودیت ساقط  vanishing کامل زوالبسادگی با  دمیتوانزیرا 
،  با نشان دادن اینکه یک موجود بسیط نمیتواند به  استکه یک نیستی واقعی  ،  ی بشودکامل لزوانمیتواند دچار چنین  ضمیر

دهد بمقداری از وجود خود را از دست  تدریجا  و  ،  یابد  تقلیل  نمیتواند ضمیربرهان او چنین است که چون   .برسد  وجود هتماخ
زمانی بین لحظات بودن فاصله هیچ  ، ( ندارد  تشعباجزاء ، در درون خود  بدلیل نداشتنچون ) صفر برسد  ات به،  تا به درج

بپذیریم ، هم را  ضمیر، که حتی اگر طبیعت بسیط  نتوانست ببینداو اما   .است  غیرممکنکه   -و نبودن آن وجود نخواهد داشت 
حجم دار هیچگونه کمیت  لذا حاویو   ، باشدن  ندهستکه نسبت به یکدیگر خارجی   ی از اجزاء متشکلهتشعبحاوی هیچ که یعنی ، 

یعنی ، درجه ای از ،  درا منکر ش   intensive مشّدد کمیت داشتن بیشتر از هر وجود دیگری ،   ،  ش، نمیتوان هنوز برای هم
را تشکیل میدهند ،  و اینکه این درجه از اش چیزهایی که وجود آن ، حتی ، در رابطه با همه  شدر رابطه با همه قوای را واقعیت

هنوز  شآن چیز ، که تداوم  -بدین نحو آن جوهر فرضی .   دیاب  تقلیل  درجات کوچکتربینهایت  همه ا عبور ازواقعیت میتواند ب
 با این حسابو  ،  شتدریجی قوای ( remissio ) کاهش،  بلکه با  انحاللمیتواند تبدیل شود به هیچ چیز ، نه بواقع با   -ثابت نشده 

دارای  همواره  چون شعور خود .   elanguescenceقوا    تدریجی امحاء، اگر مجاز به استفاده از این عبارت باشم ،  توسط  
بنابراین   . یدیگر هقو رو همینطور در مورد ه  باشد ، چنیننیز باید   خویشاز  یآگاه  قوه  و در مورد  aیک درجه است ، 

 تداوم آن در طول حیات ،.   نشدنی اثبات در واقعو   مشعر حس داخلی ،  ثابت نشده باقی میماند ،از دید ،  صرفا   ضمیرتداوم 
اما این بسیار   . نیز هست خود  مشعری برای حواس خارجی(  بعنوان انسان ) زیرا موجود متفکر   3 عینا  آشکار است ، ،البته 
ثابت کند  بدور   ورای این حیات  را تداوم مطلق آن  قصد دارد که از مفاهیم صرف   عقالنیممارس علم النفس   مندیرضایتاز 

    b.  است 

 

a       ی از شعور ، گرچه ناکافی برای معّیندرجه .  ، که  آگاهی از یک مناب باشد نیست وضوح ، آنطور که منطقیون میگویند
بین ادغامات مختلف  یتمیز هیچچون در غیاب کل شعور   ترین منابها وجود داشته باشد ،مبهمحتی در  الزم است ، هتجدید خاطر

عدالت ،   یا   حق مانند  قادر به آن هستیم ،   مفاهیم تعداد زیادی از در رابطه با خصوصیات هنوز، که  نخواهیم داد مبهمی منابها
تمیز  آگاهی ازکه  شعور برای  است ،  واضحوقتی اما  یک مناب .  ن میفشارد یا وقتی که نوازنده موسیقی چند کلید را همزما

مناب آن آنگاه آن تمیز ،   آگاهی ازاگر برای تمیز کفایت دارد ، اما نه برای .  د شته باشکفایت دا منابها این مناب از دیگر
 . اشل  کامل زواتا   برای شعور وجود دارد ،  بنابراین بینهایت درجه . بشمار بیاید   فاقد وضوحهنوز  ستمیبای
   [   a پایان زیر نویس]  

 

b       ، میکنند که  بقدر کافی تالش کرده اند اگر که بتوانند  رتصوموردی برای امکانی جدید ، اثبات  جهتبعضی از فالسفه
که  ادعای فهم امکان تفکر   کسانی است  همه  4 این  روش . ند بیاب شانتناقضی در مفروضات  تا  را به مبارزه بطلبنددیگران 
     اما آنهایی .  حیاتحتی پس از پایان این   -دارند  ما   انسانی حیات  در بدیهه های تجریبی  یک مثال تنها  که از آن  -را دارند 

 [در  صفحه  بعد     bدنباله  ] 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,   er    for    es  . ] 

2
 [Moses  Mendelssohn  ( 1729 - 86 ) :   Phädon  ( 1767 )   ( Gesammelte  Schriften ,   1843 ,  ii.  p.  151  ff )  . ] 

3
 [für  sich  klar  ist  . ] 

4
 [Reading  ,   with  Mellin ,    tun     for    sind  . ] 
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برای همه موجودات متفکر ، همانطور که بواقع میباید در نظام  علم النفس  معتبرم ، گیریترکیبی ب تصالااگر قضایای فوق را در 
  زنجیرهدر   ،"  همه موجودات متفکر ، در ذات خویش ، جوهر هستند " ، با قضیه ،  نسبتچنین باشد ،  و از مقوله  عقالنی

این نظام علم النفس در  اما . این موجودات متفکر میرسیم   1به  وجود  نهایتا  تا حلقه کامل شود ،   ، یمبروقضایا بطرف عقب 
ند ، بلکه همچنین قادرند که ، مستقال  ،  آگاه بحساب میآیاین موجودات نه تنها از وجود خود مستقل از چیزهای خارجی  عقالنی

به    داردلتزم اناگزیر   لذااین نظام عقل گرا  .  کنند  معّین برای جوهر است   واجبکه خصوصیتی   تداوم  وجود را در رابطه با
  در زمان  وجود خود انسانتعّین  صورتی برای  بهیچ چون اگر وجود چیزهای خارجی .  به استکمال مریب  الاقلاستکمال ،  یا 
   .د داکه برای آن هرگز نمیتوان اثباتی   ، بیجا است یامرفرض وجود آنها   پس الزم نیست ، 

 در خود از قبل قضیه ای که عنوان، ب" من تفکر میکنم "  قضیه پیش برویم  ، با شروع از بطور تحلیلی اگر ، از سوی دیگر ، 
کشف  همچنینو   ، نمودن محتوایش معلومآن برای تحلیل و  ،  modality  جهت  حاوی ، و بنابراین استداده شده  یوجود حاوی
قضایای تعالیم  آنگاه  2میکند ،   معّین توسط آن محتوا  تنها   زمان یا   وجود خویش را در مکان"  من " آیا و چگونه این  اینکه

و ما میباید از نحوه ای که این   ، بلکه با یک واقعیت ، شدنخواهد   شروع  با مفهوم یک موجود متفکر بطور عام ضمیر عقالنی
 استنباط  که به موجود متفکر بطور عام  تعلق دارد  را چهآن،  میآیدبه تفکر  هر چیز تجریبی از آن ، جدا شدنواقعیت ، پس از 

 :  این در جدول زیر نشان داده شده است  .  یم کن

1 
 . من تفکر میکنم 

   2                   3  
  ، بسیط فاکر  بعنوان              فاکر ،  بعنوان          

       
4 

  ت تفکرموضعیدر هر  متماثل فاکر   بعنوان         
 
 

 [از  صفحه  قبل       bدنباله]  

 
ذره ای هم بیشتر مخاطره آمیز حتی از برهان متوسل میشوند میتوانند  با دیدن امکان های دیگر تقسیم که روش هایی به چنین که 

و بر عکس ذوب شدن چندین از   ، به چندین جوهر  یک جوهر بسیط امکان تقسیم  بعنوان مثال.  دچار پریشانی شوند   نیستند
 نیاز ندارد ،   اما لزوما  به ترکیبی از جوهرهایک ترکیب است ،   قابلیت تقسیم الزمه چون گرچه  .  در جوهری بسیطبا هم آنها 

،  ضمیر و قوای توانهاهمه   میتوانیمدقیقا  همانطور که  اما.  واحد  یاز جوهر(  تشعبقوای ماز ) بلکه تنها ترکیبی از درجات 
 ،  بدون همترتیب  مانبه،   استباقی  هنوز جوهری که نحولیکن بد ، یافته انبه نصف تقلیل که ، تصور کنیم  را حتی شعور

که   یمبگویمیتوانیم  مشابها  بلکه خارج آن ؛  و   ، ضمیر وننه در  یم ،ه نیابت بیاورب محفوظرا  نطفیمُ ن نیمه آتناقض ، میتوانیم 
  - چیزهیچ بدون فقدان بعبارت دیگر ، کل وجود آن ،   -درجه ای دارد بنابراین در آن واقعی است ، و  کهچون هر چیزی 

وجود داشت ،  پیش از این تقسیم شده که  تشعبچون آن .  میآیدیک جوهر مجزای دیگر در خارج آن بوجود پس ،   میشودنصف 
و وحدت   وجود در آن ، مقدار،  جوهر ، یعنی آن در خور هر واقعیتی  تشعبجوهرها ، بلکه بصورت  تشعبنه بواقع بصورت 

مشابها  ، چند جوهر بسیط  .  وجودتقسیم تبدیل شده است به کثرتی از  این با که  جوهر بنابراین تنها شکلی از وجود بوده ، 
 ی،  بصورتیکه  آن جوهر واحد درجه واقعیت وجودتنها کثرت  مگرن چیزی فقدابدون  ،  ذوب شوند میتوانند در یک جوهر واحد

ماده که   دنمیدهمظهری را آن   را که به ما یجوهرهای بسیط  میباید هم شاید . با هم   همه جوهرهای پیشینمساوی داشته باشد 
بر یکدیگر ، بلکه با تأثیری ناشناخته برای ما ، که  تأثیر مکانیکی یا شیمیایینه بواقع با   - تولید کننده مثابهب [یم لقب داده ا] 
ارواح   دینامیکال  با تقسیمآنها  تولید بصورت، یعنی ،  به نیابت بیاوریم انفرزندح اروا -تنها مظهر است  قبلیتأثیر  شبرای

با   ائتالف از راهکسری خود  جبران کنندگان عنوان ب  را  والد و آن ارواح  ،  محسوب میشوند مشّدد ییکمیت ها  که،  والدین
و  بدهم ؛   هایی خیالبافی  چنین یا اعتبار به  ی که اجازه  کاربر  من بسیار بدور از این هستم . مواد جدید از همان نوع 

ممکن  ( به شمول جوهر ) نشان داد ، هیچ چیز جز یک توظیف تجریبی مقوالت  طور مکفیتحلیل ما ب همانطور که اصول 
 بتواندکه  ی، بدون هیچ بدیهه مدام صرف قوه تفکر با،  ست کهه سورجقدر آن   rationalistت  عقالنیاهل  اگر آن   اما.  ست نی

  توضیح وجود آنرا  اجازهتنها بر این پایه که وحدت ادراک ذکائی در تفکر  آنهمسازد ،  و ب قائم بذات ی،  موجود بدهد  یمشعر
توضیح امکان یک طبیعت   براید ،  که میداانجام  میبایست کاری که،  اعتراف کنداینکه ،  بجای نمیدهد از مرکب   [  نشأت با] 

به تجربه برای   از توسل  ناتوان  اندازه، هر چند بهمان هم   materialist آن ماده گرا چرا نباید پس   3ست ،  ناتوان امتفکر 
نتیجه خالف ،  استقرار، و از اصل خویش برای  دهکر ارتجساشد بداشته نق حخود ،  [ حدسی ] ممکن بودن های  پشتیبانی

           [  bپایان زیر نویس  ]     . د کنظ  میحف مچنانه  ه بودنمود اعتمادیکه آن وحدت قالبی را که مخالف او به آنها ماداماستفاده کند ، 

                                                           
1
 [Cf .  above , p. 330 .   As  there  noted ,  Kant ,  in  his  private  copy  of  Critique , has  changed   

" The  soul  is  substance "    to   " The  soul  exists  as  substance "  . ] 
2
 [bloss  dadurch  . ] 

3
 [einer  denkenden  Natur  . ] 
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برای  یبعنوان مسند ایضا  و به تفکر بیایم ، و نه  وجود داشتهتنها بعنوان فاکر نشده است که آیا من میتوانم  معّین در قضیه دوم 
آن  ازد که آیا میباید مشخص نمیشو،  و  دهش نظورمی منطقی تعبیربا  صرفا   آنگاهمفهوم یک فاکر  نتیجتا   ویک موجود دیگر ، 

با اینهمه  در این  چیزی نمیگوید ؛  یا بقاء  فاکر ساختارمشابها  ، قضیه سوم در رابطه با  . خیر  یا   یک جوهر را درک کنیم
که تفکر را میسازد مربوط  یا انفصالی  یهر ادغامبه آن بسیط  در منابی که  " من " قضیه وحدت مطلق ادراک ذکائی ، آن 

  اشاقعیت صرف امکان واقعی ، و بسیط بودن آن از قبل در و است ادراک ذکائی چیزی زیرا . خویش را دارد  وزنمیشود ، 
در مکان   بسیط  ؛  نقاط ، که تنها چیزهایوجود ندارد در مکان هیچ چیز واقعی که بتواند بسیط باشد  اما.  داده شده است 

 غیرممکن میآیدن ایبه تبع .  ند رو بکار، نه اینکه خود چیزهایی باشند که بتوانند برای ساختن مکان میباشند ، صرفا  حدود هستند 
اما چون وجود من در قضیه   . صرف نفس  بعنوان  یک عامل تفکر ساختاربرای   مادیگرایی اتتعبیر بابودن هرگونه توضیحی 

خواهد  تصدیق لزوم مطلق آندر آنصورت که   نمیگوید که هر موجود متفکری وجود دارد ، زیرا  -ه گردیدفرض  اول داده شده 
تجریبی ، و  ای است  قضیهپس   -" من در حال تفکر وجود دارم " ،  میگوید و بنابراین بیش از اندازه گفتن ، بلکه تنهاشد 

نیاز   مدام  به چیزی  دوباره  اما چون برای این مقصود.  کند  معّین در زمان   یممنابها  تنها در رابطه با را   میتواند وجودم
که   ، خواهد شد غیرممکنکامال   خود را تفکر میکنم ، بهیچوجه در بدیهه داخلی به من داده نمیشود ،  هنگامیکهدارم ، که ، 

بنابراین ، .   هد ، چه بصورت جوهر چه بصورت حادثکر معّین   ی را که من وجود دارمشکلبسیط ،  خودآگاهیتوسط این بتوان 
نیز به همان اندازه   spiritualism  ،  روح گرایی میشودشناخته  ناصالحبرای توضیح وجود من    materialismاگر مادیگرایی  

 وجود ه منظور امکان مادامیک بدانیم ،   ضمیراز ساختار چیزی   و نتیجه این است که  بهیچ شکلی نمیتوانیمعاجز است ؛  در آن 
   . باشد  اش ستقلم

کاری جز با آن   تنها  به این دلیل که نمیتوانیمآنرا که ما   -وحدت شعور  ، توسط  که ممکن شود ستبراستی ، چگونه ، میبای
یم ، و حتی روب( وجود ما در این حیات ) ورای تجربه   -ناگزیر برای امکان تجربه میشناسیم  ین بکنیم ، بعنوان چیزگرفت بکار

هر  با  در رابطه  لیکنتجریبی ،   راه  قضیه،  از بدهیم   گسترش  به طبیعت همه موجودات متفکر بطور عام دانش خویش را 
 " .من تفکر میکنم " ، معّین نا   کامال  ،  ای بدیهه نوع 

  انضباطاز نفس بیافزاید ، بلکه تنها بمثابه یک  ما ، که به دانش doctrine ، وجود دارد ، نه بمثابه تعالیم  عقالنیعلم النفس 
discipline   .ن نداختبرای استدالل حزری در این عرصه میگذارد ، و بنابراین ما را ، از یک سو ،  از ا یحدود غیرقابل عبور
در این حیات   یکهممادا که   گرایی روح یک ، از سوی دیگر ، از سرگردانی  در  و،  روحبه آغوش مادیگرایی  بیخویش 

 میآورد که   د ،  اما بخاطرماننمیکن تعبیه راتعالیم مثبتی   هیچ گرچه .  میبایست کامال  بی پایه باشد ، حفظ میکند   حاضر هستیم
پاسخ قانع کننده به جستجوهای کنجکاوانه ما درون آنچه که ورای حدود این حیات حاضر دادن در   را برهان  امتناع  میباید این
.  ثمرعملی م توظیف  بسوی  مفرطو  ثمر حزر بیتاز   دانش نفس خود  برگرداندن برای  بدانیم استدالل تذکر ، قرار دارد 

اعلی تر   را از منبعی یشتجربه ،  اما اصول خو به مشعرات   تنها  هدایت میشودعملی   اتتوظیف  اینگونهدر همواره  گرچه
است ، و ه فتبه  بینهایت فراتر از تجربه ر  که گویی تقدیر ما تنظیم کنیم  طوریکه اعمال خود را    میکند حکمما  بهو  ،  هگرفت

   .بنابراین بسیار فراتر از این حیات حاضر 

وحدت شعور ، که .  مدیون  اسائه ادراک است   را خیلی ساده یشخو منشاء   عقالنیعلم النفس  میشود که  ثابتاز همه اینها 
ه رفتدر مورد آن بکار   و  مقوله جوهر آنگاه  از فاکر بمثابه مشعر گرفته شده ، بدیههیک  بجای آنزیربنای مقوالت است ، در 

،  اشدر مورد بنابراین ، داده نمیشود ، و   بتنهاییتوسط آن  هیچ مشعری اما این وحدت تنها وحدت در تفکر است ،  که.   است
فاکر .  ته شود دانسنتیجتا  ، این فاکر نمیتواند  . داده شده است ، نمیتواند بکار رود  ای بدیهه  مستلزممقوله جوهر ، که همواره 

چون برای تفکر آنها ، .  کسب کند  از راه  به تفکر آوردن مقوالت مشعر مقوالت یک  عنوانمفهومی از خود ب مقوالت نمیتواند 
مشابها  ، فاکر ، که .  د گردض وفرمپیش  ازخود  د، میبای شودتوضیح داده  ستکه میبایچیزی  همان یعنی،  شا بحت خودآگاهی

و اگر دومی غیرممکن .  کند  معّین وجود خویش را در زمان   از این راهی خود را دارد ، نمیتواند جذر مبنایمناب زمان  آندر 
 a.  است  گونهدقیقا  همانتوسط مقوالت ،  ( بصورت یک موجود متفکر بطور عام ) ی از نفس تعّینبمثابه  است ، اولی نیز ، 

  

a    من "   و در درون خویش حاوی قضیه تجریبی ،   است ای ، همانطور که قبال  گفته شد ،  قضیه"  من تفکر میکنم "   آن
ه هم  تفکر  صیتصوخ  آنگاهچون .   " هر چیزی که تفکر میکند ، وجود دارد " اما نمیتوانم بگویم  .   میباشد" وجود دارم 

من تفکر " بنابراین ، وجود من نمیتواند استنتاجی از قضیه  . موجوداتی الزم  میکند  تبدیل به  را که دارای آن هستند یموجودات
هر چیزی که " کبرای  مقدمه از آن   قبلمیبایست  در آنصورتچون   -د بقبوالن  د ،  آنطور که دکارت میخواستباش" میکنم 

را بیان  معّین نا  یک بدیهه تجریبی"  من تفکر میکنم "  آن   . است با آن  یکی که بهر حال  -میآمد "  تفکر میکند ، وجود دارد 
احساس ، که ذاتا  متعلق است به شعور حسی ،  در بنیاد این قضیه  که و بنابراین نشان میدهد)  را ادراک حسی ،میکند ، یعنی 

است بر تجربه ای که برای تعیین مشعر ادراک حسی توسط مقوله فته سبقت گر"  من تفکر میکنم "  اما ( .  وجودی قرار دارد 
ی در مورد مشعر ا  مقوله ذات.  یک مقوله نیست [  ه قرار گرفتاشاره  موردکه ]  آنو وجود در   زمان الزم میباشد ؛ در رابطه با

بدنبال این هستیم  اشو درباره  اشتهد یبلکه تنها در مورد چیزی که ما از آن مفهوم  یستنافذ ن باشد داده شده معّین نابطور  که
 بر چیزی واقعی که داده  داللت دارد در اینجا  تنها  معّین یک ادراک حسی نا.  مفهوم  وجود دارد یا نه آن آیا  خارج  بدانیم  که
   
  [در  صفحه  بعد     aدنباله  ] 
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 پیشبردنبرای   ندر ضمورای حدود تجربه ممکن  گسترش   دانشی که ضمن دستیابی بهتوقع برای ، معلوم میشود ، بنابراین 
انهدام  کارو در  که فلسفه حزری ادعای اقناع آنرا دارد ، مبتنی است بر انخداع ، آنطور ست ، ه هم عالیترین عالیق انسانیت

 جزمیتعّین  بودن غیرممکناثبات  برای  بی اهمیت نه  خدمتی به انتقاد ما استدالل را  استحکاماما .  استیفاءبرای  تالشخویش با 
چون با اینکار استدالل را .  قرار دارد   یک مشعر تجربه ، ورای حدود تجربه ارتباط بادر که  آنچههر برای   ه است ،دکرتبدیل 

ثابت کنیم که یا میباید .  یکی از دو راه  بهمگر  نمیشود میسرکه   .مصون نموده است مخالف  ممکن اظهاراتهمه  در برابر
گیری به  ، که ، اگر قابل رداین ناتوانی بگردیم  ریشه هاییم ، میباید بدنبال دیا ، اگر در اینکار موفق نش  ؛ است مبرهن ماقضیه 
ترک کلیه ادعاهای مربوط  برای  در برابر همین قانون  تسلیم  همه مخالفین را مقید به ستاستدالل ما باشند ،  میبای الزامیحدود 

  .به اظهارات جزمی  بنماید 

ی استدالل عملحیاتی مستقبل در تطابق با اصول توظیف   دانستن  ، و حتی ، لزوم  مسلم انیتدر رابطه با حق  یخسرانبا اینحال 
هیچ  داشتنچون یک اثبات حزری صرف هرگز قادر به .  است  بوجود نیامدهتوظیف حزری آن دارد ،  ابنزدیک  ارتباط، که 
    با چرخاندن ای همچون فرفرهآنرا  هم که حتی مدارس   است ، وحشتزده چنان . بر استدالل عادی انسان نبوده است  تأثیری

براهینی که .  بنیادی پایدار نمیدهد که بتوانند چیزی بر آن بنا کنند هم آنها  خود از سقوط حفظ میکنند ؛  حتی در چشم وقفه بی
، با تسلیم این  در حقیقتحفظ میکنند ، و  کاستیقابل استفاده هستند همگی تمامی ارزش خویش را بدون  برای دنیا محدودیتبدون 

قرار میگیرد ،  یشخاص خو عرصهه در چون استدالل آنگا . د آنها افزوده میشوبر وضوح و نیروی طبیعی ادعاهای جزمی ، 
،  هستقوه ای نظری بلکه عملی نیز  نه تنها   ذاتا  و چون  ست ؛ ه نیز که همزمان ترتیبی برای طبیعت یعنی ، ترتیب غایات ، 

 ورایو از این راه وجود خود ما را ،   ت را توسعه بدهد ، اغای ترتیبنیست ،  حق دارد که   شروط طبیعیپا بسته   بذاتو 
در این دنیا قضاوت میکردیم ، که در رابطه با آن استدالل   با طبیعت موجود زنده یاسق  حسببر اگر .  حدود تجربه و حیات 

و  است نه اضافی  مطلقا  هیچ چیزیضربانی ، براستی   اصل را بپذیرد که هیچ عضوی ، هیچ قوه ای ، هیچ اینمیبایست لزوما  
  -خود در حیات  نصیبمطابقت دارد با دقیقا  هیچ چیز بی هدف نیست ، بلکه همه چیز  نتیجتا  ، و  یشخو وظیفهتناسب برای بی نه 

در درون خود  همه این ترتیباتمیبایست انسان را ، که بتنهایی میتواند حاوی غایت آنگاه قضاوت میکردیم  قیاسیاگر با چنین 
انگیزه های او و  یش نه صرفا  استعداد ها  -طبیعی انسان  اهبمو . یم میآوردآن بحساب از  مخلوق مستثنیباشد ،  بصورت تنها 

در این شاید و مزایایی که او  فوایداز همه  چنان  -قانون اخالقی در درون او  باالتر از همه برای بهره گیری از آنها ، بلکه 
بمثابه  عادل راصرف از یک اراده  آگاهیبه   ادننهارزش   راهاو از این که  د ، نمیروفراتر ورد بیاآنها بدست از  حاضر حیات

دیگری   ارزش ربرتر از ه سودمند ، جدا حتی از پاداش واهی شهرت پس از مرگ ،  عواقبیک موجود میآموزد ، جدا از همه 
از  بخش بزرگی، توسط اعمالش در این دنیا ، و با فدا کردن  دخو آماده نمودنبرای میشنود را  داخلی،  و بدین ترتیب ندایی 

دانش  چرا  با  چون و یاین اثبات قوی و ب . به آن معتقد است   ideaفکر   دنیایی بهتر که درشهروندی در  جهت،  ش امتیازات
و بنابراین   در عمق خلقت ،  تقویت میشود ، و با تأمل  خود میبینیم در اطرافکه  آنچهبودن هر  مند هدف ازما   دائم التزاید

در انتظار ما است ؛   هاهمه این.   جهتآن  دانش ما ، و با تالش درخور در گسترش برای یبیکرانبا آگاهی از نوعی   ینطورهم
      . م منکر شویی از خود ، ردانش نظ  توسط صرفا   اما میباید امید به فهم ، استمرار الزم وجود خویش را ، 

 

 یقیاس فاسد  علم النفس حل   در باب نتیجه ، 
 

 با  مفهوم   -بحت  وتیک ذکا  فکر  -  در استدالل  idea فکر  یک  به اشتباه گرفتناز   عقالنیدر علم النفس   توهم تجادلی
، همزمان که هر  میآورمیک تجربه ممکن به تفکر  جهتمن خود را .   میآیدپدید    یک موجود متفکر بطور عام معّین کامال  نا

و شروط   آگاه باشم حتی جدا از تجربه یشکه میتوانم از وجود خو  را کنار میگذارم ؛  و از آن نتیجه میگیرم یتجربه بالفعل
نفس متفکر ممکن  مجزای وجودیک آگاهی خیالی از  با را خویش  تعّینبا اینکار انتزاع ممکن از وجود تجریبا  م.   اشتجریبی 
.  میباشد  فاکر متخطی  همان  من جوهری استدرون در که آنچه   ممیدان به این باور میرسم که  نتیجتا  ، و  اشتباه  میگیرمخود 

ی تعّینهر  دانش ،  انحصاری، بعنوان قالب  رویشدر تفکر دارم  خیلی ساده  وحدت  شعور است ، که بر   اما همه آنچه که بواقع
    .بنا میشود 

 

 [از  صفحه  قبل       aدنباله] 
 

، اما بصورت ( ذات ) نه بصورت مظهر ، و نه در ذات خویش  نتیجتا  داده شده به تفکر بطور عام ، و حقیقت در شده است ، 
چون .  شده است   2اشاره  شدر ذاتبه آن ،  " من تفکر میکنم " در قضیه ،  چیزیکه وجود دارد ،  و آن  1 واقعچیزی که  ب

در  " من " تجریبی نامیدم ،  منظورم این نبود که ،  آن  ای را قضیه " من تفکر میکنم "   وقتی قضیهکه ، د کر مالحظهمیباید 
  مناب تجریبینوعی بدون  . بطور عام   تعلق به تفکر دلیلب  ا  ذکائی است ،بحتبرعکس ، .  این قضیه یک مناب تجریبی است 

تنها شرط    چیز تجریبی  در حالیکه؛   اتفاق نخواهد افتاد،  حقیقتدر ، " من تفکر میکنم " ،  عملآن  تفکر ،  مواد تأمین  جهت
       [    aپایان زیر نویس ]    . ذکائی بحت  برای قوه   استتنفیذ ، یا توظیف ، 

                                                           
1
 [in  der  Tat  . ] 

2
 [bezeichnet  . ] 
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 قصدچون این علم النفس   . تعلق ندارد   که اینجا به آن میپردازیم  به علم النفسدر واقع با جسم   ضمیروظیفه توضیح تعاون 
به  است   transcendent، و بنابراین خاطی  ( یعنی ، بعد از موت ) را دارد حتی جدا از این تعاون  ضمیراثبات شخصیت 

مشعری از تجربه   1دیگر که   یوجه دراما  تنها   ، خود را با مشعری از تجربه مشغول میکند ، در واقع.  معنای واقعی کلمه 
 پذیرفته، همانطور که عموما   سئلهخاص م دشواری  .تعلیمات ما ، از سوی دیگر ،  پاسخی مکفی به این سؤال میدهد  . نیست 
که شرط قالبی  ،  و مشعرات  حس های خارجی(  ضمیر) مشعر حس داخلی   مابینفرضی بر ناهمگونی   است مبتنی،  شده

دو نوع مشعر با  این  نتیجتا   که  اما اگر توجه کنیم .  هست نیز،  و در مورد دوم ، مکان  بدیهه آنها ، در مورد اول ، تنها  زمان
بمثابه ،  که چهآناینکه و   ،ند دار تفاوتظاهر میشود خارجا  که یکی نسبت به دیگری  بدان شکلتنها بلکه  نه درونا  یکدیگر 
گردد میناپدید  دشواری، این  نباشدناهمگون  ایصدر خص چندان همه اینبا  هم شاید ، زیرالیه مظهر ماده است ،  قائم بذاتچیزی 

، این سؤالی  که هر چند .  میشودممکن   بین جوهر ها  تعاون   بطور عام  تنها سؤال باقیمانده این خواهد بود که چگونه آنگاه، 
گفته   اقو و   بنیادی  یتوانهادر باب    تحلیلبخش پس از آنچه که در   خواننده ، چیزی که است خارج از حیطه علم النفس ، و 

     . بداند  کل  دانش انسان  حیطهاز خارج   آنرا تردید نخواهد کرد  شد ، 

 

 

 علم التکوین  به    عقالنیعلم النفس  عبور از   بابتذکر عام  در 

 

،   در هر حالچنین قضیه ای ،  .  تجریبی  است ،  قضیه ای"  من  در حال تفکر وجود دارم " یا   " من تفکر میکنم " قضیه ، 
بمثابه مظهر به [  بوجه خود ] که [ یعنی ، نفس ]  یآن مشعر  هب  بدیهه تجریبی ، و بنابراین همچنین مشروط همشروط است ب

  راه این ازبه مظهر ،  و   ، کامال  تبدیل شده است نیز ،  حتی در تفکر ضمیر  ما که در نظریه   میآیدنتیجتا  بنظر   . میآیدتفکر 
  .   به هیچ  کند ارجاع  واقع  در  ستمیبای  2،  توهمی صرف  همچونخود ،    ما  آگاهی

را  آگاهی  موضوع،  و   صرفا  ممکنیک بدیهه  تشعب  بحت ادغام تبداه لذا ، صرفا   نقش منطقی است ،  و  خودتفکر ، 
چه  حسی  ،  میآوردرا بهیچوجه بحساب ن بدیهه  چگونگیکه  تفکر   دلیل کافید ؛  و به این عرضه نمیکنبصورت یک مظهر 

برای خود ظاهر   و نه بصورت  میآورمبه نیابت    من هستم  بصورتبدین ترتیب من خود را برای خویش نه .  باشد چه ذکائی 
پس از جدا کردن شکل بدیهه آن به   که هر مشعری را بطور عام  یصورتن هماه تنها ب  میآورممن خود را به تفکر .  میشوم  
نیابت  شکالا  تفکر ،  این  پایه   بصورت  یا  میآورمبه نیابت  اتتفکر  فاعل  اگر من در اینجا خود را بصورت.   میآورمتفکر 
نافذ  گردیده اند هستند که از پیش ( از قضاوت ) چون  مقوالت آن نقش هایی از تفکر  .  بر مقوالت جوهر یا علت  ندارند داللت 

در حال تفکر  اگر ، از سوی دیگر ،  من از خود  فقط بصورت  .  برای شناخت خویش  الزامیبر بدیهه حسی ما ،  بدیهه ای 
شود ،  نفس میتواند برایم مظهر صرف میدر بدیهه داده چگونه   3که  نفس خود من  این ندارم  اب کاریم ، آنگاه چون باشآگاه 

نیست ؛  در آگاهی از خودم در تفکر  صرف که من تفکر میکنم  دیگر مظهردر هنگامیکه تفکر میکند ،  اما "  من " آن  باشد ، 
   . برای تفکر داده نمیشود  هیچ چیز در خودم   اشتوسط   ، گرچه هستمبودن    من  همان   خود  صرف

،  نقش منطقی صرف " من  در حال تفکر وجود دارم " میشود که ،  منجر به بیان این ،  تا جاییکه " من تفکر میکنم " قضیه ، 
  حس داخلی  ،  و نمیتواند بدونمیکند معّین در رابطه با وجود (  همزمان مشعر است  بعالوهکه ) را  علفابلکه  نیست ، 

اینجا نه در   بنابراین ، . د میدهمظهر بصورت بلکه صرفا    چیزی در ذات خویش مثابهنه ب  راد ،  که بدیهه آن صورت بپذیر
.  از خودم  بر بدیهه تجریبی  میباشدذ نافدریافت بدیهه ، یعنی ،  تفکر از خودم   ابلیتتفکر ، بلکه همچنین  ق ه بودنداهالبب فقط 

جوهر ،  بمثابه مقوالت   شروط توظیف نقشهای منطقی خود  برای  خواهد شدناچار که نفس متفکر  ین بدیهه است به هم اما  4
بخواهد شکل  بلکه متمایز کند ، ، " من " توسط    ، قائم بذاتمشعر  مثابهبخود را  که صرفا   دنخواه،  اگر بنگرد  علت و غیره 

است ، زیرا  غیرممکن،  بهر حالاین ، .  بشناسد    noumenonذات   را بمثابه دخو نماید ، یعنی ، معّین وجود خود را نیز 
وجود  برای بحت   آگاهیمشعر  باب در  را  جهیزیت  که هیچ تنها مظهر است ، داده آن و  بوده بدیهه تجریبی داخلی  حسی 

  .تجربه  حصولبه   خدمت میکند تنها  بلکه د ، موجب نمیشو  ی آنمجزا

که قوانینی   -در بعضی از قوانین  توظیف بحت استدالل    مناسب ،  نه در تجربه  بلکه موقعشود که میتوانیم در  تضمیناگر 
 نبحساب آوردبرای   هپای  -مربوط میشوند  نیز به وجود ما  پیشاتجربی  عالوه بر اعتبارمنطقی نیستند ، بلکه  یصرفا  قواعد

،  آنگاه  کشف کنیم  ، این وجود  کننده  معّین  عنوانبو   ،برای وجود خودمان   بطور کامال  پیشاتجربی قانونگذار  عنوانب یشخو
 درو ما میبایست .  قابل تعیین میگردد ،  مستقل از شروط بدیهه تجریبی   که توسط آن  واقعیت ما  دخواهد ش نمایانی تبداه

                                                           
1
 [nur  sofern  . ] 

2
 [Schein  . ] 

3
 [mein  eigenes  Selbst  . ] 

4
 [ebendesselben  Subjekts  . ] 
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قرار   وجودمان تعّین   در خدمت  که میتواند  دارد ،که در آگاهی از وجود خودمان  چیزی پیشاتجربی  وجود  یم باشن آگاه ضم
قابل   دنیای یک  دارد  با  ط ارتبا ،  داخلیقوه   نوعی از دید که   -حسی ممکن است  شروط باتنها  اشکامل تعّین  که  -د بگیر

 .  درک  غیر حسی  

 برای قوه حیرت انگیز ،  که آگاهی از قانون اخالق  در این. نمیکند  عقالنیهای علم النفس تالش پیشبرداما این هیچ کمکی به 
کدام  بکمکاما . خالصا  ذکائی د ، میباید براستی ، برای تعیین وجود خودم ، اصلی داشته باشم  کنمی آشکاربرایم نخستین بار 

؛  و بنابراین  دنباشحسی داده شوند چیزی جز آنهاییکه میبایست به من در بدیهه د ننمیتوانشود ؟   ایجادتعّین  مسندات میباید آن
بدیهه های حسی برای  که بودم ، یعنی ، هنوز محتاج  موضعی بیاب، در همان  عقالنیخود را ، در رابطه با علم النفس  میباید
دانشی  صاحب  خود موردکه تنها توسط آنها میتوانم در  ، ( جوهر ، علت ، وغیره ) در ادراک  خویش به مفاهیم بخشیدن معنا
در رابطه با توظیف  ،  میباید با اینحال.  کمک نخواهند کرد   تجربه مرزهایعبور از  برای  به منم ؛  و این بدیهه ها هرگز شو

 شان  متشابه   در تطابق با معنای محق باشم ،   عملی ، که همواره متوجه مشعرات تجربه است ، در بکارگیری این مفاهیم
، میباید  امابا اینکار ، .   بکار میروند  است آزادیکه صاحب   یفاکر  و  freedom  آزادیدر مورد    نظری ، وقتیکه بطور

که  در تطابق با آنها   را ،   عواقب و   سبب،   درک کنم  مسند  را  مسندالیه  و    صرف توسط این مفاهیم  نقشهای منطقی
همراه  را میدهند ،  توضیح   که همواره  اجازه  میشوند ،معّین [ اخالق ] چنان  قابل تطبیق با آن قوانین آن  معلول هاعمل ها  و  

قرار  از یکدیگر متفاوتکامال    لیواصدر   شانهای منشاءکه  هر چندمقوالت جوهر و علت ،   در تطابق با  با قوانین طبیعت ،
مان ، بمثابه   نفس بدیهه  به  شده اند  که  تعالیم مربوط  طرح  یاز اسائه ادراک پیشگیری جهتصرفا    این مشاهدات.  دارند 
 .خواهیم یافت را   بیشتر آنهاستن بکار ب  فرصت  در ادامه.  ند قرار دار  اش در معرض مخصوصا    مظهر ،
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Second  Book  Of  The  Transcendental  Dialectic 

 متخطی دفتر دوم  تجادل 

 

CHAPTER    II. 
 

The  Antinomy  Of  Pure  Reason 
 

 .IIفصل    
 

  بحتاستدالل     مناقضت

 
 

 

بر   مبتنی است در استدالل بحت    transcendental  illusion  توهم متخطی  که کل  نشان دادیم ددر مقدمه این بخش از کار خو
 شکلدقیقا  بهمان   -آنها توسط منطق تأمین میشود   schema  طرح که در سه نوع قیاس منطقی قالبی   استنتاجات منطقی تجادلی

  مربوط میشود به  عقالنیاولین نوع این استنتاجات شبه .  را در چهار نقش کلیه قضاوتها مییابند  یشمنطقی خو طرح  که مقوالت
های  ق با  قیاسانطبادر   ،( یا ضمیر  در مورد فاکر) کلیه منابها بطور عام   subjective مشروط  شروط  غیرعینیناوحدت 
  نوع دوم حجت تجادلی . رابطه بین مسند و مسندالیه  مبینکه کبرای قیاس آنها اصلی است  ،  categorical  قاطع  منطقی

در   است   objective  شروط عینی  مشروط ناوحدت   شمحتوای .    hypotheticalقیاس های منطقی افتراضی  با مشابهت دارد
شروط    مشروطنا  وحدت  شموضوعو ، که در فصل بعد به آن پرداخته میشود ،  ی، نوع سوم و همینطور.   مظهر [عرصه ] 

 .  بطور عام   است   possibility  of  objects   عینی امکان مشعرات

 فاکر  idea فکر در رابطه بارا   هسوییک ا  تمام یتوهم  قیاس فاسد متخطی .  ددارتوجه خاص  نیاز بهکه  هستاما یک نکته 
  .حاصل مفاهیم استدالل نیست  د باشف خال ادعای حامیحتی به کمترین درجه بخواهد توهمی که  ره.  دبوجود آورتفکرات ما 

 آتشین محاکمهدر  شکه بخاطررا اساسی نقص آن   قادر نیست ،  مساعدی ، علیرغم توهم قیاس فاسد متخطی  گرچه،  نتیجتا  
قرار   مذهب روح طرف در  تماما    نده میکارائکه  را یمزیت  ، دنمای کتمان  نزول میکند  صرف به حد یک شبح  تفحص نقادانه

   . دارد

 هرچند  چون . مظاهر بکار برده میشود   objective  وقتیکه استدالل در مورد ترکیب عینی  میآیدد پدیمتفاوت  بکلیی یتوضع
اما عالی تالش میکند ، و با اینکه براستی اینکار را با ظاهری  یشمشروط خونابرای استقرار اصل وحدت در این عرصه ، 

 تمامیدر این عرصه تکوینی ، از   ، دشومیبزودی در چنان تناقضی سقوط میکند که مجبور   از موفقیت  انجام میدهد ، فریبنده
 . د رداربچنین ادعاهایی دست 

که در آن نیازی به  بکلی طبیعی ،   antithetic  طباقیک   -یم میشوپدیده جدید از استدالل انسانی آشنا یک در اینجا با 
 مطمئنا  استدالل را ازاین .  میافتدیر در آن گزنا  ، بلکه استدالل خود بخود نیستیا دام گذاری برای ناآگاهان  زیرکانه استفسارات
حفظ میکند ، اما همزمان آن را در   میآیده بوجود سویکه توسط توهمی خالصا  یکمانند آنچه  خیالی یدر باور خواب غفلت
که در آن جزما    قرار میدهد ،  لجوجانه یوشر اتخاذ   یا  و   تشکیکیسرگردانی  به یشدن خوسپر یا   برای  معرض اغوا

هر کدام از اینها مرگ فلسفه صحیح است ، هر چند اولی  . کند میدریغ  را فرصت عادالنه بیان قابل، و از طرف م کردهاظهاری 
 . استدالل بحت نامید  لطیف مرگرا میتوان 

قوانین استدالل بحت پیدا میشود ،  مناقضتپیش از مالحظه اشکال گوناگون تخالف و عدم توافق که در اثر آنها این تعارض یا 
من کلیه فکرهای   .چند نکته توضیحی و توجیهی را در رابطه با روش پیشنهادی خود برای بررسی این موضوع متذکر میشویم 

مینامم ،   cosmical  conceptsنی  کیهامطلق در ترکیب مظاهر ،  مفاهیم  تمامیتند به یک باشیکه راجع بشرطمتخطی را ، 
ه این و بخشی ب  ست ؛ه نیز کل عالممبنای مفهوم   - است خود فقط یک فکرکه  -مشروط  نا تمامیتکه خاطر ه این ب بخشی

راجع باشد   مطلق تمامیتوقتیکه ، برعکس ، .  ترکیب تجریبی بر ترکیب مظاهر ، بنابراین تنها  رند بتمرکز دارخاطر که تنها 
گرچه میتواند برای استدالل بحت میشود ،    idealیک کمال   شپیدایموجب آنگاه ترکیب شروط  کلیه چیزها بطور عام ،  به

نتیجتا  ، همانطور که قیاس های   .است  متفاوتآن  باباشد ، اما باز بکلی قرار داشته   با  مفهوم کیهانی ارتباط  نوعی در بواقع 
اصول متخطی  به ما   استدالل بحت مناقضت همانطور هم   ،دند بوجود آوررا   علم النفس تجادلی پایه های  فاسد استدالل بحت

. د گیرببکار  و  این علم را معتبر شناخته   که منظوراما نه به این  . نشان خواهد داد را   یادعای یک علم التکوین عقالنی بحت
اما   در فریبندگی خیره کننده  تنها میتواند  این علم ادعایی  برای نشان دادن کافی است ،  استدالل ، عارضهمانطور که عنوان ، ت

     .  به تماشا گذاشته شود  که هرگز قابل آشتی با مظاهر نیست   idea فکر  یک بصورتدروغین خود 
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The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   I. 

System  Of  Cosmological  Ideas 
 

 .1بخش  
 

 یتکوینافکار   نظام

   

که مفاهیم بحت ایننخست   .برشماری این افکار با دقتی نظام مند برطبق اصول ، میباید دو نکته را در نظر داشته باشیم  کاردر 
د بکنحداکثر کاری که میتواند  . د تولید نمیکنواقع هیچ مفهومی را در استدالل   .و متخطی تنها میتوانند از ادراک ناشی شوند 

گسترش آن ورای  برای سعی  از این راهاز محدودیت های اجتناب ناپذیر تجربه ممکن ، و  است آزاد نمودن یک مفهوم ادراک
برای یک  . د شومی حاصلاین بصورت زیر   .با امر تجریبی  شارتباط از حیث هنوز، براستی ،  اما حدود تجریبی ، گرچه

  -ده نمو آن عتاب  بعنوان شروط وحدت ترکیبی  که ادراک همه مظاهر را  -  در طرف شروط  ، استدالل داده شده  مشروط
 از راهچون تنها  . ل میکند یدتب  transcendental  idea  فکر متخطی  مطلق است ، و با اینکار مقوله را به یک تمامیت طالب
یافت و نامشروط هرگز در تجربه  آنرا مطلقا  کامل کند ؛ توانست  که  بود شت نامشروط وجود دا  هکجاییتا   ترکیب تجریبی حمل
،  باشدد که میگوید اگر مشروط داده شده کنمی یآن اصل بر پایهرا  طلباستدالل این  .  idea ، بلکه منحصرا  در فکرد نمیشو
افکار  . نیز داده شده است ( تنها توسط آن ممکن گشته مشروط که ) مطلقا  نامشروط  کل مجموعه شروط ، و نتیجتا  آنگاه 

 ثانیا   . دومی بگنجند [  چهارگانه ] رسیده اند ، و میتوانند در جدول  که به حد نامشروط  متخطی بنابراین ، اوال  ، مقوالتی هستند 
ت متابعرا در  زنجیره ای از شروط   ، ترکیب در آنها  بلکه تنها آنهاییکه   ، هر مقوله ای برای چنین منظوری مناسبت ندارد ،

مطلق تنها تا جایی توسط استدالل  تمامیت . د تشکیل میده، [  داده شده] د یک مشروط ، و مولّ  همارز با و نه هم   ، یکدیگراز 
خواسته  پی آمدها   مسیر نزولی  در رابطه با . د گردمیمرتبط  معّینیک نامشروط   با  میشود که زنجیره صعودی شروط طلب

 از پیش شروط   ، داده شده در مورد مشروط  زیرا .  پی آمدهااین   مجموعه  شروط هم رتبه  با  ارتباطدر   و نیز نه ،  نمیشود
بلکه آنها را   ، نساختهشروط خویش را ممکن   از سوی دیگر ، چون عواقب.  میآیند بحساب  داده شده شو همراه مفروضند ، 

نگران  مشروط ،  سوی ب  معینعواقب یا نزول از یک شرط  سمتنیست که ، در هنگام حرکت ب الزمبعنوان پیش فرض دارند ، 
  . برای استدالل نیست   یفرضپیش   بهیچوجه زنجیره این  تمامیتموضوع   ؛ هزنجیره به پایان میرسد یا ن  آیا  که  باشیم

را در این قالب دمان و خو ی شده است ، سپربطور کامل   شخصمما لزوما  زمان را چنین میپنداریم که تا لحظه  بطور مثال
  اما چون آینده . توسط ما قابل تعیین نیست  کامال  سپری شدهکه این زمان این علیرغماین حقیقت دارد ، . میدانیم معّین   کامل شده
چه به  یاندیشیم ، ب، چگونه به زمان پیش رو علی السویه است که  الکلب ، ما به حال نیست ، در فهم ما از دومی رسیدنشرط 
بوده    m مشروط به    nاست که در آن   m , n , oمانند زنجیره سه حرف متوالی    .سد و چه تا بی نهایت ادامه پیدا کند ربپایان 

          به مشروط  n شرط  از   نیزو   صعود ،  m  ( j , k ,l , ... ) به   مشروط    nزنجیره از  .  oو همزمان شرط است برای  
( p , q , r , ... )  o   تا بتوان    دانستپس میباید زنجیره اول را مفروض   .نزول میکندn   بنا بر.   بحساب آورد را داده شده 

ممکن بودن آن ، اما ، بستگی  . ممکن میگردد  است که تنها توسط آن زنجیره  nشروط ،   تمامیتبرای  اش طلببا   استدالل ،
      تنها قابل داده شدن  بلکه د ، آوربحساب   داده شده نمیتوان  بنابراین را این زنجیره دوم. ندارد  o , p , q , r   به زنجیره تالی

 ( .  موضوع هط برببی ) 

و   داده شده بودهبه مظهر  که نزدیکترین شرط آن شروع شده ، از  سمت شروط در پیشنهاد میکنم که ترکیب زنجیره ای را که ، 
در سمت مشروط ، از   که به طرف جلو میرود ،را و آن   ؛  regressiveنکفی  ، ترکیب مُ  مییابد دامهشروط  دورتر اطرف به 

  عواقبپیش میرود ، دومی در   antecedentia  سوابق  اولی در . بنامیم   progressive  پیشروندهاول تا دورتر ، پی آمد 
consequentia  .  ترکیب منکفی  که در سوابق پیش میروند و نه در عواقب  تمامیت افکار تکوینی ، بنابراین ، میپردازند به .

زیرا  بروز آن برای  فهم کامل  ، و غیر الزم است   بدون پایه  دباش  تمامیت  پیشروندهقالب  ناشی از  که  استدالل بحت مسئله
     .و نه عواقب   یمهست زمینه ها  احتسابخواهان  تنها چون ما .  نیست   آنچه که در مظهر داده شده الزم

مورد یعنی زمان و مکان را   مانن همه بدیهه هایمیای از بنیاد کمیتتنظیم جدول افکار در تطابق با جدول مقوالت ، ابتدا دو  در
، در رابطه با  درون آندر  . یک زنجیره است ، و براستی شرط قالبی همه زنجیره ها  یشزمان در ذات خو. یم توجه قرار میده

فکر متخطی .  تفکیک شوند  ( آینده ) از عواقب ( گذشته ) شروط   منزلهب  بطور پیشاتجربیسوابق میتوانند ، معّین یک حال 
فکر استدالل ،  تطابق باو در  به کل زمان گذشته ؛  راجع استبنابراین   معّین مطلق زنجیره شروط برای هر مشروط  تمامیت
،  استقالل بهاما در مکان ،   . میآیدبه تفکر   خویش تمامیتدر  معّین  بصورت الزاما   معّین شرط لحظه  منزلهب منقضی زمان 

لحظه حاضر   .است و نه یک زنجیره  اندماجیک  همزیست هستند ،  یشاجزا زیرا. و انکفاء وجود ندارد  پیشرویتفکیکی بین 
زیرا این لحظه تنها از طریق زمان   و نه هرگز مشروط کننده آن ،  بحساب بیاید ،  مشروط زمان گذشته  میتواند تنها بصورت

تابع و نه  اند  هم رتبه اما چون اجزاء مکان  .  پیشینزمان  انقضاء  راه و یا بعبارت بهتر از   گذشته صاحب وجود میشود ،
تشکیل  زنجیره ای را دو بر خالف زمان ،  مکان در درون خو نیست ؛   دیگر یبخش  شرط امکان آن  یک بخش  ، یکدیگر



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

190 
 

صورت  در زمان که متوالی است ، بطور   مکان را میفهمیم ،  اشکه توسط  در مکان ،  تشعباجزاء م  ترکیب لیکن. د نمیده
،  (در یک متر  مثال  سانتی مترها ) در مکان معّین   بهم پیوستهو چون در این زنجیره از مکانهای   . دارد و یک زنجیره گرفته

هستند ،  اندازه گیری یک مکان نیز میباید ترکیب  اشحدود  همواره شرط   میآیندبه تفکر  معّین مکان  آن  درونآنهاییکه در 
جدا   مشروطسمت از   خود سمت شروط   تنها با این تفاوت که د ، بیایبحساب  معّین یک مشروط  برای  از شروط ای زنجیره

یک بخش از مکان توسط بخش های  از آنجاییکه.  دقیقا  یکی هستند   و انفکاء پیشرویکه    میآیددر مکان بنظر  لذانیست ، و 
نیز   مشروط ، باشد که محدود صورتی در هر مکان را ،  ستمیبای میگردد ،  محدود   بلکه تنها توسط آنها  نشده معیندیگر 

 ،  در رابطه با تحدید .  ذاقس علی هپیش فرض دارد و بعنوان   یششرط حدود خو  بدانیم ، یعنی که مکان دیگری را بمنزله
 هم  در مورد مکان  تمامیت مطلق ترکیب زنجیره شروط   و فکر متخطی ،  بوده  یک انکفاء  پیشروی در مکان نیز بنابراین

زمان  تمامیت مطلق مورد در  که  دکردر مکان استفسار   تمامیت مطلق مظهر  مورددر  یمیتوان با همان مشروعیت. نافذ است 
 . روشن خواهد شد  در ادامهنکته ای است که   آیا جوابی برای این پرسش هرگز ممکن است یا نه ، .  گذشته

شروط  و اجزاء این اجزاء   هستند ، یشاجزا  آن داخلیشروط  . مشروط  است یامریعنی  ماده ،  ثانیا  ، واقعیت در مکان ، 
ده شل کام یتقسیم این تنها توسط  . است   استدالل مطالبه  آند ، که تمامیت مطلق میشو پیدا  منکفی یبنابراین ترکیب .  اشبعید 

اینجا   .بسیط یعنی ،   -که دیگر ماده نیست  یا در چیزی و  یا در هیچ   د ،ییابزوال م  واقعیت ماده که در آن   حاصل میگردد
 .  نامشروط متبس  را یحرکتو   را داریم ، از شروط  ای زنجیره باز   هم بنابراین

یک فکر برای   ، میشودمربوط   اش حوادثبا جوهر  آنچه که به رابطه  بین مظاهر ،   واقعی نسبت  مقوالت موردثالثا  ،  در 
حوادث  .  دپیدا نمیکن  بسمت شروط انکفائی  حرکتهیچ پایه ای برای در آن ، استدالل  اینکه یعنی  . دبودن مناسبت ندار متخطی

در واقع تابع   با جوهر یشخوحتی در رابطه   .د ، همرتبه اند ، و زنجیره ای نمیسازند دارن جایواحد  یدر جوهر، تا وقتیکه 
فکر   یک  که  میآیدبنظر   که ، هنوز در این مقولهآنچه با اینحال ،   . برای خود جوهرهستند وجود  شکل، بلکه  بودهآن ن

مفهوم مشعر بطور عام   اما چون این بمعنای چیزی بیشتر از . است  substantial 1جوهری   استدالل متخطی  باشد ، مفهوم 
در  یکه صورتدر   وریم ،بیاه مسندات به تفکر کلیاز  جدامتخطی را  مسندالیهتا وقتی وجود دارد که در آن صرفا  تنها نیست ، که 

است که  جوهری  روشنپس   سر و کار داریم ، د باشوجود داشته   در زنجیره مظاهربتواند اینجا با نامشروط  تنها زمانیکه 
، و  بوده اندماجات صرفآنها .  نیز صادق است  در جمهور برای جوهرها  این موضوع  .نمیتواند عضوی از این زنجیره باشد 

، که  میگوییم  مکان ها آنطور که در مورد،  در باره آنها چون نمیتوانیم  2. حاوی چیزی نیستند که مبنای یک زنجیره بشود 
تابع هم  شروط امکان یکدیگر   منزلهکه ب بگوییممکانی دیگر ،  بکمکبلکه تنها  نمیگردند معّین  حدودشان هرگز به استقالل

بطوریکه   ده میکنارائ  داده شدهزنجیره ای از علل را برای یک معلول  که  . مقوله علیت   تنها باقی میماندبنابراین   .ند هست
   .پرسش استدالل را پاسخ گفت  با اینکار و   ، صعود کرد  بعنوان شروط   اولی  بسوی   به عنوان مشروط  از دومی میتوان 

 ستمیبای در وجود  حادث یکه جایتا ، مگر  دنمنجر به هیچ زنجیره ای نمیگرد    ممکن ، واقعی ، و الزم    رابعا  ، مفاهیم
، و این دومی بنوبه  میگرددبه شرطی که تحت آن الزم اشاره کند و در تطابق با قاعده ادارک   ه مشروط بحساب بیاید ،وارهم

 .  تنها در تمامیت زنجیره  دبدست آور  نامشروط لزوم  باالخره  تا اینکه استدالل خود به شرطی باالتر ، 

چهار   تنها  که میبینیم  منجر میگردند ،  تشعبدر ترکیب  ای  ما  به زنجیرهالزاکه   بنابراین هنگامیکه آن مقوالتی را برمیگزینیم
  :مقوالت   با چهار عنوان ناظردر ت ،  فکر تکوینی وجود دارند

 

 .  همه مظاهر داده شدهکل   Composition  تألیف    absolute  completeness  مطلقاکمال  .1

 . مظهر [ عرصه ] در   داده شدهیک کل    Division تقسیم   در  مطلقاکمال  .2

  .یک مظهر     Originationانشاء    در  مطلقل اکما .3

 . مظهر  [ عرصه ] در  تغییر پذیر   Dependence  of  Existence وجود    وابستگی   در مورد  مطلقاکمال  .4

 

 

،  و به مفهوم بحت  ، را مد نظر دارد  مظهر  عرضه  تنها  اوال  ، فکر تمامیت مطلق. ند دار توجه نیاز بهچند نکته در اینجا 
؛  میآیندبحساب   مظاهر در اینجا داده شده . د میکنن ارجاع، از چیزها بطور عام  بسازد  یآنچه که ادراک میتواند از تمامیت انندم

آنچه که . را بسازند  ای در صورتیکه این شروط زنجیره  آنها است ، آنچه که استدالل طلب میکند اکمال مطلق شروط امکان

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    vom     for    von  . ] 

2
 [keinen  Exponenten  einer  Rieche  haben  . ] 
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کامل است ،  که در آن مظهر بتواند در تطابق با ( یعنی ، از همه لحاظ ) استدالل مقرر میدارد  بنابراین  یک ترکیب مطلقا  
 .  در بیاید   1قوانین ادراک به نمایش 

هدف .  است   نامشروط صرفا   بدنبال آن میباشد ،   شروط،  ، انکفائا  پیوسته مسلسلثانیا  ، آنچه که استدالل بواقع در این ترکیب 
این نامشروط . نباشد  یدیگر یپیش فرض مقدمات که دیگر نیازمند  است چنان اکمالی در زنجیره مقدماتآنآن ، همچون قبل ، 

یک فکر  تنها  هنوز   این ترکیب مطلقا  کامل اما   2.  وجود دارد  میآید تخیل به نیابتدر که   همواره در تمامیت مطلق زنجیره
اگر . یم ، که آیا چنین ترکیبی در مورد مظهر ممکن است یا خیر مطمئن باش تحقیقاین  ابتدایقل در الایم ، نمیتوانچون   است ؛

 بالفاصله ، آنگاه براستی میتوانیم به نیابت بیاویم و جدا از شروط بدیهه حسی  همه چیز را صرفا  توسط مفاهیم بحت ادراک ،
 توسط اولی تنها  . است معّین  درجهبهمان نیز در متابعت از یکدیگر  ، کل زنجیره شروط معّین  یبگوییم که برای مشروط

میبینیم ، یعنی ، از  وه داده شدن شروط نح بدلیلخاص را  یباشند ، آنگاه تحدید نظراما ، اگر مظاهر مورد   .د داده میشو دومی
ممکن باشد  حسا  اینکه چنین اکمالی  . شود به کمال رسانده   انکفاء  ترکیبی که میباید از راه  - بدیهه تشعبراه ترکیب متوالی 

اتصال هرگونه   امکان و هم از عدم امکانهم از  است در استدالل قرار دارد ، مستقل فکر آن   دیگر است ؛  یخود معضل
[ عرصه ] در   تشعب انکفائی در تمامیت مطلق ترکیب  ما  الزانامشروط    زیرا ، آنگاه ،.  توسط ما مفاهیم تجریبی مکفی به آن 

برای  که مظهر را بصورت زنجیره ای از شروط   در تطابق با آن مقوالتی ، صورت گرفته ترکیب  - دوجود دارمظهر 
چیزیکه   هرچندد ،  در پیش میگیر  را  شروع از فکر تمامیت  مسیراستدالل در اینجا   - میآورندبه نیابت  معّین  یمشروط
قابل  آیا این تمامیت   اینکه همزمان ،  . بخشی از آن  در  و چه زنجیره  کلدر   چه است ،   نامشروط آن  مد نظر دارد  بواقع

       . د بالتکلیف میگذارنیز   را  و چگونه دستیابی هست یا نه 

کل زنجیره دید که در آن همه اعضاء بدون استثناء  متشکل ازآنرا میتوان . میشود  فهمیدهبه یکی از دو راه  این نامشروط 
یا آنکه ، مطلقا    .نامید خواهیم   infinite متناهینا این انکفاء را   . استمطلقا  نامشروط  شانو تنها تمامیت  بودهمشروط 

در   a. ، و خود تابع هیچ شرط دیگری نیست  بوده آن بخشی که اعضای دیگر تابع  -تنها بخشی از زنجیره است نامشروط  
اما . و همزمان در تمامیت خود داده میشود   ، بوده متناهییعنی نا  ،  بدون حد یا شروع   اول ، زنجیره بخشا  پیشاتجربی دیدگاه
یک عضو اول زنجیره  وجود   گاه دوم ،دیددر   .خوانده شود  نامتناهی بالقوه  و تنها میتواند   در آن هرگز کامل نیست ، انکفاء 
یک   بخش های  در رابطه با  ، شروع دنیا ، در رابطه با مکان ، حد دنیا ،نامیده میشود   زمان گذشته  در رابطه با  که دارد 
لزوم ،  در رابطه با وجود چیزهای تغییر پذیر ، ، (  آزادی) خود فعالی مطلق  در رابطه با علل ،   ، بسیط ، محدود داده شده کل

  . طبیعی مطلق 

جمع ریاضی همه حاصل  داللت دارد براولی . گاهی با هم تداخل میکنند که  ،  natureو طبیعت    worldدنیا    دو کلمه داریم ،
همین دنیا  . تقسیم  چهو   تألیف از راه  چهحرکت در در کوچک ، یعنی   در بزرگ و چه  ، چه شانمظاهر و تمامیت ترکیب 

بصورت یک  اش از دید تعیین بنابراین   .دیده شود   دینامیک د ، هنگامیکه بصورت یک کل میگیر  نام  nature  b طبیعت
  آنچه که حادث میشود  شرط  رابطهدر این   .بلکه با وحدت در وجود مظاهر   با اندماج در مکان و زمان نداریم ،کاری مقدار ، 
 اش و علیت مشروط،    freedom  آزادی  نامیده میشود   مظهر[ در عرصه ]  اشنامشروط   علیت . نام دارد   cause  علت
   محتمل نامیده میشود   بطورعام  مشروط در وجود [ . وصفی ] تر باریک ر معناید   natural  cause 3طبیعی  علت

contingent   و نامشروط  الزم necessary    .نامید   لزوم طبیعی  میتوانرا  مظاهر   لزوم نامشروط.  

منظورمان " دنیا " بخشی به این خاطر که با کلمه   افکار تکوینی نامیدم ، در باال  که اکنون با آنها سر و کار داریمرا افکاری 
خاطر که ه این بخشی نیز ب میباشد ، متوجه آن ما  ذهنکه    است  نامشروط در مظاهر صرفا  ، و  بودهجمع همه مظاهر حاصل 
 اکمال   مترا صرفا  بس یشتمامیت مطلق همه چیزهای موجود ،  و ما توجه خو داللت دارد بر  در معنای متخطی ،"  دنیا " کلمه 

 
 
  
a      شروط دیگری که در   خارج آندر همواره نامشروط است ، زیرا  معّین برای یک مشروط  زنجیره شروط  تمامیت مطلق

تنها یک فکر است ، یا بعبارت  برای چنین زنجیره ای   اما این تمامیت مطلق. د نوجود ندار  دگرد  بتواند مشروط هارابطه با آن
فکر ) نامشروط   که  وه ای نحبخصوص در رابطه با   قرار بگیرد ، بررسیمیباید مورد  اشکه امکان   بهتر یک مفهوم مریب ،

 [   a پایان زیر نویس]   . دخیل استدر آن    ( مورد بحثمتخطی بواقع 

b       طبیعت ، از   .علیت  داخلیات یک چیز بر طبق یک اصل تعّیناتصال  داللت دارد بر ، ( قالبی ) طبیعت ، با نگاه وصفی
 درعلیت ،   داخلیتا جاییکه آنها تحت یک اصل   جمع مظاهر است ،حاصل به معنای   ،( مادی ) سوی دیگر ، با نگاه اسمی 

بصورت   کلمهآن  بنابراین . در معنای اول بحث در باره ماده سیال است ، در باره آتش و غیره   . ندباش تامبینابینی اتصال 
 نظر مد  را  قائم بذاتیک کل   گر ، بحث در باره چیزهای طبیعت باشد ، آنگاهاهنگامیکه ،  . وصفی بکار گرفته شده است 

 [   b پایان زیر نویس]      . داریم 
 

                                                           
1
 [exponiert  . ] 

2
 [Einbildung  . ] 

3
 [Natur-ursache  . ] 
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 بنابراین  با وجود این اعتراض  .ترکیب میدهیم ، علیرغم این واقعیت که تنها از راه  انکفاء  بسمت شروطش  قابل حصول است 
بر مظاهر ،  بلکه صرفا    بر مشعر ، یعنی ،  برتری ندارندو اینکه  بضاعتا    بدون استثناء  خاطی هستند ،  ن افکار همگیآکه 

از همه تجربیات ممکن  فراتر   که آنها ترکیب را به درجه ای میرسانند   حالبا این  نه به ذات ، میپردازند به دنیای شعور ،
  امیکیدین  و  نامشروط ریاضی  بین  در رابطه با تمیز  1. میتوان مفاهیم تکوینی نامید بخوبی میرود ، نهایتا  معتقدم که آنها را 

تکوینی در معنای باریکتر نامید ،  که به دنیای بزرگ و کوچک   که هدف انکفاء است ، با اینحال میتوان ، دو مفهوم اول را
این تفکیک هیچ ارزش بالفصل خاصی ندارد ؛  اهمیت آن دیرتر   2. اشاره دارند ، و دو تای دیگر را مفاهیم خاطی طبیعت 

  . آشکار خواهد شد 
 
 
 
 

The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   II. 

Antithetic  Of  Pure  Reason 
 

 .2بخش  
 

 استدالل بحت  طباق

   

میتواند چنین معنی شود   antitheticطباق  آنگاه ،   است جزمی تعالیمی که دارای طرف برای هر باشد مینا  theticاگر تحکمی  
 و  ( thesis  cum  antithesi ) ندهست دانش جزمی بظاهرکه  است یتعالیمآن بلکه تعارض   جزمی نظر مخالف ، اتکه ، نه بیان

تنها میپردازد به . بنابراین ، طباق کاری با نظرات یکسویه ندارد  . د فایق آیدر آن هیچیک از نظرات نمیتواند بر دیگران 
استدالل بحت ، علل و نتایج  مناقضتدر   تفحصی است  طباق متخطی.  با یکدیگر و علل این تعارض   استدالل تعالیمتعارض 

این  گسترشبلکه برای  ،  نبستهدر مورد مشعرات تجربه بکار صرفا  را  یشخواستدالل   در توظیف اصول ادراک اگر. آن 
تصدیق در تجربه داشته  بهپیدا خواهند شد که نه میتوانند امیدی  معقول شبه   تعالیمآنگاه    یم ،کناصول ورای حدود تجربه خطر 

لزوم خویش را در خود  پایه هایبلکه  بری از تناقض هستند ،  نه تنها در خود   همه آنها . باشند و نه ترسی از تکذیب در آن 
   .  دارد  زامتهمان اعتبار و ال ا،  پایه ای ب یش، به سهم خو هم فقط اینکه ، متأسفانه ، نظر مخالف  - مییابند طبیعت استدالل

 : بصورت زیر هستند   میآیندپیش    استدالل بحتدر   dialectic  تجادل  گونهایندر رابطه با  بطور طبیعیپرسش هایی که 
چه علتی است ؟  ر اساسب مناقضتاین  ( 2)    قرار دارد ؟ مناقضتیر در معرض یک ناگز  حکم یندر کداماستدالل بحت  ( 1) 
 د ؟ باقی میمان  به یقینراهی آیا و چگونه ، علیرغم این تناقض ، هنوز برای استدالل   ( 3) 
 

نباید اشاره کند به یک موضوع   .ت باز شناخ از دو نظراحکام سفسطه آمیز کلیه را میباید از تجادلی  تعالیمبنابراین یک 
ت خود به آن حرکدر مسیر  لزوما    بلکه به آنیکه  استدالل بشری میبایست  د ،میشوپیدا ی خاص هدفمانند آنچه که با  خودسرانه

بلکه  و ثانیا  ، هم آن و هم مخالفش نباید درگیر توهم صرف باشند ، مانند آنچه که بمحض کشف ناپدید میگردد ،   .برخورد کند 
برای فریب ما ،    به ضالل ادامه میدهد هر چند نه بازهم  خویش  اغفالپایان که حتی پس از  ،  توهمی طبیعی و غیرقابل اجتناب

 .  د یگردهرگز محو نم لیکن شود بی ضرر   میتواند با اینکه و 

از آنجاییکه .  صرف بلکه به وحدت استدالل در افکار  ، ارتباط ندارد  وحدت ادراک در مفاهیم تجریبی به   تجادلی تعالیمچنین 
وحدت الزام   بخاطر  بعالوهو   ؛ بودهدر تطابق با ادراک  ستمیبای  ، میکنددخیل   راترکیب بر طبق قواعد یک  این وحدت 

برای  کهیدر حالکه  است شروطی چناندارای آناما این وحدت   .د باش خوانهم نیز  با استدالل همزمان  ستمیبای مطلق ترکیب 
  کوچک بسیار  برای استدالل  د ،ردااسب تنادراک  برایو وقتیکه  است ؛  بزرگبرای ادراک بسیار  استدالل کفایت دارد ، 

 .  که اراده کنیمهم  هر طور   ،که از آن گریزی نیست  میآیدبنابراین تعارضی پدید .  است 

برنده  هموارهرده که در آن  طرفی که حمله را شروع ک  ندمیگشایاین اظهارات شبه معقول بنابراین یک میدان نبرد تجادلی را 
صرفنظر از اینکه  مطلبی درست یا   مبارزین قوی پنجه ،  در نتیجه  .و طرفی که مجبور به دفاع شود همواره بازنده   است ،

تهاجمی را از طرف های   الزم نیستدیگر ، فقط اگر مطمئن باشند که حق آخرین حمله را دارند ، و غلط را حمایت میکنند 
بخوبی میتوانیم بفهمیم همزمان که این   .کنند  تاج پیروزی حساب بکس روی یند ، همواره میتوانند بردریافت نما یشمقابل خو

 برنده میدان را   همواره  پیروزی قاطع نهایی  د ،ننصیب هر دو طرف میشو گوناگونه ، و پیروزیهای درگرفتمبارزه بکرات 

                                                           
1
 [Weltbegriffe  . ] 

2
 [Naturbegriffe  . ] 
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منصف ، میباید  یداوران  بعنوانما  . نبرد منع میگردد  بازگشت بهمیکند ، تنها به این دلیل ساده که رقیبش از  اعالم حق صاحب
را خود فیصله   موضوعآنها میباید   .را کنار بگذاریم    غلطاست یا  درست میکنند  نبردی که طرفین برای آن با هم دلیل که  این

و   ،رده ب پی این نبرد   به بیهوده بودن خودشان  از پا انداختند ،   بلکه  نه مجروح یکدیگر را  پس از اینکه شاید ، .  بدهند 
  . دوستان خوبی بشوند 

 طرف تأیید این یا آن جهتاخذ تصمیمی  برای، نه  را تمؤکدا در یبهتر  تحریک ، تعارضبه عبارت این شیوه نظاره ، یا 
بیهوده در تالش رسیدن به آن  ها طرف همهباشد که  فریبنده یدعوا مظهرموضوع  که دنکن  ببینیم بلکه برای اینکه  ، برمیگزینیم

به هیچ نتیجه ای  نمیتوانست   دامهیچیک  همباز  لبه وجود نمیداشت ،غبرای  هم و در رابطه با آن ، حتی اگر مخالفی  ، هستند
با شکاکیت   است متفاوت بکلی.  د دانام   sceptical  method  تشکیکیروش   م که میتوانعقیده دار،  را شیوهاین   - برسد

scepticism  -   تخریب  کاردر   هر راهی ازو   ، کردهپایه هر دانشی را  سست ،  برای جهالت علمی و تکنیکی است اصلیکه 
بدنبال کشف نقاط اسائه ادراک است هنگامیکه   .رد خود دایقین را هدف   تشکیکیچون روش   . میباشد اشاعتبار و استحکام 

قانونگذاران   اویدر دع تحیر قضات  خاطرب  یکهوقت دقیقا  مانند با صداقت و تبحر دنبال میشود ، توسط هر دو طرف مرافعه 
مناقضتی که برای معرفت محدود ما    . میافتند به تالش   یشنقایص و ابهامات قوانین خو رابطه بادر   برای  درس گرفتن عاقل 

  که در حزر مجرد استدالل ،  . شده ب آنها مسبکه   1 تقنینیآن  برای است  کحبهترین م د مینمایان خود را در تنفیذ قوانین
به  ]   شتعیین اصول برایکه میبایست  میرسد   2 آگاهی از عواملی  بسهولت متوجه خطای خود نمیشود ، در اینجا به بیداری

  [ .ند آورده شوحساب 

گرچه در کلیه عرصه های دیگر تفحص ، شاید ،  .  میباشد ضروری  تشکیکیاست که این روش  اما فقط برای فلسفه متخطی
  استتارو  مخفی   نمیتواند  نادرستیهیچ بیان   در ریاضیات . در این عرصه چنین نیست  لیکن  صرفنظر کرد ، بتوان از آن

در فلسفه تجریبی  .  صورت پذیرند   نمبیّ همواره تحت هدایت بدیهه بحت و توسط ترکیبی همواره  ستبراهین میبای چون ،  شود
 غایی بسادگی قابل رفع نیست ؛ و وسائط  هر اسائه ادراکی  همواره میتواند مفید باشد ؛  هر چند ، راستیب  تردید بخاطرتعویق 
اصول   همه هم میتواندفلسفه اخالقی ، .  ند بدست آی از تجربه نهایتا  میبایست   زود ،چه دیر پیدا شوند و چه  ،  ر حکماصدا
ممکن هستند ؛  یتجربیات  قلالا، در آنچه که ارائه کند   غیر انتزاعی بشکل  ، شانهمراه عواقب عملی  ،بدون استثناء را   یشخو
 را دارند داشتن بصیرت ادعایکه   ت متخطیمؤکدااما در مورد   .میشود  پرهیزاسائه ادراک ناشی از تجرید بدین ترتیب از و 

ترکیب مجرد آنها هرگز نمیتواند در یک بدیهه   .میباشد  وضع کامال  متفاوت است  ای عرصه هرگونه تجربه در آنچه که ورای
برای بنابراین  . د شوف کشو چنان ساخته شده اند که خطای در آنها هرگز نمیتواند توسط هیچ تجربه ای   پیشاتجربی داده شود ،
اما برای اجرای موفقیت آمیز   . شگوناگون احکام بین د مگر تالش برای ایجاد توافق دروجود ندارنی آزمواستدالل متخطی هیچ 

شروع  ستمیبایاکنون   .د کررها   آزاد و بدون قید   درون آن میافتند یکدیگرکه با را  آن تعارضیمیبایست ابتدا  ن آزمواین 
     a.  کارزمینه اینکنیم به چیدن 

 

 First  Conflict  of  The  Transcendental  Ideas      تعارض اول  افکار متخطی

 

 Thesis    [1 ]      طریحه

 .ست امحدود  نیز  مکان در رابطه بادارد ،   و   ی  در زماندنیا شروع

 Antithesis    [1 ]     طریحه  نقیض

 .زمان و مکان   است از هر دو نظر تناهیندارد ؛  نام  و هیچ حدی در مکان  دنیا هیچ شروعی ،
 

 [ 1]     طریحهاثبات  

 ای زنجیره  و در دنیا ،  شدهی سپر ییتزلتا هر لحظه مورد نظر ا  اگر فرض کنیم که دنیا هیچ شروعی در زمان ندارد ،  آنگاه
مبتنی بر این واقعیت است که هرگز بودن یک زنجیره  تناهیاما نام. ه است گردید  نیست  از وضعیتهای متوالی چیزهاتناهی نام

از است که  غیرممکن تناهینام  ییکه برای یک زنجیره دنیا میرسیمنتیجه به این  لذا  . دکامل شوات متوالی ترکیب توسط نمیتواند
  .اثبات بود  خواهاناین اولین نکته   . دنیابرای وجود   است الزم یشروعی برای دنیا  شرط  نتیجتا  و اینکه   ه باشد ،رفت بین

 

a        یآیندممناقضات بدنبال یکدیگر بر حسب ترتیب فوق الذکر افکار متخطی  [ P.  390 / 190 ]  .    [پایان زیر نویس a   ] 

                                                           
1
 [der  Nomothetik  . ] 

2
 [Momente  . ] 
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از چیزهای   است داده شده حدود، یعنی ، که دنیا  یک کل نامفرض کنیم  خالف آنرا بازهمدر مورد نکته دوم ، اجازه دهید که 
به تفکر  یشترکیب اجزا توسطتنها میتواند  ، درون محدوده ای  شده نداده   aدر بدیهه   مقدار که یک اما بزرگی  .  همزیست

بنابراین ،   . b  واحد رواحد ب  کررم فزودنا  از راهتکمیل میشود  که   ترکیبیک  توسطتنها  مقداریبیاید ،  و تمامیت چنین 
میبایست  حدوداجزای یک دنیای نام متوالیترکیب   که همه مکان را پر میکند ،  بصورت یک کل  ، دنیا به تفکر آوردنبرای 
چنین  . یک زمان نامتناهی را منقضی دانست   برای برشماری همه چیزهای همزیست ستبحساب بیاید ، یعنی ، میبایل شده تکمی

 د ، بیایبحساب   داده شدهنامحدود  از چیزهای واقعی  نمیتواند  یک کل   بنابراین  یک مجموعه  .است  غیرممکن چیزی ، اما ،
محصور است  در   بلکه  نامحدود نبوده ،  از نظر وسعت در مکان ،  دنیا ، بنابراین ، .  داده شدهبطور همزمان  نه  و نتیجتا  
    .این بود نکته دوم مجادله .  حدود 

 

 [ 1]     طریحه نقیض اثبات  

که ماقبل خود یک زمان دارد که آن چیز  یک وجود است   شروع از آنجاییکه. فرض کنیم که یک شروعی دارد  برعکس بیایید
دن رسیاما بوجود   .خالی  ی، یعنی ، زمان نبود در آن زمانآن چیز که  داشتیک زمانی وجود می ستپس میبای  ، بودهدر آن ن

     وجهدارای   هیچ چیزی در یک زمان خالی ممکن نیست ، چون هیچ بخشی از چنین زمانی ، در قیاس با هر بخش دیگر ،
و   شودمیکه آن چیز خود بخود پیدا  کنیم فرض و این صادق است چه وجود ؛   نابرای   بلکه   نیستبرای وجود  یمشخصه ا

میتوانند شروع شوند ؛  اما  دنیا خود نمیتواند شروعی داشته باشد ،  یتشعبدر دنیا ، براستی ، زنجیره های م . چه به علتی دیگر 
 .است   متناهینا   هسپری شد و بنابراین از نظر زمان

و محدود  است  متناهی  که دنیا از نظر مکان آغاز کنیم ، یعنی ،  اشخالف  نمودن اجاز بدهید با فرض در رابطه با نکته دوم ، 
بلکه   مربوط میشوند یکدیگربنابراین چیزها نه تنها در مکان به   .دارد  قرار  میباشدخالی که نا محدود  یمکان وننتیجتا  در، و 

  هیچبدون و بنابراین  وجود ندارد ،   اما چون دنیا یک کل مطلق است که ورای آن هیچ مشعری برای بدیهه.   همبه مکان 
 محدود  هنتیجدر و  اما چنین رابطه ای ،   .و هیچ مشعری   آن  بین رابطه دنیا با مکان خالی رابطه ای خواهد شد   مالزمتی ،

نامتناهی    وسعت  از نظر ،  که یعنی  محدود باشد ؛  دنیا نمیتواند در مکان  بنابراین ،   . دنیا با مکان خالی ، هیچ است  شدن
 c.  است 

 

 تآمل  در مناقضت اول

 [ 1]     طریحهدر  

توجیه کننده  وکیلآن   روشبه   مجستنتوسل یعنی اینکه ،   .بدنبال بکارگیری سفسطه نبوده ام   متعارض اظهاراتدر بیان این 
تا  ،  میدهد را شده بد فهمیدهبه یک قانون  استناداجازه  براحتیکه   -بهره بگیرد  یشمخالف خو غفلتد از دارکه تالش   گناه

     فوق براهینهر کدام از . بیابد  آنابطال  راهاز  را  ادعاهای ناصحیح خویش به کرسی نشاندن  تی برایفرصشاید بتواند 
 نادرست  استنتاجات  که  از فرصت هاییاز سوی هیچیک از طرفین  نشأت میگیرند ، و   هناقشبطور طبیعی از موضوع مورد م

 .است نشده ه گرفتبهره ای   در اختیار میگذارند  جزمیان

  

a      برای  اما  است صوردر حدودی مح  که گرچه  چنان باشد کهبه بدیهه بیاید وقتی میتواند بصورت یک کل  معّین یک مقدار نا
، با قطع  خود  چون حدود.   یشاجزا ترکیب متوالی  یم ، یعنی ، احتیاج به شته باشاحتیاج به اندازه گیری ندا اشایجاد تمامیت 

 [   a پایان زیر نویس]    .میکنند  معّین  اکمال آنرا  ،  ادامه بیشتر هر چیز

b       را از   نمیتوان مفهوم  چون ، از آنجاییکه اجزای آن است ؛   ترکیب کامل شده  مناب مفهوم تمامیت در اینجا خیلی ساده
در فکر ،   اقلالکه ،   فقط میتوان آنرا از راه  ترکیب اجزاء  -است  غیرممکنچیزی که در این مورد   -بدیهه کل بدست آورد 

 [   b پایان زیر نویس] .    فهمید   به اکمال  برای نامتناهی  رسیده است ،

c       مکان ، بصورت . مشعری واقعی نیست که بتواند خارجا  به بدیهه بیاید ( . بدیهه قالبی ) مکان صرفا  قالب بدیهه خارجی است
 اشکه بدیهه ای تجریبی در تطابق با قالب   یا بعبارت بهتر ،  کند ،( اشغال یا محدود ) که بتواند آنرا معّین  یمقدم بر هر چیز

تا جاییکه آنها یا بطور مستقل وجود داشته باشند یا   بدهد ، تحت نام مکان مطلق ، هیچ نیست مگر امکان صرف مظاهر خارجی ،
( از ادراک حسی و بدیهه تهی ) از مظاهر و مکان   تألیفی بنابراین ، بدیهه تجریبی ، . بتوانند به مظاهر معّین اضافه شوند 

اگر سعی  . آنها در یک بدیهه واحد بهم متصلند همچون ماده و قالب بدیهه   ر یک ترکیب نیست ؛یکی مالزم دیگری د  .نیست 
آنگاه همه گونه تعّینات تهی از بدیهه   مکان بیرون همه مظاهر ،  کنیم یکی از این دو عامل را بیرون دیگری قرار بدهیم ،

دنیا با ( یا سکون ) تعّینی از رابطه حرکت   بطور مثال ،  .نیستد   که دیگر ادراکات حسی ممکن  پیدا خواهند شد ؛ خارجی
       .تنها میشود  مسندی  برای یک  فقره تفکری  صرف  لذاو   مکان خالی نامحدود  تعّینی خواهد گردید  که هرگز فهمیده نشده ،

 [   cنویس زیر پایان] 
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از نامتناهی بودن  یک مقدار  معیوب  یاز مفهوم با شروع   به استقرار طریحه  بروش معمول  جزمیان ،  میتوانستم تظاهر کنم
  داده شدهتکرار واحدهای  از راه   که مقداری بزرگتر از آن ، است تناهی نام  میتوانستم بگویم که یک مقدار آنگاه  . داده شده
ن بدامیتوان   یک یا چند واحد دیگر  هنوزچون همواره  اما هیچ تکراری بیشترین نیست ،   .ناممکن باشد   در آن ،  موجود
شده  و  یا از نظر زنجیره های منقضی  حدود نام)  حدود، و بنابراین یک دنیای نام داده شده تناهینتیجتا  یک مقدار نام  .د افزو

میتوانست در پیش   که اثبات من این مسیری است .  باشد  حدوداز هر دو نظر م دمیبای آن  ناممکن است ؛( از نظر وسعت 
بزرگ است   به چه اندازهنشان نمیدهد   .اما مفهوم فوق برای آنچه که منظور ما از یک کل نامتناهی است کفایت ندارد .  بگیرد 

ه  در رابطه  با آن  از هر عددی آن  تنها ارتباطش را با هر واحد مناسبی  ک بکمک  .،  و نتیجتا  مفهوم یک حداکثر نیست 
یا   شود بزرگتر  یا کوچکتر ، نامتناهی هم میتواند  باشد بر حسب اینکه آن واحد بزرگتر  . میآوریم به تفکر  شودبزرگتر 
مقدار مطلق   . ، همواره همان خواهد ماند  داده شدهنامتناهی بودن ، اما ، چون تنها مبتنی است بر رابطه با واحد .   کوچکتر

 .مفهوم فوق ربطی به آن ندارد  در واقع ،  برای کل ، نتیجتا  ، از این راه دانسته نخواهد شد ؛ 

هرگز   اندازهیک   پیمایش برای  که ترکیب متوالی الزم  واحدها برای نامتناهی بودن چنین است ،   مفهوم متخطی حقیقی
یک لحظه  تا    که  ازلیتی از وضعیت های متوالی واقعی  نتیجه گرفته میشود با اطمینان کامل   بنابراین   a. کامل شود  نمیتواند
 .داشته باشد   یک شروع  ستمیبای  دنیا  بنابراین  منقضی شده باشد ،  و آنکهنمیتواند ( حال )  داده شده

دنیایی  که از  تشعبزیرا   بروز نمیکند ، منقضی  همو  باشد نامتناهیهم که   ای زنجیرهدخیل در معضل   طریحهدر بخش دوم 
و همزمان   ی را به تفکر آوردهتشعباما اگر بخواهیم تمامیت چنین .  بصورت همزیست وجود دارد  است  حدودنظر وسعت نام

حساب کنیم که در این میباید روی مفهومی آنگاه  توسل بجوییم ،  آنرا تمامیتی در بدیهه میسازند  خودشان به حدودی که   نتوانیم
 نشان  ترکیب متوالی اجزاء توسط  امکان یک کل را   ستبلکه میبای  اجزاء پیش برود ، معین تشعب سویمورد نمیتواند از کل ب

 چهو   چه پیش از ترکیب تمامیتی را   نمیتوان د ، بسازرا   میباید یک زنجیره هرگز کامل نشدنی اما چون این ترکیب . د ده
و چون   .است از اجزاء  ترکیب کامل شده یک   چون مفهوم تمامیت  در این مورد خود مناب  . آوردبه تفکر   ترکیب بکمک

  . میگردد  غیرممکنهم  اشمفهوم  ، میباشد  غیرممکناین اکمال 

 

 [ 1]     طریحه نقیض در  

یک زمان   فرض خالف ، طبقبر   بر این واقعیت استوار است که ،  و کل دنیا ،  داده شده  اثبات نامتناهی بودن زنجیره دنیایی
  این حجت توسط  از این نتیجه فرارکه تالش هایی برای  ممن آگاه . و یک مکان تهی ، میبایست حدود دنیا را تشکیل بدهند   تهی

غیرممکن نمودن فرض یک زمان مطلق بدون  ، ممکن است کامال   یک حد برای دنیا در زمان و مکانمیگوید که  بعمل آمده اند
فالسفه مکتب   عقیده  ، که تعالیمبا بخش دوم این   .ورای دنیای حقیقی   یا یک مکان مطلق با وسعتی  پیش از شروع دنیا ،
ها بلکه قالب خود آن  مالزمی برای مظاهر نیست ،  مکان صرفا  قالب بدیهه خارجی است ؛ . هستم  راضیالیبنیتز است ، کامال  

چیزی مطلق بحساب آورده شود  بتنهایینمیتواند  ،  است بلکه تنها قالب مشعرات ممکن  و چون مکان بنابراین مشعر نبوده. است 
ممکن  و روابط همه مسندات توسط آنها میکنند ، یعنی ،  معّین چیزها بمنزله مظاهر ، مکان را . میکند معّین که وجود چیزها را 

در ذات ، چیزی واقعی  بودن قائم بذات  دید از،  ضمنا  مکان ،  . به واقعیت تعلق دارد میکنند که این یا آن چیز خاص  معّین  اش
  bو چه خالی ،  چه اشباع   مکان ، در نتیجه ،.  کند  معّین و بنابراین ، نمیتواند مقدار یا شکل چیزهای واقعی را   نیست ؛ خویش

همین قضیه برای زمان   .اما مظاهر نمیتوانند با مکانی خالی در بیرون خود محدود گردند   میتواند توسط مظاهر محدود شود ،
زمان خالی  و  مکان خالی خارج از دنیا   1 ، وجوداما با همه اینها ، باز هم نمیتوان انکار کرد که این دو  نا . هم صحت دارد 

  .فرض کنیم   در مکان و زمان اگر که بخواهیم حدی برای دنیا   ندشومیبایست مفروض   پیش از آن ،

فرض که اگر دنیا حدودی در زمان و مکان دارد این از اجبار  )اجتناب از پی آمد  فوق  برایرا ما  ی که ادعا دارد اسلوب حجت
مبتنی کند قادر (  کند که در آن قرار است چیزهای واقعی وجود داشته باشند  معّین نامتناهی میبایست آن مقداری را  پوچ، آنگاه 
  هیچ شرط دیگری مطلقا   وجودی عام  که دنیای حسی ؛    بجای  یک دنیای ذکائی که از آن هیچ نمیدانیم  مخفیانه نشاندن است بر

 

a       که مفهوم ریاضی نامتناهی   -است  که از هر عددی بزرگتر میباشد ( از واحد های معّین ) اندازه بنابراین حاوی کمیتی این
 [   a نویس زیر پایان] . است 

b       ، آشکار خواهد شد  که آنچه ما میخواهیم اینجا بگوییم  این است که  مکان خالی ،  تا جاییکه  توسط مظاهر محدود  باشد
میتواند ، در صورتیکه موضوعیتی داشته باشند ،  لذاو   یعنی ، مکان خالی در درون دنیا ، الاقل ناقض اصول متخطی نیست

 [   b نویس زیر پایان] .  نیست   شاناما ، این به معنای تأیید امکان .  پذیرفته گردد 

 

                                                           
1
 [Undinge  . ] 
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؛  و مرزهای  کل دنیا   بجای  حدود  ( وجودی مسبوق به  یک زمان  عدم  وجود ) الزمه اش نیست  بجای  شروع نخست 
و   mundus  phaenomenonاما در اینجا ما فقط میپردازیم  به  پدیده دنیا  .  بنابراین  خالصی از زمان و مکان   -وسعت 

اگر دنیای .  یب  خود وجود آن دنیا  شروط  فوق الذکر شعور حسی  را  نادیده  گرفت مقدارش ،  و در نتیجه  نمیتوان  بدون تخر
اگر آن پوچ ، و نتیجتا  مکان بطور عام  بعنوان .  آنگاه میبایست لزوما  در پوچ نامتناهی  قرار داشته باشد   حسی محدود است ،

این دنیا تمام آن چیزی است که در  . حسی ناپدید میگردد تمام دنیای   کنار گذاشته شود ،  شرط پیشاتجربی امکان مظاهر ،
چیزی نیست  مگر مفهوم عام  یک  دنیا بطور عام ،  که در    mundus  intelligibilisدنیای ذکائی .  است   داده شدهمعضل ما  

بتوان هیچ  حکم  ترکیبی ،  چه ممکن نیست که   بنابراین ، ،  اشو در حق   نادیده گرفته شده اند ،  اشآن  کلیه شروط بدیهه 
 .د کرایجابی  و  چه  سلبی ،  صادر 

 

 

 

 Second  Conflict  of  The  Transcendental  Ideasافکار متخطی        دومتعارض 

 

 Thesis    [2 ]      طریحه

  ، و هیچ چیز هیچ کجا  وجود ندارد  شده است ، ساخته  بسیط  در دنیا  از اجزاء  یهر جوهر مرکب
 . مرکب از بسیط  یا   مگر بسیط 

 Antithesis    [2 ]      طریحه نقیض 

وجود   هیچ چیز بسیطی دنیا   یو در هیچ کجا نشده ،  ساختههیچ چیز مرکبی در دنیا از اجزاء بسیط 
 .ندارد 

 

 [ 2]     طریحهاثبات  

هیچ جزء آنگاه شوند ،  زدودهاگر همه مرکب ها از تفکر حال .  نشده اند  ساخته  فرض کنیم که جوهرهای مرکب از اجزاء بسیط
 در نتیجهو   ، باقی نخواهد ماند ، ی، یعنی ، مطلقا  هیچ چیز هم هیچ جزء بسیطی( ریم نمیپذیچون اجزاء بسیط را ) و  مرکبی ، 

ن میبایست چیزی زدودپس از  یا   ن همه مرکب ها از تفکر ناممکن استزدود  یا بنابراین ،  .  شدنخواهد  داده هم هیچ جوهری
 کهترکیب ، وقتی د ؛ نمیشومرکب از جوهرها ساخته  در وضعیت اول  . باقی بماند که بدون ترکیب وجود دارد ، یعنی ، بسیط 

 بذاتقائم   یموجودات  صورتب  همچنان  میباید آنها  مستقل از آن که اتفاقی  تنها است ای رابطه در مورد جوهرها اعمال شود ، 
در دنیا   که  یک مرکب از جوهرها برجا میماند ،   ولیهتنها فرض ا  این در تناقض با فرض ما است ، از آنجاییکه . باقی بمانند 

 .شده است  ساخته   از اجزاء بسیط

 که مرکب د ؛ نتیجه این میشود که ، بعنوان یک پی آمد بالفصل ، چیزها در دنیا همگی ، بدون استثناء ، موجودات بسیط هستن
کنیم   جزا م این جوهرهای بنیادی را   گرچه هرگز نمیتوانیم  و اینکه برای این موجودات است ؛  خارجی یصرفا  وضعیت بودن

به   هر ترکیبی  صلیا  مشموالت همچون آنها را   میبایست  استدالل لیکن یم ، بیرون بیاور تا آنها را از این وضعیت مرکب 
      . پیش از هر ترکیبی   موجودات بسیط ، همچون ،  لذا، و  تفکر بیاورد

 

 [ 2]     طریحه نقیض اثبات  

هر ترکیبی  لذاو   چون هر رابطه خارجی ،  .بسیط ساخته شده است از اجزاء ( جوهر   بعنوان) فرض کنید که یک چیز مرکب 
ساخته شده باشد که در مرکبی که آنرا اشغال  بخشهایک مکان میبایست از آن تعداد   ، میشوداز جوهرها ، تنها در مکان ممکن 

 بنابراین هر جزئی از مرکب میبایست.  مکان ، اما ، از اجزاء بسیط ساخته نشده است ، بلکه از مکان ها  . میکند وجود دارند 
اما . یک مکان را اشغال میکند   بسیط بنابراین   .ستند بسیط ه   اجزاء مطلقا  نخست هر مرکبی لیکن  .یک مکان را اشغال کند 

ی از عوامل تشکیل دهنده است که نسبت به یکدیگر تشعبرا اشغال میکند ، در خود حاوی  یکه مکان ، هر چیز واقعی ،  چون
نمیتوانند  حوادث ، در غیاب جوهر ، زیرا) از حوادث ساخته نشده   و چون یک مرکب واقعی د ؛ انمرکب  لذاند ، و هستخارجی 

که ناقض   -از جوهرها  یمرکب  میشودبسیط   د کهخواهد شنتیجه این  ، بلکه از جوهرها   (در خارج یکدیگر وجود داشته باشند 
  . است  یشخو
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که وجود مطلقا   ،د بگویمیخواهد این را تنها   هیچ چیز بسیطی  وجود ندارد ،  در دنیا طریحه ، که در هیچ کجا  نقیضحکم دوم 
 بنابراین صرفا    و اینکه مطلقا  بسیط ؛ خارجی و چه  داخلی چه  ثابت کرد ،  توسط هیچ تجربه یا ادراک حسی را نمیتوان بسیط

، هیچ  باشدنشان داد ،  و آنچه که  بدون مشعر   را هرگز نمیتوان در هیچ تجربه ممکنیاش واقعیت عینی  فکر است ،  کی
یافت   این فکر متخطی  برای  در تجربه  بتواند یمشعر یم که ناگر ما فرض ک چون  .مظاهر ندارد   1کاربردی برای توضیح 

و   که نسبت به یکدیگر خارجی بوده  یستی نتشعبم[ عوامل ] هیچ دارای که   بدیهه تجریبی چنین مشعری میباید آن باشد  شود ،
یک  بدیهه  گونه  مهآنرا در ه  نمیتوان عدم امکان مطلق  یتشعباما چون از عدم آگاهی از چنین . در وحدتی ادغام شده باشند 

چنین   که خواهد شدنتیجه این  ،  دشوثابت نمیتواند بسیط بودن مطلق هرگز   ؛ و چون بدون چنین برهانی گرفتمشعر نتیجه 
داده   در هیچ تجربه ممکنی هرگز نمیتواند  یک مشعر مطلقا  بسیط   .د فهمیده شو  نمیتواند از هیچ ادراک حسی  بسیط بودنی

که هیچ بسیطی  استین انتیجه  باشد ،  جمع کل همه تجربیات ممکن حاصل  میبایست  و چون منظور از دنیای حس   .شود 
  . هرگز در آن یافت نخواهد شد 

 بدیههحدود از   بسیط را تنها  در حالیکه حکم اول. کاربردی بسیار وسیعتر از حکم اول دارد  طریحه  یضنقاین حکم دوم از 
مفهوم   به  ارجاع  با  این حکم دوم که نگردید ممکن  نتیجتا    . میکنداخراج   دومی آنرا از کل طبیعت  د ،بیرون میگذارمرکب 

  .  بطور عام   ممکن ای تجربه با   اشرابطه  به  ارجاعبا  تنها  بلکه  ، دشوثابت  ( از مرکب ) بدیهه خارجی  معّین یک مشعر 

 

 تآمل  در مناقضت دوم

 [ 2]     طریحهدر  

که مرکب   یک کل جوهریبه   تنها  ماشاره دارصحبت میکنم ،  ساخته شده  که لزوما  از اجزاء بسیط   هنگامی که از یک کل
متقابل  یبه اتصال ، ( اقل در تفکر ال) بطور مجزا  که ،  تشعباتفاقی  تجمعآن به یعنی ، ، "  مرکب "کلمه  مؤکدبه معنای است 

 یشزیرا اجزا  نامید ،  یک کل  یک مرکب  بلکه نه  بایدمی بدرستی را مکان  .یک وحدت را میسازد  از آن راه آورده شده ، و 
اما این تنها   . واقعیتنامید ، اما نه یک  مرکب کمال  یک  راستی بمیتوان آنرا   .نه کل توسط اجزاء   تنها در کل ممکن هستند ،

اگر همه   ،( نه حتی از اتفاقات واقعی و ) نیست   متشکل از جوهرها  مرکبی زیرا مکان   .صرف است   ذهنی تظرافیک 
  یک مکانبرای   است  حد  تنها چون یک نقطه  . جدا کنیم ، هیچ چیز باقی نمیماند ، حتی نقطه   مرکب بودن ها را از آن

وضعیت یک  آنچه که به   .نیستند   ، بنابراین ، متشکل از اجزاء بسیطمکان و زمان   .و همینطور برای یک مرکب   ممکن ،
  از راه  تغییر ی ازمعّیندرجه  یعنی ،    نیست ؛  ، مثال  تغییر ، متشکل از بسیط باشدداشته مقداری  هرچندجوهر تعلق دارد ، 

  قائم بذاتتنها در مورد چیزهای   بسیط   به  از مرکب  استنتاج ما  .حاصل نمیشود   بهم پیوستن تعدادی از تغییرات بسیط
 بواقعچیز  بمنزله اجزاء متشکله   لزوم بسیط ،  برهان  بنابراین  .نیستند   قائم بذات [ یک چیز  ]وضعیت  اتفاقات  .صادق است 

و بدون قیودی محدود   یافتهبیش از اندازه وسعت   کهاگر  ، ( و همراه آن کل طریحه ) د ساقط  شوبراحتی میتواند   مرکب ،
  . افتاده استاتفاق   ا  کرار که   یعمل  -  در مورد هر چیز مرکب بکار گرفته شود  کننده

به بسیط ،  است  که دومی قابل تجزیه  -صحبت میکنم  باشد  داده شدهما  در مرکب ولز که جایی تا  بعالوه در اینجا فقط از بسیط
 که  میباید تنها اشاره کند به بسیط  دقیقا   آنطور که توسط الیبنیتز بکار برده شد ،   monas حدو    کلمه.   اشبمنزله اجزاء متشکله 

   بهتر است  این دومی . ی از مرکب عنصربه  و نه  ، (  خودآگاهیمثال   در ) است  داده شدهبالواسطه  جوهر بسیط بمنزله 
بمنزله عناصر   تنها   بسیط هایجوهر[ وجود ] بدنبال اثبات  چون   2. نامیده شود     atomus (اتم [ ) غیر قابل تقسیم ]   ذّره

برای  که   است چون این کلمه  مدتها اما  . بنامم   متخطی ذّریرا ،   دوم تمناقض  3  طریحه  میتوانمپس   در مرکب هستم ،
 نتیجتا     است ، مفاهیم تجریبی متضمن لذاو  ه ، منظور گردید  ( moleculae) مظاهر جسمی   خاص از توضیح ینوع  اشاره به

    .نامیده شود    monadology  حداصل تجادلی علم الو    ترهب اقتضایبا   طریحه میتواندآن 

  

  [ 2]     طریحه نقیض در  

  monadists  حدیونو    اعتراضات از جانببحتا  ریاضی است ،  اشماده ، که برهان  قابلیت تقسیم نامتناهی بر علیه تعالیم 
براهین   هر چقدر هم چون . د نقرار میده  در معرض سوء ظنبالفاصله حدیون را این اعتراضات ، اما ،  و  .  ه اند برخاست
 بواقع  در حالیکه مکان ند ، میکنف ناعترا  هستندمکان  سرشت فهم مبتنی بر   براهینن ای  به اینکهآنها باشند ،  روشنریاضی 
،  که قابل  میآورندی  بحساب اختیار و  از مفاهیم انتزاعی یرا صرفا  استنتاجاتن براهین ایآنها   .است   بی امکان مادهقالشرط 

 مکان  دیهه اصلیآنچه که در ب  را متفاوت با  چطور میتوان نوع دیگری از بدیهه . نیستند   در مورد چیزهای واقعی بکارگیری
در صورت پر ند مستقیما  در مورد آنچه که تنها قادر نیست  ات پیشاتجربی مکانتعّین گونه است کهو چ  د ،کراختراع داده میشود 

عالوه بر نقطه   میبایست م ، آنگاهبدهیبه آنها گوش اگر قرار بود که !  کاربرد داشته باشند  یتقابل گردد میممکن مکان  کردن

                                                           
1
 [Exposition . ] 

2
 [den  Atomus .  This use  of the  term  as  a  masculine  is  peculiar  to  Kant  . ] 

3
 [Reading ,  with  Mellin  and  Valentiner ,  These   for  Antithese . ] 
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با   آنهمو  نقاط فیزیکی را نیز بسیط  بدانیم ،   یک مکان است ،  حد بلکه  جزءبسیط بودن ، نه یک   علیرغمریاضی ، که ، 
 عددترد کردنهای م دون  تکرارب  .پر کنند  یشصرف خو تجمعاجزاء مکان ،  آن را با  بمنزله،  که قادرند  این وجه تمایز  داشتن
  برای  کنار زدن  مفاهیم خالصا  حزریبا   سفسطه آمیز بازی از راه   سازیدلیل   بیفایده بودن تالش  -این سخافت   و قاطع

ن ایند ، برای کمی حیلتریاضیات  ابفلسفه   تنها یک نکته را نشان میدهم ، که وقتی اینجا  -ریاضیات  روشنصحت مبرهن و 
اینجا کافی نیست که برای مفهوم بحت مرکب  . شان  ما در این بحث فقط با مظاهر کار داریم  و شروط  است که فراموش میکند

       بدیهه مرکب  برای بدیهه ای است از بسیط   آنچه که میباید یافت  پیدا کنیم ؛  مفهوم بسیط را که توسط ادراک شکل گرفته 
گرچه میتواند صحیح باشد  . است  غیرممکندر مشعرات حس ها ، این کامال   لذاو   قوانین شعور حسی ، بر طبقاما ( .  ماده ) 

ابتدا ، میبایست ، پیش از هر ترکیبی از آن ،  میآیدبه تفکر  صرف   بحتاز جوهرها ، توسط ادراک  متشکلکه وقتی یک کل ، 
بدیهه تجریبی در مکان ، با خود آن  عنوانکه ب ،  یستدق ناص حد و    جوهری  پدیده  بسیط را داشته باشیم ، این برای
،  حدیونو  .  زیرا هیچ جزئی از مکان بسیط نیست   بسیط نیست ، هیچ جزئی از آن که   خصوصیت الزمی را حمل میکند

و در ،  (اجسام ) برای امکان مشعرات بدیهه خارجی  یبعنوان شرط  با رد  قبول مکان  براستی ، بقدر کافی زیرک بوده اند که
 یک مفهوم  اما  تنها  . بجویندمفری از این معضل   ، شرط امکان مکان عنواندینامیکال جوهرها ب  عوض اتخاذ اینها  و رابطه

این  .بمنزله شرط امکان همه مظاهر خارجی هستند   مکان متضمنآنها لزوما   در ذات خویشو  اجسام بمنزله مظاهر داریم ؛  از
 حدیون و    حجت.  به آن پرداخته شده است   و قبال  بقدر کافی در علم الجمال متخطی ،  بودهده فایطفره از موضوع  بنابراین بی

     .بودند می  اجسام  چیزهایی مستقل  که  یافتمی اعتباربراستی موقعی 

شبه  ادعاهای همه نبیبتنهایی از که    دهقد علم کرآن یک بیان جزمی در تقابل با که  دارد ،  را ویژگیدوم تجادلی این  مدعای
به افکار متخطی نسبت  فقط  آنچه که   از واقعیت  مشعر تجریبی ،یک در   ، درا برعهده میگیر روشن سند ارائه وظیفه عقالنی
فکر میکند ، در آنجا تکه    "من "  آن  ، مشعر حس داخلی که  گفتهبه این   اشاره دارم  -مطلق جوهر  بساطت ، یعنی ،  میدادیم
 دارم به اینتنها نیاز   ،(  قرار گرفته است مورد توجه کاملفوقا   ) مطلباین  در نظر گرفتنبدون   . مطلقا  بسیط است یجوهر
 مشعر به تفکر بیاید ؛ تنها   بمنزلههر چیزی  (  میآیدپیش "  من " همانطور که  در مناب کامال  برهنه  ) م ، که اگر کناشاره 

.  نیست  عیینتقابل   در چنین منابی  ی و هیچ مرکب بودنیتشعب،  آنگاه هیچ  اشترکیبی از بدیهه تعّین  بدون اضافه کردن هیچ
یافت  جاصرفا  بدیهه های حس داخلی هستند ، هیچ چیز در آن  میآورماین مشعر را به تفکر  بعالوه ، چون مسنداتی که توسط آنها 

طبیعتی چنان آن  خودآگاهی.   واقعی یباشد ، و لذا مرکب بودن  همنسبت به خارجی [ عناصر از ]  عددیت  نمیشود که نشان دهنده
اتی تعّینگرچه قادر به تقسیم  نمیتواند خود را تقسیم کند ،  آن است ،  خود فاکری که تفکر میکند همزمان مشعرچون  که   دارد

نهایتا  ، وقتیکه به این فاکر از بیرون نگاه .  وحدت مطلق است   هر مشعری  یشبا خو رابطهدر  زیرا   ؛ ساکنند است که در آن
به و همواره میباید به آن  نشان دهد ؛   یشدر مظهر خو  مرکب بودن[  نوعی ] میباید  بمنزله مشعری برای بدیهه ،   میشود ،

             .یافت میشود یا خیر    نسبت به همخارجی [ از عناصر ]  عددیت  آیا در آن  اگر که بخواهیم بدانیم  نگریست صورتاین 

 

 

   Transcendental  IdeasThird  Conflict  of  Theافکار متخطی        سومتعارض 

 

 Thesis    [3 ]      طریحه

ق تمشمیتوانند بدون استثناء  مظاهر دنیا   از آن  که  نیست تنها علیتی طابق با قوانین طبیعت معلیت 
 . ناشی از آزادی   علیتی دیگر نیز وجود دارد ،  فرض شود  برای توضیح این مظاهر الزم است  .شوند 

 Antithesis    [ 3]      طریحه نقیض 

 . حادث میشود  تنها در تطابق با قوانین طبیعت  هر چیزی در دنیا وجود ندارد ؛   هیچ آزادی ای

 

 [ 3]     طریحهاثبات  

در اینصورت ، هر چیزی که اتفاق   .بیایید فرض کنیم که هیچ علیتی وجود ندارد مگر آنچه که در تطابق با قوانین طبیعت است 
اما وضعیت پیشین میبایست   . میآیدیک قاعده به دنبال  طبقبر ناگزیر آن  اساسیک وضعیت پیشین است که بر  ستلزمم میافتد

چون اگر همواره وجود میداشت ،  ؛ ( در آن نبوده  قبال    در زمانی که  آمدن به بودن )که اتفاق افتاده است خود چیزی باشد 
علیت علتی که بر اساس آن چیزی . پیدا شده باشد  همینطور ناگهانیتالی آنهم همواره وجود میداشت ، و نمیتوانست میبایست 
است ، که دوباره ، در تطابق با قانون طبیعت ، مستلزم یک وضعیت  اتفاق افتادهخود ، بنابراین ، چیزی است که   میافتداتفاق 

 هر چیزی تنها در تطابق بااگر بنابراین ،  .  قس علی هذاباز پیشین تر ، و  یوضعیت هم، و این  شی برایو علیت  پیشین است
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هرگز نه  در نتیجه و  اولین وجود خواهد داشت ،  هرگز و نه  1همواره یک شروع نسبی آنگاه قوانین طبیعت اتفاق میافتد ، 
که هیچ چیز   اما  قانون طبیعت دقیقا  همین است ، . از دیگری ناشی میشود  هر یککه   آن عللی سمتدر  برای زنجیره   یاکمال

هیچ علیتی ممکن نیست مگر درتطابق  میگوید حکم کهاین .   میافتداتفاق ن  باشدنمعّین بدون علتی که بقدر کافی بطور پیشاتجربی 
این نمیتواند ، تنها نوع  و لذا  ده شود ، بنابراین  ناقض خود است ؛ بر  جامعیت مطلق نامتناهیبه   کههنگامیبا قوانین طبیعت ، 
  . علیت محسوب شود 

توسط  ،  فرض کنیم ، که علت آن خود ، در تطابق با  قوانین الزم  میافتدعلیتی را که بر اساس آن چیزی اتفاق  پس ، میباید 
 زنجیره ای از مظاهر ،   که در آن مطلق علت ،  بالبداهگی، یک  به این معنی که،  باشدشده ن معّین علت دیگری مقدم بر آن ، 

  transcendental  freedom   آزادی متخطی همان این . خود بخود شروع میشود  ،  دپیش میرو طبیعت  ندر تطابق با قوانی  که
  . نمیتواند کامل شود  هرگز   طبیعت ، زنجیره مظاهر در سمت علل [ عادی ]  جریاناست ، که بدون آن ، حتی در 

     

 [ 3]     طریحه نقیض اثبات  

اتفاقات در دنیا میتوانند   فرض کنید که آزادی به معنای متخطی آن وجود دارد ،  بمنزله نوعی خاص از علیت که در تطابق با آن
 پی آمد های  آن وضعیتاز  ای  زنجیره شروع مطلق  لذاو  یک وضعیت ،   ند ، یعنی ، قدرتی برای شروع مطلقشده باشپیدا 
این تعّین  خودبلکه   در این بالبداهگی خواهد داشت ، شروع مطلق خود را  که نه تنها یک زنجیره   آنگاه نتیجه این میشود  ؛ هم

 قدمی وجود نخواهد داشت کهتهیچ م ؛  بودمطلق خواهد  یشروعدارای بالبداهگی برای شروع زنجیره ، یعنی ، خود علیت ، 
وارد عمل وضعیت هنوز   ، مستلزم عمل ی برایاما هر شروع  .شود  معّین   ثابت یاتفاق ، در تطابق با قوانین توسط آن این

ت و عل  مستلزم وضعیتی است که هیچ اتصال  باشد ، هم دینامیکال عمل ، اگر یک شروع اول  و یک شروع علت است ؛  نشده
قانون   در نقطه مقابل بنابراین  آزادی متخطی   .یعنی ، بهیچ شکلی از آن ناشی نمیشود ندارد ،   وضعیت پیشین علت ی با معلول

را   وحدت تجربه هرگونه    داردوجود  علل فعال بین وضعیت های متوالی فرض میکند و نوع اتصالی را که  علیت است ؛ 
 . است   پوچ  فقره تفکرییک   لذاو  نمیتوان آنرا در هیچ تجربه ای یافت ،  . د کنمی غیرممکن

از قوانین ( مستقل ) آزادی . اتفاقات تکوینی باشیم ، میباید بدنبال اتصال و ترتیب [ نه در آزادی ] بنابراین ، تنها در طبیعت ، 
 یدر علیت  بگوییم  قوانین آزادی  که  یمچون مجاز نیست .  هم ت هر قاعده ایقیاداما از   طبیعت بی تردید رهایی از اجبار است ،

قوانین   در تطابق با  اگر آزادی.  جای قوانین طبیعی را میگیرند  با اینکار ، و  داخل شدهطبیعت دیده میشود   جریانکه در 
  کهانطور هم  متفاوتند طبیعت و آزادی متخطی .  با نامی دیگر  بلکه تنها میشد طبیعت   د ، دیگر آزادی نبود ؛یگردیممعّین 
 تر در زنجیره علل ، باالهر چه را ریشه حوادث  یدائمجستجوی  شواروظیفه د بواقع طبیعت   .و بی قانونی هستند  مندی  قانون

را برای تجربه  در   بی نقصاما در عوض  قول یک وحدت .  د میگذار ادراک عهدهبر   مشروط است ،که علیت آنها همیشه 
میدهد ، با   در زنجیره علل یک نقطه استراحت  توهم آزادی ، از سوی دیگر ، به ادراک جستجوگر  . تطابق با قوانین میدهد 

که  و آن قواعدی را  ، اما ، کور است ، این علیت   .میکند  عملکه خود بخود شروع به  بسوی یک علیت نامشروط   اشهدایت 
         .  د میکن طلبا   ممکن میشود   کاملو   منسجم تجربهیک  تنها توسط آنها 

  

 ومستآمل  در مناقضت 

 [ 3]     طریحهدر  

فکر . عمدتا  تجریبی  امری است که  ، نیست عنوانآن   فکر متخطی آزادی بهیچوجه تشکیل دهنده کل محتوای مفهوم علم النفسی
 ، اما ، این برای فلسفه. آن  پذیری نتسابا صحیحمتخطی تنها به معنای بالبداهگی مطلق یک عمل است ، بمنزله زمینه 

از علیت نامشروط  وجود   عانوا اینگونه از  یکهر  قبولبر سر راه   چون مشکالت برطرف نشدنی  واقعی ؛  است یلغزشگاه
، وجه دقیقا   هشرمنده نمودپرداختن به مسئله آزادی اراده ،  امردر استدالل حزری را زیاد  چنینآنچه که همواره این. دارند 

آیا میباید وجود قدرتی برای شروع بالبداهه زنجیره ای از چیزها :  ، صرفا  این است  درستمعضل ، با نگاه   .متخطی آن است 
 ،  نیاز به پاسخ  مورددر این  که  سؤالی نیست میشود چگونه چنین قدرتی ممکن .  یا خیر  پذیرفت یا وضعیت های متوالی  را 

دانش آن با  ست، میبای[ همانطور که تشخیص دادیم ] چون  .  ، داشته باشد رابطه با علیت در تطابق با قوانین طبیعتفراتر از 
که   نیستیم قادر به فهم این کمترین حدی  به  ؛ یممانقانع ب  از پیش فرض شده باشد الزم بوده این نوع دوم علیت   پیشاتجربی که
توسط تجربه  فقط  ستمیبای خاطرو به این   شود ،معّین   وجودی برای دیگری  یک وجود توسطکه  د میگردچگونه ممکن 
ثابت کردیم که تنها تا جایی امکان  از مظاهر ای برای زنجیره را ، بدلیل آزادی ،  یک شروع اولیه وجود لزوم. هدایت شویم 

 میتوانند منتج از قوانین بعدی تالیچون همه وضعیت های  قابل فهم سازد ؛  را برای دنیا ءمبدایک وجود تا  میگرددالزم دارد که 
گرچه نه فهمیده ) ثابت شده است   از آن راه  بالبداهه یک زنجیره در زمان اما چون قدرت شروع. ند دانسته شو خالصا  طبیعی

قادر  ی خویشخود بخودعلیت شروع  دروجود زنجیره های مختلف در جریان دنیا را که که میگردد  هم ، حال مجاز( شده 

                                                           
1
 [subalternen . ] 
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ممانعت به خود اجازه  ستو نمیبای  .یم نسبت دهقدرتی برای عمل بر مبنای آزادی را  داشتن جوهرهای آنها بهبپذیریم ، و   هستند
میتواند یک شروع اولیه  فقط  بخاطر یک سوء برداشت بدهیم ، یعنی که ، چون یک زنجیره حادث  در دنیا نتیجه گیریاز این 

پس هیچ شروع اولیه مطلقی برای یک زنجیره   ، چیزهادیگر از  یبه وضعیت است که همواره در دنیا مسبوق  نسبی داشته باشد ،
، شروعی در زمان نیست   آنچه که ما اینجا در باره آن صحبت میکنیم  چون شروع اولیه مطلق.  در جریان دنیا ممکن نیست 

اثر علل  در ا  لزومنکه  آبدون   اگر ، بطور مثال ،  در این لحظه از صندلی خود برخیزم ، در آزادی کامل ، . بلکه در علیت 
ش الی نامتناهی ، شروع مطلق خویش را ا با همه  پی آمدهای  طبیعی  جدید ، ای باشم ، آنگاه زنجیره گرفتهم به آن یصمتطبیعی 

و عمل  این تصمیم  زیرا .  ، گرچه در رابطه با زمان این حادثه تنها ادامه یک زنجیره قبلی است  شتخواهد دا در این حادثه 
در رابطه با حادث شدن آن ، علل طبیعی   .ه صرف آنها نیستند ادامیک و   ، بودهطبیعی ن خالصا  جزئی از توالی اثرات  من 

از آنها ؛  و نتیجتا  ، در  گرفتن ، اما بدون نشأت میآیدبدنبال آنها  در واقع.   بر آن ندارند مطلقا  تعیین کننده ای  اثرهیچگونه 
  . یده شودنام  برای زنجیره ای از مظاهر   یک شروع اولیه مطلق ست  میبای  رابطه با علیت و نه زمان ،

تأیید میشود  ه فراوانیمتوسل به یک شروع اولیه میشویم ، ب ، بخاطر آزادی ،  که ما در زنجیره علل طبیعی استدالل ،  لزاماین ا
وقتی حوادث کیهانی را توضیح که   ، به استثناء مکتب اپیکوریوس ، خود را مجبور میدیدند ، باستانوقتیکه میبینیم همه فالسفه 

وضعیت ها را آغاز  این زنجیره    و از خود اولین بار که  عامل ،  یک علت آزاد  میدهند ، یک محرک اولیه را فرض کنند ، 
 .تالش نکردند    توسط خود نیروهای طبیعت یک شروع اولیه   قابل فهم نمودن آنها  برای  . د کر

 

 [ 3]     طریحه نقیض در  

برای در برابر حجج  شبه عقالنی که اعتقاد خویش  برای حفظ، ( متخطی حاکمیت طبیعی ) یک طبیعت قادر مطلق  طرفدار
اگر شما ، در رابطه با زمان ، هیچ چیز را .   میآوردبصورت زیر دلیل   ، دشوعنوان میآزادی  برای مخالف کتبمحمایت از 

 دیداز  ریاضی در دنیا نمیپذیرید ، آنگاه دیگر هیچ نیازی نیست ، که در رابطه با علیت ، بدنبال اولین دیداز بعنوان اولین 
 رواندائما    زنجیره برای مطلق یشروع  در نتیجهبرای اختراع یک وضعیت اولیه دنیا ، و  چه حقی دارید. دینامیکی باشید 

در دنیا   جوهرها از آنجاییکه حدود ؟  یحد گذاری برای طبیعت ب باتخیالت خویش   برای یمأوای تهیهاز این راه مظاهر ، و 
هیچ مشکلی برای این فرض وجود ندارد که پس   -وحدت تجربه چنین فرضی را الزم میکند  الاقل  -همیشه وجود داشته اند 

بدنبال یک شروع   بنابراینداشته ، و میهمواره وجود نیز ،  شانتغییر وضعیت های آنان ، یعنی ، زنجیره ای از وضعیت های
تنها  مابقین یک عضو اول که برای آن همه دونامتناهی ، بامکان چنین اشتقاق   .بود باید میناولیه ، چه ریاضی و چه دینامیکی ، 

این معما را در طبیعت رد  پذیرفتن  اما اگر به این خاطر.  ، قابل فهم گردد ممکن بودنش  از نظره هستند ، براستی نمیتواند ، عقب
که فهمشان به همان اندازه سخت  افت ، و نیروهای ترکیبی بنیادی خواهید ی اصیتهامیکنید ، آنگاه خود را مجبور به رد خیلی از خ

، آنگاه  میافتدید که تغییر بواقع اتفاق میشدچون اگر از راه تجربه مطمئن ن  .حتی امکان خود تغییر هم میباید رد شود  .  هستند
 . داز خود بسازی  را  از بودن و نبودن بی پایانیچنین دنباله  بطور پیشاتجربی امکان   یدیدگردهرگز موفق نمی

این قدرت در هر   که شروعی برای اتفاقات در دنیا را تأمین میکند ، اگر یک قدرت متخطی از آزادی مجاز شمرده شود ، حتی 
  حاصل جمع همه بدیهه های ممکن مضاف بر بگوید که گونه فرضی از این هر اتخاذ گرچه ) صورت میباید بیرون دنیا باشد 

اما نسبت دادن چنین قدرتی به ( .  مشعری وجود دارد که در هیچ ادراک حسی ممکن داده نمیشود ، هنوز خیلی جسورانه است 
م  بر الزا چون ، اگر چنین شود ، آن اتصال مابین مظاهر که یکدیگر را با خود جوهرها در دنیا ، هرگز نمیتواند مجاز باشد ؛ 

تجربه از   که توسط آن  حقیقت تجریبی ،برای  معیار  شو همراه  ، مطبیعت مینامیآنرا ما  که  ، میکنندمعّین   جامعطبق قوانین 
بمنزله یک نظام ] طبیعت  برای آزادی ،   چنین قوه یاغی کناردر .  ناپدید خواهند شد  الکلتقریبا  ب  ، میشود تمیز دادهرویا 
طبیعی  جریانمظاهر که در   که قوانین دومی را چنان تغییر خواهد داد   وقفهالتأثیر اولی ب بسختی قابل تصور است ؛ [ مرتب 

        . پراکندگی و   اغتشاشبه   تبدیل خواهند شد   هستند  منسجمخویش منظم  و 

 

 

 rth  Conflict  of  The  Transcendental  IdeasuFoافکار متخطی        چهارمتعارض 

 

 Thesis    [4 ]      طریحه

 .که مطلقا  الزم میباشد  تعلق دارد   وجودیم علت آن ،   و یا  آنء جز  بصورت یا دنیا ،  به

 Antithesis    [4 ]      طریحه نقیض 

 . اشعلت  منزلهوجود دارد ،  و نه در خارج دنیا  ب  هیچ کجا در دنیانه  یک موجود مطلقا  الزم 
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 [ 4]     طریحهاثبات  

چون بدون چنین زنجیره ای حتی مناب یک .  دنیای حسی ، بمنزله حاصل جمع کلیه مظاهر ، حاوی زنجیره ای از تغییرات است 
،   قرار دارد  تحت شرط آن  اما هر تغییری  a. زمان مسلسل ، بمنزله شرطی برای امکان دنیای حسی ، به ما داده نخواهد شد 

 ستلزم در رابطه با وجودش ، م  ،هر مشروطی که داده میشود  با اینحال  .نرا الزم میکند و آ  مقدم بر آن بوده  که در زمان
مطلقا   برای پی آمدی در واقع تغییر  حال که . مطلقا  الزم میباشد  خوداست ، که  نامشروط   تا از شروط  ای زنجیره تکمیل 
چون اگر  . اما این وجود الزم خود به دنیای حسی تعلق دارد .  وجود چیزی مطلقا  الزم میباید تضمین شده باشد پس   ، است الزم

.  بود ، زنجیره تغییرات در دنیا شروع خویش را از علتی الزم میگرفت که خود به دنیای حسی تعلق نداشت میبیرون از آن دنیا 
  بر آن است  در زمان مقدم  توسط آنچه که تنها  یکه شروع یک زنجیره در زمان چون از آنجای. است  غیرممکناین ، اما ، 

      داشتمیهنوز وجود ن زنجیره   که در زمانی باشد  ستزنجیره از تغییرات  میبایشروع یک  ترین شرط باالمیشود ،   معّین 
( .  هنوز وجود ندارد  چیزی که شروع میشود   زمان که در آن  هستآن زمانی  پیش ازکه   استوجودی  شروع   یک چون) 

که  زمان   -  باشند داشته تعلق  به زمانی و نیز مظهری ستو در نتیجه خود علت ، میبای  بنابراین علیت علت الزم تغییرات ،
 دنیای حسی را  که  حاصل جمع همه مظاهر   در نتیجه ، چنین علیتی نمیتواند جدا از آن  . داردن امکا  تنها بعنوان قالب مظهر

  باشد کل زنجیره تغییرات  چه این یک چیز  وجود دارد ،   در خود دنیا بنابراین چیزی مطلقا  الزم .  به تفکر بیاید   تشکیل میدهد
  .و چه جزئی از زنجیره 

 

 [ 4]     طریحه نقیض اثبات  

یا شروعی  . داشت  خواهیمآنگاه دو شق  یا اینکه یک موجود الزم در آن وجود دارد ،   است ، اگر فرض کنیم که دنیا خود الزم
و   یا زنجیره خود بدون هر شروعی بوده ،  ، میباشد بدون علت لذاو  تغییرات وجود دارد که مطلقا  الزم است ، در زنجیره 

شق اول ،  .  میباشد و نامشروط   الزم ، نهایتا  ، بعنوان یک کل ، مطلقا   است  در همه اجزاء خویش گرچه محتمل و مشروط 
    1زیرا وجود یک زنجیره  ، ناقض خویش  دوم   شقو   مظاهر در زمان ؛ کلتعّین   قانون دینامیکی با  در تعارض است   اما ،

  . شمرده شودنمیتواند الزم   ، دنباشالزم ن  بالاستثناء    2 شاعضای تک تکاگر که 

در خارج آن وجود دارد ، آنگاه این علت ، بمنزله عالیترین   مطلقا  الزم برای دنیا یفرض کنیم که علت  از سوی دیگر ،اگر ، 
شروع   خود اما این علت میباید    b.  و زنجیره آنها  را شروع کند  وجود دومی عضو در زنجیره علل تغییرات در دنیا ، میباید 

خود  در نتیجه .  حاصل جمع مظاهر ، یعنی ، به دنیا   و نیز متعلق به بنابراین میباید در زمان باشد ،  اشو علیت به عمل کند ، 
       بیرون دنیا  و نه در دنیا ،   نه  بنابراین . که با فرض ما در تناقض است   - داشتنخواهد قرار آن ، علت ، بیرون از دنیا 

   .وجود ندارد   ، هیچ موجود مطلقا  الزمی( در رابطه علی با آن  هرچند ) 

 

 تآمل  در مناقضت چهارم

 [ 4]  طریحه  در  

آنهاییکه ،  یعنی مگر تکوینی را بکار بگیرم ،   نمیبایست ، در این رابطه ، هیچ حجتی یک وجود الزم برای  اثبات وجود  جهت
به عنوان شرط الزم تمامیت   یاین دوم احتساببا   در مفهوم صعود میکنند ،  مظهر به نامشروط[ عرصه ] از مشروط  در 
از   دیگر یاصل به   استتعلق م   supreme being  فکر صرف وجود متعالی از   این برای اثبات یافتن . مطلق زنجیره 

 .قرار بگیرد   مورد بررسی جداگانه  دو میبای  ، استدالل

بدون   میباید این را که این وجود آیا خود دنیا است  یا چیزی جدا از آن برای اثبات یک وجود الزم ،  برهان تکوینی بحت ، 
 . و در زنجیره مظاهر ادامه نمیدهند   نیاز به اصولی خواهیم داشت که تکوینی نبوده  ر دوم ،ظبرای استقرار ن.  تصمیم بگذارد 

 

a      اما ، در آگاهی   غیرعینیبر آنها ؛  بطور   است رات ، براستی بطور عینی  مقدمزمان ، بمنزله شرط قالبی امکان تغیی ،
 [   a نویس زیر پایان] .  بالفعل ، مناب زمان ، مانند هر چیز دیگر ، تنها  در اتصال با ادراکات حسی  داده میشود 

b       که اشاره دارد به اینکه    زنجیره ای از وضعیت ها را  به دو معنا بکار رفته است ؛  اول بمنزله  فعال ، "  شروع " کلمه
که اشاره دارد  به علیت  که شروع میکند به   هستند ؛  دوم بمنزله منفعل ، اشمیکند  که معلول (  انشاء ) شروع بعنوان علت 
  [   b نویس رزی پایان] .  در اینجا  از اولی  به  دومی  استدالل میکنم  .  در خود علت ( نشأت ) عمل کردن 

                                                           
1
 [Menge . ] 

2
 [Teil . ] 
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و یک اصلی که ما را قادر (  فقط  ادراک   بعنوان مشعرات) چون میباید مفاهیم وجودهای محتمل بطور عام  را بکار بگیریم 
لیکن این متعلق است به یک فلسفه خاطی ؛  و این را هنوز .  خواهد کرد به اتصال اینها ، توسط مفاهیم صرف ، با وجودی الزم 

 .مورد بحث قرار بدهیم در موقعیتی نیستیم  که 

جیره مظاهر و انکفاء  در آن  بر طبق قوانین تجریبی علیت  اگر برهان خود را بصورت تکوینی آغاز کرده ، آنرا بر پایه  زن
به هر .  قرار بدهیم ، آنگاه نمیبایست بعدا  ناگهان از این شکل احتجاج ،  برویم  بسمت چیزی  که عضوی از آن زنجیره نیست 

ره ای که  قرار است  ما را چیز که شرط محسوب شود میباید دقیقا  همانطور بنگریم  که  به رابطه مشروط  با شرطش در زنجی
،  توظیف تجریبی ممکن ادراکو در محدوده   این رابطه حسی است  اگر ،پس ،   . پیشروی بالانقطاع  به شرط متعالی ببردبا 

  تاجاییکه  تنها  لذاو   ، برساند  در تطابق با قوانین شعور حسی تنها  ی ختم  به را   میتواند انکفاء آنگاه شرط متعالی یا علت 
 . د محسوب گردوجود الزم  بنابراین میبایست عالیترین عضو زنجیره تکوینی  .  درتعلق دا  به زنجیره زمانی شخود

را بوجود   ( είς   άλλο  γένος άβασιςτεμ  )  یجنگلاند که چنین  قائل شدهخود این آزادی را  رایبعضی متفکرین ب بااینحال
و  تعیین کننده ،  تجریبا    به علل  را وابستگی آنها  نتیجه گرفتند ، یعنی ،  را شاناحتمال تجریبی   دنیااز تغییرات در . ند بیاور

اما چون نتوانستند در چنین   .درست بود   کارشان  و تا آنجا . بدست آوردند   صعودی از شروط تجریبی ای بدین ترتیب زنجیره
ند روی آوردو  ،  کرده را رها  ناگهان مفهوم تجریبی احتمال  ، یعضوباالترین بیابند ، یا هیچ   زنجیره ای هیچ شروع اولیه ای

 از آنجاییکه . مطلقا  الزم  یبر علت  مبتنی بود اشکه اکمال   به یک زنجیره اکیدا  ذکائی منجر گردید  سپسکه   به مقوله بحت ،
  ، خود میباید دارای شروعی باشد اشعلیت  ، میگفتکه   هم  شرط زمانیآن شرط حسی نبود ، از  گونهبه هیچ  مقیداین علت 
  . میآیدبر   شا حاصلهمانطور که از  است ،   مشروعنا  بکلیی کاراما چنین  . آزاد بود 

اما نمیتوانیم از احتمال   .ممکن است  اشض نقیچنین نامیده میشود که برای این    contingent محتملدر معنای دقیق مقوله ، 
دارد ، و   یتواقع  در زمانی دیگر اشد ، خالف وضعیت کنوقتی چیزی تغییر می.  احتمال ذکائی  بیاوریم   حجتی برای تجریبی 

میباید   برای بدست آوردن چنین نقیضی.  نقیض وضعیت پیشین نیست  این وضعیت حاضر ، اما ،  . در نتیجه ممکن است 
[ واقعیت ] و این هرگز نمیتواند از   باشد ، شمیتوانست در جای شبفهمیم ، که در همان زمانیکه در آن وضعیت قبلی بود ، مخالف

این واقعیت که یک اما از .   ( = non - A )به سکون میرسد   هکه در حرکت بود  ( = A )یک جسم    .نتیجه گرفته شود  تغییر
  A  تا  نتیجو  ممکن است ،   Aنقیض    که نمیتوانیم دلیل بیاوریم   ، میآید  Aبدنبال وضعیت     A  وضعیت مخالف وضعیت

در   میتوانست گردید ،  واقعو در زمانیکه   حرکت ،  که بجای  میبایست نشان داده شود ی ، موضوعبرای اثبات چنین  . محتمل 
ممکن  همانطورو بنابراین   واقعیت داشت ،  آمد  رکتح  که در پیوقتی  سکوناین است که   همه آنچه که میدانیم .  سکون باشد 

ات مخالف ، تعّینتوالی  در نتیجه   .ند ندار ارتباط   با هم بصورت  نقیض  حرکت در یک زمان و سکون در زمان دیگر.  بود 
ما را به وجود یک  قادر نیست لذاو نیست   که در مفاهیم ادراک بحت ارائه شده  نوعآن از   احتمال بهیچوجه   یعنی ، تغییر ،
  یعنی ،  تغییر تنها احتمال تجریبی را ثابت میکند ؛ . د شوفهمیده می  ذکائیبحتا   ثحیدر   آنطور کهد ، رسانوجود الزم ب

آن چنین است   .بخودی خود اتفاق افتاده باشد  نستکه به زمان قبل تعلق دارد ، هرگز نمیتوا  در غیاب علتی وضعیت جدید ، 
طوری باشد بنابراین  ستمیبای  به آن نگاه شود ، حتی اگر از دید مطلقا  الزم  این علت ،   .شرطی که قانون علیت مقرر میدارد 

  .زنجیره مظاهر   به  متعلق باشد ستمیبایو  که در زمان یافت گردد ، 

 

 [ 4]  نقیض  طریحه   در  

با صعود در زنجیره مظاهر آن را خواهیم   که  ما فرض میکنیم وجود یک باالترین علت مطلقا  الزم ،   تصدیق  مشکالت در راه
بنابراین ، این  . د ند که در رابطه با مفاهیم صرف وجود الزم یک چیز بطورعام  پیدا میشونباش آنطورید نیافت ، نمیتوان

لّی زنجیره مربوط باشند به  ستبلکه میبای  نیستند ،   ontological علم الوجودی  مشکالت  شکه برای مظاهر ای از اتصال ع 
 ستمیبای  .به قوانین تجریبی   و ربط پیدا کند ، بودهو نیز باید تکوینی   که خود نامشروط است ،  شرطی مفروض گرددمیباید 

و حجت   ختم نمیشود ، هرگز به یک شرط تجریبی نامشروط ( در دنیای حسی ) انکفاء در زنجیره علل   نشان داده شود که
  مطلق مؤسسیک علت اول و  کردن،  فرض  نشان میدهند تغییراتشانآنطور که   دنیا ،وضعیت های  بودن تکوینی از محتمل

  . زنجیره را  پشتیبانی نمیکند   برای

د ، شوی استنتاج میجذروجود یک موجود  ،  هی که ، در طریحمبنایاز همان .  ه است پیش آمدوضعیتی عجیب   در این مناقض
یک موجود الزم وجود دارد   ابتدا اطمینان یافتیم که.  د ، و با همان قاطعیت گرداستنتاج می هم در نقیض طریحه اشعدم وجود 

که  مشدی مطمئنو حاال  است ؛ ( یعنی ، الزم ) و در نتیجه همچنین نامشروط   زنجیره کل شروط  شامل چون کل زمان منقضی 
که بنابراین همگی ) میگردد  زنجیره کل شروط  شامل   کل زمان منقضیدلیل که ه این و دقیقا  ب وجود ندارد ، هیچ موجود الزمی

که یکدیگر را    زنجیره شروط  تمامیت مطلق  تنها  حجت اول . است  چنین  توضیح آن ( . خود بدون استثناء مشروط هستند 
از سوی   حجت دوم ،.   و الزم است و بدین ترتیب میرسد به آنچه که نامشروط  ، میآوردبحساب   میکنندمعّین را در زمان 

که در آن   میآیدزمانی پس از  هر چیزیکه )  میآوردبحساب   میشودمعّین   زمانی  دیگر ، احتمال هر چیزی را که در زنجیره
  .د نگردناپدید می  نامشروط  و کل الزام مطلق هر چیز  دیداین  با، و ( گردد معّین  مشروط  بعنوانزمان شرط میباید خود دوباره 

مشعر  بررسیبعلت   که اغلب حتی با استدالل عادی انسانی است ، همخوانی نهایتا  ، اسلوب حجت در هر دو مورد تماما  در 
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که از  منجم مشهور را ، بین دو  مجادله M.  de  Mairan      1.  قرار میگیرد  یشاز دو دیدگاه متفاوت در تعارض با خو دخو
  باره  آندر   صخاجالب  برای نوشتن رساله ای   گاه  برخاسته بود ،  پدیده ای بقدر کافیدیددر رابطه با دو  مشکلی مشابه 

    دیگری.  مینمایاند   به زمین  سمت خود را همانچون همواره  دور محور خود میچرخد ، ب  ماه  که  یکی میگفت.  یافت 
هر دو   .را به زمین مینمایاند   همان سمت بدور محور خود نمیچرخد ، زیرا همواره   که  ماه  گرفتمینتیجه ای برعکس 

 . ،  صحیح بودند ندمیکردانتخاب   برای رصد حرکت ماه  دیدگاهی که هر کدامآن  با توجه به استنتاج ، 

 

 

The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   III. 

The  Interest  Of  Reason  In  Thease  Conflicts 
 

 .3  بخش
 

 تتعارضا  این در  استدالل  عالقه

   

متناسب  یکه مشعر  چنان هستند  ideas  افکار.  داریم در مقابل خویش افکار تکوینی  را   اکنون ما بطور کامل  بازی تجادلی
با قوانین  شاننمودن  خوان با آنها هرگز نمیتواند در هیچ تجربه ای داده شود ،  و اینکه حتی در تفکر هم  استدالل ناتوان از هم

ما  به الزا  ترکیب تجریبی ، مدام در پیشروی   استدالل ،. ند کنور نمیذهن خطبه   بدون سبببا اینهمه آنها  . طبیعت است   جامع
آنچه را که بر اساس قواعد   اش و در تمامیت نامشروط  آزاد گردیده شروط  کلد از میکننها هدایت میشود هرگاه که تالش آ

این  مؤکدات شبه عقالنی  به همان تعداد تالش هایی هستند که   .شود  بفهمد معّین نمیتواند   تجربه هرگز مگر بصورت مشروط
بخاطر  به همان تعداد ، نه بیشتر و نه کمتر ، هم دقیقا   . ند گیری حل چهار معضل طبیعی و غیرقابل اجتناب استدالل انجام میبرا

 ترکیبات تجریبی  ایبر را   پیشاتجربیکه حدود   وجود دارند  پیش فرض های ترکیبی  چهار زنجیره که دقیقا    این واقعیت
  .ند کنمقرر می

تنها در   ، دمیکنتالش  ربهه حدود تجکلیورای  را ، هنگامیکه برای گسترش عرصه خویش نه استداللاتکبرم مستمسکات
فلسفه متخطی است ،   هبرازندهمانطور که   .ارائه داده ایم   ادعاهای مشروعشان هستند هزمینحاوی خشکی که صرفا   دستورات
در  اما   .میتواند نشان داده شود   شانکه همه شکوه   است با آنها در رابطهه وجوه تجریبی محرومند ، هرچند که تنها کلیآنها از 
  موبا شروع  در عرصه تجربیات ما  و اوج گیری مدا  استدالل ، فلسفه ،توظیف پیشرونده  گسترشتجریبی ، و در   کاربرداین 

میتوانست همه علوم   د ،یموفق میگرد  ادعاهایشکه اگر در   ،د به نمایش میگذار ی را قدربسوی این افکار شامخ ، جالل و 
در رابطه با آن   برای عالیترین انتظارات ما چون پایه ای مطمئن را   .با فاصله ای زیاد پشت سر خود بگذارد   دیگر بشر را
دارد [ در زمان ] شروعی دنیا  آیا   .نهایتا  بهم برسند  ستهمه تالش های استدالل میبای اش راهدر میدهد که  بشارتاهداف نهایی 

میتوان و انهدام ،   وحدتی غیرقابل تقسیم  ، خود من و شاید در نفس متفکر  آیا جایی ،  و حدی برای وسعت خویش در مکان ؛
طبیعت و   با دستان یا ، همانند دیگر موجودات ،   آیا در اعمال خود آزاد هستم تقسیم پذیر و گذرا ؛  هیچ چیز مگریا  ،  یافت

بعنوان   ستمیبای  شانچیزهای طبیعت و نظم  آیا   یا  برای دنیا وجود دارد ،  آیا باالخره  علتی متعالی تقدیر هدایت میشوم ؛ 
اینها مسائلی هستند :  از آن تخطی کرد هرگز نمیتوان  هم مشعری که حتی در حزرات  -ند دهتفکر پایان ب به کار  اییغمشعر 

چون ریاضی نمیتواند در رابطه با آن  . را با خوشحالی تمام بدهند  یشحاضرند همه علم خوریاضیدانان   شانکه در مقابل حل 
افتخار ) و با اینهمه کل جالل ریاضیات  . قانع کننده بدهد  یپاسخ  ندهستبشریت ه توجمورد اهداف متعالی که به بیشترین حد 

چه به چیزهای   -هدایت میکند  شانظم و نسق  دربسوی  دانش از طبیعت  که استدالل را  ین است ، امبتنی بر ( استدالل بشری 
به  درجه ای از بصیرت که  بنابراین   ، شانیروهای محرکه   استثنائیو در وحدت   -  چیزهای کوچکبه بزرگ در آن و چه 

  جیع تشو   فرصت  ترتیبن یو بد  انتظار داشت ؛  از فلسفه مبتنی بر تجربه عادیبتوان از هر کاری که   است بمراتب باالتر
 آن در اختیار  بررسی هایش  برای پشتیبانی  و همزمان عالیترین مواد را  ، داده  ورای هر تجربه ای  برای توظیفی از استدالل

    .مقتضی   بدیهه های  بکمک  -اجازه میدهد  شان  خصوصیات تا جاییکه   -میگذارد 

در تش ، خود را چنان انتظاراترین باالبرای عالئق عملی بشریت ، استدالل ، در وسط  شاید  بهجت لیکنبا أسف برای حزر ، 
با  و  کشیده عقب  که   را میدهد  این اجازه  آنبه  رش و نه امنیتش غرونه  ، که  میبیند خطرخالف در تتعارض حجج م اثر

که بتواند فرمان   قرار دارد وقعیتی در م  و حتی کمتر از آن د ؛ کن تلقی  صرف تصنعی مرافعهیک   رامنازعه این  بیتفاوتی
  مگر اینکه باقی نمیماند  برای استدالل   یکار با این حساب ،    . ذینفع است  دعوا ضوع در مو که خود مستقیما   صلح بدهد ، 

                                                           
1
 [J. J. D.  de  Mairan   ( 1678 - 1771 )  . ] 
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در  . باشد   دهآمبر شاید از یک اسائه ادراک صرف  شده ،  متفرق یشبر علیه خو اش  در اثرکه  آیا منشاء این تعارض ،   ببیند
  صلح آمیز و با دوام  1 یحاکمیت  تا اینکه   ند ؛نرا فدا ک متکبرانه ادعاهای  ست میبای ،  از قضاهر دو طرف ،  فحصیچنین ت
 . د شو آغاز  از این راه   حس هااین   و  بر ادراک  استداللبرای 

کدام  طرف را   بنفع یدنجنگ  ببینیم که به این خاطر ندازیم ، اول از همه بیارا به تعویق  فحصاین ت یبایددر حال حاضر م
را در  یشکه اگر تنها عالئق خو  این سؤال ، طرح .  یماجباری دار معارض طرفین بینآیا برای انتخاب   م ،انیدبح ارج ستبایمی

 ینطرفبین  اقشهحقوق مورد مندر رابطه با  هیچ چیز را، یم پیش بروچگونه میبایست  و نه مالک منطقی حقیقت را   نظر بگیریم
  نه  ، هرچند چرا شرکت کنندگان در این دعوا  بفهمیم د سازرا دارد ، که ما را قادر می حسن، اما این  کردنخواهد مشخص 

 . دادند دیگر طرف طرف بجای  نفع یکه ب ترجیح به جنگیدن   هیچگونه بصیرت عالی در موضوع مورد مناقشه ،از ر متأث
 طرف دیگر ؛   آرام  وثوقو  یک طرف   تعصب داغ  ی ، بطور مثال ،فرعبر تعدادی از نکات   ین روشنی خواهد انداختهمچن

  .  غرض میورزد ا حدتب  دیگریدر حق و   ، داشتهبزرگ  مشتاقانه  یستایشو توضیح خواهد داد که چرا دنیا یک طرف را با 

آن   تا  چیزی است که ما را قادر میسازد، همانطور که خواهیم دید ،  آن را تشکیل میدهند آغاز دو طرفنقطه  که یمقایسه اصول
 نقیض  مؤکداتدر   .د به انجام برسمیتواند با عمق الزم زاویه تنها از آن   مقدماتی فحصکه این ت  کنیم مشخصدیدگاهی را 

  که  بحت ، را مشاهده میکنیم ،  شیوه تفکر و وحدت کامل شعارها ، یعنی ، اصلی از تجربه گرایی در کامل  یها  تجانسطریحه 
.   اشدر تمامیت   خود دنیا ،  افکار متخطی  در حل ایضا  بلکه   ، اند هرفتتوضیح مظاهر درون دنیا  بکار   در مورد نه تنها
  شروعهای  تضمنم  ن زنجیره مظاهر ،دروبکار گرفته شده  در   تجریبی توضیح شکلآن  ، عالوه بر اما ،  ها طریحه  مؤکدات
 پیش فرض  اشه و ممیز بنیادی خصوصیت   از آنجاییکه   3 .است  طیلتقاا اش  حکمت ه اندازاین  بهو  ؛  ندهم هست  2ذکائی 

  . نامیدخواهم  استدالل بحت  آنرا  جزمگرایی   شروع های ذکائی است ، دنکر

 :طریحه   طرفاینها را پیدا میکنیم ، یعنی ،  در   در طرف جزمگرایی  تکوینی ،افکار  عیین در کار ت

آنرا   ،  دداشته باشدرک  است برایش مهم  حقیقتا   کهچه آناز اگر   ی ،تنیک سرشکه در آن هر انسان   عملی عالئق، نوعی  اوال  
غیرقابل  و در نتیجه  طبیعتی ساده   که نفس متفکر مناین  دنیا یک شروع دارد ، اینکه  . ددر میان میگذاربا دیگران   صمیمانه

در   نظم کل  خره اینکهو باال ،  میکندصعود   ر طبیعتجبو مافوق   بودهاینکه در اعمال داوطلبانه خویش آزاد   انهدام دارد ،
 خود را  وحدت و اتصال هدف دار  یچیزهر  که از آن    4بخاطر یک وجود ازلی است ،   چیزهایی که دنیا را تشکیل میدهند

د ، ربایاز دست ما میهمه این تکیه گاه ها را  نقیض طریحه  . های اخالق و دین هستند  سنگ شالوده تعدادی از اینها   -میگیرد 
 .که چنین میکند  میآیدبنظر  الاقلیا 

طریحه   در و بروش مقرر  شدهمسلم فرض هنگامیکه افکار متخطی . عالقه حزری  در طرف طریحه دارد یک استدالل ا  ، ثانی
از ایضا  چون ما  . فهمیده شود   میتواند بطور کامال   پیشاتجربی اشتقاق مشروط بکار گرفته میشوند ، کل سلسله شروط  و 

در مورد   . است ی جدیضعفدر   حیثاز این که   جام نمیگیرد ،نا نقیض طریحه  درچنین چیزی  . آغاز میکنیم   نامشروط
بر طبق .  دوباره به تجدید همان تفحص منجر نشود   بی پایانکه   هیچ پاسخی نمیتواند بدهد یشخو شروط ترکیب در بارهسؤال 

  ئیبه جز  باالتر ؛  هر جزئی منجر میشود  یکی  بازهمی ما را مجبور میکند به رفتن بسوی معّیننقیض طریحه ، هر شروع 
 هستندمبتنی   همیشه  بازهم عام  بطور  وجود و شروط    ؛ یشخوعلت  نزلهکوچکتر ، هر اتفاقی مسبوق است به اتفاقی دیگر بم

   . وجود ازلی  بعنوان  ،  قائم بذاتدر هیچ چیز  پشتیبانی   و جای پا   یافتنبر شروط دیگر ، بدون 

فهم عادی  . نیست   برای جذابیتش ادعایو این مطمئنا  بخش کوچکی از   ؛ست بر خوردار اطریحه  از محبوبیت نیز  ثالثا  ، 
بجای صعود   پی آمدها درنزول   به  داشتنعادت بیشتر با .  کوچکترین مشکلی در فکر شروع نامشروط  کلیه ترکیب ها ندارد 

 و همزمان   ، مییابدبرعکس ، در چنین مفاهیمی احساس راحتی   تردید نمیکند ؛ اول مطلقا  وجود ها ، بر سر امکان زمینه به 
یک پا در هوا ، همیشه با   در صعود بیوقفه از مشروط به شرط ،  . شودمتصل بتواند به آن نقطه ثابتی که طناب هادی حرکاتش 

  . هیچ رضایتی نمیتوان یافت 

بخاطر ) ن عالقه عملی را آنه   اوال  ،  :افکار تکوینی ، در طرف تجربه گرایی ، یعنی طرف نقیض طریحه ،  مییابیم  نییتعدر 
محرومیت   برعکس ،  تجربه گرایی  بحت  باعثبلکه  . که در طریحه توسط اخالق و دین تأمین میگردد ( اصول بحت استدالل 

بدون  و در نتیجه   اگر دنیا بدون شروع،  شته باشددنیا وجود ندا بغیر ازجودی ازلی اگر و . د شواز هر قدرت و تأثیری می شان
  مگیافکار و اصول  اخالقی ه آنگاه ،  باشدو فنا پذیر   ، اگر ضمیر همچون ماده  تقسیم نباشد، اگر اراده ما آزاد  باشد یک خالق
  .بودند  شان نظریکه پایه های   ندشوشریک میافکار متخطی  آن سرنوشت درو   ، دادهرا از دست  یشاعتبار خو

و بمراتب از آنهاییکه   بودهکه بسیار جذاب استدالل دارد ،   5منافعی برای عالئق حزری   تجربه گرایی  ، در عوضاما ثانیا  ، 
ادراک همواره در جای   بر طبق اصل تجربه گرایی  .عرضه کند  برتری دارند   افکار استدالل در باره  میتواند آموزش جزمی

                                                           
1
 [Regiment  . ] 

2
 [intellektuelle  Anfänge  . ] 

3
 [nicht  einfach  . ] 

4
 [Urwesen  . ] 

5
 ["Speculative"  means  for  Kant  theoritical ,  in  distinction  from  the  "practical"   . ] 
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قادر   و بکمک این قوانین بررسی قوانین آنها ،  مشغول، یعنی ، عرصه تجربیات اصالتا  ممکن ،   میگیردقرار  یشصحیح خو
در روابطش ،   و هم مستقال    در اینجا هر مشعری ، هم.  شدن به گسترش بیکران دانش قابل فهم و مطمئنی که عرضه میکند 

ز در تمیو  بروشنی  در مفاهیمی که برای آنها  تصورات مربوطه  بتوانند الاقلیا   میتواند و میبایست در بدیهه به نیابت بیاید ،
  شمشعرات افکار نیست ، که   به  و توسل  طبیعی نظم  زنجیره  برای ترک لزومی  . تأمین گردند  داده شده   بدیهه های مشابه

مناسب کار  ، ادراک مجاز نیست  که براستی  .صرف ، هرگز نمیتوانند داده شوند  یبعنوان فقرات تفکر ، چون ،  اندشناخته نا
   -د شوو مفاهیم خاطی   idealising کمالیوارد فضای استدالل  اش ، و با تظاهر به کامل نمودن  کردهرا رها  یشخوحال 

بلکه تنها تفکر کند و   بپردازد ،  ندارد تا به مشاهده و بررسی بر طبق قوانین طبیعتفضایی که در آن دیگر برایش لزومی 
بلکه به خود  ،  اشدبمقید به شواهد آنها ن  که آنها نمیتوانند توسط واقعیت های طبیعت رد شوند ،به این با اطمینان  1 اختراع ،
  .  دکنمی استدالل بحتکه  کاری  نماید ، یعنی ،قدرت باالتر یا حتی تابع یک   زدهآنها را دور هد اجازه د

در  شبصیرت براییا هیچ حدی   بنابراین ، تجربه گرا هرگز اجازه نخواهد داد که هیچ برهه ای از طبیعت بعنوان اولین مطلق ،
که او   -از مشعرات طبیعت   نخواهد داد را یانتقالهیچ  اجازه همچنینو .  د بحساب بیای  طبیعت بعنوان وسیعترین ممکن گستره

نه حس و نه   به آنهایی که  -(  اجسام) کند معّین  در بدیهه  میتواند بکمک مشاهده و ریاضیات تحلیل کرده ، و بطور ترکیبی
که مستقل   هم در خود طبیعت  زیر بار مشروعیت فرض هیچ قدرتینیز و   ( .بسیط ) ارائه نماید  در واقعیتقادر است   تخیل

که  همانا بررسی  بر طبق قواعد الزم   ،ادراک  وظیفه در با اینکار که،  ( آزادی ) خواهد رفت ن  از قوانین طبیعت عمل کند
در بیرون طبیعت جست ،   علتی را میباید هرگز  قبول نخواهد کرد که  ، و ، در آخر  .کند  بزور وارداست ، منشاء مظاهر را 

و در رابطه   کرده به ما مشعرات را ارائه که میتواند   مگر طبیعت ، زیرا تنها آن است ما چیزی نمیدانیم  . جذری  یدر وجود
 . کند  هدایت شانبا قوانین 

آنهاییکه  جسارتو  شتابزدگیمهار  مگر  نداشت برای طریحه نقیض خویش دنکر طرحمهیچ هدفی از اگر فیلسوف تجریبی 
یکه بصیرت و در جایدرست   دبکن را داشتن بصیرت و دانش  ادعای توخالی را تحریف کردند  که رسالت راستین استدالل آنقدر

  تا ،)  بنمایاند عالئق حزری پیشبرد بعنوان معتبر است   که تنها در رابطه با امور عملیرا  آنچه و  ، دانش حقیقی خاتمه مییابد
ند ، گره بزنآنرا به افکار متخطی   توسعه دانش لباس  درو سپس   ، گسسته، رشته تفحصات فیزیکی را  یشخو سهولت کاربرای 

آنگاه بود ، میاگر تجربه گرا با این راضی  بنظرم ،  ؛ ( که هیچ نمیدانیم   میدانیماین را تنها  حقیقتا   شمورددر  توسط چیزیکه ما
بیشترین   همزمان نیزو  در اظهارات مان ،   اعتدالد ، ررا توصیه میک ادعاهایمانشد که راه اعتدال در میی سرمشقاصل او 

،  میبودچنین روش ما اگر  . تجربه   ده ، یعنی ،ش معّین معلمی که بشایستگی برایمان  بکمک  ،ن وسعت ممکن برای ادراک ما
عالئق عملی خود  جهتدر    faith  ی نیاز از دلیلب باور  و فرض های ذکائی در را بر روی  بکارگیری پیش  میبایست ن

که در  دانش ،   .ند بدهخود  هرا ب  علم و بصیرت عقالنی  عنوان و منزلتکه   دگردنمجاز هرگز نباید آنها فقط    یم ؛میبست
حزری است ، هیچ مشعری نمیتواند داشته باشد مگر آنچه که توسط تجربه داده میشود ؛  اگر از حدودی که بدین ترتیب  ذاتش 

بدیهه  از فاقد آن زیر بنای بدنبال نوع جدیدی از دانش است ،   تخطی کنیم ، آنگاه آن ترکیبی که مستقل از تجربه ،گذاشته میشوند 
  .میتواند به تجربه بیاید   اساسکه تنها بر آن   خواهد شد

و  ،  هگردید میجز  ideasافکار   به   نسبت یشخو رفتاردر   ، میافتدخود ، همانطور که اغلب اتفاق   اما وقتیکه تجربه گرایی
 خیانت  اعتدال تقاضا برایمیکند ،  آنگاه به همان   انکار  قرار دارد  آن یابا اطمینان هر آنچه را که ورای فضای دانش بدیهه 

بسیار قابل   ی استکار ، د شوبه عالئق عملی استدالل وارد می از این راهصدمه غیرقابل جبرانی که  خاطرباین و  ؛  کرده است
 . سرزنش 

  . بصورت زیر  دارد طبیعتی    Platoو افالطون   Epicurus  aاپیکوریوس    تضاد بین تعالیم

و پیش میبرد ، هرچند با   اپیکوریوس  دانش را تشویق کرده. هر دو این دو نوع فلسفه  بیشتر از آنچه که میدانند  میگویند 
 که استدالل  در توضیح کمالی   اما اجازه میدهد  ارائه میکند ،  بنفع امور عملی ؛  افالطون اصول عملی فوق العاده ای تبعیض

 

a      اگر بواقع . کرد یا خیر  طرحهرچند ، هنوز مورد بحث است که اپیکوریوس آیا هرگز این اصول را بعنوان مؤکدات عینی م
آنها برای او چیزی بیشتر از شعارهایی برای توظیف حزری استدالل نبودند ، آنگاه از این دید او روح فیلسوفانه اصیلی  باالتر 

که ، در توضیح مظاهر ،  میباید چنان پیش برویم  که انگار عرصه تحقیق ما در احاطه . از همه فالسفه عهد باستان نشان داد 
که میباید فرض کنیم که مصالحی که دنیا را تشکیل میدهند آنطوری هستند که اگر  نیست ؛   یچ حدی و یا شروعی برای دنیاه

که میبایست هیچ شکلی را برای تولید حوادث  فرض مسلم ندانیم مگر آنهاییکه   میباید باشند ؛ بخواهیم از آنها در تجربه بیاموزیم 
و در آخر که هیچ استفاده ای از علتی  جدا از  شوند ؛ [ دانسته ] ق قوانین غیرقابل تغییر طبیعت معّین قادرشان میسازند تا از طری

آنها اصول بسیار محکمی برای گسترش افق فلسفه [ .  ارزش خود را حفظ میکنند ] همه این اصول هنوز   -دنیا نباید بعمل بیاید 
برای کشف اصول اخالقی بدون [ ما را قادر میسازند ] ، در حالیکه همزمان ( هرچند که بندرت لحاظ میگردند ) حزری هستند 

؛  و بهیچوجه بدین معنا نیست که آنهاییکه از [ یعنی ، غیر اخالقی ، نظری ] اینکه برای این کشف متکی باشیم به منابع غریب 
را ، مادامیکه به حزر صرف [ آسمانی و غیره که حدی و شروعی برای دنیا وجود دارد ، علتی ] ما میخواهند  این احکام جزمی 

 [   a نویس زیر پایان] .  بشوند   شانمیپردازیم ، کنار بگذاریم ،  بحق میتوانند  متهم به داشتن خواست انکار 

                                                           
1
 [dichten  . ] 
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با چشم بستن بر تفحص   -مظاهر طبیعی  راه گزافه  برود ،  که در رابطه با آن تنها یک دانش حزری برایمان مقدور است 
       فوق العاده برای انتخاب مقدماتی بین طرفین معارض  لحاظ شود ،  ستباالخره ،  در ارتباط با  عامل سومی که میبای  .یزیکی ف

ادراک عادی ، میتوان فهمید که ، مشتاقانه .  شگفت انگیز است که تجربه گرایی میبایست اینچنین در همه جا  نامحبوب باشد 
در ترجیح    -صرفا  دانش تجریبی و اتصاالت عقالنی روشن در آن بدهد  توسط  بشارت اقناعش را   که  برنامه ای را برمیگزیند

از حد بصیرت و قوای عقالنی  بیشتر بسیار   که  به سطح مفاهیمی  به صعود  که او را مجبور میکند  متخطی جزمگراییبر 
. ان چیزی است که چنین جزمگرایی ای به ادراک عادی فرمان میدهد اما این دقیقا  هم. تفکر کنندگان  مجّرب هم  باالتر است 

اگر او از این مطالب .  که بیشتر آموختگان هم نمیتوانند سودی از آن ببرند   او آنگاه خود را در وضعی مییابد  علیرغم اینکه
گرچه در رابطه با آنها  او نمیتواند خود را هیچ یا کمی میفهمد ، آنگاه هیچکس نمیتواند ادعای درکی خیلی بیشتر از آن بکند ؛  و 

دیده دارند  بیان کند ،  اما هیچ پایانی برای حجج بظاهر قانع کننده ای که میتواند با آن روش صحیح مدرسی که افراد تعلیم 
ها هیچکس اینکه در وسط افکار صرف میچرخد ،  که در باره آن مثلعرضه کند وجود نداشته ، همینطور پرت و پال میگوید  

که هر حدی از فصاحت را بکار بگیرد ؛  در حالیکه وقتی مطالبی که تفحص هیچ چیز نمیداند ،  و در رابطه با آنها آزاد است 
نخوت و   صورتبدین .  طبیعت را دخیل میکنند مورد بحث هستند ، او میبایست ساکت مانده و بی دانشی خویش را بپذیرد 

بعالوه ، گرچه  فیلسوف  پذیرش یک اصل را که   .راحت طلبی  در پشتیبانی آتشین از این اصول دست بدست هم میدهند 
وقتیکه واقعیت عینی آنها  ، حتی بیشتر از آن  در مورد توظیف این اصول  مییابدنمیتواند برایش هیچ دلیلی بیاورد بسیار سخت 

او اصرار بر داشتن چیزی دارد که .  ما برای ادراک عادی هیچ چیز بیشتر از اینها معمول نیست را نمیتواند برقرار سازد ، ا
  خیالش را از پیش فرض شده   این نقطه شروع  سختی حتی فهم . میتواند بر اساس آن شروعی همراه با اطمینان داشته باشد 

هر آنچه را که   که تأملی بر مفروضات بکند ؛ میآیدایش پیش نچون نمیداند که معنای واقعی فهم  چیست ، هرگز بر. آزارد  نمی
برای ادراک عادی ، براستی ، همه عالئق حزری در مقابل عالئق   .برایش  از راه استعمال فراوان آشنا بنظر برسد  میپذیرد 

و   میفهمد  یا معتقد شود و خیال میکند که آنچه را که ترس ها و امیدهایش باعث میگردند فرض کند عملی  رنگ میبازند ؛ 
  2این تجربه گرایی   و هر چقدر هم  1بنابراین تجربه گرایی بکلی از محبوبیت  استدالل متخطیانه کمالی  خالی است ؛ .  میداند 

بیرون بیاید  وجود ندارد   ترسی  از اینکه  هرگز از محدوده مدارس  نسبت به باالترین اصول عملی  مغرض باشد ،  باز هم هیچ
 .مردم  بدست آورد   ،  و اینکه هیچ تأثیر قابلی  در زندگی عادی گذارده  یا  محبوبیتی واقعی  بین

   
که  میآوردیعنی اینکه ، همه دانش های ما را چنین بحساب .  است   architectonicاستدالل انسان در طبیعت خویش معمارانه  

تنها به آن اصولی اجازه میدهد که بهیچوجه ادغام برای هر دانشی که کسب میکنیم را با دانشی  لذاو   ن ،متعلقند به یک نظام ممک
احکام نقیض طریحه از نوعی هستند که  تکمیل عمارت دانش را کامال  ناممکن  لیکن. ناممکن نسازد   دیگر در یک نظام 

بازهم   آنها میگویند که همیشه میتوان ورای هر وضعیتی از دنیا بازهم  وضعیتی قدیمی تر یافت ،  در هر جزئی.  میسازند 
حادثه ای دیگر که خود  باز مشابها  متولد شده  دوباره  اجزائی دیگر بهمان درجه قابل برای تقسیم شدن ،  قبل از هر حادثه ای 

.  ،  یک وجود اولین  و نامشروط  هیچ جا  قابل تشخیص نیست  بوده و اینکه در وجود  بطور عام   هر چیزی مشروط   است ،
این عمارت را  تا بتواند نقش پی  که بعنوان اولین یا شروع باشد  ترتیب قبول هر چیزی را بنابراین ، چون نقیض طریحه  بدین

بنابراین  عالقه   .میگردد  غیرممکنبالکل  عمارتی کامل از دانش ، بر اساس چنین فرضیاتی ،   بعهده بگیرد رد میکند ،
توصیه ای طبیعی به   -برای وحدت بحت و پیشاتجربی استدالل   نه برای وحدت تجریبی  بلکه  درخواستی  -معمارانه استدالل 

 . د نکنفع مؤکدات طریحه می

 بررسیمورد  شانات استدالل را بدون توجه به عواقب مؤکد، و  رهانیدهاگر انسانها میتوانستند خود را از همه اینچنین عالئقی 
به یکی از دو  الحاقآنها از سردرگمی هایشان   نجاتاگر تنها راه و   ، شان پایه های داخلینیروی  زاویهصرفا  از   د ،قرار بدهن
که اراده انسانی  قرار میگرفتامروز اعتقادشان بر این  . میگردید  دائمیدو دلی   آنها یک یتبود ، آنگاه وضع معارض طرف

چیزی نیست جز   آزادی  که  میتوانستند معتقد شوند تأمل در سلسله حل ناشدنی طبیعت میگردیدند ،  غرقآزاد است ؛  فردا ، 
 همچونند ، این بازی صرفا  حزری استدالل ، فرا خوانده میشدعمل  بهاما ، اگر .  و هر چیزی فقط طبیعت است  ،  خود فریبی

، چون  از طرفی.  یک رویا ، بالفاصله به پایان میرسید ، و آنها  اصول خود را صرفا  منطبق با عالئق عملی انتخاب میکردند 
عاری با   استدالل خویش بکند ، بررسیوقف  ی از زمان را معّینمقدار  ستمیبایل و محقق وجود متأم  مکه یک  صحیح این است

حتی متهم ،   هیچ کسآنگاه   قضاوت دیگران ،  به  تسلیم  بی پرده  مشاهدات خویشاز از هر تبعیضی  و   دکامل خو  نمودن
هیچ ترس از بدون اجازه دهد آنها ، تا   ، شدنمی  داوری جهت عارضدو طرف م معرفی برای  ، هم ممنوع  خیلی کمتر از آن 

،  مییابندحضور دادگاه  در  که همانند خود آنها  یداوران در پیشگاه   ،دفاع کنند   به بهترین وجهی که میتوانند از خودی ، تهدید
   . الخطا  قابل از انسان های   هیئت منصفه ای پیشگاه  در یعنی ، 

  

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,   aller  Popularität  der  transcendental-idealisierenden  Vernunft     
for    der  transcendental-idealisierenden  aller  Popularität   . ] 

2
 [Reading  ,   with  Mellin ,   er ... er   for   site ... sie  . ] 
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The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   IV. 

The  Absolute  Necessity  of  a  Solution  of  the 
Transcendental  Problems  of  Pure  Reason 

 

 . 4بخش  
 

 بحت  استدالل متخطی  برای  مسائل  ی راه حل  مطلق  لزوم

   

  بیدرنگ کهن خودپسندی مفرطی اچننشان و  ، گستاخانه استهمه مسائل و پاسخگویی به همه پرسشها تفاخری  ادعای حل
ه در عرصه آنها کسؤالی  ره تقاضا میکند شان طبیعت خودعلومی وجود دارند که  اما  .د گردمیکل اعتماد  بر باد رفتن وجبم

از همان منابعی  ستیکه پاسخها میباینحوقابل پاسخگویی باشد ، ب ،دانسته شده  مطالبحیث  ازبطور کامل  میبایست پیدا شود
 ستمیبای. شود  مطالبهراه حل میتواند  ؛  بودهمجاز ن ناگزیر جهلبهانه کردن  در این علوم.  ندپیدا میشو بیایند که خود سؤالها

ما است ، و  وظیفهقواعد ، بدانیم که چه چیز درست است و چه چیز غلط ، چون بر حسب در هر مورد ممکن ،   قادر باشیم
ن و خیلی نامطمئمیبایست ، خیلی چیزها  امادر توضیح مظاهر طبیعی ، . نداریم  تعهدییم بدانیم قادر نیستنسبت به آنچه که 

کافی  ، در همه موارد ،آنچه که در باره طبیعت میدانیم برای آنچه که باید توضیح داده شود بدون پاسخ بمانند ، زیرا  سؤاالت
 ی در رابطه با یک مشعر استدالل بحت وجود دارد که توسطپرسشاین است که آیا در فلسفه متخطی  سؤالن ، بنابرای  . نیست
 در چنین تعذری ، میباید  .قاطع معذور شویم  یاین استدالل غیرقابل پاسخگویی باشد ، و آیا میتوانیم بحق از دادن پاسخ خود

چیزیکه میباید به مشعر نسبت  در رابطه با کامل عدم اطمینانیما را در  همچنان  که بدست بیاوریم هم نشان دهیم که هر دانشی
بکلی فاقد مصالح  اما یم ، میباشیک سؤال  طرحبرای  کافیبراستی دارای مفهومی  ، و اینکه همزمان کهد باقی میگذار ه شودداد

   . یم هستیا قدرت الزم برای پاسخگویی به همان سؤال 

که هیچ سؤالی در مورد مشعری داده شده  منحصر به فرد است ،  من میگویم که فلسفه متخطی در کل عرصه دانش حزری حال
مسئله ،  بیش از حد، یا عمق  ناگزیر جهل، و اینکه هیچ عذری بخاطر  نیست به استدالل بحت غیرقابل حل توسط همان استدالل

پرسش قرار میدهد   طرح مقام همان مفهومی که ما را در . د کن معافکمال آن  نمیتواند ما را از تعهد به پاسخگویی تمام و
مشعر قرار نیست در جایی  درست یا غلط ،  مورد  همانند، زیرا ، کند ب نیزبرای پاسخگویی به آن واجد صالحیت میبایست 

  . شود  یافت خارج از مفهوم 

یم ، و فیلسوف مطالبه  کنپاسخ مکفی در رابطه با ساختار مشعر   شانبرای  یمدارتنها سؤاالتی که حق   در فلسفه متخطی ، اما ،
[ ساختار مشعر  در مورد] این سؤاالت .  نمیتواند خود را معذور کند ، از نوع تکوینی هستند   شان غیرقابل نفوذ سختیبه بهانه 

 علیرغم اینکه مشعر میبایست تجریبا  داده شود ، سؤال.  cosmological  ideas  ند به افکار تکوینیاشاره کنمیبایست منحصرا   
اگر ،  نامعلوم ؛   خود لذاو   اگر ، از سوی دیگر ، مشعر متخطی باشد ، .  idea  با یک فکر است آن انطباقتنها در مورد اما 
 است یوجودد در ذات خو ، ( ضمیر )  میآیدبه تفکر ( درون ما در )  ش، مظهر یکهآیا آن چیز که   ین باشدچن، سؤال  مثال  

 در هر مورد بکنیم  ست، آنگاه کاری که میبای هذاوجود دارد ، و قس علی ها برای همه چیز مطلقا  الزم ی، آیا علت خیریا  بسیط 
 خاطرین نه به ا هرچندیم که این مشعر برایمان نامعلوم است ، بپذیرو میتوانیم براحتی  برای فکرمان است ؛  یمشعر یجستجو

و ترکیب تجریبی الزم  یت هستند که میتوانند مشعر خود را از پیش فرض کنند ، اصدارای این خ تنها افکار تکوینی   a . ممکننا
، یعنی ،  به پیشروی در این ترکیب تنها ستا مربوط  دنشأت میگیرسؤالی که از این افکار   .برای مفهوم آنرا ، داده شده بدانند 

نمیتواند در هیچ تجربه ای داده شود ، دیگر چون چنین تمامیتی ،   -د برستمامیت مطلق  بهکه  ده شودبرآیا میبایست تا جایی 
 ،  ددر ذات خو ی، نه چیز یک تجربه ممکنبرای  است به چیزی که مشعر  اینجا تنها میپردازیمدر از آنجاییکه . تجریبی نیست 

 .  غیر از فکر قرار داشته باشد  در جایی  نمیتواند تکوینی   transcendent خاطی   سؤال برای   جواب بنابراین 

   

a       یم که بگوی  میتوانیم با همه اینهانمیتوان داد ،  اما  چیست  ساختار یک مشعر متخطی ، هیچ جوابی که  رابطه باگرچه در
متخطی  تعالیمبنابراین کلیه سؤاالتی که در   .وجود ندارد [ در تناظر با آن ]  ایداده شده خود سؤال هیچ است ، زیرا هیچ مشعر 

سؤاالت آن  دوم قابل پاسخگویی هستند ، و براستی هم همانطور پاسخ داده شده اند ؛  به روش  ضمیر به آنها پرداخته میشود
و در آن هیچیک   نیست ،  داده شدهمشعر  عنوانب لذاو  که خود مظهر نبوده  فاکر متخطی  همه مظاهر داخلی ،   به دناشاره دار

اینجا وضعی داریم که آن .  ند مواجه نمیشوبرای تنفیذ خود  مورد نیازبا شروط ( و سؤال حقیقتا  متوجه آنهاست  )از مقوالت 
سؤال در مورد چیزی که بکمک هیچ  . است   یک جواب خود هیچ جوابی که یعنی   صدق میکند ، باره اشدر  ضرب المثل
 تماما  پوچ  -مشعراتی قرار دارد که میتوانند به ما داده شوند  آن بکلی خارج از محدوده چون  -به تفکر بیاید نمیتواند مسند معینی 

    [   a نویس زیر پایان]    .و باطل  است
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میکنیم که چه تفحص  ،  و نه  در رابطه با تجربه ممکن چه ساختاری داردکه در ذاتش   میپرسیمدر باره هیچ مشعری ما نه 
که ترکیب   ، هست   idea  در فکر تنها سؤال ما این است که چه چیزی.  در هر تجربه ای داده شود عمال  میتواند چیزی 

تماما  از فکر قابل حل  ستمسئله میبای بنابراین ؛   approximate تقریب فقط مگر  هیچ کاری نمیتواند بکند  اش موردتجریبی در 
و آنرا  ه شانه خالی کردمسئولیت خود  از زیریک مخلوق صرف استدالل است ، استدالل نمیتواند  فکر  از آنجاییکه . باشد 

    .بیاندازد  شناخته بگردن مشعر نا

  طلب که   باشد میمیباید در مقا  scienceکه  یک علم   نیست ،  غیرعادیکه در ابتدای امر بنظر میرسد چندان  چهبرخالف آن
،  هرچند که  ( quaestiones  domesticae )داشته باشد  نخود را  داخلیپاسخ های مطمئن به همه سؤاالت هیچ چیز جز و توقع 
وجود دارند ، دیگر نیز   pure  rational  sciences  ی بحتاستداللعالوه بر فلسفه متخطی ، دو علم  . نشده باشند  پیداشاید هنوز 

ادعا آیا هرگز کسی  .    pure  ethicsو علم االخالق بحت بحت یکی بحتا  حزری ، دیگری با محتوای عملی ، یعنی ، ریاضیات 
 اعداد بصورتچه ،  اشبین محیط دایره  و قطر  ما از شروط ، میبایست نسبت دقیقی که ناگزیر جهلاست که ، بخاطر  کرده

، و هیچ  بودهاعداد گویا ممکن ن توسط  هیچ جواب مکفی   از آنجاییکه بماند ؟ باقی  مردد،  است برقراراصم ،  چه گویا و
 با اطمینان دالاقل ناممکن بودن یک راه حل میتوان  ، نتیجه گرفته شد که است جوابی هم از بین اعداد اصم هنوز کشف نشده

در اصول جامع اخالقیات هیچ چیز  . اثبات الزم را ارائه داد  Lambert  1  ، و برای این ناممکن بودن  المبرت دانسته شود
یا میبایست از مفاهیم استدالل ما مشتق   هستند ، او بی معن پوچ  بدون استثناء  یا همگی  باشد ، زیرا اصول نامطمئننمیتواند 

مظاهر طبیعی مشعراتی  زیرا.  کرد ،  بینهایت  حدس وجود دارد ، و روی یقین نمیتوان حساب  اما،  تجربیدر علم  . د شون
  بلکه در خارج  ما ،  ندر درون ما و تفکر خالص ما نه  آنها  حل  هستند که مستقل از مفاهیم مان به ما داده شده اند  ، و کلید

البته .  داشت  انتظارنمیتوان  همجواب مطمئنی را  و بدین خاطر  چون در بسیاری از موارد این کلید پیدا نمیشود ،  قرار دارد ؛ 
در حال   دانش بحت ما ،   از عام به خاص به استنتاج  ندمیشو که مربوط  ندآن سؤاالت تحلیل متخطی نیستدر اینجا   ، منظورم
  .  مان خود مفاهیم نه  در رابطه با منشاء  و   شانیقین قضاوتها در رابطه با مشعرات  میپردازیم بهتنها  حاضر

سؤاالتی که  جهتاز تعهد برای اقال  یک راه حل نقادانه  ، خویش، با شکایت از تنگ بودن محدوده استدالل بنابراین نمیتوانیم 
خارج از  اینکه   خودشناسی ،  اعتراف کنیم مبتنی بر  تواضع بهو با تمسک شانه خالی کرده ، میکند  طرحاستدالل برای خود م

از  آیا فضای تکوینی پر است  ؛  داردآیا دنیا از ازل وجود داشته یا شروعی   قرار دارد که بدانیمقدرت استدالل ما  محدوده
 استتقسیم پذیر  یچیز رهیا   چیز در دنیا بسیط است ، مهآیا  ه  در حدودی معین ؛است یا محصور   نامتناهی ، الیوجودها  

به سلسله حوادث در نظم طبیعی ؛ و  وابسته استیا اینکه همه چیز   دارد ، توسط آزادی وجود  ابداعو ایجاد   ؛  آیاالی نامتناهی 
و بنابراین   بوده تابع  یشخو ذاتوجود دارد ، یا هر چیزی در  و واجب در ذات خویش باالخره آیا وجودی کامال  نامشروط 

پیدا نمیشود مگر  به مشعری که هیچ جا ندبرمیگردهمه این سؤاالت  .  هستند احتمالیخود  که  به چیزهای خارجی است وابسته
و به یقین   تصدیقچیزی را نتوانیم اگر از مفاهیم خودمان . نامشروط  ترکیب مظاهر  تمامیت مطلقا  به  در تفکرات ما ، یعنی

 در  توانیمچنین مشعری را نمی چون  .که خود را از ما پنهان کرده اند  ین کنیم ، نباید تقصیر را بگردن مشعرات بیاندازیم مع
. دلیل شکست را میبایست در همان فکر خود جستجو کنیم  . ممکن نیست که بتواند داده شود   جایی خارج از فکر خود بیابیم ،

معضل ، با این آنگاه اصرار بر این فرض داشته باشیم که مشعری واقعی در تناظر با فکر وجود دارد ، مادامیکه لجوجانه  زیرا
در   ی کاملقطعیت به ما  بزودی  هستکه در درون خود مفهوم ما   dialecticتجادلی   روشن از یبیان . ، هیچ راه حلی ندارد  دید

    .د داخواهد   رابطه با اینکه چگونه میباید در مورد معضل حکم کنیم

 را طلب این معضالت نیستیم  بالفاصله میتواند با این سؤال که مطمئنا  جوابی روشن موردبهانه اینکه ما قادر به حصول یقین در 
، که حل آنها ما را در چنین مشکالتی میاندازد ؟  شاید ، مظاهر هستند که میبایست  میآینداز کجا آن افکار :  د مواجه شود میکن

در جستجوی اصول یا قواعد این توضیح باشیم ؟  حتی اگر فرض کنیم   این افکار ، پایهبر ، میبایست توضیح داده شوند ، و آیا 
 و شعور از حس ها یکه به بدیهه ما عرضه میشود هیچ چیز آنچه رو از ه  داشته باشد ،عین قرار ه که کل طبیعت در مقابل ما ب

منظور ، عالوه بر  به آن  .شناخته شود   بالفعل توسط هیچ تجربه ای  برایمان  بازهم  مشعر افکار ما نمیتواند  د ،مانپنهان ن  ما
و  دهبه کمال رسی یترکیب  است که توسط هیچ دانش تجریبی ممکن نیست ، یعنی ، یچه چیزآن ، میبایست ببینیم  شاملاین بدیهه 

سؤالی نیست که  لذاگردد ، و  طرحدر توضیح هر مظهر داده شده مکه  نیاز نداردبنابراین سؤال ما   . اشآگاهی از تمامیت مطلق 
زیرا نمیتواند توسط هیچ تجربه ممکنی   ، میآیدمشعر هرگز در مقابل ما ن  .د به ما تحمیل میشوتصور کنیم  توسط خود مشعر 

و به هیچ   در مکان ،  و چه  شروط خواهیم بود ، چه در زمان درگیر در همه ادراکات حسی ممکن همواره .  داده شود 
  تمامیت مطلق در یا  باشد ،  ترکیب  شروع مطلق در میباید یم  آیا این نامشروط ببین شودالزم  تا  یمخورد نمیکنبرنامشروطی 

       کل مطلق کمیت.  فقط نسبی است  همواره  "  whole  کل"   کلمه ،  یشخودر معنای تجریبی  .  شروع بدونزنجیره یک 
توسط ترکیب   آیا اینکه  به مربوط،  کل تقسیم ، کل اشتقاق ، کل شرط تجربه بطور عام ،  با همه سؤاالت (  universeعالم  ) 

ه ب نباید  بطور مثال ، . د نربطی به هیچ تجربه ممکنی ندار ، هیچ نامتناهی یوسعت مستلزم یا توسط ترکیبیپیدا شده اند متناهی 
یا    تشکیل شده استبا این فرض که از اجزاء بسیط   متفاوت مظاهر یک جسم ،حتی توضیح بهتر یا به  شویم هیچ شکلی قادر

احتیاج مظاهر تنها تا جایی .  ما نخواهند آمد  مقابلهرگز   نامتناهی تألیفو نه یک  مرکب ؛  چون نه یک مظهر بسیط از تماما  
 میتواند بدین طریق داده شود ،ال  واصکه چه اما همه آن ند ؛ باشند که شروط توضیح آنها در ادراک حسی داده شده دارتوضیح  به

                                                           
1
 [ J. H. Lambert ( 1728 - 55 ) .  The proof  that   π   is  incommensurable (  قیاس ناپذیر )   ,  Lambert communicated , in a 
memoir  on  transcendental  magnitudes , to the Berlin Academi in  1768 ] 
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که در سؤاالت  است   همین کلدقیقا    با اینحال توضیح .  1د ، خود یک ادراک حسی نیست جمع شووقتی در یک  کل مطلق 
 .  میشود  مطالبهمتخطی استدالل 

ت چه چیز میباید معلوم نیس  که  نباید بگوییم خاطرحل این معضالت هرگز نمیتواند در تجربه یافت شود ، و دقیقا  بهمین  بنابراین 
و نمیتواند در خارج آن داده ما  وجود دارد ، خود مشعر ما  فقط در مغز  که برای آنچون  . نسبت داده شود [ فکر ما ] به مشعر 
مبدل  خیالی از مشعری یرا به مناب که  با خودمان یکی باشیم ،  و از آن ابهامی که فکر ما   باشیممیبایست تنها مراقب شود ، 
نامطمئن است ،   بنابراین نه تنها  حل جزمی . بپرهیزیم  ، بر طبق  قوانین تجربه شناخته میشود  لذاو  که تجریبا  داده شده   کرده
بلکه  د ، قرار نمیده بحثمورد برای یقین کامل میگشاید ،  مسئله را بصورت عینی  را حل نقادانه ، که راه .   هم غیرممکنبلکه 

 .  بنا شده استکه مسئله  بر آن   دانشی  همان  پایه های  در رابطه با

 

 

 

The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   V. 

Sceptical  Representation  of  the  Cosmological  Questions 
in  the  Four  Transcendental  Ideas 

 

 . 5بخش  
 

 سؤاالت  تکوینی  در  چهار  فکر  متخطی  تشکیکیارائه  

   

جواب   که یم ،  اگر از آغاز میفهمیدیمدست بردارمان بطور جزمی پاسخ داده شوند   که سؤاالت  خواستاین خود ما میباید از 
از یک  دیگر ،   نامعقولیبه    نامعقول ، از یک  ما را ، و پرتاب میکند میافزایدکه باشد تنها بر جهل ما  هم جزمی هر چه

  خوب است که ،  باشداگر سؤال ما تنها متوجه یک  بلی یا خیر  .  تیرگی  بازهم  به  یکی دیگر ،  و شاید حتی در تناقض 
یم دیداگر .  چه بدست خواهیم آورد   اشحسب مثبت یا منفی بودن  جواب را کنار گذاشته ، و ابتدا ببینیم  بر یتصورزمینه های 

  سؤال خود  در مورد نقادانه   آزمونی اقدام  به  که  داریمدلیل خوبی  آنگاه   2فقط مهمل است ،   حاصل حالتکه در هر دو 
  که  در حال بازی با یک فکر است اش بخاطرکه   ، پایهبی   یبر پیش فرض  باشدخود سؤال مبتنی  شایدیم که ببینتا   یم ،بکن
  برخورد روش عظیم  فایده  این .  جداگانه خود آن تا مناب  دشوکشف می سهلتر شو عواقب  کاربرد مطالعه راهاز  قم  آنسُ 

آن ، با هزینه ای کم ، خود  بکمک  .د میگذاراستدالل بحت   مقابلبا آن سؤاالتی است که استدالل بحت در   sceptical  تشکیکی
ما   یشایستگب  یواقعسهلی مُ  همچون که  م ، یگذارمیرا  معقولنقدی  شرهانیده ، و بجای بی حاصلجزمگرایی  گران پیکررا از 

 . میکند  ظحف  ، میآیدآن  پسدر  که  خیالی  بحر العلوم بودنو    اساسبی  عقاید   گونهایندر مقابل   را

در ترکیب متوالی   نامشروط  در مورد هم  ینظرکه هر  م بفهماز پیش میتوانستم اگر فکر تکوینی ،  بررسی یکبنابراین ، در 
 که چون  مباید بتوانم بفهم پس  یا خیلی کوچک ، باشد یا خیلی بزرگ مفهومی از ادراک  برای هر ست، میبای اتخاذ شودمظاهر 

قرار ممکن از ادراک  یدر تطابق با مفهوم ستکه میبای  تجربه ی ازمشعر با رابطهدر  مگر  وضوعیتی نداردمفکر تکوینی هیچ 
سازگار   نمیتوان با آن  ، یمهر طور هم  به آن نگاه کن،  را شمشعر زیرا  و بدون معنا ؛ باشد تماما  پوچ ستمیبای لذا،  دبگیر
 یمناقضتدر ،  پایبند آنها باشداستدالل ، مادامیکه  دلیلاین در واقع در مورد همه مفاهیم تکوینی صدق میکند ؛  و به این .   دکر

 - :  چون فرض کنید.  د خواهد بوگرفتار اجتناب ناپذیر 

متوالی ، هرگز نمیتواند  ئیبر انکفا اتکاء بخاطربرای مفهوم ما خیلی بزرگ است ، که ،  پس:  ، که دنیا هیچ آغازی ندارد   اوال  
یا فرض کنید که دنیا آغازی دارد ، آنگاه ، در انکفاء الزم تجریبی ، برای مفهوم  .  استشده منقضی که  برسد به کل ازلیت

 ؛  نبودهنامشروط  پس هنوززمانی پیش از خود است ،  ستلزمم  بازهمچون از آنجاییکه آغاز .  ادراک خیلی کوچک خواهد بود 
بصورت محدود در ] و دنیا  به جستجو برای یک شرط زمانی باالتر ؛ میکند  قانون توظیف تجریبی ادراک ما را وادارلذا و 

  . بنابراین برای این قانون خیلی کوچک است  [ زمان 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Mellin ,    Keine     for    eine  . ] 

2
 [Kant  here  plays  on  the  double  meaning  of   sinnleeres  ,    "empty  of  sense"     and    "nonsense"  . ] 
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   unlimited و نامحدود   infinite اگر نامتناهی. نیز صادق است  ر مکاند  دنیا بزرگی به سؤال در مورد این برای پاسخ دوگانه 
آنگاه حق داریم بپرسیم که چه  اگر متناهی و محدود باشد ،   .، آنگاه برای هر مفهوم تجریبی ممکن خیلی بزرگ است  باشد

که در آنجا   چیزها نیست ، و نمیتواند شرطی باشدبرای   قائم بذات یمکان خالی مالزم. چیزی این حدود را مشخص میکند 
در باره  چون )   . است بخشی از یک تجربهتشکیل دهنده که   طی تجریبی باشد ،تواند شرکه بهم کمتر  از آن متوقف شویم ؛ 

همواره الزم  در ترکیب تجریبی   و بعالوه برای رسیدن به تمامیت مطلق(  وجود داشته باشد ؟  تجربه ایمیتواند  گونهچتهی 
   .برای مفهوم ما خیلی کوچک است   ، یک دنیای محدود لذا  .باشد  مفهوم تجریبی یک  است که  نامشروط 

خیلی بزرگ  ما برای مفهوم  آنگاه انکفاء در تقسیم  از بینهایت جزء تشکیل شده باشد ،( ماده ) ثانیا  ، اگر هر مظهری در مکان 
متوقف شود ، آنگاه انکفاء برای فکر ( بسیط ) عضوی از تقسیم هر اگر قرار باشد تقسیم مکان در  همان حال؛  در خواهد شد 

 را در درون خویش  به بخش های دیگر  زیرا این عضو همواره  بازهم  امکان انکفاء . د بونامشروط  خیلی کوچک خواهد 
 . میدهد 

آنگاه علیت  علت  همواره خود چیزی   ، مگر در تطابق با قوانین طبیعت میافتدثالثا  ، اگر فرض کنیم که هیچ چیز در دنیا اتفاق ن
را برای زنجیره شروط بدون انتها تداومی  لذاد ، و کنمی ضروری راباالتر   علت بازهمیک ، و انکفائی به  میافتداست که اتفاق 

ترکیب حوادث بتوانیم در بنابراین برای هر مفهومی که  عمل میکند ،  فعالطبیعت ، که همواره توسط علل  . بخشا  پیشاتجربی 
  .خیلی بزرگ است   تکوینی بکار بگیریم

یک قانون  بحکم آنگاه   ، یعنی ، نشأت از آزادی را ،  خود انگیخته را بپذیریم اتفاقات حادث شدن،  بعضی موارداگر ، در 
بر [ که حاکم است ] در تطابق با قانون علیت  هنوز ما را تعقیب کرده ، وادار میکند ، " چرا " غیرقابل اجتناب طبیعت سؤال 

 . یم که چنین تمامیتی برای مفهوم تجریبی الزم ما خیلی کوچک است میبین در نتیجهیم ؛  و بروی اتفاقات ورای چنین  1تجربه ، 

زمان یک در  ما آنرا ، ( چه خود دنیا باشد ، چه چیزی در دنیا ، و چه علت دنیا ) را بپذیریم واجب رابعا  ، اگر یک وجود مطلقا  
به وجودی دیگر پیش از   قرار میدهیم ،  زیرا در غیر این صورت  وابسته خواهد شد  بینهایت دور از هر نقطه معین از زمان

تا هر   نیست ،  قابل دسترسی  و توسط هیچ انکفائی اما چنین وجودی آنگاه برای مفهوم تجریبی ما خیلی بزرگ است ، .  خود 
 . برویم پیش کجا هم که 

محتمل است ، آنگاه هر ( شرط   بصورتو چه  چه بصورت مشروط ) اگر بازهم ، عقیده داشته باشیم که هر چیز متعلق به دنیا 
به آن  این وجود دیگر کهیک چون همواره هنوز مجبوریم به جستجو برای .  وجود معینی برای مفهوم ما خیلی کوچک است 

 . دداربستگی 

و یا خیلی کوچک ، و بنابراین برای هر  است یا خیلی بزرگبرای انکفاء تجریبی که در همه این موارد فکر تکوینی  ایم  گفته
در خیلی بزرگ یا خیلی کوچک بودن برای چیزی که به آن   ، هستدر فکر  قصورکه  ایم  لذا گفته . مفهوم ممکن ادراک 

چرا نظر خود را برعکس بیان نکردیم ، و نگفتیم که در مورد اول  مفهوم تجریبی .  ، یعنی ، تجربه ممکن  میگرددمتوجه 
همواره برای فکر خیلی کوچک است ، و در مورد دوم خیلی بزرگ ، و بنابراین تقصیر از آن انکفاء تجریبی است ؟  دلیل آن 

یک فکر است ، بدون   تنها در غیاب آن یک مفهوم  ما واقعیت میدهد ؛ چیزی است که به مفاهیم  تنها تجربه ممکن. چنین است 
بنابراین میزانی است که توسط آن میبایست حکم کنیم  آیا   مفهوم تجریبی ممکن.  یمشعر هیچ ط بهارتبا، یعنی ، بدون  قمصدا

چون درباره هر چیزی .  است و یک فقره فکری صرف ، یا اینکه مشعر خود را در دنیا پیدا میکند  صرففکر تنها یک فکر 
مورد ی دومی بخاطر اول کهیا خیلی کوچک ،  است خیلی بزرگدر رابطه با یک چیز دیگر یا میتوانیم بگوییم که تنها موقعی 

که ، اگر  پیدا میشدل سؤااین   در مکاتب باستانی تجادل  طرحمای در میان معماه.   با آن وفق داده شودو میبایست  ده ، بونیاز 
در چنین موردی .  میبایست بگوییم که توپ خیلی بزرگ است یا سوراخ خیلی کوچک آیا یک توپ نتواند از سوراخی رد شود ، 

،  شاما ، در مورد ،  یک مرد و قبای.  وجود دارد  یخاطر دیگربتفاوت نمیکند که کدام را بگوییم ، چون نمیدانیم کدامیک 
 .است ، بلکه قبا برای آن مرد خیلی کوچک است  نمیتوانیم بگوییم که آن مرد برای قبای خود خیلی بلند

تعارض با یکدیگر ، شاید مبتنی مو همراه آنها همه اظهارات شبه عقالنی   افکار تکوینی ، که  ظن بجا   ابراین میرسیم به یکنب
  درسانشاید ما را براه راست ب  و این ظن  به ما داده شده است ؛  از نحوه ای که مشعر این افکار  ند بر یک مفهوم خیالیهست
 . عریان کنیم   چنان طوالنی ما را به بیراهه برده استآنکه   را  آن توهمی  اگر

  

                                                           
1
 [der  Erfahrung  . ] 
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     The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   VI. 

Transcendental  Idealism  as  the  Key  to  the  
Solution   of   the  Cosmological  Dialectic 

 

 . 6بخش  
 

 استکمال  متخطی  بمنزله  کلید  حل  تجادل  تکوینی

   

در هر  ه مشعرات کلی لذاو   و زمان ، در مکان که هر چیز به بدیهه آمده  علم الجمال متخطی ثابت کردیم بخش بقدر کافی در 
، بصورت  به نیابت آمده اندی که شکلدر  ی صرف ، که ، منابهابرای ما چیزی نیستند مگر مظاهر ، یعنی ،  ، تجربه ممکنی

این تعالیم  را  .  ند نیستهیچ وجود مستقلی خارج از تفکرات ما دارای موجودات حجم دار ، یا بصورت زنجیره تغییرات ، 
شعور در معنای متخطی این کلمه ، این تعدیالت   realistواقعگرا     a.  مینامم  transcendental  idealismاستکمال متخطی  

 . میگیرد  قائم بذاتی صرف را چیزهای منابهامیداند ، یعنی ،   قائم بذاتچیزهای   همچونحسی ما را  

 که   همان حالدر  ، به ما نسبت داده شود ، که   پیش رد شده مدتها از کهکه آن استکمال تجریبی اگر عادالنه خواهد بود نا
میداند ، تردید د وریا الاقل وجودشان را م،  منکر میشوداصیل مکان را میپذیرد ، اما وجود چیزهای حجم دار را در آن   واقعیت

مظاهر حس  مورددر  . و رویا  نمیدهد  واقعیتبین    را بدرستی ثابت شده ایدر حق آنها اجازه هیچگونه  تفکیک با اینکار و 
داخلی در زمان ، استکمال تجریبی هیچ مشکلی برای بحساب آوردن آنها بعنوان چیزهای حقیقی ندارد ؛  در واقع حتی میگوید که 

 . (زمانی تعّین  این همه  1، با   یشودر ذات خ) این تجربه داخلی هم کافی است و هم تنها اثبات برای وجود مشعراتش 

و   ، میآیندبدیهه خارجی ، که در مکان به بدیهه  مربوط به اعتراف دارد به واقعیت مشعراتاستکمال متخطی ما ، برعکس ، 
برای آن بدیهه ای  است چون از آنجاییکه مکان قالبی  . میآیندهمه تغییرات در زمان ، که توسط حس داخلی به نیابت مربوط به 

و  پس میتوانیم   که ما خارجی مینامیم ، و از آنجاییکه بدون مشعرات در مکان هیچ مناب تجریبی مطلقا  وجود نخواهد داشت ،
و این زمان ،  و  اما این مکان  .و این در مورد زمان هم صدق میکند   موجودات حجم دار را واقعی بحساب بیاوریم ؛ ستمیبای

ذهن ما وجود داشته  خارج از، و نمیتوانند  منابهاآنها چیزی نیستند جز  کلیه مظاهر ، چیزهایی در ذات خود نیستند ؛   همراه آنها
در  مختلف  وضعیتهای  توالی  از راه که بصورت متعین ( بمنزله مشعر شعور ) ذهن ما  یحسبدیهه داخلی و  حتی . باشند 
  -یعنی ،  فاکر متخطی نیست    -  باشدوجود داشته  یشکه در ذات خو  نیست ، بمعنای واقعی نفس، چندان  میآید  به نیابت  زمان

این مظهر داخلی  پذیرفته نمیشود که بهیچ   .برای ما ناشناخته وجودی  ،  فاکر به شعور اینداده شده است که   بلکه تنها مظهری
برای چیزی   باشد مشروط است به زمان ، و زمان نمیتواند تعینیزیرا  در ذات خود وجود داشته باشد ؛   یین اشکالچنیک از 
 اگرحتی   از رویا  ، متفاوت بروشنی ؛  است  تضمین شدهبقدر کافی   ، اما ،و مکان   زمان  تجریبی  تواقعی.   اشدر ذات 

در تطابق با قوانین   ، قرار بگیرندتنگ در کنار هم در تجربه ای  واحد  بواقع  و بطور کامل    هر دو  رویاها  و مظاهر اصیل
  . تجریبی 

اینکه .  آن ندارند  خارجهرگز در ذات خویش داده نمیشوند ، بلکه تنها در تجربه ، و موجودیتی در مشعرات تجربه ، ،  بنابراین
این ، اما ، تنها به   .میبایست مطمئنا  پذیرفته شود   ، شاید ساکنانی در کره ماه باشند ، هرچند هرگز کسی آنها را درک نکرده 

چون هر چیزی که در رابطه با یک ادراک حسی در تطابق   .این معنا است که در پیشرفت ممکن تجربه شاید به آنها بر بخوریم 
  من  با  آگاهی  بالفعلبی در رابطه ای تجریآنها بنابراین واقعی هستند اگر که    .واقعی است با قوانین پیشرفت تجریبی باشد 

 .از این پیشرفت تجربه  خارجند ، یعنی ، میشو،  هر چند که به آن دلیل در ذات خود واقعی نباشند قرار داشته 

چون مظاهر ، بمنزله .  هیچ چیز به ما داده نمیشود مگر ادراک حسی و پیشرفت تجریبی از این به ادراکات حسی ممکن دیگر 
جز واقعیت  نیست   چیزی  واقع در  خود ذات خویش تنها در ادراک حسی واقعی هستند ، که ادراک حسیی صرف ، در منابها

پیش   یا به این معنا است که پیش از درک ما از آن ،   نامیدنیک چیز واقعی  رایک مظهر  . یک مناب تجریبی ، یعنی ، مظهر 
  یک چیز در ذاتش  اگر در مورد  چون.  هیچ معنایی ندارد  یا اینکه   برخود کنیم ،  چنین ادراک حسی میبایست با  از تجربه 

 

a      از استکمال مادی قالبی ، یعنی ،  از نوع  اشهمچنین ، در جایی دیگر ، گاهی آنرا استکمال قالبی نامیدم ، برای تفکیک
          . [ Bداشت اضافه شده در  دیا]   .معمول استکمال که خود وجود چیزهای خارجی را مورد تردید و یا تکذیب قرار میدهد 

  [   a نویس زیر پایان] 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    selbst  ,  mit  . ] 
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اما اینجا  . جدا از رابطه با حس های ما و تجربه ممکن  واقع میتوانستیم بگوییم که در ذات خود وجود دارد  میگفتیم ، درسخن 
 . شعور حسی ما  برایتنها  بلکه  چیزها در ذاتشان نیستند برای تعینات  1که   است ،  در زمان و مکان یاز مظهر تنها سخن
تنها از  استمتشکل  بلکه   بودهچیزی در ذات خویش ن ؛  میباشد، آنچه که در مکان و زمان قرار دارد یک مظهر  در نتیجه
 . د شدننخواه پیدا  هیچ جا در دیگر   -یعنی ، در ادراک حسی   -د نداده نشو در درون ما  ، که ، اگر منابها

  2،  منابها  همراه  بطریقی  خاص،  ظرفیتی برای تحت تأثیر قرار گرفتن   قابلیت متأثر شدن است  تنها  ا  دقیققوه بدیهه حسی 
آنها در  اگر،  کهو این، ( شعور حسی ما  برای  قالب های صرف) و زمان  از مکان بحت ای است  با هم  بدیهه شانکه رابطه 

نامیده   objectsمشعرات   آنگاه  ند ،باش یینتع قابل  وحدت تجربه  ، و بر طبق قوانین بوده رتبطم شکلبدین مکان و زمان 
.  ما به بدیهه بیاید  مشعر توسط  صورتو بنابراین نمیتواند ب  برای ما ناشناخته است ، الکلعلت غیر حسی این منابها ب. میشوند 

و جدا  ، ( اینها صرفا  شروط مناب حسی هستند  )و نه در زمان آمده باشد نه در مکان به نیابت  ستزیرا چنین مشعری آنگاه میبای
را   مظاهر بطور عام  ذکائی  ، میتوانیم  علت بحتا   با اینحال . ریم از چنین شروطی ما نمیتوانیم هیچ بدیهه ای را به تفکر بیاو

بعنوان    حسی شعوردر تناظر با    چیزیبه این خاطر که   بنامیم ، اما منحصرا    transcendental  object مشعر متخطی 
وسعت و اتصال ادراکات حسی خود را نسبت بدهیم ، و همه به این مشعر متخطی میتوانیم .  داشته باشیم  شدن قابلیتی برای متأثر
در حالیکه در تطابق با آن قرار دارند ،  اما مظاهر ،  . هر تجربه ای  مقدم برداده شده است  در ذات خویش  میتوانیم بگوییم که 

 نشانه ادراکات حسی میتوانند صورتب، که  هستندتجربه ، که صرفا  منابهایی  اینبلکه تنها در  در ذات خویش داده نمیشوند ، 
بنابراین  . گردد میبر طبق قواعد وحدت تجربه متصل  چیزهای دیگرکه ادراک حسی با همه مادامیتنها   3د نباشمشعری واقعی 

و واقعی در مشعرات ، اما آنها برای من  دنمیشودر مشعر متخطی تجربه داده  میتوانیم بگوییم که  چیزهای واقعی زمان گذشته 
  (و معلولی   علت  راهنمای  عالئمبا   نور تاریخ  یا یا با کمک )   برای خودآنها را که هستند  تنها تا جایی  زمان گذشته

 جریان  ، در یک کلمه ، به نیابت بیاورم  که یک زنجیره انکفائی از ادراکات حسی ممکن در تطابق با قوانین تجریبی اینچنین
در  نهواقعی ، میتواند  با اینحالکه ،  ای زنجیره  -شرط زمان حال  ثابهبم  یک زنجیره زمانی گذشته دنیا ، ما را هدایت کند به 

وجود  پیش ازدر دورانی عظیم    نتیجتا  ، همه حوادثی که .  به نیابت بیاید ممکنای  تجربه با تنها در اتصال بلکه ذات خویش
شروطی که  این ادراک  تا   سلسله تجربه از ادراک حسی کنونی  امکان توسعهمگر  خود من  اتفاق افتادند هیچ معنایی ندارند 

    .از نظر زمانی معین میکنند   حسی را

به نیابت بیاورم ، آنها را در زمان را   ها مکان در همهدر کل زمان و   ها ، برای خود همه مشعرات موجود حس اگربنابراین ، 
  یک تجربه ممکن دنآور تفکربه این مناب چیزی نیست جز .  قرار نمیدهم  [ند باشدر آن  ]پیش از تجربه  [ بطوریکه] و مکان 

ی صرف نیستند ، تنها در چنین تجربه منابهااز آنجاییکه مشعرات چیزی جز .   اش  absolute  completeness  در اکمال مطلق
 با آنها مواجه شوم  دارند تنها به این معنا است که قرار استگفتن اینکه آنها پیش از کل تجربه من وجود  . ممکنی داده میشوند 

علت شروط تجریبی این . ، با شروع از ادراک حسی ، به سمت آن بخشی از تجربه پیش بروم که به آن تعلق دارند  که اگر
 از اینها ییکبا بتوانم انکفاء خود  از چه حد دریا   روبرو گردم ،میبایست آنچیزی که معین میکند با کدام اعضاء ) پیشروی 

قاعده با بلکه تنها   ،  کاری نداریماین علت متخطی ما با ،  لیکن  .الزاما  ناشناخته برایم   لذامتخطی بوده ، و ( مواجه شوم 
بعالوه ، در آخر کار فرقی نمیکند که بگویم    .پیشروی در تجربه ای که در آن مشعرات ، یعنی ، مظاهر ، به من داده میشوند 

برسم ، یا   اند برایم شناخته شده  کنونتاکه   با ستارگانی صد بار دورتر از بیشترین حدی  در مکان میتوانم  در پیشروی تجریبی
در  ودرک نکرده  حسا   آنها را  تاکنونهیچ انسانی هرگز  حتی اگربرخورد شود   در یک مکان تکوینی  شاید با آنها  بگویم که

صحیح است  بازهم بدون ارتباط با تجربه ممکن ،   چون حتی با این فرض که آنها در ذات خود داده شده اند ، .  نکند   هم آینده
  یتنها در نوع.  ند ، مگر در صورتیکه در زنجیره انکفاء تجریبی قرار داشته باشند یستمشعرات ن لذا ند ، و اآنها برایم هیچ  که 
،  لذامورد استفاده قرار میگیرند ، و   absolute  whole  رابطه ، هنگامیکه این مظاهر برای فکر تکوینی یک کل مطلق از دیگر

این مشعرات   واقعیت به   نگاهشیوه تفکیک در  یم ، میکن طرحم ورای حدود تجربه ممکن میرود  هنگامیکه ، سؤالی را که 
قطعا  پیدا   تعبیر کنیم غلطکه اگر مفاهیم تجریبی خود را   فریبنده ایخطای  در مقابلاهمیت میشود ،  تا ما را  حائز ها حس

 .   حفظ  کند میشود 

  

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Vorländer ,    die  beide   for   beides  . ]  

2
 [mit  Vorstellungen  affiziert  zu  werden  . ] 

3
 [bedeuten  . ] 
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The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   VII. 

Critical  Solution  of   the  Cosmological  Conflict 
of  Reason  with  Itself 

 

 . 7بخش  
 

 تعارض  تکوینی  استدالل  با  خود  نقادانه حل 

   

اگر مشروط داده شده باشد ،  کل زنجیره :    dialectical  argumentتجادلی   احتجاجکل مناقضت استدالل بحت مبتنی است بر 
در این قیاس منطقی ، که .  ، و غیره  لذاشروط آن نیز ایضا  داده شده است ؛  مشعرات حس ها بعنوان مشروط داده میشوند ؛  

در ترکیب )  ند که  در شروطیپیدا میشو،  به همان تعداد افکار تکوینی   میآیدو روشن  بنظر  کبرای قیاس آن اینطور طبیعی
و   ؛ کردهفرض مسلم زنجیره ها را تمامیت مطلق این    ideasافکار   .وجود دارد تفاوت  را میسازند  ای که زنجیره ( مظاهر 

چه چیز خادعی در این حجت شبه  برای کشف اینکه.  با اینکار استدالل را در تعارضی اجتناب ناپذیر با خود قرار میدهند 
   .کنیم تصحیح و تعریف  بکار رفته در آن را  ابتدا بعضی از مفاهیم اگر  که  استبه نفع ما  عقالنی وجود دارد

ه شروط آن همدر زنجیره   یک انکفاء داده شده باشد ،   هر امکانی برای تردید آشکار است که ، اگر مشروط ر ازاوال  ، بدو
و اگر این شرط  ،  یک شرط به  معطوف استکه چیزی  گردیدهمندرج چون در خود مفهوم مشروط   1 .برای ما وظیفه میشود 

تحلیلی است ، و  بنابراینحکم فوق .  همه اعضاء زنجیره  خاللنطور و همی  به شرطی باز دورتر ،  خود دوباره مشروط باشد ،
اتصال   ادراک  از طریقکه  برای استدالل است ،  بنیادی یک فرض منطقیاین  . از نقد متخطی ندارد  وحشتهیچ دلیلی برای 
 . دهیم  بسطو   دهنمو دنبالتا حد ممکن   میآیدبدست که مستقیما  از خود مفهوم   را  شمفهوم با شروط

انکفاء به دومی نه تنها یک  ،  بمحض داده شدن اولیشرطش  چیزهایی در ذات خود باشند ،  آنگاه  نیز و بعالوه ، اگر مشروط 
،  میکنداین درباره همه اعضای زنجیره صدق  از آنجاییکهو  .  است همراه آن داده شده بواقع ، بلکه از پیش میشودوظیفه 

با توجه به این واقعیت  میباشدنامشروط ، همراه آن داده شده است ، یا بهتر بگوییم  از پیش مفروض  لذازنجیره کامل شروط ، و 
از  صرفا   یترکیب مشروط با شرطش در اینجا ترکیب  .که مشروط ، که تنها توسط کل زنجیره ممکن میگردد ، داده شده است 

از آنها دانشی بدست   توانیمب آیا و چگونه   بدون توجه به اینکه  ، میآوردنطور که هستند به نیابت ادراک است ، که چیزها را هما
که حدی  مگر تا شوند دادهی صرف نمیتوانند منابهابمنزله مظاهر   -  دنباشمظاهر  داریممد نظر که اما ، اگر ، آنچه . بیاوریم 

 دانش های تجریبیجز شکلچیزی ، چون آنها  میآورمبدست   ذاتشانرا در ، یا بعبارت بهتر آنها میکنم  کسبمن از آنها دانش 
داده   هم( مظاهر  صورتب) که  اگر مشروط داده شده باشد ، همه شروط آن   ، بگویم  شکلهمان  هنمیتوانم ، بآنگاه   - نیستند

چیزی نیستند   خود فهمدر   مظاهر.  نتیجه بگیرم تمامیت مطلق زنجیره شروطش را شده اند ، و بنابراین بهیچ شکلی نمیتوانم 
اگر مشروط ، در  که  ، بدین معنا نیست ،  در نتیجه . مگر ترکیبی تجریبی در مکان و زمان ، و تنها در این ترکیب داده میشوند 

. مفروض است از پیش د همراه آن داده شده و یل میدهتشککه شرط تجریبی آنرا  هم مظهر ، داده شده باشد ، ترکیبی[ عرصه ] 
  که یک انکفاء  نیم بگوییم این استاکه ما میتوآنچه . و هرگز بدون آن وجود ندارد  داده رخ   در انکفاء ن بارنخستیاین ترکیب 

ده است ، و اینکه در این انکفاء هیچ ش وظیفهگرفته یا  انجام، یعنی ، یک ترکیب پیوسته تجریبی ، در سمت شروط ،  شروط  به
     .  میتواند وجود داشته باشدن  شدهداده  کمبودی از بابت شروط 

ه ، در حالیکه  گرفتتکوینی  مشروط را در معنای متخطی یک مقوله بحت  استنتاج در قیاس این مالحظات روشن میکند که کبرای
حجت بنابراین این .  میگیرد   در باب مظاهر بکار برده شدهصرفا   کهآنرا در معنای تجریبی مفهومی از ادراک  ی قیاسصغرا

، اما  این مغالطه . نام دارد sophisma  figurae  dictionis     مغالطه حد اؤسطکه    مغالطه تجادلی میشودنوع  آنمرتکب 
 چنانداده شده باشد ،  بصورت مشروط  یی ما ، هنگامیکه  چیزعاداستدالل  از چیزی مصنوعی نیست ؛  یک توهم کامال  طبیعی

در   پنداشتاین   .م یبدان ضوفرم را زنجیره آنهاو د که در کبرای قیاس ، بدون تفکر و سؤال ، شروطش بدنبال خود میبرما را 
، هیچ  ضمنا   . داشته باشیم  یشخصبرای هر نتیجه م  کافی قدماتم دما میبای میگوید  منطقی است که الزام نهما بوضوحواقع 

.  ه اند گردیدفرض  داده شده   از پیشبا شرطش وجود ندارد ؛  آنها همراه آن   در اتصال مشروط  اشاره ای به یک ترتیب زمانی
به ادراک بحت  مشعرات داده شدهبصورت  و هم یشچیزی در ذات خو بصورت هممظاهر   در صغرای قیاس ،اینکه بعالوه ، 

همه آن  [  بطور یکسان] در آن  که  ،  پیش برویم قیاس یاکبر شبیه هکنمیشود  ایناز غیر طبیعی تر دیگر ،  بحساب آورده شوند
مهم مابین مفاهیم  یفاوتتاز اما با اینکار .   ما پنهان ماندندچشم از  د شونداده  ات میتوانندشروط بدیهه که تنها تحت آنها مشعر

مفهومی  یچهزمان یا  بخاطرهیچ محدودیتی را  کبرای قیاسدر ( و کل زنجیره دومی ) با شروطش  ترکیب مشروط.  یم دشغافل 
 فرض قیاسی اآنطور که در صغر  اما ، در مظهر ، ترکیب تجریبی ، یعنی ، زنجیره شروط  . د با خود حمل نمیکناز توالی 
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 در این مورد ،  حق فرض ند ؛  و لذا ، میشوکه اعضای زنجیره بدنبال یکدیگر در زمان داده  توالی است ، به ، الزاما   شده
همه اعضاء زنجیره در  قیاس یادر کبر.  ندارم  را میآیدبه نیابت تمامیت مطلق برای ترکیب و زنجیره ای که توسط آن  کردن

که تنها در   آنها تنها از راه انکفاء متوالی ممکن هستند ، قیاس یاند ، بدون هیچ شرط زمانی ، اما در صغرمیشوذات خود داه 
 . د  عملی میشوبالفعل آن که داده میشوند  جریانی 

بطور یکسان  مؤکدات تکوینی  خود را بر آن بنا  طرفدر حجتی که هر دو این خطا  که بدین ترتیب نشان داده شد  که حال 
ادعاهای خود عرضه  استحکامکه  نتوانستند سندی مکفی برای   د ،نمود مردو منصفانهرا هر دو میتوان ،  دارد دخالتنهاده اند 

  به خطا  دخو  یواقع در تعالیم   طرف یکی یا هر دو  دشده باشثابت   کهوقتیمثل   - مییابدخاتمه ن با اینکاراما  دعوا . کنند 
های معتبر اثبات   پایه توسط آنها در پشتیبانی مجادله خود  زیرا گرچه  .  یشاز حجج خو استنتاجاترفته اند ، یعنی ، در 

دنیا شروعی دارد و دیگری میگوید که هیچ   که چون یکی از آنها میگوید نیستهیچ چیز روشنتر از این اما   شکست خوردند ،
در هر دو   ج، نهایتا  ، چون حج در همین حال هماما حتی .  یکی از آندو میبایست درست باشد   است ، یو ازل شتهشروعی ندا

به حفظ آرامش  در را دعوت طرفین میتوان  .  میشود غیرممکنآنها  برای حکمصدور روشن هستند ،   به یک اندازه طرف
بار برای همیشه  و با رضایت کراهی برای فرو نشاندن آن ی . ت یافاما جدال همچنان ادامه خواهد   ؛ نمود محکمه استدالل

 برابرشان  در تحسین برانگیز بسیار  بر خالف استدالل کردن که همان واقعیت  طرفین وجود ندارد ، مگر اینکه متقاعد شوند 
 و اینکه نوعی توهم متخطی آنها را با واقعیتی فریب داده  بر سر هیچ میجنگند ،  دارند  واقعدر که  گواه آن است  خود یکدیگر

 در مقابلدر جدالی که  قرار  به  رسیدنبرای  این راهی است که اکنون در پیش خواهیم گرفت .  است که هیچ کجا نمیتوان یافت 
  . د مقاومت میکن برای اخذ تصمیم  هر کوششی

 

* * * 

 

قرار سرزنش مورد  شریراز  الیا  ،  یک اهل تجادل  زیرک ،  شدیدا   توسط  افالطون بعنوان یک سفسطه گر   Zenoزنو  
دالیل قانع کننده  و سپس بالفاصله آنها را رد شروع میکند به اثبات یک قضیه با ابتدا نشان دان مهارتش ،  رای، که ب گرفت

نه متناهی است و نه (  همان دنیا  فقطشاید از نظر او ) که خدا  بطور مثال ،  زنو  میگفت ،  . میکند با دالیلی به همان قوت 
چنین بنظر  منتقدان روش خود  در چشماو .  و نه متفاوت با هر چیز دیگر  متشابهنه در حرکت و نه در سکون ، نه   تناهی ،نام

اولین .  اما این اتهام بنظر من منصفانه نیست .  کند  ردرا  دارد  که هر دو قضیه متقابال  متضاد را  عبث   میآمد که این قصد
عالم  همان "  خدا " ، اگر منظور او از کلمه   بقیه در مورد .  جزییات بیشتر بررسی خواهم کرد  بارا اکنون او قضیه 

universe  ، در سکون ، و نه جای خود را عوض نه مطمئنا  میبایست میگفت که نه در جای خود دائما   قرار دارد ، یعنی ،   بود
در درون هیچ  جایی    ، خود با این حسابعالم هستند ، و عالم ،  ونها  درجا ه کلیزیرا ،   در حرکت است ؛ نه میکند ، یعنی ، 

با هیچ چیزی  متفاوتیا  متشابه  پس نمیتواند بعالوه ، اگر عالم همه چیزهای موجود را در درون خود جای میدهد ،  . نیست 
اگر دو حجت مخالف .  د شوبا آنها  مقایسه  دچیز دیگری ، هیچ چیزی خارج آن ، وجود ندارد ، که بتوان  باشد ، زیرا هیچ

 که بحد یک تضاد بمعنای کامل نمیرسد ،  آنگاه علیرغم مخالفتشان ،  ند ، شته باشپیش فرض خود دا  شرطی غیرقابل قبول را
  .خود سقوط میکند  ند بمانآنها میتوانند استوار  دوهر دو ساقط میشوند ،  زیرا شرطی که ، تنها تحت آن هر 

که ،  بدین شکلممکن میگردد ،  ی همو یا بویی که خوش نیست ، شق سوم  گفته شود که همه اجسام  یا بویی خوش دارنداگر 
همه اجسام  یا :  اما ، اگر ، بگویم  . و هر دو حکم معارض بنابراین میتوانند نادرست باشند ؛   شته باشدیک جسم اصال  بویی ندا

ند ، هست، آنگاه دو حکم مستقیما  متضاد یکدیگر    ( vel  suaveolens  vel  non  suaveolens )د  خوشبو هستند یا  خوشبو نیستن
که هیچ هم ، یعنی ، که بعضی از اجسام  خوشبو نیستند ،  آن اجسامی را  اشو اولی تنها هنگامی نادرست میشود که ، متضاد 

  1، جسم  برای  مفهوم  احتمالی ی،  شرط داشتن ، بو  ( per  disparata )  پیشین تقابلزیرا ، در .  در بر بگیرد   بویی ندارند
 . دو حکم متضاد یکدیگر نبودند  متصل به آن باقی ماند ،   توسط حجت مخالف حذف نگردید ، بلکه

و اگر حکم اول  ،  ( non  est  infinitus )بنابراین ، اگر بگوییم که دنیا یا در وسعت خود نامتناهی است یا نامتناهی نیست  
متناهی را ناو در نتیجه من میباید وجود یک دنیای .  متضاد آن ، که دنیا نامتناهی نیست ، میبایست صحیح باشد نادرست باشد ، 

      متناهی یا  است نامتناهی  دنیا یا اما اگر گفته بودم که .  را تصدیق نمایم  رد کنم ، بدون اینکه در جای آن یک دنیای متناهی
چون در آن حالت میبایست دنیا را در ذات خود که مقدارش معین . ، هر دو گفته میتوانستند نادرست باشند ( نامتناهی  غیر) 

و همراه آن شاید تمام وجود مجزای دنیا را ،   میشود بحساب بیاوریم ، و در حکم خالف نه تنها نامتناهی بودن را حذف میکنیم ،
این گفته نیز ، اما ، میتواند نادرست باشد ؛  دنیا   .صل میکنیم ، که چیزی است در ذات خویش ویا به دننیز بلکه تعینی را 

اجازه میخواهم   .که در مقدارش نامتناهی یا متناهی باشد  صورتدان نه ب نیزنمیتواند بصورت چیزی در ذات خود داده شود ، و 
بنابراین  دو حکم تجادال  .   analytical  بخوانم ،  و نوع متضاد را تحلیلی  dialecticalکه این نوع  مخالف بودن را تجادلی  

برای یک  که متضاد آن دیگری نیست ،  بلکه چیزی بیشتر از آنچه صرفا  چون یکی  هر دو ناصحیح باشند ؛ میتوانند مخالف 
  .تضاد ساده الزم است میگوید 
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  متضاد یکدیگر بدانیم ،  آنگاه فرض ، را در مقدار متناهی است اینکه ، که دنیا در مقدار نامتناهی است  و  این دو حکم اگر
حتی اگر انکفاء متناهی یا نامتناهی در زنجیره مظاهر آنرا  که   است قائم بذاتچیزی  کرده ایم که دنیا ،  زنجیره کامل مظاهر ، 

را ، و انکار کنم  شبهتر این توهم متخطی همراهبعبارت یا   ، اگر ، این فرض را رد کنم ، اما.  باقی میماند  باز هم  معلق کنم
 ذاتچون دنیا در  . مخالفت تضاد آمیز دو گفته تبدیل میشود به یک مخالفت تجادلی صرف آنگاه است ،  قائم بذاتکه دنیا چیزی 

و  وجود دارد خود نه بصورت یک کل نامتناهی   ذاتنابراین در ندارد ، ب وجودی من ، منابهاخود ، مستقل از زنجیره انکفائی 
نخواهد   یافت د چیزی در ذات خو شکلو ب دارد ،  وجودتنها در انکفاء تجریبی زنجیره مظاهر .  نه بصورت یک کل متناهی 

یک کل  دیگر داده شود ، آنگاه  هرگز نمیتواند بطور کامل به این خاطر، و  استمشروط پس ، اگر ، این زنجیره همواره .  شد 
 . نامتناهی نه  ه با مقدار متناهی  و  نوجود ندارد ،   ، و بصورت چنین کلی نبودهنامشروط 

مظاهر ،  در مورد همه [ عرصه ] تمامیت مطلق مقدار در آنچه که اینجا در مورد فکر اول تکوینی گفتیم ، یعنی ، در مورد 
مظهر [ عرصه ] در   نه  یافت شود ، انکفائی در خود ترکیب  فقط یره شروط  قرار استزنج.  دیگر نیز صادق است آنهای 

در یک مظهر داده شده در  بنابراین میبایست بگوییم که تعداد اجزاء .   ئیانکفا هر، پیش از  قائم بذاتچیزی مستقل و   صورتب
در و توسط   برای اولین بار  یشنیست ، و اجزا بذاتقائم چون یک مظهر چیزی .  نه متناهی است نه نامتناهی  یشذات خو

و نه   نه بصورت متناهی داده نمیشود ،  که هرگز در اکمال مطلق  انکفائی   1د ، نانکفاء  ترکیب تجزیه کننده  داده میشو
  بسمت وجود الزم که از مشروط   زنجیره ای مورد نیز اعتبار دارد ، و در  ثانویاین در مورد زنجیره علل . نامتناهی 

.  چه متناهی و چه نامتناهی  بحساب آورد  یشدر ذات خوتمامیتشان این زنجیره ها را هرگز نمیتوان در  . نامشروط پیش میرود 
در ذات  یو پیش از این انکفاء نمیتوانند هیچ موجودیت ی ، آنها تنها در انکفاء دینامیکی وجود دارند ، ثانوبعنوان زنجیره مظاهر 

  .از چیزها  داشته باشند  قائم بذاتزنجیره   صورتب  یشخو

اینکه و  ، بودهنشان داده شود  صرفا  تجادلی   وقتیکه  دخواهد شناپدید  اشبنابراین مناقضت استدالل بحت در فکر تکوینی 
ی ما منابهاتنها در  که  آنچه را  مظاهر نافذ کردن در حقتوسط ما از   ناشی میشود  که  توهم  یکوجود  خاطرب تعارضی است

فکر تمامیت مطلق  آن ،  تشکیل میدهند ، در جایی غیر از یک انکفاء متوالی زنجیره ای را ،  نه کهتاجایی،  لذاو  ند ، وجود دار
جزمی ،  در واقع  نه، از این مناقضت میتوانیم ، بهره ای  اما . د اعتبار داربرای چیزها در ذاتشان  یتنها بعنوان شرطکه را 

  -د بدست میده را  مظاهر  transcendental  ideality  متخطی کمالیت  غیرمستقیماثبات   .ببریم  لیمیاتع و  بلکه  نقادانه 
این اثبات مبتنی است  . متقاعد کند   قانع نمیشود  در علم الجمال متخطیموجود هر کسی را که با اثبات مستقیم که میباید برهانی 

یا   یا متناهی است ، آنگاه  دوجود دار در ذات خودکه   باشد  whole  یک کل اگر دنیا   .زیر   dilemma دو حدی معضلبر 
( .  نشان داده شدند   همانطور که در براهین مربوط به نقیض طریحه و طریحه) هستند  ناصحیحهر دو شق اما   .نامتناهی 
نتیجه  آنگاه   از این  .که در ذات خود وجود دارد   استیک کل ( جمع همه مظاهر  )دنیا   که میشود ناصحیح همچنینبنابراین 

   . آنها است   متخطی کمالیت  معنایکه همان   -هیچ اند  ی ما منابها از  بیرون  بطور عام   که مظاهر  شودمی

بی پایه    فریبهایی صرفا    مناقضات چهارگانهببینیم که براهین داده شده در تا ما را قادر میکند .   دارد خاصی این نکته اهمیت
هستند ، این براهین براستی  قائم بذاتو دنیای حسی که همه آنها را در بر میگیرد ، چیزهایی   که مظاهر ،این فرض با.  د باشنن

که مغالطه ای  در این فرض  نشان میدهد  ، میشود پیدا  ندگردحاصل می از این راهی که احکامتعارضی که از اما ، .  ند امحکم 
که تجادل  در همان حال.  مشعرات حس ها  ثابهکشف ساختار حقیقی چیزها ، بم  ما را هدایت میکند به لذاو  وجود دارد ، 

چنین به که  میپسندد ، مطمئنا  را     scepticalتشکیکیروش  لیکن  ، نیست  scepticism  شکاکیت موافق متخطی بهیچوجه 
با یکدیگر در  تا ندپیدا کنچون هنگامیکه حجج استدالل اجازه  . ه کند شاربعنوان مثالی از خدمات بزرگ خود ا میتواند تجادلی
د ،  عاید میشوما ، همواره  احکامح تصحیو احتماال  مساعد برای   مفید ، یند ، چیزنمایزادی بدون محدودیت مخالفت آیک 

 . داشتیم می را  نشقصد یافت که   هرچند همان چیزی نباشد

  

                                                           
1
 [der  dekomponierenden  Synthesis  . ] 
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The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   VIII. 

The  Regulative  Principle  of  Pure  Reason  in  its 

Application  to   the  Cosmological  Ideas 
 

 . 8بخش  
 

 کاربرد  آن  در  افکار  تکوینی  در  بحتاستدالل    تنسیقیاصل  

   

از طریق اصل تکوینی هیچ حداکثری ،  یشچیزی در ذات خو صورتبدر یک دنیای حسی ،   زنجیره شروط برایاز آنجاییکه 
اصل استدالل بحت لذا ،   داردانکفاء در زنجیره شروط  نیاز بهد که باشوظیفه یک تمامیت داده نمیشود ، بلکه تنها میتواند 

ما تمامیت را  اصل متعارفی کهآن بصورت  نه واقعدر اعتبار خود را حفظ میکند ،  سپسو   اصالح شود ؛ بابتمیبایست از این 
و ادامه    تقبل  بسمت ش نکشاندبا  برای ادراک ، و لذا برای فاکر ،  ای ، بلکه بصورت مسئله میآوریمفکر تدر مشعر به  عمال  
چون در شعور حسی ما ، یعنی ،   . توسط  فکر   ، در تطابق با اکمال مقرره هر مشروط  داده شده در زنجیره شروط  انکفاء 

در ذات خود زیرا آنها مشعرات .  مشروط است باز برسیم   که در توضیح مظاهر داده شده  هم هر شرطیبه در مکان و زمان ، 
 در بدیههکه همواره  تجریبی هستند ییمنابهابلکه فقط   -شود  یافتنها آاگر چنین بودند ، نامشروط مطلق میتوانست در  -نیستند 
یک قاعده است ، که  بدرستی تنهااصل استدالل بنابراین .  ند که آنها را در مکان و زمان معین میکند بیابآن شرطی را میباید 

با بحساب آوردن هر چیزی   را انکفاء پایان دادن به ممنوع میکند ، و  نموده مقرردر زنجیره شروط مظاهر داده شده انکفائی را 
نیست  ، و لذا نه   اصلی برای  امکان تجربه  یا  دانش تجریبی از مشعرات حس ها  .بعنوان مطلقا  نامشروط برسد هم که به آن 

 اصل  تأسیسی  . در حدود  است اط، مح بدیهه داده شده[ قالب های ] ادراک ؛  چون هر تجربه ای ، در تطابق با  ازاصلی 
constitutive  ، بلکه. ورای همه تجربیات ممکن   سازد به توسعه مفهوم مان از دنیای حسیمیکه ما را قادر   استدالل هم نیست 

بنابراین  .  د آورده شوبحساب   مطلق  اجازه نمیدهد هیچ حد تجریبیو توسعه ممکن تجربه ، که تداوم اصلی است برای بیشترین 
دن حدس زاما نه باید در انکفاء انجام داد ،  میکند چه چیز را محکمیکند ،  عملیک قاعده  همچوناصلی از استدالل است که 

  ،استدالل مینامم   regulative  تنسیقیدر نتیجه ، آنرا اصل .   ئی، پیش از هر انکفا 1 هست مشعر در ذاتش وندردر که آنچه 
که   2،  هست (یعنی ، در مظاهر ) بالفعل در مشعر  آنچه که در رابطه با  از اصل تمامیت مطلق زنجیره شروط ،آن برای تمیز 

و   وجود ندارد ،  چنین اصل تأسیسییک  که  نشان دهم فکیکبا این ت تالش کرده ام  .  دباشمییک اصل تأسیسی تکوینی 
که  یک فکر به   واقعیت عینی یعنی ، نسبت دادن ،  میافتداتفاق  حتما  تدلیسی متخطی ،  توسط  ، وااّل   آنچه که ازپیشگیری کنم ، 

  . میکند  عملیک قاعده   بصورتتنها 

، میبایست دقت کنیم ، اوال  ، که نمیتواند به ما بگوید مشعر چیست ، بلکه  بطور صحیح برای تعیین معنای این قاعده استدالل بحت
لی میپرداخت ، یک اصل تأسیسی قببه وظیفه  اگر.  د تا به مفهوم کامل مشعر برسد انجام شوانکفاء تجریبی میباید چگونه تنها 

زنجیره شروط  برای   گویمخواهم بنباید تصور شود که می . تأمین کند  دکه چنین چیزی را استدالل بحت هرگز نمیتوانمیشد ، 
د ، که میش طرحمدر آنصورت یک فکر صرف تمامیت مطلق  .  یا نامتناهی  است متناهی  داده شده در ذات خود  یک مشروط

 آن آنگاه  طبقبر چون  . نمیتواند داده شود  ای تجربه هیچ هم ارز به تفکر آوردن مشعری که درد ، میگرددر فکر تولید  صرفا  
نابراین باین فکر استدالل .   است ترکیب تجریبیکه مستقل از  یمداده بودبه زنجیره ای از مظاهر یک واقعیت عینی را نسبت 

مورد  ترکیب این قاعده  اساسو بر  بکند ؛  در زنجیره شروط   قاعده  برای ترکیب انکفائی  نمیتواند کاری غیر از تجویز یک
به این هدف برسد ؛ نمیتواند هرگز با همه اینها .  نامشروط   الیمیباید از مشروط  پیش برود ، خالل همه شروط فرعی ،   بحث

  .قرار نیست در تجربه یافت شود   چون مطلقا  نامشروط

کامل  که زنجیره هرگز اگرچیست ،  ترکیب زنجیره   که منظورمان از  معین کنیم  ابتدامیبایست هر چیز بنابراین پیش از 
بدون مشخص   ند ، هر چنددارتمایزی را نمایاندن قصد ند ، که برده میشودو عبارت بکار   معموال   خصوصدر این . شود مین

صحبت    progressus  in  infinitum  تنها در باره  پیشروی در نامتناهی  ریاضیدانان  . که باید آنطور  کردن زمینه تمایز
  ینامعینبجای آن عبارت  پیشروی در  ه ، نپذیرفتبررسی مفاهیم است ، مشروعیت این عبارت را  شانفالسفه که وظیفه . میکنند 

 progressus  in  indefinitum   اینکه یا  ی متوقف بشویم ،فکیکبرای بررسی دالیل چنین ت  که  نیاز نداریمما   .را میگذارند 
که این مفاهیم را با آنچنان دقتی معین کنیم  که برای منظور خاص ما  الزم استتنها  . را بزرگ کنیم اش توظیف مفید یا بیفایده 

 .  هستندالزم 

                                                           
1
 [gegeben  . ] 

2
 [als  im  Objekte ( den  Erscheinungen )  an  sich  selbst  gegeben  . ] 
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در این مورد  تمایز بین پیشروی نامتناهی . بگوییم که میتواند تا بینهایت ادامه پیدا کند میتوانیم در مورد یک خط راست بدرستی 
     صحیح تر بنظر ، "  رسم کن یخط" وقتی میگوییم ،  . است  دید ظرافتیک فقط   ( progressus  in  indefinitum )و نامعین 

که   -ست که نمیباید  ترسیم  آنرا متوقف کنیم این ادومی معنای در حالیکه .  بیافزاییم  تا  نامتناهی را  را  د که  نامعینرسمی
 برای عمل آنچه که در توانمنظورمان تنها اولی تنها میگوید ، تا جاییکه میخواهی آنرا رسم کن ؛  و اگر   -منظور چنین نیست 

همینطور .  انتهاتر کنیم ، بدون طوالنی بازهم  ، چون همواره میتوانیم خط را  میشودصحیح کامال  ، آنگاه این عبارت  باشد داریم
این پیشروی  به مشروط ؛   از شرط فتمیکنیم ، یعنی ، پیشر  progress  پیشرویاز  تنها صحبت در همه مواردی کهاست 

انتها پیش  میتواند بدون سل تنامسیر نزولی   شخصوالدین ماز یک جفت  . ممکن ، بدون انتها ، در زنجیره مظاهر پیش میرود 
برای   مطلق یزیرا در این مورد استدالل هرگز طالب تمامیت.  یم بدانممتد عمال  را در دنیا  مسیربرود ، و بخوبی میتوانیم آن 

چیزی  صورتبلکه تنها بد ، میکنفرض ن(  با قطعیت) و داده شده  یک شرط همچونچون آن تمامیت را  نیست ،  زنجیره
   . بدون انتها   دگرد فزون،  و ا(  بدون قطعیت)  ودکه میتواند داده ش  مشروط ،

از   زنجیرهیک وقتیکه در  د ، پیدا خواهد کرادامه   regress  تا چه اندازه انکفاء:  در مورد این مسئله  است آن عکسدرست بر
  آنکه  بطور نامعین  میتوانیم بگوییم که در نامتناهی است ، یا فقطآیا .  ششروط  صعود میکند به مشروط  عنوانچیزی داده شده ب

، صعود کنیم   اجدادشانزنده اند ، خالل زنجیره   آیا میتوانیم ، بطور مثال ، از انسانهایی که اکنون   ؟( در نامعینی )   ادامه دارد
  در هیچ  زنجیره را تا  یم نیافتتیم ، هرگز زمینه ای تجریبی رفکه عقب  هم  یا فقط میتوانیم بگوییم ،  تا هر جا نامتناهی ؛   الی

 قبلی تروالدین  بدنبال  بازهم ،  قبلییم ، در مورد هر والد وظف هستو همزمان م یم ، و نتیجتا  حق داریم بداننقطه ای محدود 
 . یم بدان  مسلم وجودشان را  بگردیم ، هر چند که نتوانیم 

پیش میرود ؛ اما   داخلی آن در نامتناهی وقتیکه کل در بدیهه تجریبی داده شده باشد ، انکفاء در زنجیره شروط : پاسخ میدهیم 
تمامیت مطلق پیش برود ،  آنگاه  سویبا شروع از آن ب ستمیبای انکفاءوقتیکه تنها یک عضو از زنجیره داده شده باشد ، که 

یعنی ، بخشی از ماده که در حدودی معین بر این اساس ، تقسیم یک جسم ،  ( . در نامعینی ) نامعین است   نوعانکفاء صرفا  از 
، و در نتیجه با همه چون این ماده بصورت یک کل داده شده است   .در نامتناهی  پیش میرود  که گفت دمیبایرا داده شده است ، 

، و قس علی هذا ،   اجزاء آن اجزاء  جزای آن است ، و شرط اجزاء هم میشودشرط این کل ا چون.  اجزایش ، در بدیهه تجریبی 
این زنجیره شروط هرگز برای ( غیر قابل تقسیم ) نامشروط  یعضو regress  of  decomposition  انکفاء تجزیه در این چونو 

خود پیش   بعدیبلکه اعضای دیگر هر تقسیم   یافت نخواهد شد ، نه تنها هیچ زمینه تجریبی برای توقف در تقسیم وجود ندارد ،
هر  اجداداز سوی دیگر ، چون زنجیره . این تقسیم ، میباید گفت ، در نامتناهی پیش میرود   .داده شده اند تجریبا  تقسیم  ادامهاز 

یک  سمت به سل ها در تمامیت مطلق خود در هیچ تجربه ممکنی داده نشده است ، انکفاء از هر عضو در زنجیره  ن فرد معینی 
اعضائی که ،  و چون.  عضوی را مطلقا  نامشروط  نشان دهد  تانمیشود  یافت، و هیچ حد تجریبی عضو باالتر پیش میرود 

در  چیز داده شده  تقسیم  از راهاین انکفاء  ند ، ار ندارقرتجریبی از کل  پیش از انکفاء   بدیههیک ند ، در بدهرا  میتوانند شرط 
خود آنهاییکه و  دیگر عالوه بر آنهایی که داده شده اند ،  یاعضای در جستجوینامتناهی پیش نمیرود ، بلکه تنها الی نامعین ، 
  .همواره بازهم  بصورت مشروط داده میشوند 

بصورت نامتناهی داده شده را  مورد ، چه انکفاء در نامتناهی باشد و چه در نامعینی ، نمیتوان زنجیره  شروط دو در هیچ یک از 
بعنوان شروط یکدیگر ، ، که ،  میباشند زنجیره ها چیزهایی در ذات خود نیستند ، بلکه تنها مظاهری.  در مشعر بحساب آورد 
چقدر میتواند بزرگ در ذات خویش  بنابراین ، سؤال دیگر این نیست که  این زنجیره شروط   .ند میشوتنها در خود انکفاء داده 

، و تا کجا  عملی کردونه میباید انکفاء تجریبی را گ، چه متناهی و چه نامتناهی ،  چون در ذات خود هیچ نیست ؛  بلکه چ باشد
داده شده نیست ، بلکه   کل  هنگامیکه. بر چنین روندی میبینیم  در اینجا تمایزی مهم در رابطه با قاعده حاکم .  دادمیباید ادامه 

در نامتناهی باالتر زنجیره  بازهمتنها میتوانیم بگوییم که جستجو برای شروط   ، بدست بیایدمیباید ریبی ابتدا از راه انکفاء تج
از آنچه که بتوانم از راه انکفاء تجزیه  ، بیشتریهمواره اعضای  تجریبا  داده شده :  یم بگوییم میتواندر مورد اول .  ممکن است 

بازهم جلوتر برویم ،   همواره میتوانیمدر انکفاء ما :   که است بدین منوالعیت وضند ؛  در مورد دوم ، اما ، وجود دارم ، بیاب
یک عضو باالتر ممکن است ،  با این حساب همیشه چون؛ و  نمیشودبعنوان مطلقا  نامشروط داده تجریبا  زیرا هیچ عضوی 

چون  در مورد دیگر ،   زاما  اعضای بیشتری از زنجیره را پیدا میکنیم ؛ما ال  در یک مورد.  د گردی آن الزم میبرا جستجو
که هستیم ادراک حسی  فاقد آنیا ما   زیرا  . که به جستجوی آنها بپردازیم  دمیگرد الزمهیچ تجربه ای مطلقا  محدود نیست ،  

که   یمهستیا دارای یک ادراک حسی   مطلق برای انکفاء تجریبی بگذارد ، که در آنصورت نباید انکفاء را کامل بدانیم ، یحد
زیرا آنچه که ) شده باشد  ایشاز زنجیره  پیم یبخشزنجیره ما را محدود میکند ، که در آنصورت این ادراک حسی نمیتواند 

 تسری  این شرط هم بهرا  یش، و بنابراین میباید انکفاء خو( محدود میشود  اشتوسط که  جدا باشد از آنچه ستمحدود میکند میبای
      . دوباره از سر گرفته میشود انکفاء و بدین ترتیب  بدهیم ، 

 . کاربردشان  در نور مناسب خود قرار خواهند گرفت    توسط  زیردر بخش   این مالحظات
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The  Antinomy  Of  Pure  Reason 

 

SECTION   IX. 

The  Empirical  Employment  of  the  Regulative  Principle  of  Reason , 
  in  Respect  of  all  Cosmological  Ideas 

 

 . 9بخش  
 

 افکار  تکوینی با  کلیه   رابطه  در  ،استدالل   تنسیقیاصل  توظیف  تجریبی  

   

       کهو این ؛  تداشتوظیف متخطی از مفاهیم بحت ادراک یا استدالل   گونههیچنمیتوان که  قبال  ، در چند فرصت ، نشان دادیم
این اکمال   که در آن استدالل تمامیت مطلق زنجیره شروط در دنیای حسی مبتنی است بر توظیف متخطی استدالل [  ادعای] 

 یشخو وندر در ؛  و اینکه چون دنیای حسی میکندطلب   استچیزی در ذات خود  شتصوربه را از چیزی که   نامشروط
 محدود آیا  تفحص کنیم مقدار مطلق زنجیره  در دنیای حسی ،  مورددر که   ، داردن توجیه، هرگز  نیستچنین اکمالی دارای 
 قاعده استدالل ،پیش برویم ، هنگامیکه ، با تبعیت از  میبایدتا کجا در انکفاء تجریبی   بلکه تنها  یا در ذاتش نامحدود ، است

با  همخوانی که در   بدون هیچ پاسخی به سؤاالتش  مگر آنچه  ماندنیتا رضایتی   لذاو   یمتا شروطش میگیرردپای تجربه را 
   . باشدمشعر 

؛  است ممکن و مقدار یک تجربه  تداوم   برای  بمثابه قاعده ای  که برایمان باقی میماند  اعتبار اصل استداللتنها چیزیبنابراین 
ن آاگر بتوانیم   . ستدر ذاتشان  بقدر کافی نشان داده شده ا[ دید چیزها  با] بعنوان یک اصل تأسیسی مظاهر  اش بی اعتباری
که  را توهمینه تنها  چون این حل نقادانه  .  به پایان میرسد  بکلی  مد نظر داشته باشیم ،  خود تعارضی استدالل پیوستهنتایج را 

اسائه  آن حاصالبا   برد ، بلکه آنرا با آموزشی جایگزین خواهد نمود که ،میاز بین  دادهبا خویش قرار  نزاعاستدالل را در 
 باتجادلی باشد  ستمیبای  اّل ا  و   اصلی که   .د رسانتوافق با خویش می بهتعارض بود ، استدالل را  منحصر بفرد ریشهی که تعبیر
و   ، دخو  غیرعینی داللتق با  وافاگر این اصل بتواند ، در تدر واقع ،   . doctrinal  یتعلیماصل یک   به تبدیل میشود   کاراین

خیلی زیاد  کار   ، حاصلد قرار بگیرتأیید مورد  ،  در تطابق با مشعرات تجربه ، بیشترین استفاده تجریبی ممکن از ادراک هنوز
مشعرات را در  پیشاتجربیکه بطور   دبو  - ستاممکن غیر استدالل بحت ازکه  چیزی  -اصلی متعارفی که اگر   دمیشوهمان 

باشد مؤثر   تجریبی ممکن ادراک در هدایت وسیعترین توظیف  که آن اصل ی حدناسب با تمچون تنها  .  دکرعین میذاتشان م
   . د بگذار  ح دانش مااصال، در رابطه با مشعرات تجربه ،  تأثیری بر توسعه و  قادر میگردد،  است که

 

 

I 

Solution  of  the  Cosmological  Idea  of  the  Totality  of  the 
Composition  of  the  Appearances  of  a  Cosmic  Whole 

 
 مظاهر یک کل تکوینی تألیفحل فکر تکوینی تمامیت 

 
 
 نمیتوانیم هیچ   در انکفاء تجریبی  که  بر این قضیه است مبتنیاستدالل  تنسیقیتکوینی ، اصل  وضوعاتهمچون دیگر م اینجا ، 

:  دلیل آن این است  . که به تجریب مطلقا  نامشروط باشد   تجربه ای از یک حد مطلق داشته باشیم ، یعنی ، تجربه ای از شرطی
ر میبایست مستمپوچ ،  و در انکفاء   توسط، یا  شودمظاهر توسط هیچ چیز  برای یمیباید حاوی محدودیتآنگاه چنین تجربه ای 

 .  غیرممکن امری است که  -یم گرد  یم  با این محدودیت در یک ادراک حسی مواجهقادر باش

 ستمیبای که  شروطی هستندآن   برسیمبه آنها در انکفاء تجریبی  میتوانیم  که  شروطیتنها   این قضیه ، که در حقیقت میگوید
باز   چقدر هم  در زنجیره صعودی پیش برویم ، که هر ،  دمهار میزن را بحساب بیایند ، قاعدهخود دوباره تجریبا  مشروط 

 .  نشود یا   شودب  تجربه  شاید  شناخته  از راه که برایمان  زنجیره باشیم ،در باالتر  یبدنبال عضو همواره میبایست

در انکفاء به مقدار نامشروط  عالم ، در زمان و مکان ، این  بنابراین ، برای حل مسئله اول تکوینی میباید تنها تصمیم بگیریم که 
 . ( در نامعینی )  سرانجامیبی  اب  ستمرم  ئیانکفا  یا تنها ،  نامیده شود  میتواند انکفائی به نامتناهیآیا   حدودبالصعود 
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زنجیره همه وضعیتهای گذشته دنیا ، و نیز همه چیزهایی که در مکان کیهانی همزیست هستند ، خود صرفا  یک  مناب کامال  عام
   چنیناین مفهوم   از این راهتنها اصوال   .   در نامعینی  گرچه،   میآورمانکفاء تجریبی ممکن است که برای خود به تفکر 

داریم ، نه هرگز ،   کل کیهانی را تنها در مفهوم لیکن ما   a. میشود  حاصل جیره ای از شروط  برای یک ادراک حسی زن
، و دومی را در  آوردهانکفاء   اندازه  برای   یحجت  بنابراین ، نمیتوانیم از مقدار کل کیهانی . بصورت یک کل ، در بدیهه 

برای خود مفهومی از مقدار دنیا   مقادر میگرد است که  به انکفاء تجریبی  برعکس ، تنها با رجوع ؛  توافق با اولی معین کنیم
 زنجیره شروط   م این است که از هر عضو داده شدهیم بدانیمیتوان اصوال  اما از این انکفاء تجریبی بیشترین چیزی را که .  بسازم 
معین  شیوهبدان  هرگز بهیچ شکل مطلقی مقدار کل مظاهر  . م یباالتر و دورتر پیش برو یبه عضو همهمواره باز ستمیبای

اعضایی را که انکفاء  داریم چنین کاری با . و بنابراین نمیتوانیم بگوییم که این انکفاء الی نامتناهی ادامه خواهد یافت   نمیشود ؛
دین ببه آن برسد ، و   تواندمیکه هیچ ترکیب تجریبی ن م میگیریچنان بزرگ آن  ،  تعداد آنها را حدس میزنیمهنوز به آنها نرسیده 

از آنجاییکه ، دنیا در تمامیت  . است  غیرممکنکه   -م کنیمیین معپیش از انکفاء   ( سلبا  هرچند فقط  )  مقدار دنیا را ترتیب
بنابراین ، نمیتوانیم .  پیش از انکفاء داده نمیشود به من هم  اشست ، مقدار نیبدیهه ای ، داده شده  ، توسط هیچ به من خویش
از که   همه آنچه .  دپیدا میشو  انکفائی در نامتناهی  در آن  که  نه حتی  مقدار دنیا بگوییم ،  هیچ چیزی در رابطه با  بالکل

در آن معین  را   که انکفاء تجریبی در تطابق با قاعده ای باشیم   اشدر جستجوی مفهوم  مقدار که  این است  میآیددستمان بر
یک حد   برسیم ، هرگز نباید  از این نمیگوید که ، تا هر جا هم  که در زنجیره شروط تجریبیاین قاعده چیزی بیش . میکند 

و آنکه میباید   یم ،قرار ده  اشیکی دیگر بمثابه شرط  باید تابعمیرا ، بمنزله مشروط ،  بلکه هر مظهری یم ، مسلم بدان مطلق را 
 بوضوح  معین نمیکند ،  در مشعر این انکفاء  در نامعینی  است ، که ، چون هیچ مقداری را .  پیش برویم  بسوی این شرط 

     . در نامتناهی   از انکفاء  متمایز استی فکا

که ، از مقدار  هر یک از چنین مفاهیمی  .یا  از نظر زمان گذشته  نامتناهی است   بنابراین ، نمیتوانم بگویم که  دنیا در مکان
، مطلقا   هم  بمنزله مشعر حس ها در رابطه با دنیا  ،  لذا، و  هستند غیرممکنند به یک نامتناهی داده شده ،  تجریبا  میشومربوط 

میکند ،  به همه آنچه که آنرا در یک زنجیره محدود  که انکفاء از یک ادراک حسی داده شده  همچنین نمیتوانم بگویم. غیرممکن 
دنیا  مقدار   از پیش فرض کنیم که دخواهد شکه به این معنا   در مکان و چه در زمان ،  تا نامتناهی ادامه پیدا میکند ؛چه 

پس در رابطه با  کل مشعر  . میباشد  غیرممکن نیزبگویم که انکفاء متناهی است ؛  یک حد مطلق  هم نمیتوانم . نامتناهی دارد 
که معین میکند چگونه  به آن قاعده ای  میبایست اظهارات خود را محدود کنم   میتوانم بگویم ؛نهیچ چیز تجربه ، دنیای حس ، 

   .  دپیدا کن بیشتر توسعه و  ه بدست آمد  ، ددر تطابق با مشعر خو ،  قرار است تجربه

حد نهایی   و هیچ  در زمان  آغازی به مسئله تکوینی در رابطه با مقدار دنیا این است که  دنیا  هیچ  در نتیجه  پاسخ اول و سلبی
 .در مکان ندارد 

اما ، چون .  سو توسط زمان تهی و از سوی دیگر با مکان تهی محدود خواهد شد  چون اگر خالف آنرا فرض کنیم ، دنیا از یک
 ستاین حدود دنیا میبای  -مظهر چیزی در ذات خود  نیست چون   -بهیچ یک از دوشکل محدود باشد  ا  بعنوان مظهر ، نمیتواند ذات

داشته نیاز به یک ادراک حسی از محدودیت  توسط زمان یا مکان مطلقا  تهی  ضرورتا  در یک تجربه ممکن داده شوند ، یعنی ،  
نتیجتا  ، یک حد مطلق برای دنیا تجریبا  غیرممکن  . است  غیرممکناما چنین تجربه ای ، که بکلی خالی از محتوا باشد ، .  باشیم 
 b. مطلقا  هم  لذا ، و  میباشد

. در زنجیره مظاهر ، بعنوان تعینی برای مقدار دنیا ، تا نامعینی ادامه دارد  ، یعنی ، که انکفاء  میآید بالفاصله همپاسخ ایجابی 
ا از آن راه  در تنهدنیا  که ) که بگوییم ، گرچه دنیای حسی هیچ مقدار مطلقی ندارد ، اما انکفاء تجریبی با این این معادل است

پیش  بمنزله مشروط ،   دارد ، یعنی ، میباید همواره از هر عضو زنجیره ، را یشقاعده خو(  طرف شروط خود داده میشود 
  زنجیره  بکمکیا  اینکار را یا با تجربه خودمان میکنیم ، یا توسط  ریسمان هادی  تاریخ ،   به سمت بازهم یکی دورتر ؛ فتر
توظیف  گسترش  فرد و ثابت ما میبایدحصر بهدف من میکند ،  حکم بازهم   و همانطور که آن قاعده . ومعلول ها  ت هاعل

   . استدالل  در تنفیذ اصول خویش است   ستدرکه تنها وظیفه   تجریبی ممکن  ادراک باشد ،

 

 

a     ، آن ی روبر   تنهامفهومش ، که  باشد از انکفاء تجریبی ممکنمیتواند بزرگتر و نه کوچکتر نه این زنجیره کیهانی ، بنابراین
(  را چیز مطلقا  محدود یچیعنی ، ه)  را و نه یک متناهی معین را میپذیرد و چون این انکفاء نه یک نامتناهی معین.  استوار است

ه میشود اجازه داد  مقدار دنیا  که ، توسط آنانکفائی . و نه نامتناهی بحساب بیاید ، آشکار است که مقدار دنیا نمیتواند نه متناهی 
  [   a نویس زیر پایان]  .دو بدیل را نمیدهد هیچ یک از 

b    در آن .  ه شده است داد در مناقضت  اول که این اثبات در شکلی بسیار متفاوت از اثبات جزمی  نقیض طریحه  کنیم دقت می
، پیش از هر انکفائی ، بحساب  یشجزمی و معمول ، بعنوان چیزی در ذات خوحجت ما دنیای حسی را ، در تطابق با دیدگاه 

 . مادامیکه همه زمان و همه مکان را اشغال نکند ، نمیتواند مطلقا  هیچ موقعیت معینی در آنها داشته باشد  و گفتیم  آوردیم ؛ 
              . نتیجه گرفتیم  نامتناهی بودن واقعی دنیا را   جزمیدر اثبات  زیرانتیجه هم بنابراین با آنچه که فوقا  بیان شد متفاوت بود ؛ 

  [   b نویس زیر پایان] 
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از مظهر ادامه پیدا کند ، بطور مثال  با  یبدون انتها در نوعاین قاعده یک انکفاء معین تجریبی را تجویز نمیکند که میباید 
یا اینکه در   نخستین زوج را داشته باشیم ، یافتنهرگز توقع  ستنمیبای  پیشروی از یک فرد زنده  خالل زنجیره ای از پیشینیان

  د این است کهطلب میکن تمام آنچه که آن قاعده .  یم بپذیرزنجیره اجسام کیهانی نمیباید هرگز وجود یک خورشید نهایی را 
شبیه وقتیکه شدت آنها ) ی ندهند بالفعلحتی اگر این دومی ها  هیچ ادراک حسی  زیرا؛   بسوی مظاهرباشد پیشروی از مظاهر 

  .به تجربه ممکن تعلق دارند  بعنوان مظاهرآنها  بازهم  ، ( تجربه شوند  تر از آن است که کم  برای شعور ما

. به دنیای حس متعلقند اما مکان و زمان تنها . و همه حدود برای چیز حجم دار در مکان قرار دارد هر شروعی در زمان 
  .  و نه غیر مشروط ود استدمح نه بطور مشروط   محدود هستند ، خود دنیا  مشروطکه مظاهر در دنیا بطور همزمان ، بنابراین 

داده  ، و چون حتی زنجیره  شروط  برای آنچه که بصورت مشروط  ود، چون دنیا هرگز نمیتواند بصورت کامل داده ش همینطور
و نه   مل داده شود ، مفهوم مقدار دنیا تنها توسط انکفاء داده میشوداک بصورتمیشود هم نمیتواند ، بمثابه یک زنجیره کیهانی ، 

بنابراین .  ی را نمیدهد شخصو هیچ مفهوم  م آن مقدار ، تعّین  اما انکفاء  فقط مبتنی است بر . از آن  پیش  جمعی در یک بدیهه
توصیف   بتواند بصورت نامتناهی  ، عینم  اندازه گیری[  -واحد ] در رابطه با یک   از مقدار را نمیدهد که ،، هیچ مفهومی 

  بلکه تنها بطور نامعین تواند داده شود ، می نامتناهی   یعنی ادامه پیدا نمیکند ، که به عبارت دیگر ، انکفاء به نامتناهی  . د شو
  . د پیدا میکنخود همین انکفاء  واقعیت   از راهدر و   برای اولین بارکه   آن مقدار تجریبی را بدهد  [بکمک انکفاء ]  تا ،  بعید

 

 

 

II 

Solution  of  the  Cosmological  Idea  of  the  Totality  of   
Division  of  a  Whole  Given  in  Intuition 

 
 شده  در  بدیهه حل  فکر تکوینی  تمامیت  تقسیم  یک  کل  داده 

 
 
تقسیم . پیش خواهیم رفت  اششروط امکان  سمت از چیزی مشروط به  تقسیم کنیم ، استدر بدیهه داه شده  که یک کل را اگر ما 

تمامیت مطلق این زنجیره تنها  وقتی داده خواهد شد .  انکفائی است در زنجیره این شروط ( تقسیم جزئی تر یا  تجزیه ) اجزاء 
ن تقسیم باشند ، آقابل خود دوباره  پیوستهاما اگر همه اجزاء در یک تجزیه پیشرونده .  که انکفاء بتواند به اجزاء بسیط برسد 

دارند ،  جای  در مشروطخود ( اجزاء ) چون شروط .   میرودتقسیم ، یعنی ، انکفاء از مشروط به شروطش ، در نامتناهی  پیش 
اجزاء همگی بدون استثناء لذا ،  شدهحدود محصور است داده  درکه    کامل  در یک بدیهه شکلب مشروط و از آنجاییکه این

این در مورد اولین فکر . در نامعینی  خوانده شود   راین ، آن انکفاء نمیتواند صرفا   انکفائیبناب  .مشروط داده شده اند  همراه
و توسط آن  ، همراهآن خارج از  بصورت، زیرا نیاز داشت به یک پیشروی از مشروط به شروطش ، که ، د گردیتکوینی مجاز 

نامتناهی قابل  الیبا اینهمه ، قصد نداریم در مورد یک کل که .  اضافه گردید  به آن بلکه ابتدا در انکفاء تجریبی  شده بود ،نداده 
 لیکنقرار دارند ،   چون گرچه همه اجزاء در بدیهه آن کل.  تقسیم است بگوییم ، که از تعداد نامتناهی از اجزاء ساخته شده است 

، در خود انکفاء ، که توسط آن زنجیره برای نخستین بار به  ، یعنی پیوستهبر تجزیه  تنها کل تقسیم آنجا نیست ، بلکه مبتنی است
 قرار  د  در کل داده شدهبرخورد میکناز آنجاییکه این انکفاء  نامتناهی است ، همه اعضاء  یا اجزاییکه به آنها .  واقعیت میرسد 

 ،  کلیک  و نه هرگز  است آن نیست ، چون یک نامتناهی متوالی ونکل زنجیره تقسیم دراما  . دارند ، بصورت یک مجموعه 
 . در یک کل  را  نامتناهی تشعب یک از   د ، یا هیچ  ادغامینشان دهنامتناهی را  یتشعبنمیتواند ،   لذاو 

یک چنین کلی است ،    آمده باشدهر مکانی که بین حدود به بدیهه .   استقابل کاربرد   در مورد مکان  روشنیبعام   تصریحاین 
 الیقابل تقسیم است   بنابراین  یدودهر مکان مح . خود دوباره مکان هستند  ،  میآیندکه از راه تجزیه بدست  ،  یشکه اجزا
 .نامتناهی 

در  از این موضوع کاربرد دومی بطور طبیعی پیدا میشود ، یعنی ، در مورد یک مظهر خارجی محصور در حدود ، یعنی ، 
.  امکان آن جسم را بعنوان یک کل حجم دار تشکیل میدهد که   مبتنی است بر تقسیم پذیری مکان ، اشتقسیم پذیری   .جسم مورد 
 .تشکیل شده باشد   از اجزاء  قابل تقسیم است ، هر چند ، بدون اینکه از تعداد نامتناهی  بنابراین  بطور نامتناهی جسم 

  تقسیم پذیری  ، از نظر قانون یک جوهر به نیابت بیاید صورت، چون میباید در مکان ب جسمکه یک  د بنظر بیای، شاید  البته
که تجزیه هرگز نمیتواند همه مرکب بودن را از مکان  یم کن تصدیق یتوانیم با اطمینانما م  . خواهد بودمکان ، با مکان متفاوت 

 غیرممکنکه  ،  اشدب، دیگر مکان ن نیست قائم بذات یکه مکان ، که در آن هیچ چیز خواهد شداین بدان معنا آنگاه چون   د ؛بزدای
بنظر  ماند ، نخواهد هیچ چیز باقی دیگر د  شو تصورجدا   این گفته که اگر همه مرکب بودن مادهدیگر ،  از سوی.  ست ا
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باقی  ثابت  مرکب آن در عناصر د میبای، و  باشدهر مرکب بودنی  در معرض  قرار استجوهر که که با مفهوم یک  نمیرسد
 گرچه اما  .  ود از بین برند ، میسازرا  یجسم اشبکمک ، حتی اگر ، اتصال در مکان ، که آنها همخوانی داشته باشد  ، بماند
آنچه که ما در مورد صحیح است ،  اما  ،  میآیدیک مفهوم بحت ادراک به تفکر  درچیز در ذاتش ، آنطور که یک  در مورد   این

از  پابرجا   1 یرتصویبلکه تنها   نیست ،  مطلق چیز چون این دومی یک .  مظهر میخوانیم  صدق نمیکند [ عرصه ]  جوهر در
   .بودن  هرگز  یافت نمیشود  بدیهه ای  که در آن  نامشروط  مگرچیز نیست هیچ ؛   احساس

یک پر کردن صرف دید  از یک مظهر صادق است ،  فرعی تقسیماتبرای  تردیدگرچه این قاعده پیشروی در نامتناهی بدون 
 قابل تشخیصآنچنان جدا از هم  قاطعانه  از پیشاجزاء که در آن داده شده ،  صورتنمیتواند در مورد یک کل ، ب لیکنمکان ، 

نمیتوانیم بگوییم که هر جزئی از یک کل سازمان یافته  خود دوباره . ود گرفته شند ، بکار میسازهستند که کمیتی منفصل را 
؛  میشویممواجه  2همواره با اجزاء سازمان یافته  دیگری  بازهم  اجزاء الی نامتناهی ، جزیهدر ت سازمان یافته است که ،  آنچنان

      اجزاء ماده ، که  است یحصح  در واقع ،  .نیست ی قابل قبول این فرضیه  .الی نامتناهی  سازمان یافته است   یعنی ، که کل
م یک مظهر داده تقسی  نامتناهی بودن . سازمان یافته باشند  امکان دارد، [ دیده میشود ] در تجزیه الی نامتناهی آنها [ نطور که آ] 

 تعداد از نظر،  خویش در ذات) تقسیم قابلیت  فقط این نامتناهی بودن ،  توسطکه ، تکیه دارد  تنها بر این واقعیت  شده در مکان
  کل  در یک کالم ،.  میشوند   و معین  داده  فرعی اتتوسط  تقسیم تنهااجزاء خود   -داده شده است ( ، مطلقا   نامعین  ءاجزا

بستگی دارد به اینکه  تا چه حد   یک تقسیم در یک کل معین میکند ،، تعداد اجزائی که  لذا . نیست  منقسماز پیش  یشدر ذات خو
دیگر ، در مورد یک جسم سازماندار بمعنای سازماندار الی نامتناهی  آن کل از پیش بصورت  سویاز . در انکفاء پیش برویم 

. اما نامتناهی از اجزاء را به ما میدهد  شخصه ، پیش از هر انکفائی ،  تعداد مکبصورتی، و  آمدهدر اجزاء به نیابت   منقسم
آورده بحساب  ( یعنی ، هرگز کامل نشدنی ) نامتناهی  زنجیرهیک  ، نامتناهی  التفافاین   .در تناقض است با خود لیکن ، این 

صرفا  تا جایی به مظهر تعلق  نامتناهی  تقسیم قابلیت    3[ .  مجزا]  مجتمعیک در  متکاملهمزمان بشکل  لیکنو ،  میشود
.   میباشد اش زمینهست ، که در واقع ااشغال شدن از  قابل جداغیر؛  باشد   quantum  continuumپیوسته   ید که  کمیتمیگیر

،  استدر آن   تعداد  واحد ها ندانستبه معنای معین ،     quantum  discretumکمیت منفصل  صورتبحساب آوردن هر چیزی ب
تنها تجربه است که   د ،ادامه داشته باشمیتواند در یک جسم سازماندار تا چه حد سازمان .  عدد یک با   بودن معادل همواره لذاو 

اما م ،  یده باشیرسن زمانیبه هیچ جزء بی سا اطمینانبا  شاید، رفته پیش تجربه ما  کهجاییتا ،  حتی اگرو  آنرا نشان میدهد ؛ 
اما ، اگر منظور تقسیم متخطی یک مظهر باشد ،  این سؤال که تا .   ه شوداجزائی میباید الاقل پذیرفتدن چنین کرامکان تجربه 

د ،  میگوی  که توسط اصلی از استدالل حکم میشود   ؛  در مورد آن میمانداز تجربه  ن یکجا میتواند پیش برود در انتظار پاسخ
       .د شومیآورده نمطلقا  کامل شده  بحساب  ق با طبیعت این مظهر ، هرگز در تجزیه جسم حجم دار ، انکفاء تجریبی ، در تطاب

 

Concluding  Note  on  the  Solution  of  the  Mathematical-transcendental  Ideas , 
and  Preliminary  Observation  on  the  Solution  of  the  Dynamical-transcendental  Ideas . 

 .دینامیکی   - متخطی  حل افکار مقدماتی  مالحظه و ریاضی ،    - متخطی  در مورد حل  افکارنکته پایانی 

 

نشان دادن اینکه زمینه این تعارض و تنها  درو  مجدول ،  شکلی دره افکار متخطی ، کلی خاللاستدالل بحت ، ارائه مناقضت  در
در روابط مکان   نامشروط در برابر  است ،  ما شروط را ، در همه موارد ،دن هر دو طرف کراعالم ناصحیح  اشوسیله حذف 

از .  آن است  صرفا  بخاطرو تعارض   میشود ، نجاماین فرضی است که معموال  توسط ادراک عادی ا  .به نیابت آوردیم و زمان 
.  هستند یکسان یدارای خصوصیت، در زنجیره شروط برای یک مشروط داده شده ، همواره تمامیت  ی تجادلیمنابهاکلیه  این دید

 در چنین زنجیره ای هرگز کاملانکفاء .  مشروط ، و بنابراین متجانس با آن  در کناراز یک زنجیره  است شرط همواره عضوی
بغلط بعنوان   مشروط ، یش،  در ذات خو یعضومیبایست ، د شور تصو آنطور  بود شده الزم اگرد ، یا یامبه تفکر ن شده

 شمقدار از نظرصرفا   که  دشای؛  مشعر ، یعنی ، مشروط ،  دمحسوب گرد نامشروط  از اینراه، و ده شنخستین عضو فرض 
هیچ مشکلی که با   -د پیدا ش یسختن آ  در نتیجه.   دبحساب آم گونهآن  شزنجیره شروطدستکم  اما  د ،نش طرحمهمواره 
کوتاه   خیلییا    ه بودکردطویل   خیلی  یا  ادراک که استدالل  زنجیره را برای  -رفتن به ریشه با  ااّل   نبودقابل رفع ای  همصالح

    . د بشو  همقررفکر   معادل نتوانست که  ادراک هرگزبطوری، 

 آن مفاهیمی از ادراک  که   نبی، یعنی ،  در  نگرفتیمدر نظر  است برقرارن مشعرات بیدر که  رای بنیاد یفاوتت  اما در همه اینها
 داللت دارند   بطور غیر مستقیماز این مفاهیم   ی،  دو تا فوقدر   بر طبق جدول مقوالت.  د برساناستدالل تالش دارد به حد فکر 

توجه شود ؛  فاوتبه این ت الزم نبود که  تاکنون  .در مظاهر   یدینامیک  ترکیبی برترکیب ریاضی ، و دو تای دیگر یک بر 
در دو  بطوریکه ادیم ، میدق وف مظهر[ عرصه ] درون   ما خود را با شروط کلیه افکار متخطی  عام  ارائه مانندچون درست 

 تا چه حدی اما حال که میرویم ببینینم .  استمظهر  صورتیم  مشعر بدر ذهن داشتتنها مشعری که   متخطی - ریاضیفکر 
را   یمناقشه ااز   تازه و برای ما دیدگاهی کامال   میشود ،  مهم فاوتفکر استدالل کفایت دارند ، ت مفاهیم دینامیکی ادراک  برای

                                                           
1
 [beharrliches  Bild  . ] 

2
 [Kunstteile  . ] 

3
 [Zusammennehmung  . ] 
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 بود متکیهر دو طرف ،  ازکه   این دلیل هز آن ، بما ا پیشین  محاکمهدر   ، دعویاین   .میگشاید  است آن در گیرکه استدالل 
 در توافق با استدالل یافت  یپیش فرض  اما چون در مناقضت دینامیکی  شاید. شد  اعالم مختومه،  درستبر پیش فرض های نا

 گزارش بخاطر  که در آن هر دو طرف  جبران کند ها کم بوده  آنچه را که در دادخواست بتواند قاضیو چون شاید   ، شود
در مورد   غیرممکند ، کاری پایان یاببا رضایت هر دو طرف  دبتوان دعوی ممکن است، شدند گناهکار شناخته   نادرست

 . مناقضات ریاضی 

فکر برای  اینکهیا  و اینکه زنجیره ها آیا برای فکر کفایت دارد ،  زنجیره های شروط را در نظر بگیریم ،   1اگر تنها بزرگی 
اما مفهوم .  هستند  یکدیگر شابهمیا خیلی کوچک ، آنگاه زنجیره ها  براستی از این دید همگی  است خیلی بزرگیا زنجیره 

  و هم  در تألیف هم  بطور یکسانکه ) باشد   جانساز مت ا  صرفیا ترکیبی   میتواند حاویادراک ، که اساس این فکرها است ، 
  در  مورد ترکیبالاقل  را میتوان   جانسچون  نامت . نامتجانس ، یا ترکیبی از  ( میشودپیش فرض  ازدر تجزیه هر مقداری 

 . محتمل  و  الزم بین  دینامیکی  ممکن دانست ،  هم در اتصال اتفاقی  و هم در اتصال

، یعنی ، چیزی که خود جزیی از زنجیره  پذیرفته نمیشود نباشد  شرط حسی کهزنجیره مظاهر چیزی در اتصال ریاضی بنابراین 
، خود جزیی از زنجیره نیست ، بلکه بحتا   جانسنامت از سوی دیگر ، در زنجیره دینامیکی شروط حسی ، یک شرط .  نباشد 

وط و نامشر رسیدهبه رضایت بدین ترتیب استدالل .  د گردمیتواند مجاز خارج از زنجیره ،  قرار داشتن درذکائی است ، و با 
 ناقصمظاهر در سایه  نمانده ، زنجیره آنها  مشروط همیشه ، همزمان خصوصیت به ایفای نقش   میکند شروعپیش از مظاهر 

 . ادراک   مقرره  با اصولدر تضاد نمیشود ،  

که خود  را برای مظهر خارج از زنجیره مظاهر میدهند ، یعنی ، شرطیرا شرطی  وجوداجازه  فکر های دینامیکی  از آنجاییکه
در آن مجبور بودیم   2. میرسیم  از آنچه که  در مورد مناقضت ریاضی ممکن بود  به نتیجه ای بکلی متفاوتلذا مظهر نیست ، 

 جدا ناپذیر است که در زنجیره دینامیکی ، اما ، کامال  مشروط ،  . ناصحیح خوانده  رد کنیم  هر دو اظهارات تجادلی مخالف را
، غیر حسی هم  استتجریبا  نامشروط  راستیبکه  همزمان،  که د به شرطیمقید میشواز زنجیره ای که مظاهر دانسته میشود ، 

تجادلی ، که به اشکال  جحج  a. برای استدالل  همو   فراهم کنیمرضایت برای ادراک  هم یممیشو بنابراین ما قادر.  هست
وقتیکه بدین ترتیب این تعبیر   د ، و احکام استدالل ،نمیافت، بر زمین  نددر مظاهر بود  گوناگون در جستجوی تمامیت نامشروط

وضعی هرگز در مورد آن فکرهای تکوینی که  چنین . هر دو بطور یکسان صحیح باشند  قادرند صحیح تر را دریافت میکنند ، 
که   زنجیره مظاهر را نمیتوان یافت ی از ؛  چون در آنها هیچ شرط میآیدپیش ندارند   داللتتنها به وحدت نامشروط ریاضی 

  . از زنجیره   و بعنوان مظهر عضوی  خود مظهر نباشد ،

 

 

III 

Solution  of  the  Cosmological  Idea 
3
  of  Totality  in  the   

Derivation  of  Cosmical  Events  from  their  Causes   

 
 علل  آنهااز   کیهانی  حوادث  اشتقاقتمامیت  در    1تکوینی  فکر  حل

 
 

؛  علیت  یا  بر طبق طبیعت  میگردد تصورتنها دو نوع از علیت برای ما قابل   یمبررسی میکن میافتدکه اتفاق را هنگامیکه آنچه 
بر طبق  اشبا حالتی پیشین میباشد  که بدنبال   اولی اتصال در دنیای حسی  بین یک حالت .  freedom  آزادیاز نشأت با و یا 
 نمیتوانست،  میداشتو حالت پیشین ، اگر همیشه وجود   بر شروط  زمان ، است از آنجاییکه علیت مظاهر مبتنی.   میآیدقواعد 
 یا میافتدنتیجه میگیریم که علیت برای علت آنچه که  اتفاق   زمان بوجود برسد ، در برای نخستین بارکه  را ایجاد کند تأثیری

  . بنوبه خود  نیازمند علت باشد  د بوجود میرسد  میباید خود نیز بوجود رسیده باشد ،  و اینکه  در تطابق با اصل ادراک  میبای

  

a       اگر برای مشروطی در  اما . که خود بتواند تجریبا  نامشروط باشد  مجاز نمیشمارد  ن مظاهر هیچ شرطی را بیادراک در   
د ، و اینکار را ندارتعلق  به زنجیره مظاهر کنیم ، که بعنوان یکی از اعضا تصورمظهر بتوانیم  یک شرط ذکائی را [ عرصه ] 

نین شرطی میتواند بعنوان تجریبا  نامشروط پذیرفته شود ،  در زنجیره شروط تجریبی انجام بدهیم ، آنگاه چ پارگیترین وچکبدون ک
 [   a نویس زیر پایان]    . بدون کمترین اجحافی به  پیوستگی انکفاء تجریبی

 

                                                           
1
 [Erstreckung  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    der  mathematischen  Antinomie      for    der   Antinomie  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    Idee    for    Ideen  . ] 
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بنابراین ، چنین علیتی   1. ، قدرتی است برای شروع بالبداهه یک وضعیت  اشدرک من  از  آزادی ، اما ، در معنای تکوینی 
ین معنا ، یک فکر در اآزادی ، .  د گویخود تابع علتی دیگر نخواهد بود که آنرا در زمان معین کند ، آنطور که قانون طبیعت می

به مشعری که  معطوف استچیزیکه ، ثانیا  ، متخطی بحت است ، که ، اوال  ، حاوی هیچ چیز وام گرفته شده از تجربه نیست ، و 
که زمینه را برای   علتی دارد  قانونی است جامع ، میافتداینکه هر چیزی که اتفاق .  در هیچ تجربه ای نمیتواند داده یا معین شود 

یا به وجود میرسد ، میبایست به نوبه خود  میافتدبنابراین علیت علت ، که خود اتفاق .  میکند  آمادهخود امکان هر تجربه ای 
از چیزهای صرفا   ید ، تبدیل میشود به حاصل جمعگسترش یابتا هر جا هم که و لذا کل عرصه تجربه ،   باشد ؛ یعلت دارای
د ،  استدالل بدست آیبرای شروطی که رابطه علی را معین میکنند هیچ تمامیت مطلقی نمیتواند  از این راهاما چون   .طبیعی 

ه ردد ،  بدون نیاز به  گماخلق میکند  نمایرا که میتواند خود بخود شروع به عمل   spontaneity  برای خود  فکر یک بالبداهگی
    .پیشین  در تطابق با قانون علیت  یشدن به عمل  توسط علت

 ریشهدر دومی و  ،   idea transcendental  متخطی فکراین مفهوم عملی آزادی مبتنی است برد که توجه شوباید  مخصوصا  
آزادی در معنای .  مسئله امکان آزادی همواره مورد حمله همه جانبه قرار گرفته است  شبخاطر  واقعی آن مشکلی قرار دارد که

  ، که بیمارگونه میشودحسی  در صورتی چون یک اراده.  خالل انگیزش های حسی جبارااز  است 2  استقالل اراده بمعنای حسی
pathologically  ،  خواهد شدی بهیم  ؛د تحت تأثیر قرار بگیر  3یعنی توسط انگیزه های حسی ( arbitrium  brutum  )   اگر که ،

 . ی  بلکه  آزاد بهیم  نه ،،  امااست ،   arbitrium  sensitivum  اراده انسانی مطمئنا  یک آزادی حساس  .شود  واجببیمارگونه 
  در جریانی  جبارمستقل از هر ا  در انسان قدرتی برای کّف نفس  وجود دارد ، .  نمیکند ناگزیراحساس عمل خویش را زیرا 

    .حسی   های انگیزش

در زمان معین میشد ، در   یکی دیگر توسط  آنگاه هر اتفاقی  بود ، میهر علیتی در دنیای حسی صرفا  طبیعت ، اگر  مسلما  
و آن اعمال را  ،  حفظ خواهند نمود  عمال ارادهدر ا  تأثیرات طبیعی خود را  اراده ،  نیّ مظاهر ، در تع . تطابق با قوانین الزم 

چون آزادی عملی  .  آوردخواهد را کلیه آزادی های عملی  محو همراه خودبنابراین ، انکار آزادی متخطی ،   .د کرالزم خواهند 
            در[  نطور که آ]  ،  اشاتفاق میافتاد ، و اینکه علت   ought  to  میبایست اما  گرچه چیزی اتفاق نیافتاده ،  که میگوید

علیتی که ، مستقل   -د راه ندهصحنه  بهنیست که علیتی از اراده ما را  قاطع، چندان  با این حساب، [  هست] مظهر [  عرصه ] 
در تطابق با  در ترتیب زمانی   که  وردبیاچیزی را بوجود میتواند ،  شان نفوذاز آن علل طبیعی ، و حتی برخالف  نیرو و 

 .  کند   تماما  از خود  شروع زنجیره ای از حوادث را   قادر است بنابراینو چیزیکه   ، دمیشوتعیین  قوانین تجریبی 

در تعارض با خود قرار   وقتیکه استدالل ، در خطر کردن  ورای حدود تجربه ،  میافتدپس در اینجا ، همانطوریکه همواره اتفاق 
پرسش در مورد امکان آزادی .   متخطی  لکهب  نیست   physiological  علم وظائف االعضاء میگیرد ، مسئله در واقع از نوع  

،  روش برخورد   است مبتنی بر حجج تجادلی استدالل بحت از آنجاییکه  ؛ مربوط میشود   psychology  در واقع به علم النفس
 شزیرپیش از پرداختن به این حل ، وظیفه ای که فلسفه متخطی نمیتواند از  .  فلسفه متخطی  به  دپیدا میکنتعلق و حل آن  تماما  

   . دقیقتر تعریف کنم   یکمشانه خالی کند ، میبایست  روش  فلسفه متخطی  را  در مورد این مسئله  

مشروط   همانندوجود چیزها در ذاتشان ، آنگاه شروط  بودند ، و مکان و زمان قالب های میاگر مظاهر چیزی در ذات خود 
،  پیدا میشد، همچون دیگر فکرهای متخطی ، مناقضت ، در مورد فعلی  در نتیجهد ، و میشدن واحد همواره اعضای همان زنجیره

در این بخش و میباید  که   اما مفاهیم  دینامیکی  استدالل ،.  یا خیلی کوچک  دشو برای ادراک یا خیلی بزرگ دمیبایکه زنجیره 
 دیدبلکه از  یک مقدار ندارند ،  دیددارای این خصوصیت هستند که  کاری با یک مشعر از  بخش بعدی  به آنها بپردازیم ، 

  .بر ارتباط  دینامیکی  شرط  با مشروط  ز کنیم ، و تنها تمرک پوشیدهچشم   میتوانیم از مقدار زنجیره شروطنتیجتا  .  شوجود
آیا آزادی اصوال   که  شدخواهد به طبیعت و آزادی ، با آن برخورد میکنیم ، این  راجعسؤال  بررسیمشکلی که ، در آن آنگاه 

 فاصلحکمی   براستیاین آیا .  د قرار بگیرممکن است ، و اگر ممکن است ، آیا میتواند در کنار جامعیت قانون طبیعی علیت  
واحد ،  یدر اتفاق کهبگوییم  شبجای ستیا آیا نمیبای  هر تأثیری در دنیا میبایست یا از طبیعت بیاید یا از آزادی ؛است که بگوییم 

بر طبق قوانین   کامل داخلیمختلف ، هر دو میتوانند پیدا شوند ؟  اینکه هر اتفاقی در دنیای حسی در اتصال  ارتباطاتدر 
میتواند این  سؤال تنها ،بنابراین   .و هیچ استثنائی برنمیدارد  در تحلیل متخطی ،  محکم است اصلی  بالتغییر طبیعت قرار دارد

علیرغم  وجودش که بر طبق یک تأثیر ،   آیایا  ه است ، منتفی گشت  توسط این قاعده غیرقابل تخطی بکلییا آزادی آباشد که  
نادرست  تمامیت مطلق  ولی در اینجا پیش فرض معمول .  باشد  هم معین میگردد ، نمیتواند همزمان متکی بر آزادیطبیعت 
  نمیتوان دیگر  زیرا اگر مظاهر چیزهایی در ذات خود باشند ، . استدالل  پریشانی الیتأثیر خاسر خود را میگذارد ،   مظاهر

که تنها در زنجیره   دمیشوشرط اتفاق چنان .  طبیعت علت  کافی و کامل هر اتفاقی خواهد شد ت آنوق.  حفظ کردآزادی را 
برعکس ، اگر مظاهر را چیزی بیش .  د شالزم خواهند در تطابق با قانون طبیعت هم خود آن و هم تأثیرش  د ؛ گرد یافتمظاهر 

، که بر طبق به آنها بنگریم  منابهابصورت اتشان ، بلکه صرفا  نه بصورت چیزها در ذ یعنیاز آنچه که هستند بحساب نیاوریم ؛  
علت ذکائی  این نوع  تأثیرات.  که مظاهر نیستند   داشته باشند  هاییزمینه   قوانین تجریبی به هم متصلند ، آنگاه میبایست خود

تأثیرات  همزمان که . د شونمی عینم گونهبدین اشد ،  اما علیت گردند توسط  مظاهر دیگر معین نمیتوان لذا، و  هدنشان داخود را 
بنابراین تأثیر   . ، بیرون از زنجیره قرار دارد یشخومیبایست در زنجیره شروط تجریبی یافت شوند ، علت ذکائی ، همراه علیت 

الزام  در انطباق با  آنها نتیجه عنوانب  و همزمان در رابطه با مظاهر  آزاد دانست ، شا علت ذکائی در رابطه بارا میتوان 

                                                           
1
 [von  selbst  . ] 

2
 [Willkür  . ] 

3
 [Bewegursachen  . ] 
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بنظر   گنگو   پیچیدهالعاده  فوق   بدون تردید بیان میشود ،   و انتزاعی  ، وقتیکه بدین شکل کامال  عام فاوتاین ت. طبیعت 
در   ، مظاهر داخلی کامل م  چون اتصالبگوینیت من تنها این بود که . روشن خواهد شد  شد ، اما  در جریان کاربردرسمی

انهدام کل آزادی  موجب آخردر اصرار لجوجانه بر واقعیت مظاهر ناگزیر ،  گذشت بی استی از طبیعت ،  قانونی زمینه ا
     . بین طبیعت و آزادی  موفق نبوده اند   مصالحهند  هرگز در هستمعمول  گاهدید آنهاییکه تابع  بدین خاطر.   خواهد شد

 

 

Possibility  of  Causality  Through  Freedom ,  in  Harmony  With  the  
Universal  Law  of  Natural  Necessity .  

. 

 . در همخوانی  با  قانون  جامع  الزام  طبیعی،   امکان  علیت  از  طریق  آزادی

 

بنابراین ، اگر آنچه که در دنیای حسی  . مینامم   intelligibleذکائی    ، باشدحس ها  مظهر نی از مشعر در  خود  هر آنچه را که
ند علت اتوبآن  توسط، بلکه  بودهکه مشعری از بدیهه حسی ن باشد داشته مظهر بحساب بیاید در درون خویش قوه ای ستمیبای

از دید علیت یک چیز در ذاتش ، ذکائی است .   ورد نظر قرار بگیردموجود میتواند از دو دیدگاه معلیت این  آنگاهد ، گردمظاهر 
مفهوم تجریبی و  همبنابراین میباید .   یشخو مظهر در دنیای حس ، حسی است در تأثیرات؛  از دید علیت یک  یشخو در عمل

 این روش دوگانه فهم.   یمقرار دهر د نظم واحد یتأثیر عطف به، و هر دو را  ل دادهیشکتذکائی علیت قوه چنین فاکری را هم 
از مظاهر و از یک تجربه ممکن   ستهیچ تناقضی با هیچیک از مفاهیمی که میبای حس ها مشعری از به  است تعلقمقوه که  این

میبایست مبتنی باشند بر یک مشعر متخطی که پس نیستند ،  یشچون از آنجاییکه آنها چیزهایی در ذات خو.  یم  ندارد تشکیل بده
 به این مشعر متخطی انتساباز  شود مان نعوجود ندارد که ما یو نتیجتا  هیچ چیز  ی صرف معین میکند ؛منابها صورتب آنها را

هر . را باید در مظهر یافت  شهر چند که تأثیر  ظاهر میشود ، علیتی را که مظهر نیست ،  1 بدانصورتکه  ی، عالوه بر کیفیت
، که بدون آن یک علت  اشقانونی برای علیت باشد ، یعنی ،   character 2  خصوصیتدارای یک  ستعلت مؤثری میبای

فاکر متعلق به دنیای حسی داشته باشیم ، اوال  ، یک خصوصیت یک ، در  ستنتیجتا  ، بنا بر فرض فوق ، میبای.  د شنخواهد 
 . د میگیرنمظاهر ،  در اتصال کامل با مظاهر دیگر بر طبق قوانین ثابت طبیعت قرار  صورتاعمالش ، ب، که در آن  را تجریبی

ثانیا  ،   .طبیعت میسازند  را در انطباق باواحد  ای  و چون این اعمال میتوانند از مظاهر دیگر مشتق شوند ، همراه با آنها زنجیره
[  شاندر کیفیت ] همان اعمال دقیقا  علت  در واقعآن  توسط  که قائل شویم ،  نیز ذکائی یفاکر خصوصیت آن میبایست برای

آن میتوانیم اولی را خصوصیت  . مظهر نیست یک ، و  شتهقرار ندا حسی اما خود تحت هیچ شرط   ، میگردد مظاهر  صورتب
  . چیزی در ذات خود   مثابهب  اش و دومی را خصوصیت  مظهر بنامیم ،[ عرصه ] چیز در 

، زمان تنها شرطی برای  خواهد گرفت، تحت هیچ شرطی از زمان قرار ن یشدر خصوصیت ذکائی خو،  مل کنندهع اما این فاکر
در این فاکر هیچ عملی شروع  و یا خاتمه  نخواهد یافت ، و بنابراین ، مجبور نیست .  مظاهر است ، نه برای چیزها در ذاتشان 

میبایست علت خود را  میافتدد ، یعنی ، هر چیزی که اتفاق کنپذیر هستند مطابقت که با قانون همه آن چیزهایی که در زمان تغییر 
در زنجیره آن شروط   3، مادامیکه ذکائی است ،  اش، علیت  بطور خالصه.  در مظاهری داشته باشد که مقدم بر آن هستند 

خصوصیت ذکائی ، در واقع ، هرگز نمیتواند  مستقیما   . ندارد  قرار  گرددمیتوسط آنها در دنیای حسی الزم آن اتفاق تجریبی که 
  -ق با خصوصیت تجریبی به تفکر بیاید  وافمیبایست در ت.  د مگر اینکه ظاهر شود نمیشوهیچ چیز فهمیده  زیراشناخته شود ، 

درباره  آنکه خود  مظاهر به تفکر بیاوریم ، هر چند الیهزیر  صورتدرست بهمان شکل که ما مجبوریم  یک مشعر متخطی را ب
   .چیزی نمیدانیم   آن چیست

لّی  مطابقت داشته باشد تعّین  بعنوان مظهر ، میبایست با همه قوانین ، این فاکر ،  شادر خصوصیت تجریبی ،  اما در این  . ع 
ناگزیر طبیعت  نتیجههمانند همه مظاهر ، میبایست ،  اش، و تأثیر  بودهنمیتواند چیزی بیش از یک جزء از دنیای حسی  گستره
، یعنی ، قانون  خودخصوصیت تجریبی  بر حسبگذارند ، و ببر آن اثر  تا  پیدا میشوند که مظاهر خارجی حسببر   .باشد 
 به عبارت دیگر ، .  باشند قابل توضیح میباید بر طبق قوانین طبیعت  شکلیه اعمال بکمک تجربه شناخته میشود ، که ،  شا علیت

 .در تجربه ای ممکن یافت گردد  ستمیبای  مورد نیاز است اشالزم و کامل تعّین  برایهمه آنچه که 

دقیقا  همین فاکر میبایست آزاد ( از آن خصوصیت داشته باشیم  عام  یگرچه ما تنها قادریم  مفهوم)  یشخصوصیت ذکائی خودر 
 درونش در   یچیزهیچ   است ،  noumenon  یمادامیکه  ذات.  مظاهر باشد  توسطاز هر تأثیری از احساس و از هر تعینی 

لّی  گونه و لذا هیچ  د ،داشته باشوجود  نمیتواند گردددینامیکی در زمان تعّین  مندهیچ تغییری که نیاز ؛  میافتدناتفاق  وابستگی ع 
مستقل ، و  یشل میباید در اعمال خوفعاشود ، این وجود ، چون الزام طبیعی میباید تنها در دنیای حسی یافت  لذاو   .به مظاهر 
  بگوییم که تمام بدرستیل آغاز نمیشود ؛  اما بازهم میتوانیم فعاهیچ عملی در خود این وجود . باشد  اتالزام همه اینآزاد از 

                                                           
1
 [dadurch  . ] 

2
 [Charakter  . ] 

3
 [Intellektuell .  In  all  other  cases  Kant  employs  the  less  misleading  term   intelligibel  .  ] 
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که تأثیرات در دنیای حسی میتوانند  میگوییمن  با اینکار ،.  شروع میکند  به استقاللتأثیرات خود را در دنیای حسی   فعالوجود 
اند ،  گرچه تنها توسط خصوصیت گردیده معین  قبلاز  پیشینخود شروع شوند ؛  آنها همواره توسط شروط تجریبی خود ب

بدین .  هستند  ممکن زنجیره علل طبیعی ادامهتنها بعنوان  لذا، و ( ئی نیست ذکا برایکه چیزی بیش از مظهر )  خودتجریبی 
واحد ،   در اعمال  عارضی ،ت، میتوانند با هم وجود داشته باشند ، بدون هیچ  همعنای کامل این دو کلمدرطریق آزادی و طبیعت ، 

   . ند منتسب میگرد  یشیا حسی خو  علت ذکائی عمال به ا    بطوریکه

 

 

Explanation  of  the  Cosmological  Idea  of   Freedom   in  its  Connection    
with  Universal  Natural  Necessity .  

. 

 .جامع    با  الزام  طبیعی  اتصال  آنآزادی ،  در   توضیح  فکر  تکوینی

 

م ،  تا بهتر بتوانیم مسیری را که استدالل میبایست ارائه کن  از حل مسئله متخطی مان را خالصه طرحبنظرم عاقالنه آمد  که این 
و بررسی هر یک به  به ارائه چند عامل دخیل در این حل ،  میکنم اکنون شروع . یم ببینبرای رسیدن به حل در پیش بگیرد 

 . تفصیل 

علت ، مقدم است  عمل کردنچون علیت این علت ، یعنی ، . یک قانون طبیعت است ،  داردعلتی  میافتداینکه هر چیزی که اتفاق 
در  ستمیباید ، و گرد، بلکه میبایست حادث  داشته باشد،  خود نمیتوانست همیشه وجود  میآیدآن پس  ازکه  یبر تأثیردر زمان 

معین  ترتیب زمانییک در  نتیجتا  ، کلیه حوادث تجریبا   . د شوباشد که توسط آن بنوبه خود معین  ین مظاهر دارای علتبی
این قانون یک قانون . ند گرد  و مشعرات تجربه  تشکیل داده یتنها بر پایه این قانون است که مظاهر میتوانند طبیعت.  میشوند

چنین معافیتی بمعنای  مجاز کردن.  و هیچ مظهری از آن معاف نیست ،  بودهتخطی از آن مجاز ن گونهادراک است ، که هیچ
  . صرف ،  وهمی در مغز فقره تفکری و با اینکار تبدیل آن به یک  قرار دادن یک مظهر خارج از تجربه ممکن خواهد بود ، 

 هیچ تمامیت مطلقی را  یشکه در انکفاء به شروط خو از علل ای بر وجود زنجیره  دمیکنداللت  این رسد کهببنظر شاید اینطور 
که استدالل وقتیکه مورد بررسی قرار گرفت قبال  در بحث عام مناقضت  موضوعاین .  نگران شویماما الزم نیست که . رد نمیپذی

یم ، نه میشدمتخطی   realism  توهم واقعگرایی  اگر تسلیم.   میافتد اش درون  در زنجیره مظاهر بسمت نامشروط پیش میرود
با علم بر اینکه در کل زنجیره حوادث چیزی جز الزام طبیعی   -: این است تنها سؤال اینجا .  طبیعت باقی میماند و نه آزادی 

ه دیگر تأثیری بخاطر وجو در  صرفا  تأثیر طبیعت   هوجهمان حادثه را در یک دقیقا  که  امکان داردوجود ندارد ، آیا هنوز 
  وجود دارد ؟ تضادی مستقیم   از علیت  بین این دو نوع اینکها  ی یم ؛  بدانآزادی 

. شروع کند   و از خود مطمئنا  چیزی وجود نخواهد داشت که بتواند زنجیره ای را بطور مطلقمظهر [ عرصه ] علل در  بیندر 
و مستلزم ،  استیا حادثه  رویدادیک  نیز بمنزله مظهر ، در همان حال که باعث یک اتفاق میشود ،  خود[ با نگاه ] هر عملی ، 

چیزی که  ربنابراین هر چیزی که حادث میشود صرفا  ادامه زنجیره است ، و ه . یافت را وضعیتی دیگر که در آن میباید علتش 
  شانعلل طبیعی در  توالی زمانی  بنابراین خود عمل کردن های.  خود بخود شروع شود عضوی ممکن از زنجیره نیست 

که از خود چیزی چه مانند آن ، را  جذرییک عمل .  خود در زنجیره زمانی میباشند  از پیشعلل  آنها مستلزم   ات هستند ؛تأثیر
 . جست  ی متصل هستند لّ نباید در مظاهری که بصورت ع   ،  د که قبال  وجود نداشتهشومی باعثرا 

منحصرا  تجریبی  دکه علیت علت آنها میبای میشود،  آیا الزم  استنیز مظهر  شانبا قبول اینکه تأثیرات مظاهر بوده و علت  اما
در تطابق با  شاتصال با علت یک مظهر[ عرصه ] باشد که ، همزمان که برای هر تأثیری در  اینطور ترجیحا  نمیتواند  آیا باشد ؟ 

ای به اتصالش با علل طبیعی ، خود بدون کمترین خدشه  قوانین علیت تجریبی براستی مورد نیاز است ، این علیت تجریبی ، 
یک علت خواهد شد که ، در رابطه  عمل کردن  این علیت دوم  بلکه ذکائی است ؟   تأثیری از یک علیت باشد که تجریبی نبوده

از ،  دیگر سویاز د ؛  گرچه میبایست میشوذکائی   این قوه ، نه مظهر بلکه رابطه بادر ،  لذااست ، و  جذریبا مظاهر ، 
   .د بحساب بیایتماما  متعلق به دنیای حس  طبیعت ،  در زنجیره است اتصالی  نجاییکهآ

و تعیین شروط طبیعی اتفاقات طبیعی باشیم ، یعنی ،  نیافت  یپدر برای اینکه بتوانیم  است ی مظاهر مورد نیاز لّ اصل اتصال ع  
ات ادراک ، که در الزامآنگاه   و با هیچ استثنائی تضعیف نگردد ،  ، دهاگر این اصل پذیرفته ش.  مظهر [ عرصه ] در  شانعلل 

و  میگردند ؛  قناع، و در اینکار محق است ، تماما  ا میبیندچیزی جز طبیعت را ن در کلیه حوادث یشخوتوظیف تجریبی 
فرض ، اگر  خواهند شدن گذاشتهزیر پا این الزامات بهیچوجه  .پیش بروند  مانعتوضیحات فیزیکی میتوانند در مسیر خود بدون 

میباشد ،  بطوریکه ذکائی   فقط ن علل طبیعی دارای قوه ای است که بیصرفا  خیالی باشد ، که چیزی در  اگر فرضی حتی، کنیم 
البته ، میبایست همزمان قادر .  ادراک  پایهشروط تجریبی نیست ، بلکه منحصرا   بر  اساسبرای عمل هرگز بر  اشتصمیم 

بدین طریق  فاکر  . با کلیه قوانین علیت تجریبی   مطابقت داردمظهر [ عرصه ] این علل در  عمل کردنباشیم فرض کنیم که 
وقتیکه از و تنها   ،به طبیعت   میگردد مقید  شا قداماتهمه ا زوال ناپذیروابستگی  از طریق،  تپدیده عل مثابه، ب کننده عمل
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  1آیا در ذات   مظهر ،[ عرصه ] در  شکه این فاکر ، همراه با همه علیت ببینیم  دمیبای  به متخطی صعود میکنیممشعر تجریبی 
 صورتی میتوانند براههایچون اگر برای تعیین اینکه مظاهر به چه  . تا  ذکائی بحساب بیایند حب ستشروطی دارد که میبای یشخو

که چه نوع زمینه ای برای این مظاهر و اتصال آنها  یم نداریم نگران شونیاز آنگاه ،  را دنبال کنیم علل خدمت کنند قواعد طبیعت
این زمینه ذکائی الزم نیست که در تفحصات  .  به تفکر بیاوریممیبایست در فاکر متخطی ، که تجریبا  برایمان ناشناخته است ، را 

ادراک بحت  عمل کردنیر این تفکر و ثتأ و گرچه  تنها مربوط میشود به تفکر در ادراک بحت ؛   د ؛ر بگیرقراتجریبی مد نظر 
حیث مظاهر دیگر در تطابق با  ازی لّ قادر به توضیح کامل ع   در نهایت این مظاهر میبایست اما شوند ، در مظاهر یافت  میباید

 شانو خصوصیت ذکائی   ، دانستها  تجریبی آنها را بعنوان باالترین زمینه توضیح دقیقد خصوصیت یمیبا . قوانین طبیعت باشند 
تیکه تجریبی وقمگر  که کامال  ناشناخته اند ، ( یعنی ، علت متخطی خصوصیت تجریبی آنها را ) بحساب نیاوریم  بهیچوجهرا 
 . دنکمیکمک  اش معقول عالمت  برای

 اشانسان یکی از مظاهر دنیای حسی است ، و در همان حال یکی از علل طبیعی که علیت . یم بیاورتجربه  بهاین را اجازه بدهید 
این . همانند همه چیزهای دیگر در طبیعت ، او میبایست یک خصوصیت تجریبی داشته باشد  . تابع قوانین تجریبی باشد  ستمیبای

یا صرفا    در طبیعت بی جان ،  2. آشکار میکند  یشخصوصیت را توسط نیروها و قوایی خواهیم شناخت که او در اعمال خو
 بقیهکه    انسان ، اما ،.  مشروط  باشد  مگر بصورت صرفا  حسیقوه ای هیچ که  میبینیمن اینزمینه ای برای  اصوال  حیوانی ، ما 

در اعمال   ، براستی ، را میشناسد ؛  و ایننیز   3خود را از طریق ادراک ذکائی بحت  طبیعت را صرفا  بشکل حسی میشناسد ، 
بنابراین او برای خویش ، از یکسو پدیده است ، و از سوی دیگر   .رات حس ها بگذارد اثکه او نمیتواند بحساب  داخلیو تعینات 

این قوا  .  4ذکائی خالصا   ینسبت داده شود ، مشعر  احساس دریافت  قوهبه   نمیتواند شان، در رابطه با بعضی از قوا که عمل 
متمایز  از کلیه نیروهای تجریبا  مشروط   دومی را ، بخصوص ، بشکلی خاص و استثنائی . را ما ادراک و استدالل مینامیم 

که سپس میرود   ، و در تطابق با آنها ادراک را معین میکند ،ده دیدر نور فکرها    5منحصرا  را  یش چون مشعرات خو. میکنیم 
 .  یشبسوی استفاده تجریبی از مفاهیم مشابها  بحت خو

به نیابت  است علیت یدارای که  اینکه استدالل ما دارای علیت است ، یا اینکه ما میبایست الاقل آنرا برای خودمان بصورت
      . میکنیم  حاکم یشبر نیروهای فعال خو  ای آنرا بصورت قاعده ما  یسلوکموارد که در کلیه  پیداست الزاماتاین بیاوریم ، از 

ادراک تنها  . طبیعت پیدا نمیشوند  کل در هیچ جادر نوعی الزام را بیان میکند و اتصال با زمینه هایی که "   Ought  باید" 
ما نمیتوانیم بگوییم که .  یا چه چیزی خواهد بود   میتواند در طبیعت این را بداند که چه چیزی هست ، چه چیزی بوده است ،

  یم ،کنمی  نگاهجریان طبیعت به وقتی .  در کل این روابط زمانی بواقع هست   آنچه که خالف میبایست باشد  چیزی در طبیعت 
ه چیزی میباید حادث شود بپرسیم در دنیای طبیعی چ  میشوددرست به همان اندازه بی معنی   .بالکل هیچ معنایی ندارد "  باید " 

چه چیزی در طبیعت حادث :  تمام آنچه که حق داریم بپرسیم این است که  . که بپرسیم یک دایره میباید چه خواصی داشته باشد 
 میشود ؟  خواص دایره چه چیزهایی هستند ؟

در  ه پای  در حالیکه مگر یک مفهوم صرف ؛   نمیتواند چیزی باشد اشه پایکه   یک عمل ممکن را بیان میکند"  باید " این 
بکار میرود  میبایست  در واقع   اشدر مورد  " باید "   عملی که . همواره یک مظهر باشد  دمیبای مورد یک عمل طبیعی صرف

  اشتأثیر و عواقب   در تعیین  بلکه تنها  ند ،ندار هیچ نقشی شروط ، اما ، در تعیین خود اراده .  شروط طبیعی ممکن باشد تحت 
،  ندوادار کنکردن  به اراده  انگیزه حسی  مرا ه تعدادد زمینه طبیعی  یا  چه تعداصرف نظر از اینکه چ.  مظهر [ عرصه ]  در

، همواره  دور بودن از الزمبسیار  ضمندر ی که ،  تمایل رایشوند ، بلکه  تنها ب" باید "  موجبی برایآنها هرگز نمیتوانند 
حتی   -میکند  مقابلهبا چنین تمایلی  حد و یک هدف یک   بکمک  میشود صادراستدالل  ازکه " باید " و آن  است ؛ مشروط 
از استدالل  و چه (  خوشایند ) صرفا  از احساس باشد چه مشعری   آنچه که اراده میشود. د مینمای یا مجاز  ممنوعآنرا بیشتر ، 
استدالل در اینجا ترتیب چیزها را .  د دانخواهد  راه د میشوهیچ زمینه ای که تجریبا  داده  بهاستدالل بازهم   ،(  خیر) بحت 

بر طبق  یشترتیبی را از آن خو با بالبداهگی کامل دد دنبال نخواهد کرد ، بلکه برای خومینمایاندر مظهر آنطور که خود را 
حتی اگر هیچگاه صورت الزم میخواند ،  اشبر حسب ، و اعمال را  کردهسازگار با آن خواهد ساخت ، شروط تجریبی را فکرها 

دارای   میکند که میتواند در رابطه با کلیه این اعمال پیش فرض همچنین و همزمان استدالل. ند گیرهرگز ن نپذیرفته ، و شاید
       .  داشت انتظار یش از فکرها  هیچ تأثیر تجریبی نمیتوان دیگر زیرا در غیر اینصورت  علیت باشد ،

این امکان وجود الاقل برای استدالل بگوییم که و  کنیم ،  روشن، با توجه به این مالحظات ، اجازه بدهید موضع خود را  حال
چون . د هم نشان دهخصوصیت تجریبی یک باالخره ، میباید  حالبهر استدالل . باشد دارای علیت که در رابطه با مظاهر  دارد

خواستار همسانی در و هر قاعده ای  ؛  میآیندتأثیرات  منزلهکه بر طبق آن بعضی مظاهر بهر علتی مستلزم یک قاعده است 
و در  د ، تکیه دار( ه یک قوه ثاببم) آن مفهوم علت  رویاین همسانی ، در واقع ، آن چیزی است که بر .  تأثیرات است 
است ،  ثابتیت صاین خصو. خصوصیت تجریبی علت نامید  آنرا نشان داده شود میتوان صرف توسط مظاهر دمیبایصورتیکه 
     .ظاهر میشوند  فاوتدر شکل های مت محدود کننده ،  و بخشا    همراه، بر حسب تنوع در شروط   اشاما تأثیرات 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    noumenon      for    phaenomenon  . ] 

2
 [Wirkungen  . ] 

3
 [blosse  . ] 

4
 [bloss  . ] 

5
 [bloss  . ] 
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آن   کهبطوریبرای استدالل او ،  که چیزی نیست جز نوعی علیت  ، استتجریبی  یخصوصیتدارای   بنابراین اراده هر انسانی
که در   یم ،نتیجه بگیرکه از آن میتوانیم چیزهایی را نشان میدهد  را مظاهر ، قاعده ای[ عرصه ] در  یشعلیت ، در تأثیرات خو

  subjective  یغیرعین در مورد اصولی تخمین  میتوانیم از اینراه، و  شو زمینه هایهستند  ، اعمال استدالل خودنوع و درجات 
    ازنیز و   بوده شمیبایست خود از مظاهری کشف شود  که تأثیرات این خصوصیت تجریبی   چون . یم داشته باش شاراده ا

مظهر در تطابق با نظم [ عرصه ] کلیه اعمال انسان ها در  بنابراینقاعده ای که تجربه نشان دهد که با آن در توافق هستند ،  
و اگر میتوانستیم   ،معین میشوند که با آن خصوصیت همکاری میکنند  علل دیگری و  شان طبیعت ، توسط خصوصیت تجریبی 

         د  که نتوانیمشمیتمام مظاهر اراده های انسانها را بدون استثناء مورد بررسی قرار بدهیم ، حتی یک عمل انسان هم یافت ن
تا جاییکه به این خصوصیت   پس ، . د تبعیت میکنخود  پیشینیم که الزاما  از شروط گویبا اطمینان آنرا پیش بینی کرده ، و ن

تنها در نور این خصوصیت است که انسان میتواند مورد  در عین حالتجریبی مربوط میشود هیچگونه آزادی وجود ندارد ؛  و 
   anthropology  علم االنسان  طبق اصول ربو   ، ادهادامه د را مشاهدهصرفا  ما اگر که ،  بعبارت دیگر  -گیرد بمطالعه قرار 
  . یم باش اشاعمال   همحرکعلل باره در    physiological تفحص  علم الحیاتی جسمی یک   بدنبال تأسیس

تالش داریم    اشکه بکمک   ت ،سمنظورم استدالل حزری نی  -با استدالل مینگریم  شانرابطه  از دید هنگامیکه  به این اعمالاما 
اگر  یعنی ،   -کند میتولید  که آنها را   استکه  خود  علتی  صورتدان بلکه استدالل ب  آمدن آنها را به وجود توضیح بدهیم ،

قاعده و ترتیبی را مییابیم  که بکلی با نظم طبیعت تفاوت   ، مقایسه کنیم  اشاستدالل در معنای عملی [ میزان های ] آنها را با 
الزم و در تطابق با زمینه های تجریبی آن  که در جریان طبیعت اتفاق افتاده ،   همه آنچه  که باشد  گونهشاید اینچون .   دارد
 های فکر که  ،  میبینیمیم ،  یا الاقل معتقدیم  میبین،  امابعضی اوقات ،  . اتفاق میافتاده  ستاتفاق بیافتاد ، نبای حتما  که  هبود

این اعمال  و اینکه    ؛، ثابت کرده اند  مظاهر صورتب  در رابطه با اعمال انسانها ، را یشعلیت خو  بالفعل واقعیت هب استدالل 
  . زمینه های استدالل  حکمبلکه به  علل تجریبی ،  حکمصورت پذیرفته اند ، نه به 

هنوز میتوان گفت  را ش، عمل باشداینکه استدالل را میتوان تصدیق کرد که در رابطه با مظهر دارای علیت  پذیرشبنابراین ، با 
این .   باشدیاتش معین شده ئدر همه جز تماما  و الزاما   (  1 حس ینوع صورتب)  اشآزاد است ، حتی اگر خصوصیت تجریبی 

دومی را ، اما ، ما نمیشناسیم ؛  تنها (  .   2نوعی تفکر  بصورت )خود در خصوصیت ذکائی معین میگردد  خصوصیت تجریبی
.  a میدهد ،  خصوصیت تجریبی یتنها از نوع حس  آنیو این بواقع دانشی   اشاره کنیم ؛ اشمیتوانیم  با کمک مظاهر به طبیعت 

در تطابق با قوانین تجریبی پیش   پس دیگر از آن نسبت داده شود ،   شتواند به نوعی از تفکر بمنزله علتبکه مادامیعمل ، 
 .  داخلیمظهر حس [ عرصه ] در   به تأثیرات آنها بلکه تنها   نیست ، بحت به شروط استدالل  مسبوقدیگر یعنی ،   نمیرود ؛

. شروط توالی در زمان  تحت اثرقالب زمان نیست ، و نتیجتا  نه همچنین  تحت اثراستدالل بحت ، بمنزله یک قوه خالصا  ذکائی ، 
چون در  . د پیدا نمیشو  یا  نشده  شروع  یک زمان معین، در تولید یک تأثیر ،  در  اشعلیت استدالل در خصوصیت ذکائی 

در زمان معین میشوند ؛  و   یلّ قانون طبیعی مظاهر خواهد گردید ، که در تطابق با آن زنجیره های ع   مشمولآنصورت خود 
تواند دارای علیت ببنابراین تمام آنچه که حق داریم بگوییم این است که ، اگر استدالل  . آنگاه میشود طبیعت ، نه آزادی  اشعلیت 

شرط حسی یک زنجیره تجریبی از تأثیرات برای اولین بار  اش که توسط  هد بودخواقوه ای آنگاه در رابطه با مظاهر باشد ، 
 ما کهرا آنچه  در نتیجهو .  خود شروع به بودن نمیکند  لذاشرطی که در استدالل قرار دارد حسی نیست ، و  زیرا . آغاز میشود 

، یعنی ، شرط یک زنجیره متوالی از  امکان داردد که میگرد علومم  نشدیم اشتجریبی موفق به یافتن  های زنجیره همهدر 
تحت و بنابراین   است ،( در ذکائی ) مظاهر  در بیرون  زنجیره چون اینجا شرط   .خود تجریبا  نامشروط باشد  میتواندحوادث 

 . زمانی توسط علتی پیشین تعّین  هیچو  ،  نیستهیچ شرط حسی  اثر

 دارای اراده او.  انسان خود یک مظهر است   . میباشددیگر ، متعلق به زنجیره مظاهر ای  همان علت ، در واقع ، در رابطه
که انسان را در تطابق با این  هیچ شرطی وجود ندارد .  است، که علت تجریبی کلیه اعمال او  میباشدیک خصوصیت تجریبی 

هیچ علیت  میگویدقانونی که   - باشدن شان ون قان مشمول، یا  شتهدر زنجیره تأثیرات طبیعی قرار ندا و معین کند خصوصیت
چون تنها ) لذا  هیچ عمل داده شده ای .  وجود داشته باشد   میافتدبرای آنچه که در زمان اتفاق  نمیتواند یتجریبا  نامشروط

که وضعیتی   اما در باره استدالل بحت نمیتوانیم بگوییم  .نمیتواند مطلقا  از خود شروع شود ( بصورت مظهر میتواند فهمیده شود 
استدالل خود یک نجاییکه آچون از   .معین میشود توسط آن و خود  بوده به وضعیتی دیگرکه در آن اراده معین میشود مسبوق 

ینکه قانون دینامیکی و ا  وجود ندارد ، شدرون  هیچ توالی زمانی اشنتیجه میشود که حتی در رابطه با علیت  مظهر نیست ، 
 . نیست  شقابل کاربرد در مورد در زمان بر طبق قواعد  معین میکند ،   طبیعت ، که توالی را

 

 

a      ، بکلی از چشم ما پنهان  خودمان ،  سلوکبا ه رابط، حتی در  شان فضیحتفضیلت یا   بنابراین اخالقیات واقعی اعمال
چقدر از این خصوصیت را میتوان به  تأثیر خالص .  د به خصوصیت تجریبی ند راجع باشنمیتواننسبت دادنهای ما تنها . میماند 

،   ( merito  fortunae )  اشکه بر آن حرجی نیست ،  یا به  فطرت سعید    آزادی ، چقدر به طبیعت ، یعنی ،  به نقص طبع
 [   a نویس زیر پایان]  .   کامل داشت تینسبت داد ، هرگز قابل تعیین نیست ؛  و در باره آن نمیتوان قضاو

                                                           
1
 [Sinnesart  . ] 

2
 [Denkungsart  . ] 
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اتفاق  اصال  آنکه آنها از  قبل . آن ظاهر میگردد [  هیئت]  در انسان از اراده است که یبرای همه آن اعمال ثابتشرط  استدالل
خصوصیت در رابطه با خصوصیت ذکائی ، که  . ، همگی بدون استثناء از پیش در خصوصیت تجریبی معین هستند بیافتند 

با  اشحسی است ، نمیتواند قبل و بعدی وجود داشته باشد ؛  هر عملی ، بدون توجه به رابطه زمانی  طرح آن تجریبی برای
در زنجیره علل  استدالل بنابراین آزادانه عمل میکند ؛ .  مظاهر دیگر ، تأثیر بالواسطه خصوصیت ذکائی استدالل بحت است 

این آزادی نمیباید ، بنابراین ، تنها  . بطور دینامیکی معین نمیگردد    در زمان پیشین ا داخلیطبیعی توسط زمینه های خارجی ی
.  د ش، دیگر علت مظاهر نخواهد  یین دیدچن باقوه استدالل ، .  فهمیده شود   استقالل از شروط تجریبی مثابهب بطور سلبی
هیچ   در خود استدالل . زنجیره ای از حوادث   انشاءبعنوان قدرت   توضیح داده شود ،  هم ایجابی بطور  بعالوه میبایست 

 در واقع ، .  در زمان نمیپذیرد  را د بر خو  متقدم  ، هیچ شرط آزادانههر عمل  نامشروط  شرط  عنوانب نمیشود ؛  شروع  یچیز
 . در این زنجیره   مطلقا  نخست  یشروعهرگز اما نه   ، ستهشروعی در زنجیره مظاهر دارای  اش تأثیر 

آن ، چون تالش  تثبیتهر چند ، نه برای   - اشاستدالل توسط مثالی از توظیف تجریبی  تنسیقیبمنظور نشان دادن این اصل 
را مورد توجه قرار بدهیم ، مثال  ،   آزادانهاجازه بدهید یک عمل   -برای اثبات قضایای متخطی بکمک مثال کاری است عبث 

تالش میکنیم انگیزه های بوجود   پیش از هر چیز ،.  نوعی پریشانی در جامعه بوجود آمده است  اش اطربخکه را دروغی شر 
تا کجا  شآن عمل و عواقب  آمدن آنرا کشف کنیم ، و سپس ، در مرحله دوم ، در زیر نور اینها ، پیش میرویم برای تعیین اینکه

میگیریم ،   شتا سرچشمه های  خصوصیت تجریبی آن عمل رارد سؤال اول ،  رابطه بادر .  میتوانند به مجرم نسبت داده شوند 
در بی قیدی و  ، بی حس است  ننگبه  تکه نسب خلق طبیعی ثدر خبهمچنین ، معاشر بد ،  بخشا   ناقصاینها را در تربیت 

پیش میرویم  دقیقا  همانطور تحقیق  در این  . مییابیمند ، باش یلن علل سببی که میتوانستند دخاز قلم انداختبدون  و نیز  بیفکری ،
اما گرچه اعتقاد داریم که آن عمل به اینصورت  . یم کنرا معلوم اش معین کننده  عللزنجیره   برای یک تأثیر طبیعی دکه میبای

شرایطی که بر او اثر ش ، و نه بخاطر ا بخاطر طبع سقیم  معین شده است ، با همه اینها عامل را متهم میکنیم  ، نه در واقع
زیرا پیش فرض داریم که میتوانیم به این نحوه زندگی توجه نکنیم ، که   و نه حتی بخاطر راه زندگی او در گذشته ؛  د ،شتنگذا

کامال  از نظر وضعیت های قبلی و اینکه آن عمل   بدانیم ند باشه اینکه اتفاق نیافتاد مانندمیتوانیم  زنجیره گذشته شروط را 
اتهام .  در این عمل یک زنجیره بکلی جدید از عواقب را آغاز نمود   از خودعامل مستقال  که به اینصورت دقیقا   شروط بود ، نام

بدون توجه به همه شروط تجریبی   که  در آن ما استدالل را بصورت یک علت میبینیمما مبتنی است بر قانونی از استدالل که 
این علیت استدالل را ما   . کندتعیین کرده باشد ،  که عامل بصورت دیگری عمل  میبایست فوق الذکر میتوانسته تعیین کند ، و

بلکه   نکرده مساعدت  انگیزه های حسی حتی هنگامیکه   ش ،ذاتبلکه کامل در   ، میآوریمبحساب نواسطه ای معاون  مثابه تنها ب
را صادر   به خصوصیت ذکائی عامل نسبت داده میشود ؛  در لحظه ای که دروغ  ند ؛  آن عملباشمستقیما  در مخالفت با آن 

و دروغ تماما    ، بودهبالکل آزاد   توجه به کلیه شروط تجریبی آن عمل ، یب  استدالل ، . اوست   گناه تماما  از آن میکند ، 
 . است  اش قصوربخاطر 

  . تغییر برای مستعد انو   ،میدانیم   غیر متأثر از این تأثیرات حسی که ما استدالل را   بروشنی نشان میدهد  یانتسابچنین 
هیچ [  آنطور که ما میبینیم] در ذاتش   اما  تحول پیدا میکنند ؛  -نحوه ای که در آن خود و تأثیراتش را نشان میدهد   - اشمظاهر 

به زنجیره شروط حسی که مظاهر را در  یعنی ، متعلق نیست .  ن کند عیندارد که وضعیت بعدی را م وضعیت پیشینی وجود
و   استدالل در همه اعمال انسان حاضر است در هر زمانی  و تحت هر شرایطی ،. د کنتطابق با قوانین طبیعت الزامی می

در رابطه با .   باشد د که قبال  در آن نبودهقرار نمیگیراما خود در زمان نیست ، و در وضعیتی  ه همواره همان است که بود
چرا استدالل خود را طور دیگری معین   بنابراین ، نمیتوانیم بپرسیم .  وضعیت های جدید ،  تعیین کننده است ، نه قابل تعیین

.   امکان نداردهیچ پاسخی  اما برای این پرسش . د کربلکه تنها چرا بکمک علیت خویش مظاهر را طور دیگری معین ن  نکرد ،
هنگامیکه میگوییم علیرغم  کل . خصوصیت ذکائی متفاوت میتوانست یک خصوصیت تجریبی متفاوت داده شود چون به یک 

استدالل قرار  مستقیم سلطهتنها به این معنا است که عمل تحت   کند ، پرهیزاز دروغ  عامل میتوانست اش گذشته زندگی مسیر
در   گرچه  تفاوت در زمان  تفاوتی بنیادی . شروط مظهر یا زمان نیست  یک ازهیچ تابعدارد ، و اینکه استدالل در علیت خود 

در ذات   ت هاییو در نتیجه  نه عل نیستند  یشچون مظاهر چیزهایی در ذات خو  - مظاهر در رابطه با یکدیگر ایجاد میکند 
 .  دوربیابوجود هیچ تفاوتی نمیتواند  بطه عمل با استداللاما در را  -خویش 

.  و نه  فراتر از آن  پیش برویم ،   تا حد علت ذکائی عمال آزاد ، حداکثر میتوانیم در رابطه با علیت ا   خودبنابراین در حکم 
 نامشروط  حسا    میتواند شرط ترتیبدین بو اینکه   ، میشودمیتوانیم بدانیم که آزاد است ، یعنی ، که مستقل از احساس معین 

چرا اینکه و   میبایست دقیقا  این مظاهر را بدهدخصوصیت ذکائی در شرایط مشخص توضیح اینکه چرا  برای اما  .مظاهر باشد 
که این ماننددرست  ،  پرسش داردبرای  را استحقاق گونه د ، همهتخطی میکن این خصوصیت تجریبی از کلیه قوای استداللی ما 

که  شکلیاما م . از بدیهه   دیگر  یشکلدر   در مکان میدهد  و نه بدیهه را    یم چرا مشعر متخطی بدیهه حسی خارجی مابپرس
آیا آزادی و الزام طبیعی میتوانند بدون تعارض :  مسئله ما تنها این بود .  اینگونه پرسش ها ندارد  طرحنیازی به  باید حل کنیم 

 شروط  ینشان دادیم که چون آزادی میتواند در رابطه با نوع.  پاسخ دادیم  بکفایتو اینرا  در یک عمل واحد وجود داشته باشند ؛ 
  قانون دومی تأثیری بر اولی نمیگذارد ، و اینکه هر دو میتوانند وجود داشته باشند  د ،بگیرقرار   الزام طبیعیکامال  متفاوت با 
    . در کار هم   دخالت  بدون  و مستقل از یکدیگر 
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* * * 

 

حاوی یکی از قوایی که   صورتکه واقعیت آزادی را ب  نیت ما این نبوده است  خواننده باید دقت کند که ببیند در آنچه که گفته شد
تنها به مفاهیم صرف نمیپردازد ، نمیتوانست  که از آنجا چون آن تفحص ،   .استوار کنیم  استعلت مظاهر در دنیای حسی ما 

که نتواند در   ی را نتیجه بگیریمما هرگز نمیتوانیم از تجربه چیز ، نمیتوانست موفقیت آمیز باشد ، زیرا بعالوهو  . متخطی باشد 
بایست موفق مین چون در این هم .  نیت ما حتی این نبوده است که امکان آزادی را اثبات کنیم .  ربه باشد تطابق با قوانین تج

آزادی در . را بدانیم  اشزمینه واقعی و علیت  گونهمیشدیم ، زیرا نمیتوانیم تنها از مفاهیم صرف بطور پیشاتجربی امکان هیچ
که میتواند زنجیره  این باورآن استدالل هدایت میشود به  توسطکه اینجا فقط بعنوان یک فکر متخطی مورد بحث قرار گرفت 

همان  درست  با  یمیشود در مناقضت گرفتار با اینکارحسا  نامشروط آغاز کند ، و  مظهر را توسط [ عرصه ] در  شروط 
و تنها چیزیکه قصد نشان  تنها چیزیکه قادر به نشان دادن آن شدیم ،  . ای توظیف تجریبی ادراک صادر میکند قوانینی که خود بر

با طبیعت   الاقل  اینکه علیت توسط آزادیو  که این مناقضت مبتنی است بر توهم  محض ،  بودرا داشتیم ، این اش دادن 
  .سازگار نیست نا

 

 

 IV 

Solution  of  the  Cosmological  Idea  of  the  Totality  of  the 
Dependence  of  the  Appearances  as  regards  their  Existence  in  general 

 
 فکر تکوینی  تمامیت  وابستگی  مظاهر  در  رابطه  با  وجودشان  بطور عام  حل

 
 

که هر عضو تابع   قرار دادیم که یک زنجیره دینامیکی را میسازند ، نجا مورد توجهآدر بخش قبل تغییرات در دنیای حسی را تا 
در جستجو برای   خوداکنون این زنجیره وضعیت ها را صرفا  برای هدایت  . معلول برای علت  همچوندیگری برای است 
برای وجود  ، در جستجو گیریم ، یعنیمیبکار  د باش بعنوان شرط اعلی برای همه چیزهای تغییر پذیر شاید بتواندکه  یوجود
زنجیره ای که ما  در نظر داریم ، .  خود جوهر است   وجود نامشروط بلکه  منظور در اینجا ، نه علیت نامشروط ،.  واجب 

 .بدیهه دیگر   برای  است شرط  ن یک بدیههآکه در   نه زنجیره ای از بدیهه ها از مفاهیم ،  است واقع زنجیره ایدر بنابراین ، 

پس در کل   در وجود خود مشروط ، لذاو   ، میباشدکه هر چیزی در حاصل جمع مظاهر تغییر پذیر از آنجاییاست  روشن اما
، اگر  بنابراین.  د آوربتوان مطلقا  الزم بحساب  را شوجود یافت که نمیتوان مشروطی را اهیچ عضو ن  زنجیره وجود وابسته

   به یک زنجیره واحد  همواره و مشروط  ، شرط  یم دیدمظاهر چیزهایی در ذات خویش بودند ، و اگر ، همانطور که خواه
بعنوان شرط وجود مظاهر در دنیای حسی وجود   یک وجود الزم بتواند که آنگاه بهیچوجه ممکن نبود ، تعلق داشتند بدیهه ها 

 .داشته باشد 

برای تنها به ادغام اجزاء  استتوجه مزیرا انکفاء ریاضی .  تفاوت داردریاضی انکفاء  باانکفاء دینامیکی در یک وجه مهم 
د ، و لذا متجانس و بحساب بیاینتشکیل یک کل یا تقسیم کل به اجزاء ، شروط این زنجیره میبایست همواره بخش های زنجیره 

یک جزء  راز اجزاء داده شده ، یا ب امکان یک کل نامشروط  ریم ، نه بتمرکز میکن،  امادر انکفاء دینامیکی ، . مظاهر 
در   1. یا وجود محتمل خود جوهر از وجود الزم  اشتقاق یک وضعیت از علتش ،  بر نامشروط برای یک کل داده شده ، بلکه

 . باشد   جزئی از یک زنجیره تجریبی همراه با مشروط ، بنابراین ، الزم نیست که شرط لزوما  انکفاء دوم این 

هر دو قضیه متعارض میتوانند صحیح باشند ، اگر که در  . راهی برای رهایی از این مناقضت بنابراین بر روی ما باز است 
،  در د ند ، و لذا تنها یک وجود تجریبا  مشروط دارند محتمل باشنهمه چیز در دنیای حسی میتوان.  ارتباطات متفاوت دیده شوند 

میتواند  بالشرط   وجوب  یعنی ،  وجودی با برای کل زنجیره وجود داشته باشد ؛ میتواند شرط غیرتجریبی  یکهنوز  همان حال
، نه حتی بعنوان  نداردتعلق به آن یک عضو  صورتشرط ذکائی زنجیره ، ب مثابهاین وجود واجب ، ب  .وجود داشته باشد 
کل دنیای حسی ، تا جاییکه به وجود تجریبا  مشروط همه .  ، و نه ممکن کننده هیچ عضوی از زنجیره  اشعالیترین عضو 

که چگونه یک وجود نامشروط میتواند بعنوان  این طریق فهم .  باقی میماند  هخوردنمربوط میشود ، دست  اش گوناگوناعضای 
نجا آچون در .   داشتیم،  علیت تجریبا  نامشروط آزادی موردن ، در تفاوت دارد با آنچه که در بخش پیشیزمینه مظهر خدمت کند 

بود که   اشعلیت و تنها   فهمیده میشد ، بود که متعلق به زنجیره شروط   ( substantia  phaenomenon )آن چیز خود علتی 

                                                           
1
 [Reading    dem   for   der  . ] 
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  ( ens  extramundanum ) دنیای حسی  کامال  خارج از زنجیره ست، وجود الزم میبای اما،  ااینج  .ذکائی به تفکر میآمد  عنوانب
 ند داکلیه مظاهر را محتمل و وابسته میقانونی که  درمقابلبهیچ شکل دیگری نمیتواند .  خالصا  ذکائی بشکل به تفکر بیاید ، و 

  . مصون شود 

که هر چیز در دنیای حسی یک   استدالل ، تا جاییکه به مسئله کنونی ما مربوط میشود ،  بنابراین چنین است ، تنسیقیاصل 
که برای هر و اینط  الزم شود ؛  بطور نامشرودارد ، و اینکه در هیچیک از کیفیت هایش نمیتواند    وجود تجریبا  مشروط

تا آنجا که امکان دارد جستجو کنیم ، شرطی تجریبی را در تجربه ای  انتظار داشته ، و ستدر زنجیره شروط میبای  عضوی
حتی با تصور آن  یا   را ، از شرطی خارج از زنجیره تجریبی یکه وجود  چیز به ما این حق را نمیدهد چممکن ؛  و اینکه هی

اینکه  فتنپذیربهیچوجه ما را از همزمان  این اصل  . بصورت مطلقا  مستقل و خود کفا ، مشتق کنیم   درون آن زنجیره شدر جای
و خود حاوی زمینه امکان همه مظاهر   از همه شروط تجریبی آزاد بوده  که  بر یک وجود ذکائی  باشد کل زنجیره شاید مبتنی

 . باز نمیدارد   ، است

یا حتی استقرار امکان یک شرط   یم ،چنین وجودی ندار  بالشرطالزم و ن داشتدر این اشارات هیچ قصدی برای اثبات وجود 
تا اینکه مبادا   درست همانطور که ، از یک سو ، استدالل را محدود میکنیم ،.  خالصا  ذکائی برای وجود مظاهر در دنیای حسی 

در ل نیستند ، در عم  زمینه های توضیح که قادر به هیچگونه توضیحیآن  اتخاذبا ریسمان هادی شروط تجریبی ،  رها کردن با
تا مبادا   ، از سوی دیگر ، قانون توظیف خالصا  تجریبی ادراک را محدود میکنیم ، نیز بهمان شکل ورطه خاطی شدن بیافتد ،

اعالم کند ،  صرفا  به این دلیل که  هیچ  غیرممکن، و  ذکائی را  ردهدر مورد امکان چیزها بطور عام  حکم ک  هدبخود اجازه د
که  احتمال کامل برای همه چیزهای طبیعی ، و   لذا همه آنچه که نشان داده ایم این است.  توضیح مظاهر ندارد  استفاده ای در

و اینکه چون هیچ   ؛خالصا  ذکائی ، سازگار است  ولویک شرط الزم ،   یغیر اجبارکامال  با فرض   ، شانبرای شروط تجریبی 
چنین وجود مطلقا  الزمی ، آنطور که توسط ادراک فهمیده .  تناقض واقعی بین دو گفته وجود ندارد ، هر دو میتوانند صحیح باشند 

چیز  ره  و وابستگی جامع ی بودنبهیچوجه نمیتواند از احتمال  موضوع این میتواند در ذات خود ممکن باشد ، اما  1میشود ، 
و   اشاز اعضای محتمل   عضویدر   توقف ما برای از اصلی که نه  دنیای حسی نتیجه گرفته شود ، و همینطور  متعلق به

و در   در کاربرد تجریبی خود در یک مسیر پیش میرود ،  استدالل . میکند  ممنوع اعالم،  را توسل به علتی خارج از دنیا
 . کاربرد متخطی خویش در مسیری دیگر 

ی صرف هستند که همواره حسا  مشروطند ؛  در این عرصه چیزها منابهاو اینها   حاوی چیزی نیست مگر مظاهر ،دنیای حسی 
در پرداختن به عضوی از زنجیره تجریبی ، بدون  بنابراین تعجب آور نیست که . هرگز مشعری برای ما نیستند  یشدر ذات خو

یعنی مظاهر  انجام اینکار .  شعور حسی  بیرون بگذاریم   2 دایرهرا از توجه به اینکه چه عضوی باشد ، هرگز حق نداریم  پا 
و میتوانند   متخطی خود وجود دارند ،که جدا از زمینه های   هستندکه آنها چیزهایی در ذات خویش   را اینطور تلقی کردن

در نهایت  ا  این مطمئن.  هستیم  شانبرای وجود   علتی خارجی در جستجویبمانند در همان حال که ما بدون تغییر باقی همانطور 
خود صرفا  یک پدیده است ، و  شانمظاهر صرف چیزها ، که احتمال  در موردوضعیت چیزهای محتمل خواهد بود ، اما نه 

به تفکر   از سوی دیگر ،.  جز آنچه که پدیده را معین میکند ، یعنی ، تنها به انکفاء تجریبی  نیست به هیچ انکفاء دیگریهادی 
از احتمال مظاهر ،  آزاد بصورت اشمظاهر ، یعنی ، برای دنیای حسی ، و به تفکر آوردن ذکائی برای  ای آوردن زمینه

در واقع ، این همه آن چیزی بود که .   شانبا احتمال کامل   و نه  تعارضی نه با انکفاء تجریبی نامحدود در زنجیره مظاهر دارد
که در وجود خود مشروط   اگر برای هر چیزی.  است  این تنها راه آنو  انجام بدهیم ؛  آشکارما میبایست برای حذف مناقضت 

اشد ، همانطور که در نقیض و لذا متعلق به زنجیره ، میباید خود آن هم بنوبه خویش مشروط ب شرط همواره حسی باشد ،   است
در تعارض با خود   میبایست تقاضایش برای نامشروط  بنابراین ، یا استدالل توسط   .نشان دادیم  مناقضت چهارم درطریحه 

هیچ  به  خواهد داشتنیازنه    آن آنگاه بوجو  . د ، در ذکائی بگیریا این نامشروط میبایست خارج آن زنجیره جای  باقی بماند ، 
 .د ومیش، بالشرط واجب  استکه به مظاهر مربوط آنجا تا    د ؛خواهد دارا اش اجازه  و نه، شرط  تجریبی 

تحت تأثیر قرار ، در رابطه با شروط وجود در دنیای حسی ، با پذیرش یک وجود خالصا  ذکائی   توظیف تجریبی استدالل
اما .  ند اکه همواره باز تجریبی   شروط باالتر به   از شروط تجریبی ،  تام  در تطابق با اصل احتمالپیش میرود ؛   نمیگیرد
 فرض  3،  اتغایدر رابطه با   ، تنسیقیاین اصل  ، مورد نظر باشد توظیف بحت استدالل وقتیکه  که ،  صحت دارد بخوبی
و  به زمینه خالصا  متخطی   دداراشاره تنها   آنگاه  چون علت ذکائی . منتفی نمیکند   یستدر زنجیره ن کهرا ذکائی  یعلت نمودن

در   واجب  بالشرط  و  بصورت مستقل از همه شروط حسی وجود آن .  امکان زنجیره حسی بطور عام  برای ما ناشناخته
  .تجریبی در زنجیره شروط  پایان ناپذیر با انکفاء  نیست ، یعنی ،  با احتمال نامحدود مظاهر ناسازگار  رابطه با این شروط ، 

  

                                                           
1
 [Verstandeswesen   . ] 

2
 [ausser  dem  Zusammenhange   . ] 

3
 [Zwecke   . ] 
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Concluding  Note  on  the  whole  Antinomy  of  Pure  Reason .  

. 

 . بحتنکته  نهایی  در  باره  کل  مناقضت  استدالل  

 

و بدنبال این است که چه رضایتی را  ، نظر دارد  مددر دنیای حسی را  مادامیکه استدالل ، در مفاهیم خود ، فقط  تمامیت شروط 
نامشروط  بالفاصله ، اما ، .  ند میشوما بالفاصله  متخطی و تکوینی   ideasمیتواند برای آنها در این رابطه کسب کند ، فکرهای 

و لذا  خارج همه   د که تماما  خارج دنیای حسی است ،قرار میگیردر جایی ( د میباشو در واقع این است که مورد توجه ما ) 
تدالل خدمت ستوظیف تجریبی ا دنکرکامل برای  فقط آنها دیگر  آنگاه .  transcendent  خاطیشوند میتجربیات ممکن ،  فکرها 

، هرچند که هرگز بدست  یش بودجستجودر   همواره ستکه میبای[  completeness  اکمال در مورد ]فکر  1یک   -نمیکنند 
جربه نمیتواند مصالحی ت  که بر عکس ، آنها خود را بکلی از تجربه جدا میکنند ، و برای خود مشعراتی میسازند  .  میآیدن

چنین فکرهای .  پیشاتجربی  بحت بر مفاهیم  بلکه بدهد ،  و واقعیت عینی آنها مبتنی بر اکمال زنجیره تجریبی نبوده  شانبرای
 مشابها  این مشعر میتواند بواقع بعنوان مشعر متخطی پذیرفته شود ، اما تنها اگر  ؛  وند دارخاطی  یک مشعر خالصا  ذکائی 

 ممیزهحیث مسندات  ازمتعین  یاینکه نمیتواند بمثابه چیزو  نداریم ،  اش مورد، ما هیچ دانشی در  دیگر اینغیر از بپذیریم که ، 
دستمان از هر استداللی که بتواند امکان چنین مشعری را   ، میباشدچون مستقل از همه مفاهیم تجریبی .  به تفکر بیاید داخلی 
 در هر حال آن  .تنها یک فقره تفکری صرف است .  و کمترین حقی برای فرض کردن آن نداریم   کوتاه است ،  ر سازدمستق

که هرگز مستقل  د مظاهر ، چون وجو.  ما را وادار به برداشتن این قدم میکند   فکر تکوینی که موجب مناقضت چهارم گردید
 یبرای مشعر  به جستجو برای چیزی متفاوت با همه مظاهر ، یعنی ،  ما را نیازمند میکند بلکه همواره مشروط است ،   نبوده

تماما  در خارج  را  قائم بذات یواقعیت اما بمحض اینکه ما بخود اجازه دادیم . د برسپایان به  بتواند در آن ذکائی که این مناقضت
وجودهایی که  نها آکه در   2ی احتمالی دیده شوند یشکلها صورتفرض کنیم ، مظاهر تنها میتوانند ب  عرصه شعور حسی

تناظر   باقیمانده برای ما استفاده از اءملجنتیجتا  ، تنها  . مشعرات ذکائی را به نیابت بیاورند   هستند  intelligence ذکاء  شانخود
analogy  معقولنوعی مفهوم از چیزهای  ساختآن مفاهیم تجربه را برای  توسطاست ، که  intelligible  گیریم ب مکبک-  
چون محتمل را نمیتوان شناخت مگر از .  کوچکترین دانشی نداریم   به آنصورت که در ذات خویش هستند  که از آنها  چیزهایی

میبایست دانش در پس   ،راه تجربه ،  و ما در اینجا با چیزهایی که قرار نیست بهیچوجه مشعرات تجربه باشند  سر و کار داریم 
بنابراین اولین .  بطور عام   چیزها تبح  مشتق کنیم ،  یعنی ، از مفاهیم  مورد  آنها را از چیزی که در ذات خویش واجب است

 درون  ی دربا تفحص ،  را جستجو برای چنین دانش جدیدی  میکند که ، وادار ما را  که ورای دنیای حسی برمیداریم  یقدم
.  مشتق کنیم  باشند   ذکائی خالصا    در صورتیکه را  مفاهیم همه چیزها و از مفاهیم آن  ،  دهنمو آغاز واجب  وجود مطلقا  
   . م دهیانجام   در فصل بعداین را  قصد داریم  

  

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    die     for    der  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    anzusehen  sind     for    anzusehen  . ] 
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Second  Book  Of  The  Transcendental  Dialectic 

 متخطی دفتر دوم  تجادل 
 

CHAPTER    III. 
The  Ideal  Of  Pure  Reason 

 

 .IIIفصل    
  بحتاستدالل    کمال

 
 

 

 
 

SECTION   I. 

The  Ideal  In  General 
 

 .1بخش  
 کمال  بطور عام

   

زیرا .  د آورده شوبه نیابت   ، از شروط شعور حسی بغیر،  از راه مفاهیم بحت ادراک در باال دیدیم که هیچ مشعری نمیتواند
اما ، اگر   .مگر قالب های صرف تفکر  داشتنخواهد  وجود، و هیچ چیز در آنها  غایب بودهشروط واقعیت عینی مفاهیم آنگاه 

را برای مفاهیم  قتضیم وادآنها م ، ه شوند ، زیرا در مظاهربه نمایش گذاشت در عملند ، میتوانند روآنها در مورد مظاهر بکار 
در مقایسه با   ideas  فکرهااما   . ملعتجربه چیزی نیست جز مفهومی از ادراک  در  از یمفهومکه   - یافتتجربه خواهند 
. به نیابت بیایند  عمال  در آن آنها بتوانند چون هیچ مظهری نمیتوان یافت که  ند ، قرار داردورتر از واقعیت عینی   مقوالت بازهم
در آنها استدالل .  هرگز بدست نخواهد آمد  یهیچ دانش تجریبی ممکن شکه برای  هستند completeness اکمال یآنها حاوی نوع

در تالش تقریب به آن وحدتی است که تجریبا  ممکن باشد ،   اش ویبسکه  را هدف خود دارد ،  systematic   منظم یتنها وحدت
   . به آن برسد  کامال   بدون اینکه هرگز

با کلمه  .   idea د  تا  فکرشته باشدا فاصله بیشتری   از واقعیت عینیکه بازهم   نظر میرسدبم  مانمی   idealاما آنچه را که کمال 
ن عیّ تیا م پذیرتعّین  ،  1منفرد  ی، یعنی ، بصورت چیز in  individuo، بلکه باالنفراد   ملعدر  کمال  فکر را میفهمم ، نه صرفا  

  .   فکر فقط توسط

ی است که به بنیادهمه آن کیفیت های حاوی نه تنها  یشخو کامل  perfection  بذه  در [ بعنوان یک فکر ]   Humanityیت  انسان
 ندتوانب که یشخوگسترده در توافق کامل با اهداف  چنانآنو اینها   -د نو مفهوم ما را از آن تشکیل میده هداشتطبیعت انسان تعلق 

. فکر الزم است  آن کاملتعّین  که ، عالوه بر این مفهوم ،  براینیز  بلکه هر چیزی  - ندشوب بی نقصفکر ما در مورد انسانیت 
آنچه .  د صادق باش بی نقص انسان  idea در مورد فکر  میتواند[ از هر جفت ] تنها یکی   ن همه مسندات متناقضمیاچون از 

 ی ، مشعر  idea  of  the  divine  understanding  ادراک الهی از بود یفکر  که برای ما یک کمال است در نگاه افالطون
  رونوشت ها  همه  archetype  3نسخه اصلی  وجود ممکن ، و  از ترین هر نوع بهذّ مُ ،  اشبدیهه بحت برای   2 منحصر بفرد

   . مظهر [  عرصه ]  در

که استدالل انسانی نه تنها حاوی فکرها است ، بلکه کمال ها هم ، که   باید اعتراف کنیم بازهم صعود رفیعی ، ن یبدون چنحتی 
ه ، و پایه داشت ( regulative تنسیقیاصول  منزلهب) گرچه ، مانند افکار افالطونی  دارای قدرت خالقه نیستند ، اما قدرت عملی 

 ند ، مفاهیم بحت استداللدارتکیه ( یا رنج  لذت) بر چیزی تجریبی  چونمفاهیم اخالقی ، . ممکن بعضی اعمال میباشند  هذب
بدون قانون است  شخوی برای یک آزادی که در ذات  آن استدالل  توسطاصلی که با اینحال ، در رابطه با .  نیستند  بطور کامل

مفاهیم بحت استدالل میتوانند بخوبی بعنوان مثالهای ( توجه میکنیم  شانوقتی که تنها به قالب های ) قید میگذارد ، این مفاهیم 
        حکیمانسان .  در خلوص کامل خود ، افکار هستند   انسانی  wisdom حکمت ، و همراه آن  Virtueفضیلت  .  خدمت کنند 

.  با فکر حکمت است در توافق کامل امافکر وجود دارد ، تیک کمال است ، یعنی ، انسانی که تنها در  گرچه ،، (  رواقیون) 
کامل تعّین  برای ردی نقش نسخه اصلی راادر چنین مو  هم  کمال بهمان ترتیبد ، تأمین میکنهمانطور که فکر قاعده را 

با خود را  تا  نداریم ، مانی در درونمتعالجز رفتار این انسان  یشبرای اعمال خو دیگری عیار؛  و ما مبازی میکند   رونوشت
  .در آن برسیم   تجویز شده  به هذب  کنیم ، هرچند که هرگز نمیتوانیم اصالح اش بر اساسکرده ، و نیز  و قضاوت  مقایسهآن 

                                                           
1
 [einzelnes   . ] 

2
 [einzelnes   . ] 

3
 [Urgrund   . ] 
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خیاالت مغز به این خاطر نباید آنها را  لیکنقائل شویم ، (  نودب موجود)  این کمال ها  واقعیت عینی برای  نمیتوانیم  با اینکه
بواقع به آن مفهومی را میدهند که در نوع خود بکلی  ،  بپوشدچشم نمیتواند از آن میدهند که به استدالل ی را عیار؛ آنها م بدانیم

اما تالش برای بواقعیت   .و اندازه بگیرد   دهتخمین ز  ناکامل را و نقص آن را قادر میسازند تا درجه با اینکارکامل است ،  و 
           حکیمیک انسان [  خصوصیت ] مظهر ، مثال  ، به تصویر کشیدن [ عرصه ] ، یعنی ، در  نمونهدرآوردن کمال در یک 

وجود ،  تهذیبدور از ب، و بسیار  عبثچیزی در چنین تالشی براستی ، .  عاطفی ، کاری است نشدنی  یدر داستان[  بی نقص ] 
، و  دهنمو غیرممکنمورد نظر را بکلی  تصور  مال فکر هستند ،اک تهاجم به کاردر  م، چون محدودیتهای طبیعی ، که مدا دارد

 تردید دچار،  است صرف یخیال اینکه در دندمیبا   -را در فکر دارد  یشی که منشاء خومتاع - را  متاعخود  بدین ترتیب
   . ندمیکن

و نسخه اصلی خدمت کند ،  و بعنوان قاعده  ه تکیه داشت  معینهمواره بر مفاهیم  ستطبیعت کمال استدالل چنین است ، که میبای
ند ؛  هیچکس نمیتواند آنها را توضیح داده ا دیگر یطبیعتاز محصوالت تخیل بکلی  . ما  خطیردر اعمال و هم در قضاوتهای   هم
تعّین  بدونصرف از کیفیات خاص ،  یتجمع هستند ،   monogramد ؛  هر کدام  نوعی  طغرا  بخشبمفهومی معقول به آنها و 

ی که نابم  - عینم یریتصو تا  شده ترسیمکه از تجربیات مختلف  نامشخص یطرحبیشتر ، و  قابل تخصیص ای قاعده توسط
یا حتی قضاوت  ابداعاتاز   1و غیرقابل ارتباط   تخیلی تصویریو آنرا   دارند ، یشخومخیله نقاشان و قیافه شناسان میگویند در 

واقع قابل نه در )   هایالگو آنها  کهدر مواردی  ،  بغلطتوان ، هر چند شاید بی را منابهایچنین  . میدانند  یشخو خطیرهای 
یا آزمایش  توضیح  قابلهیچگونه قواعدی را که  کمال های حسی نامید ،  اماند ، دانسته میشوتجریبی  ممکن بدیهه های( تحقق 
 . ند نمیدهند باش

برای مشعری را  نتیجتا  .   در تطابق با قواعد پیشاتجربی است کاملتعّین  ، یشخو  ideal در کمال بر عکس ، هدف استدالل ،
، اما ، قرار  ندمورد نیازتعّین  شروطی که برای این.   در تطابق با اصول بطور کامل میداند تعّین  قابلکه   تصور میکند یشخو

        .  است  transcendentخاطی    لذانیست در تجربه یافت شوند ، و خود مفهوم  

 

 
SECTION   II. 

The  Transcendental  Ideal  
( Prototypon  Transcendentale ) 

 

 .2بخش  
 متخطیکمال  

 (نمونه  متخطی پیش ) 
   

بر .    determinabilityپذیری  تعّین   اصل مشمولو  ، نامعین است ،  نیست مفهوم آن هر مفهومی ، در رابطه با چیزی که در
  قانون تناقض  بر  یبتنماین اصل . تنها یکی میتواند به یک مفهوم تعلق داشته باشد  از هر دو مسند متناقض این اصل ،  طبق
  . اشبر قالب منطقی صرفا  ته و تمرکز میکند کنار گذاش، کل محتوای دانش را  نتیجتا   .  خالصا  منطقی ی استاصل لذا، و  بوده

ست ، که ه نیز  complete  determination  کاملتعّین  اصل مشمول،   possibility ممکن بودنش در رابطه بااما هر چیزی ، 
، آنگاه یکی از هر جفت متناقض  شوند  گرفتهبا هم  شانهای آن اگر کلیه مسندات در باره چیزها همراه با متناقض طبقبر 
؛  زیرا عالوه بر در نظر گرفتن هر چیز در تنها مبتنی بر اصل تناقض نیست   2این اصل . باشد  داشته به آن تعلق ستمیبای

د ، یعنی ، در رابطه با حاصل گیردر نظر می  ت همممکنا همهبا حاصل جمع  رابطه با دو مسند متناقض ، آنرا در رابطه اش
میرود که هر چیز   پیشاتجربی ، ی استشرط ورد بحثم حاصل جمع که پیش فرضاین با   .جمع همه مسندات در باره چیزها 

تعّین  اصل   a. د میگیر  همه ممکنات دارد از  جمعحاصل در این   را از سهمی که یشامکان خو  که ارائه کند  یشکلرا به 
   . و نه صرفا  به قالب  مربوط میشود به محتوا ، کامل ، بنابراین ، 

   

a       ، قرینیک  با   مرتبط استهر چیزی بالاستثناء   این اصل ،  طبقبر بنابراین  correlate  اگر . ، جمع همه ممکنات  اعمش
بین همه چیزهای ممکن را  قرابت  ینوع پیدا شود ،   چیزهااین از  یدر فکر یک( برای همه مسندات  وادیعنی ، م)  قریناین 

                            جامعیت مشمولپذیری هر مفهومی تعّین  در حالیکه . کامل آنها تعّین  برای تماثل زمینه بدلیل،  ثابت میکند
( universalitas ) universality   طرد میانهاصل   principle  of  excluded  middle تمامیت مشمول   اما یک چیزتعّین   ، است  

totality ( universitas )   ممکنجمع همه مسندات حاصل یا   . [نویس زیر پایان a   ] 

                                                           
1
 [Schattenbild   . ] 

2
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    Dieser ... er ... er ... er      for    Dieser ... es ... es ... es   . ] 
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صرفا  به  با ارجاع  برای تحلیل یند ، و نه فقط اصلبسازمفهوم کامل یک چیز را  دکه میبای برای همه مسنداتی است اصل ترکیب
، که بنوبه  امکانکل برای  مواد  بارهدر  ، یعنی ، استمتخطی  یپیش فرض یش حاویدر درون خو  . یکی از دو مسند متناقض

 .  بالاستثناء  ی برای امکان خاص هر چیزمحسوب میشود    ها داده  حاوی پیشاتجربی طورب  خود

هر جفت از مسندات متناقض یکی از این قضیه که ، هر چیزی که وجود دارد بطور کامل معین است ،  تنها به این معنا نیست که 
این قضیه مسندات نه  بر مبنای.  مسندات ممکن [ جفت از ] بلکه  یکی از هر  ، به آن باشدتعلق مهمواره  ستمیبای،  داده شده

  .متخطی ، مقایسه میشود با جمع همه مسندات ممکن  بشکلچیز هم ، آن مقایسه میشوند ، بلکه خود منطقا  تنها با یکدیگر 
  ممکن را[ مسند ] هر  ستمیبای که برای شناختن یک چیز بطور کامل ،   ین است ،چنمیگوید  قضیهاین آنچه که بنابراین 

کامل بنابراین یک مفهوم است ، که ، در تمامیت تعّین  . ایجابی یا سلبی معین کنیم ،  شان بکمکآنرا  ستمیبایبشناسیم ،  و 
  قوه ای که  -ا در قوه استدالل جای دارد که تنه  مبتنی است بر یک فکر ، . ل نشان داده شود در عم  هرگز نمیتواند ،  یشخو

     .میکند  تجویز  برای ادراکرا  قاعده توظیف کامل

از کامل هر چیز بالاستثناء خدمت میکند ، خود تعّین  شرط عنوانکه بدر همان حال حاصل جمع همه ممکنات ،  فکرگرچه این 
، و توسط ما بصورت چیزی نه بیشتر از حاصل جمع همه مسندات  بودهباشند نامعین  تشکیل دادهمسنداتی که میتوانند آنرا  نظر

که ی از مسندات را بخشی ،  زلا  ، که این فکر ، بعنوان یک مفهوم میبینیمدقیقتر ،  یک بررسیبا اما ،  میآیدممکن به تفکر 
و اینکه ، براستی ، خود  هستند ، کنار میگذارد ؛  ناهمخوان یا با دیگران  توسط مسندات دیگر داده شده پیشمشتقات از  صورتب

توسط  تماما  که   1منفرد  یمیشود مفهوم مشعر لذا.  بصورت پیشاتجربی معین میشود  تماما  که   میکند متمایزرا بعنوان مفهومی 
 . د بگیراستدالل بحت نام   ideal یک کمال   ستمیبای نتیجتا  و   فکر صرف معین میگردد ،

به  توجهبلکه بصورت متخطی ، یعنی ، با  نه فقط بصورت منطقی ،   ، میآوریمهمه مسندات ممکن را در نظر  هنگامیکه
به  را   being  یک وجود که توسط بعضی از آنها  میبینیمتعلق به آنها به تفکر بیاید ، در محتوایی که میتواند بطور پیشاتجربی 

مشخص میشود ، [  not نه   ]نفی منطقی ، که بسادگی با کلمه .  صرف را   not-being  یناوجود مابقی، توسط  میآوریمنیابت 
در و لذا برای تعیین یک مفهوم   با مفهومی دیگر در یک حکم ، اشبه یک مفهوم اشاره نمیکند ، بلکه تنها به رابطه  بطور دقیق
یم  داریم  توسط آن  در بگویکه   ما را قادر نمیسازد  non-mortal مردنی ناعبارت  . محتوایش کامال  ناکافی است  رابطه با

یک نفی متخطی ، اما  . باقی میگذارد  ؛  آن عبارت همه محتوا را دست نخورده  میآوریممشعر  یک  ناوجود صرف را به نیابت 
یک  مبین در ذاتش خود مفهوم آن دقیقا  ، که چیزی است که  بوده، و خالف ایجاب متخطی  در ذاتش به  ناوجود  دمیکناشاره 
، مشعرات  در حیطه آنزیرا تنها توسط آن ، و فقط نامیده میشود ،   reality 2واقعیت   لذا ایجاب متخطی  .د میباشوجود 

، د بیای، و در صورتیکه بتنهایی به تفکر  صرف فقدانیدر حالیکه خالف آن ، نفی ، اشاره دارد به   هستند ،( چیزها ) چیزهایی 
 3. ند میرسارا   thinghood  چیزبودنی هر  بطالا

آنهایی که نابینا زاده شده اند  . آن بر ایجاب خالف  اتکاید ، مگر با تصور کنهیچکس نمیتواند یک نفی را بطور معین  نتیجتا  
چیزی از فقر نمیداند ،  زیرا آشنایی با  متمدن نا.  نمیتوانند کوچکترین درکی از تاریکی داشته باشند ، زیرا از روشنایی ندارند 

  ند ؛ابنابراین مشتق   همه مفاهیم  نفی ها  a . جاهالن مفهومی از جهل ندارند ، زیرا هیچ از دانش ندارند ، و غیره . ثروت ندارد 
 . را چیزهاکامل همه تعّین  یا محتوای متخطی ، برای امکان و وادواقعیت ها هستند که داده ها را در خود دارند ، یعنی ، ماین 

باشد  وادیم خزانه  ، تمام بعبارتیبگیرد که حاوی ،  هرهیک زیر الیه متخطی باز کامل چیزها تعّین  اگر استدالل در ،بنابراین 
  جامعواقعیت   فکر یک مگر باشد  ن زیر الیه نمیتواند چیزیآ  که از آن کلیه مسندات ممکن در مورد چیزها میباید گرفته شوند ،

omnitudo  realitatis . 4    د ، اگر که آنها یاطالق میگرد  غیرقابلعنوانی که   - تحدیداتجز نیستند ی چیزی حقیقکلیه نفی های
   the  ALL   . "5  کل "    بر ند ، یعنی ، ودنب مبتنی بر نامحدود بدینسان

که بطور کامل معین میشود ؛   در ذات خویش است یدقیقا  مفهوم چیز  باشددارای همه واقعیت  صورت چیزیکه بدین اما مفهوم 
 آنتعّین  میباید در تعلق دارد ،   طعا  ق  وجود  آنکه به یک مسند ، یعنی ،   مسندات متناقض ممکن[ جفت ها از ] و چون در همه 

 

a       اما مهمترین درسی که به ما دادند آشکار   انگیزند ؛ند که شگفت آموختبه ما مشاهدات و محاسبات منجمین خیلی چیزها را
 حولیت  میبایست شد تأمل در جهلی که بدین ترتیب برمال . باشد  عمیقشدن دره جهل ما بود ، که واال هرگز نمیفهمیدیم آنقدر 

این تذکر    Bو هم در   A  هم در]  .  گردد موجب  بزرگ را در تخمین اهدافی که استدالل ما میباید برای آنها بکار گرفته شود
  [   a نویس زیر پایان]     . [آمده است ؛  احتماال  در اثر بی توجهی ، به جمله قبل 

                                                           
1
 [einzelnen   . ] 

2
 [Realität  ( Sachheit )   . ] 

3
 [die  Aufhebung  alles  Dinges   . ] 

4
 [von  einem  All  der  Realität  ( omnitudo  realitatis )  . ] 

5
 [das  All   . ] 
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بنابراین یک کمال متخطی .  است   1مفهوم یک وجود منفرد   ens  realissimum  واقعیتالت مفهوم  یک  واقعیپس ، د شویافت 
کامل   وادم این کمال   .که وجود دارد  چهبه همه آنمتعلق است کاملی که الزاما  تعّین  آنبرای خدمت میکند  پایه عنواناست که ب
همه تفکرات مشعرات ، تا جاییکه  پای، ردبه آن میبایست شرطی که   -است که وجود دارد  چهامکان همه آنشرط  یو اعال

چون تنها در این  .  توانایی آنرا دارداست که استدالل انسان   2همچنین تنها کمال حقیقی . ، برسد  است شانمربوط به محتوای 
معین میگردد ، و  یشدر و توسط خو  بطور کامل  -جامع است  دمفهومی که در ذات خو  -که مفهوم یک چیز   یک مورد است

   3.  میآیدبحساب   منفرد یک  مناب عنوانب

مقدمه که در آن   ،  disjunctive  syllogism  انفصالیمنطقی مبتنی است بر یک قیاس   توسط استدالل تعین منطقی یک مفهوم 
، و  کردهیک بخش محدود  بهرا  فضاصغرا این مقدمه ، ( یک مفهوم جامع  فضایتقسیم )  بودهکبرا حاوی یک تقسیم منطقی 

پیشاتجربی تقسیم شود ،  شکلواقعیت بطور عام  نمیتواند ب یک مفهوم جامع  .د کناین بخش معین می بکمکنتیجه قیاس مفهوم را 
کامل تعّین  کبرای متخطی که در همقدم .  میشناسیمن  باشد جنسآن  در زمرهمعینی از واقعیت را که  گونهزیرا بدون تجربه هیچ 
 از نظر مفهوم نیست که ، یک صرفا  همه واقعیت نیست ؛   عجممناب بنابراین چیزی بیشتر از  میگردد هر چیزی پیش فرض 

تعّین  ؛  و نیز هست یشآنها در درون خوحاوی ؛   باشد دخو ینزیرسطح در   نده همه مسنداتمحتوای متخطی اش ، در بر گیر
نسبت داده شده ، و  مورد نظر چون بخشی از آن به چیز  4،  تامکامل هر چیزی بالاستثناء مبتنی است بر تحدید این واقعیت 

در   مشعر ،تعّین  بانیز و   انفصالیمقدمه کبرای  در   "یا آن  -یا این"   با است در توافق که نهجی  -مابقی کنار گذاشته میشود 
همه  آنبه  عطفبا که   در بکارگیری کمال متخطی  بنابراین ، استدالل ،  .یکی از اعضای تقسیم  توسط  مقدمه صغرا ،

این ، براستی ،   - انفصالی یدر قیاس منطق اش با  نهج   دارد شابهکه ت  ی پیش میرودصورتب  چیزهای ممکن را معین میکند ،
سه نوع از با  ،  تناظرده ام  ، در توازی ، و نها ابن  بر آن  کلیه کمال های متخطی را  منظمتقسیم   من  همان اصلی است که
  .قیاس های منطقی 

وجود کامل و واجب چیزها ، تعّین  به نیابت آوردنروشن است که استدالل ، برای نیل به این مقصود ، که ، عبارت است از ،  
 که  هدفه این تنها برا ،  و  فکر چنین وجودی  بلکه تنها پیش فرض نمیکند ،   را که در تناظر با این کمال باشد ین وجودداشت

نسخه کمال ، بنابراین ،   .د را ومحدچیز ، یعنی ، تمامیت  مشتق کند تمامیت مشروط را ، کاملتعّین  از یک تمامیت نامشروط
بغیر از   رونوشت های)  ناکامل    رونوشت های منزلهکه بالاستثناء ، بهمه چیزها است ،   ( prototypon   نمونه پیش)   5 اصلی

بدرجات مختلف به آن   کهیدر حالو  ند ، نمایشتق میماز آن ممکن بودن خویش را  برای  الزم وادم  ،(  ectypa  از پیش نمونه
 . قاصر میمانند بسیار   ی به آنحقیق رسیدناما همواره  از   تقریب میکنند ،

با تنها یک استثناء ،   مشتق بحساب بیایند ، ستمیبای لذا ( محتوا  از نظر،  تشعبترکیب در مورد یعنی ، ) امکان چیزها کلیه 
.   دشو محسوب  originalی  جذر  ستاین امکان دومی میبای . آنهم ، امکان آنچیزیکه در درون خویش شامل همه واقعیت است 

صرفا   ( ترین چیز باز شناخته شود  که تنها مسنداتی هستند که توسط آنها هر چیزی میتواند از واقعی) ها  سلبچون همه 
محتوای  از نظرو    پیش فرض خود دارند ،  ن واقعیت راآ  ؛  و در نتیجهیک واقعیت بزرگتر ، و نهایتا   باالتر هستند   تحدیدات

ترین واقعیت که زیرالیه است از تحدید مفهوم  باال نوعمت نظیرا   شکلتنها یک   ی از چیزهاتشعبهر .   از آن اند ، مشتق یشخو
نامتناهی   تحدید مکان  تفاوتبه تعداد شکلهای م تنها   کلیه پیکرها  که به همان صورت  دقیقا   را تشکیل میدهد ،  شانمشترک 
مشعری که تنها در و توسط استدالل به ما عرضه میشود ،  لذا  وجود ازلی   مشعر کمال استدالل ، .  ند میگردممکن 

premordial  being   نامیده میشود   (مصادرلا مصدر  ens  originarium )  . اعلی چیزی باالتر از آن قرار ندارد ،  از آنجاییکه
  وجود همه  آن است ،تابع  ؛  و چون هر مشروطی ( ens  summum  علییناعلی ) د دار نامهم   highest  being وجود ترین

مشعر یک رابطه عینی  بمعنای ، نباید این اسامی ، اما .  ( ens  entium  الوجود وجود)    being  of  all  beingsوجود ها  
  یممتاز برتریبا چنین  ی وجود  وجود داشتن  مورددر .  بلکه رابطه یک فکر با مفاهیم   واقعی با چیزهای دیگر گرفته شوند ،

 . یم هیچ نمیدانبالکل 

پیش فرض اولی را    ها آنجاییکه  دومیوجود ازلی از تعدادی وجودهای مشتق تشکیل شده است ، چون از  نمیتوانیم بگوییم که 
  . بسیط  به تفکر آورده شود  منزلهب  فکر یک وجود ازلی بنابراین میبایست.  نمیتوانند خود آنرا تشکیل داده باشند   دخود دارن

بحساب ی آن واقعیت اعالتحدیدی در  ،  دقیق بیانبه اشتقاق همه ممکن بودن های دیگر از این وجود ازلی نمیتواند ، در نتیجه ، 
  ؛خواهد شد صرف از وجود های مشتق  یاندماج همچونوجود ازلی  چون در آنصورت  . ، و ، بعبارتی ، تقسیمی در آن  بیاید

چنین کالمی را بکار  داولیه خو  دقیق نا  گفته هایو این ، همانطور که اندکی پیش نشان دادیم ، ناممکن است ، هرچند که در 
؛  و  شاننه بصورت حاصل جمع  برعکس ، وجود اعلی میباید شرط امکان همه چیزها را بعنوان زمینه آنها بدهد ،  . بردیم 
،  به شمول  استآن  منتج ازبلکه بر همه آنچه که  نه بر تحدید خود وجود ازلی ،  چیزها بنابراین میبایست مبتنی باشد ،  تشعب

اجزاء تشکیل  صورتب  ، دننمیتوان که  ینوع از   ها نوجود داشت  -مظهر [ عرصه ] و کل واقعیت  در   همه  شعور حسی ما ،
 . به فکر وجود اعلی  باشند  متعلق  دهنده ،

                                                           
1
 [einzelnen   . ] 

2
 [eigentliche   . ] 

3
 [Individuum   . ] 

4
 [dieses  All  der  Realität   . ] 

5
 [Urbild   . ] 
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بکمک مفهوم  اعلی ترین صرفا    را وجود ازلی یم قادر باشمیبایست  ،  کنیمجسم تم بخواهیم آنرااین فکر خود ،  تعقیبدر اگر ، 
میبایست   بطور خالصه ،.  است   ، ابدی ، وغیره  جهتاز هر د ، بسیط ، کافی حیو  واقعیت معین کنیم ،  بصورت وجودی که 

است ،  در   Godخدا    مفهوم  چنین وجودی مفهوم  . ، معین کنیم  ورطه هاهمه  در،  شآنرا ، در اکمال نامشروط باشیم قادر 
متخطی  یک علم التوحیدبرای   مشعر  لذاکه در باال تعریف شد ،  صورت بدانو کمال استدالل بحت ،   معنای متخطی ؛

transcendental  theology  .  

چون   .ه باشیم خارج شدمنظور و اعتبار آن  یطهاز فکر متخطی از ح هایی مورد استفادهچنین  ر یک ازهدر میباید ،  با اینحال
مورد استفاده قرار داد ، بدون   همه واقعیت مفهوم  تنها بمنزلهآنرا  کامل چیزها ، تعّین  بعنوان پایه اش بکارگیریاستدالل ،  در 

 تشعبکه در آن   چنین چیزی یک خیال صرف است.  این واقعیت  به عین  داده شده  و خود یک چیز باشد  همهد طلب کناینکه 
حق  نه حتی اما هیچ حقی برای اینکار نداریم ،  .  1منفرد  وجودی شکلب ، میبخشیم  تحققادغام و   کمال در یک را  یشفکر خو

تعّین  برای است  معنایی گونهدارای هیچ  چنین کمالی از نتایج حاصله از یکو نه هیچ  . را یجسمتفرض نمودن امکان چنین 
آن فکر   که  میدهدنشان  ند رسامی تعینات آنها برای که یمددفقط با و  ؛  اثرکمترین  دارای  یا در آن رابطه  کامل چیزها ،
   .واجب است 

برای کشف ریشه های این  تالش کنیم  بعالوه ستد ؛ میبایدارکفایت ن اشاستدالل ما و تجادل  طریقه دنکر اما صرفا  تشریح
 اشکه در باره   چون کمال ، .  یمدهتوضیح  پدیده ادراک ، بتوانیم عنوان یکشده ، ب موجب، توهمی را که که شاید  تجادل ،

چگونه :  چنین است   شود طرحسؤالی که باید ملذا .  دلبخواه   فقطصحبت میکنیم ، مبتنی است بر یک فکر طبیعی ، و نه 
 عالوهد ، یعنی ، از باالترین واقعیت ، و میدانمیشود که  استدالل همه ممکن بودنهای چیزها را مشتق از یک امکان بنیادی واحد 

   باشد ؟قرار داشته    2در یک وجود ازلی منفرد   این که   پیش فرض میکند بر آن 

بین این مشعرات و تفکر ما ، که   امکان مشعرات حس ها  رابطه ای است.  میگرددپاسخ از بحث در بخش تحلیل متخطی روشن 
واقعیت  چه که ماده را تشکیل میدهد ، نمیتواند بطور پیشاتجربی به تفکر بیاید ، در حالیکه آ( یعنی ، قالب تجریبی ) در آن چیزی 

نمیتواند به زیرا در غیر اینصورت  حتی  ،  شودداده  ست، میبای( با شعور حسی  است آنچه که در تناظر) مظهر [ عرصه ] در 
که مقایسه شود با همه   میتواند کامال  معین شودتنها وقتی اما مشعری برای حس ها .  به نیابت  شتفکر بیاید ، و نه حتی امکان

اما چون آنچه که خود چیز را  . د بیایایجابی یا سلبی به نیابت   3 هاآن بکمک ند ، و امظهر ممکن [ عرصه ] مسنداتی که در 
و چون   -آن چیز اصال  درک نخواهد شد   وااّل   - شودداده  ستمظهر ، میبای[ عرصه ] ، یعنی ، چیز واقعی در  تشکیل میدهد
برای امکان همه  وادم  داده میشود تجربه است ، بشکل واحد و در بر گیرنده همه چیز ، یمظهر رواقعیت ه اشآنچه که در 

همه امکان مشعرات بر تحدید این کل است که  تنها و   4؛   مشعرات حس ها میباید داده شده در یک کل واحد از پیش فرض شود
هیچ مشعرات دیگری ، بغیر از مشعرات حس ها ، نمیتوانند   . دگرد بناکاملشان ، میتواند تعّین  تجریبی ، تمایز آنها از یکدیگر و

،  میشودهیچ جا مگر در متن یک تجربه ممکن ؛  و نتیجتا   هیچ چیز مشعری برای ما ندر واقعیت ، به ما داده شوند ، و  ، بعنوان
اما بخاطر یک توهم طبیعی ما .  پیش فرض کند   یشکل  واقعیت تجریبی را بمنزله شرط امکان خو  5اصل جمع حمگر اینکه 

که  یم میگیراصلی   ، استند ، صادق میشواین اصل را ، که تنها در مورد آن چیزهایی که بصورت مشعرات حس های ما داده 
برای امکان  داین محدودیت ، ما اصل تجریبی مفاهیم خو چشم پوشی ازنتیجتا  ، با .  باشد  معتبر  میباید در باره چیزها بطور عام

  . یم ریمیگبرای امکان چیزها بطور عام    اصل متخطی  عنوانب  ، را هرامظ صورتچیزها ، ب

وحدت جمعی تجربه به این خاطر است که ما    واقعیت ، کلدن این فکر حاصل جمع نموجسم تمبسوی  م بروی  اگر عالوه بر آن
از مظهر را کل [  قلمرو] و سپس این  ، میگذاریم ؛ وحدت توزیعی توظیف تجریبی ادراک ، تجادال  بجای ، بصورت یک کل را 

تدلیس   بدلیل،  اینبار،  دوباره  سپسو  ؛  میآوریمبه تفکر بصورت یک چیز واحد که حاوی همه واقعیت تجریبی در خود است 
تأمین را  شانکامل تعّین  برای  و شروط واقعی  ، شتهقرار دا امکان همه چیزها  بنیادمتخطی فوق ، مفهوم یک چیز را که در 

     a.   بجای آن میگذاریم  ، میکند
  

 

 a     برای نخستین بار متحقق میشود ، یعنی ، بصورت اما صرف است ،  یواقعیت الواقعیت ، گرچه براستی مناببرای این کمال
نشان  بزودی  پیشروی طبیعی استدالل بسوی تکمیل وحدت ، همانطور که با،  باالخره، و  هشدتجسم م، سپس  آمدهیک مشعر در 

بلکه بر   ، قرار ندارد (تنها  شعور حسیبر ) بر پایه خود مظاهر  تجربه  تنسیقیچون وحدت  .  مییابدخواهیم داد ، شخصیت 
پذیری کامل تعّین  و وحدت واقعیت اعلی که    میرسدبنظر  در نتیجه و  ؛ ( در یک ادراک ذکائی ) ادراک  بکمک تشعباتصال 

  [  a نویس زیر پایان]     . intelligence  ذکاء  و لذا در یک  د ،شته باشقرار دا  ادراک اعلییک در   همه چیزها( امکان ) 
 

                                                           
1
 [besonderen   . ] 

2
 [besonderen   . ] 

3
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    dieselben      for    dieselbe   . ] 

4
 [in  einem  Inbegriffe   . ] 

5
 [Inbegriff   . ] 
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SECTION   III. 

The  Arguments  of  Speculative  Reason  in  Proof  of 
the  Existence  of  a  Supreme  Being 

 

 .3  بخش
 حجج استدالل حزری در اثبات وجود داشتن یک وجود اعلی

   

ش بدهد ،  ا کامل مفاهیمتعّین  جهتمکفی  ای دن چیزی که بتواند به ادراک پایهکرپیش فرض  رایعلیرغم این نیاز شدید استدالل ب
به ،  پایهکه ، تنها بر این   ی داردو خصوصیت صرفا  خیالی چنین پیش فرضی آگاه بودن  ideal از کمال از اینها تربهخیلی اما 

در انکفاء  که  دبون مجبور ی دیگرسویاز  گرا  -است واقعی  وجودیک  شتفکراتاز صرف  یمخلوق که قانع شود دهدبخود اجازه 
براستی ، بصورت چیزی که در ذات خود واقعی این نامشروط ،   .بجوید  یمأوایاز مشروطی ، داده شده ، بسوی نامشروط ، 

، تنها چیزی است که میتواند   لیکن د ؛ ده باشناشی ش اشکه از مفهوم صرف  یواقعیتداشتن  با حتی نهو   ، داده نشده باشد
ی است که استدالل انسانی ما ، راهاین .  کامل کند   مگیریمی شان رد را تا زمینه های را هنگامیکه این شروط  زنجیره شروط

.  د آن ادامه میده تعقیب بهه هرکس نهدایت میکند ،  هرچند  اش تخاذبه ا را ، ین اقلّ ، حتی متأمل ، همه ما شطبیعت خود توسط
اما .  بر چیزی که بالفعل وجود دارد میگذارد  را  یشخو مبنای ا اینکارب، و  یعادم ، بلکه با تجربه اهینه با مف  شروع میکند

  دوم و این تکیه گاه .  د فرو مینشین ی ما هاد ،  زیر پاداشته باشتکیه ن  اجبومطلقا    بر صخره غیرقابل حرکت مبنااین اگر 
آن باشد ،  و اگر که خود همه چیز را چنان پر  یرو یا، اگر که کوچکترین فضای خالی در زیر  دشخواهد بدون تکیه گاه   خود
     .باشد ن، در واقعیت خویش نامتناهی  بعبارت دیگرکه ، اگر   -باقی نماند  بیشتر هیچ جایی برای پرسشدیگر کند که ن

  که هم هستیم که  چیزی بپذیر بعالوهاینکه این چیز چه باشد ، میباید  صرف نظر از،  وجود داردچیزی  قبول کنیم کهاگر 
 دگربار و از این میباید   وجود دارد ، د خو علت منزلهچون محتمل تنها تحت شرط یک وجود محتمل دیگر ب . ا  وجود دارد واجب
حجتی است که استدالل  همان این.   باشدشرط واجب بال  لذاو   ، ودهبه علتی که محتمل نب برسیمتا   ، گرفتدیگر را نتیجه  یعلت

  . د بنا میکنبر آن    را  primordial  being  ازلی  وجود  بسمت یشپیشروی خو

نه به   - باشدبرابری کند  که واجب بالشرط  داشتن ی از وجودیشکل اعالچنان آنکه با   است یمفهوم در جستجویاستدالل  اما
،  چنین قصدی داشتچون اگر )  ایستاده است شخاطرب چیزی را که داشتن وجود ، استنتاج پیشاتجربی از آن مفهوم قصد

(  کردپیدا نمینیاز  یشبعنوان پایه خو  داده شده یبه وجود دیگربه مفاهیم صرف ، و محدود میکرد را  یشخو تفحصاتمیبایست 
چون  .  باشدن  وجوب مطلق  باناسازگار  از هیچ نظرکه   بیابدآن مفهومی را ش گوناگونن مفاهیم میادر که برای این، بلکه تنها 

پس ، اگر   . است هاستقرار یافتدر اولین قدم آن حجت  باشد که با وجوب مطلق وجود دارد ، وجود داشته اینکه میبایست چیزی 
میباید وجود مطلقا   داشتن این وجود ماند ، مییک وجود باقی  تنها  ، باشدسازگار ن که با این وجوب آنچهکنار گذاشتن هر  از بعد

 .  به تنهایی شاز مفهوم قابل استنتاج از عام به خاص ،  یعنی،  نباشد چه دقابل فهم باش شوجوبچه واجب باشد ، 

شرطی  نظر مههاز ، چیزی که   داشتهنقص ن لحاظ، از هیچ  هدارا بود را یچرایپاسخ برای هر  یشکه در مفهوم خو  چیزی اما 
چون همزمان که  . د دانسبت ن ه آب شایستگیبمیتوان  را که وجوب مطلق  باشدفی ،  بنظر میرسد که دقیقا  آن وجودی مک است

،  لذاد ، و شمارمجاز نمیرا در حقیقت هیچ شرطی و   ست ،  خود به هیچ شرطی نیاز نداشتههی ممکن چیز رحاوی شروط ه
 تر از آنعقب ستمیبای  کلیه مفاهیم دیگر نظراین  از  .وجوب نامشروط را  ، مفهومارضاء میکند  را خصوصیتالاقل این یک 
 شتهداخویش  وصیاتدر خصر را دیگ  تکمیل ، نمیتوانند این استقالل از همه شروط احتیاج بهو  بودنناقص  بدلیلباشند ؛  چون 

 داشتنخود در وجود  پس ست  نی شرط کاملترین نظر مهترین و از هباالحق نداریم بگوییم آنچه که حاوی  در واقع . باشند 
قادر آن استدالل  توسطکه تنها نیست   منحصر بفرد خصوصیتآن  دارای  حق داریم بگوییم که ، اما  . مشروط است شخوی

   .  نامشروط است،  با هر وجودیدر رابطه  آن ، که،  بداند پیشاتجربی ، یمفهوم بکمک،  میگردد

است که به بهترین شکل با مفهوم یک وجود مفهومی وجودهای ممکن ، آن   مفاهیم یت ، از میان همهعمفهوم یک واقعیت الواقلذا 
که خود را بلنداریم ،  یراه هیچ  اما بازهم داشته باشد ،نکامال  برای آن کفایت  شاید هرچندو  ؛  برابری میکند  واجب بالشرط
 و بمحض اینکه  یم ،را ندیده بگیریک وجود واجب  داشتن وجود  که  امکان نداردبرای ما چون  .  مییابیمآن  شبه پذیر ملزم
از واقعیت ]  کمترمح یکه بتواند ادعای  یمبیابیم ، در کل عرصه امکان ، چیزی را قادر نیست دیگر پذیرفته شد ، آن داشتن وجود

  . داشته باشد  یش خو داشتن شکل وجود ارجحیتبرای   [الواقعیت 

. یک وجود واجب  داشتن در باره  وجود یششروع میکند با قانع کردن خو . طبیعی استدالل انسانی  نهجچنین است بنابراین ، 
هر  از باشد مستقلسپس بدنبال مفهوم چیزی میگردد که  .  بالشرط است داشتنی وجوددارای اینطور میفهمد که این وجود را 

همه واقعیت  در خوددر چیزی که   همه چیزهای دیگر ، یعنی ،برای  و آنرا در چیزی مییابد که خود شرط کافی است  ،  شرطی
 یوجود مفهوم  در بر دارندهو   ، استوحدت مطلق   همان  میباشد و بدون حدود همه چیز گیرنده در براما آنچه که   . را دارد
ازلی   بمنزله پایه  وجود اعلی ،  کهیم رسنتیجه میبه این بنابراین ،   . هستنیز   supreme  being  وجود اعلیایضا    که  منفرد

   .وجود داشته باشد   وجوب مطلق با ست همه چیز ، میبای
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توافق شود  بعالوهته شود ، و اگر دانسنوعی وجود واجب مسلم  داشتن گر وجودا،  یعنی -اگر هدفمان رسیدن به یک تصمیم باشد 
چون  .  شمردحدی از قدرت اقناع  را مجاز ن داشت ستمیبای فوقآنگاه برای سبک تفکر   -یم که آن چیست کن حکم ستکه میبای

 که مبینیمیکه خود را مجبور بل  هیچ انتخابی نداریم ، بالکلیا در واقع   د ،بگیردر آنصورت هیچ انتخاب بهتری نمیتواند انجام 
ه ، و ترجیح بودبه تصمیم گیری ن مجبوراما ، اگر .  یم دهب رأی،  مکانایی اغ منشاءبنفع وحدت مطلق واقعیت کامل ، بعنوان 

گر آنچه که ا ،  یعنی؛  باز نگه داریم   دکن ناگزیر را اجماعد که شوچنان آنبدهیم که موضوع را  تا زمانی که وزن مدرک 
که   یممیدانیم ، و چقدر صرفا  تملق خود را میگوی وضوعانجام بدهیم صرفا  تخمین این است که چقدر واقعا  درباره م ستمیبای

 . د الزم میگردنقص ادعایش  برای جبران  خاص تعنایو  ،  نیستمفید  ذره ای هم  فوقمیدانیم ، آنگاه حجت 

میتواند ، تنها که ) ، یعنی ، اوال  ، اینکه از هر تجربه داده شده  بگیریم شده است طرحچون اگر موضوع را آنطور که در اینجا م
 یوجود ست، اینکه میبای ثانیا   یم ؛ استنتاج کنبا صحت الشرط واجب را بیک وجود  داشتن وجودمیتوانیم ( وجود خود من باشد 

 از در این مفهوم  و اینکه  ، بودن مطلقا  نامشروط بدلیل،  را هر شرطی لذا، و  باشدکه حاوی همه واقعیت ریم گیب نظررا در 
با پذیرش همه   بازهم  -به آن میتوانیم وجوب مطلق را هم نسبت بدهیم که   یمه ایافتمفهوم چیزی را بنابراین  واقعیت الواقعیت 

وجوب   با خاطربه آن  یستاینها ، بهیچوجه نمیتوان نتیجه گرفت که مفهوم یک وجود محدود که دارای اعلی ترین واقعیت ن
 با اینحال،  مییابیمن را که در مفهوم تمامیت شروط  دخیل است  یدر مفهومش آن نامشروط چون گرچه  . است ناسازگار مطلق 

در مورد یک قیاس منطقی  م ، یهمانطور که نمیتواندقیقا  باید مشروط باشد ؛  می دلیلبه این  شمحق نیستیم نتیجه بگیریم که وجود
صدق نمیکند ، مشروط نیز [ ( بحت ] ، شرط اکمال در تطابق با مفاهیم  فعلی در بحث)  ییکه شرطوقتم  یافتراضی ، بگوی
بالشرط  استثناء ، علیرغم محدود بودنش ، میتواند بال  یوجود محدود ربگوییم که هبرعکس بکلی آزاد هستیم   .ناصادق است 

 مورد بحث بنابراین حجت . یم استنتاج کن که از آنها داریم  ی جامعرا از مفاهیم  شان واجب هم باشد ، هرچند که نتوانیم وجوب
      . است  بیفایده  بکلی بدهد ،  و براستی به ما  را یک وجود واجب صایلنتوانست کمترین مفهومی از خ

نمیتوانیم ،  فقط  بدلیل این عدم کفایت عینی ،  اش که بخاطربه آن عطا شده  یصالحیتو  دارد هاییاما این حجت هنوز اهمیت
 شان در تنفیذ  تی وجود دارند که کامال  معتبرند ، امالزاماا  که در فکر استداللپذیرش اینچون با  .  برویم آن خلعبسمت  بالفاصله
با این فرض تنها مگر   - ی وجود نداردسببتی که برای آنها لزاماایعنی ،   - ی نداشته باشندواقعیت هیچ میتوانند ماخود در مورد 

 میاز آن مفاهی پیروی به لزم مد ، در چنین وضعیتی وجود دار به قوانین عملی بخشیدنبرای تأثیر و تأیید وجود اعلی یک که 
و چیزی را  ،  ندارجحاستدالل ما ،  عیارم طبق ر ب هنوز  لیکن ند ، شته باشکفایت ندابطور عینی  شاید گرچهکه ، ،  بود خواهیم

توسط  دقیق آنطور عملی ،  تعادلی را که  لحاقیک ا بابنابراین ،   تصیم گیری فریضه  .نمیشناسیم  از آنها کننده تر بهتر و متعاقد
د ، گردیخواهد محکوم   - بدون هیچ مالحظه ای  -ش یخو با حکم  واقعباستدالل .  برهم میزند   شده بود حفظبی تصمیمی حزر 

  را با آن یشقضاوت خو ، ناکامل  بصیرتش همد ، هر چقدر نتوان،  یعاجل هایانگیزه چنین  توسط اجبارهنگام که اگر 
 . تطبیق دهد   دارند یوزن بیشتر  دیگر از هر چیز شناخته شده الاقلبرای ما  که  ی معذورات

و طبیعی   ادهس  چنان  اما هنوز متخطی میباشد ،  امر واقعب  ،تکیه دارد   محتمل داخلی عدم کفایتگرچه این حجت ، که بر 
 میشوند ،  متحولمیبینیم که چیزها    .استقبال میشود ادراک عادی  سویاز با آغوش باز    ، دنگردی طرحم بمحضکه ،   است

اما همان پرسش را در مورد   .به وجود میرسند ، از بین میروند ؛  و اینها ، یا الاقل وضعیت هایشان ، میباید علتی داشته باشند 
در کجا میتوان شایسته تر از جاییکه علیت علیت غایی را بنابراین ،   .میتوان داشت  داده شودهم هر علتی که بتواند در تجربه 

،  استتأثیر ممکنی   1حاوی زمینه کافی هر  یش در درون خو  ازل از  که  ، یعنی ، در آن وجودی یافت در آن هستاعلی هم 
تصور  در   all-embracing  perfection  همه جانبههذب   یعنی  صفت تکآن  توسط  خیلی ساده مفهومش را هم میتوانیم و 

به آن  ستکه میبای  مطلقا  واجب میدانیم چون ،  بحساب بیاوریمواجب مطلق که   میرویم این علت اعلی را آنگاه   .یم بیاور
ن تاریکترین چند خدایی بیدر  حتی  ن همه اقوام ،میاو بنابراین ، در .  آن پیدا نمیکنیم  ازعبور و هیچ دلیلی برای  صعود کنیم ، 

بلکه    تأمل و حزر ژرف ، بانه  که به آن هدایت شده اند ،   ، یافترا   monotheismتوحید    میتوان  بارقه هایی ازهم  ها 
  .د درک کنرا   شدخو نیازهای   تا است  آمدهکه قدم به قدم    ادراک عادی ،  طبیعی  تمایلبا   خیلی ساده

  

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    jeder     for    der  . ] 
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There  are  only  three  possible  ways  of  proving  the  existence  of  God   

by  means  of  speculative  reason 

 

 خدا توسط استدالل حزری وجود دارد  تنها سه راه ممکن برای اثبات وجود

 

و ه میشود ، تجربآن  بکمککه  خاص دنیای حس  ساختارو   تجربه معین شروع میشوند ازهمه راه های رسیدن به این هدف یا 
  ا  تمام  کهای از تجربه   دنیا ؛  یا  شروع میکنندی خارج از به علت اعال، در تطابق با قوانین علیت ، صعود میکند از آن 

کامال  پیشاتجربی بطور و   ه ،تکنار گذاشرا تجربه  کل سرانجامبطور عام ؛  یا  داشتن نامعین است ، یعنی ، از تجربه وجود
 نام  دارد  physico-theologicalی  ماد -ی الهبرهان اول  .  اعلی  یعلت داشتن وجود برایاحتجاج میکنند ، از مفاهیم صرف ، 

   .باشد  و نمیتواند   هیچ شق دیگری نیست.    ontological  علم الوجودیسومی   ،   cosmologicalدومی  تکوینی    ،

یعنی   مسیر ،دیگر در   تجریبی ، است کهیعنی در یک مسیر ،  ویپیشر از ناتوانکه استدالل همانقدر  نشان دهم هممیخوا
به این حجج  پرداختن  ترتیب  .ماورای دنیای حس میگشاید صرف  برای صعود  با قدرت حزر   هودهمتخطی ، و بالهایش را بی

فوقا  و بنابراین برعکس ترتیبی که  د ، اتخاذ میکنتطور خویش  نبرد پیش، درست بر عکس ترتیبی خواهد بود که استدالل برای 
مفهوم  د ، اماایجاد میکنچون نشان داده خواهد شد که ، گرچه تجربه اولین چیزی است که فرصت این تفحص را  . عمل کردیم 

و براستی تنها  در نظر گرفته ،  یشد که استدالل برای خونشان میدهمتخطی است که در همه چنین تالشهایی آن هدفی را 
و سپس بررسی خواهم   برهان متخطی ، بابدر  تفحصیبا   میکنم بنابراین آغاز .  ن هدفایبرای رسیدن به  ش استیراهنما
  .  ت حجت داشته باشد قدر افزایشدر  میتواند یتأثیرچه   دن عامل تجربهافزوکرد که 

 

 

 

SECTION   IV. 

The  Impossibility  of  an  Ontological  Proof   
of  the  Existence  of  God 

 

 .4بخش  
 خدا برای وجود علم الوجودیبرهان  یک محال بودن

   

صرف که  ی، یعنی ، فکر از استدالل بحت است یمفهوم  از آنچه گفته شد ، آشکار است ، که مفهوم یک وجود مطلقا  واجب
    ideaچون فکر .  فاصله دارد  دشده باشاثبات د به آن نیاز دارکه استدالل  تاین حقیقتوسط  اینکه بسیار از  اشواقعیت عینی 

 اش توسیعخدمت تحدید ادراک است تا بیشتر در  سان بدینو  د ، میده رهنمود  نوعی اکمال دست نیافتنیدر رابطه با تنها ما به 
استنتاج  بنظر میرسد کهدر همان حال   ی ،یعنب و گیج کننده روبرو هستیم ، عجیاما اینجا با چیزی براستی   .به مشعرات جدید 

همه آن شروطی که تنها تحت آنها  و هم ناگزیر ،   باشد هم مشروع  وجود مطلقا  واجبیک بطور عام  به  داده شده از یک وجود
    . مقصود  این به  راه ما بر سر عدد تموانع م خود شده اند   بسازد  از چنان وجوبی را یمفهوم ادراک میتواند

چندان برای درک اینکه  آیا و چگونه نه ، است ده کوشی اینکار باه ، و گفتدر همه اعصار از یک وجود مطلقا  واجب سخن بشر 
لفظی از آن مفهوم مشکلی  یالبته ، برای دادن تعریف  . اش،  بلکه بیشتر برای اثبات وجود  چنین چیزی میتواند به تفکر بیاید

  1واجب   شروطی که آن را مورددر   هیچ بصیرتیاما این . ، چیزی است که نبودنش محال است  میتوان گفتوجود ندارد ، 
 آیا یمببین که  همین شروط هستیم ،در پی دانستن دقیقا  ما .   دانست محالمطلقا   را یک چیز  نوجود نداشتبتوان  تا نمیدهد د نمیکن
به آنها  ضرورتا   حیله حذف همه آن شروطی که ادراک . به چیزی فکر میکنیم  یا خیر   داریماصوال    به این مفهوم وسلت، با 

نشان دادن اینکه آیا  برای کفایت بسیار از ، بمنزله نامشروط دنیا  عرضهاز راه  فقط یعنی  ن چیزی نیاز دارد ،دانستبرای واجب 
     .  فاصله دارد  هیچ چیز ،به  اصال   هم یا شاید  م ،یبه چیزی فکر میکن واجب بالشرط  در مفهوم   میهنوز دار

چند با  شمعنای که بود قرار  ،آشنا گردیده  خوب اینطورشد ، و حاال  خطربه آن  هچشم بستابتدا  که این مفهوم ،حتی بیشتر ، 
.   استبنظر آمده   غیرضروری بالکل  اشقابل درک بودن  باب در  و به این خاطر هرگونه تفحص بیشتر مثال نشان داده شود ؛ 

شد   گرفته اینطور  مطلقا  واجب است ، مثلث سه زاویه دارد ،اینکه ،  المثبطور که هر قضیه هندسی ،   واقعیتاین   در نتیجه

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Noiré ,    notwendig     for    unmöglich  . ] 
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   کامال    گویاقرار دارد  چنان صحبت کنیم  که    حیطه ادراکمان که بکلی خارج از   تا در باره چیزی  به ما حق میدهدکه 
 . یم برسانتوسط مفهوم آن مشعر   یممیخواه چه چیزی را یم ا فهمیده

ط وشرناماما وجوب .  آنها  داشتن استثناء ، از قضاوتها  گرفته شده اند ، نه از چیزها و وجود ال، ب ی ادعاییهمه این مثالها
یا  برای مسند در   چیز ،آن مشروط برای  است یوجوب مطلق قضاوت تنها وجوب  .همان وجوب مطلق چیزها نیست  هاقضاوت
یعنی ، مثلثی داده )  دروجود دا یقضیه فوق نمیگوید که سه زاویه مطلقا  واجب هستند ، بلکه ، تحت این شرط که مثلث . حکم آن 

  چنان عظیم است که ،  با ، براستی ، این وجوب منطقی ندهگمراه کننفوذ   .ن یافت خواهند شد آسه زاویه در الزاما  ، ( شده باشد 
خود  به  د ،داشته باشرا در بر وجود داشتن  یشخو معنای هحیطکه  در یبنحو چیزیک پیشاتجربی از  یمفهوم ایجاد ساده حیله
ا این بهمواره   -  کرده ایم توجیهرا هم   حکمپس نتیجه   الزاما  به مشعر این مفهوم  تعلق داردداشتن  که چون وجود دیم قبوالن
 داشتن وجودکه  نیاز داریم  اصل تماثل ، طبقبر  ،  الزاما   همچنین  -( وجود دارای ) یم بدانکه ما آن چیز را داده شده  شرط

 که  خاطربه این   ، تکرار میکنم،  همو این  -واجب است  ا  خود مطلق نتیجتا  یم ، و اینکه این وجود فرض کن سلمم مشعر آنرا هم
را  شمشعروجود   که  شرطاین  ابو   به تفکر آمده است  دهشفرض  دلبخواهیکه   در مفهومی  قبلاز این وجود  وجود داشتن

   . فرض کنیم مسلم 

م که اولی یمیگوی به این دلیل و   م ،  تناقض پیدا میشود ؛یمسندالیه را حفظ کن و همزمانتماثلی ، مسند را رد  ای ، در قضیه اگر
گاه هیچ چیز باقی ند ؛  چون آپیدا نمیشورد کنیم ، هیچ تناقضی  با هماما اگر مسند و مسندالیه را .  به دومی  استتعلق مالزاما  

اما در رد کردن  است ؛ متناقض  هنفسفی ،  اشو همزمان رد کردن سه زاویه  فرض کردن یک مثلث ،  . قض شود ننمیماند که 
 اگر وجود  .صادق است یک وجود مطلقا  واجب نیز   مفهوم مورد این در   . نیستمثلث همراه سه زاویه اش هیچ تناقضی 

 از هیچ چیز خارج.  میآیدو آنگاه هیچ مشکل تناقضی پیش ن ش رد شود ، ما خود آن چیز را با همه مسنداتش رد میکنیم ؛ ا داشتن
وجود   هیچ چیز داخلی هم  زیرا  وجوب آن چیز از هیچ چیز خارجی گرفته نمیشود ؛  قض شود ،نتواند آن وجود ندارد که ب

خدا قادر مطلق .  " یم ه ارد کرد هم رااش  داخلیزیرا در رد کردن خود آن چیز همزمان کلیه خواص   قض شود ،نندارد که 
نیم ، یعنی ، یک بدا قطعیرا   Deity  اریک خداووجود قادر مطلق بودن نمیتواند رد شود اگر .  واجب  ی استحکم"  است 

، نه قادر مطلق بودن و نه " دایی وجود ندارد خهیچ " اما اگر بگوییم ،   .وجود نامتناهی را ؛  چون آن دو مفهوم متماثلند 
آن داده شده نیستند ؛ همه آنها بالاستثناء همراه مسندالیه رد شده اند ، و بنابراین کمترین تناقضی در  دیگر هیچیک از مسندات
  . چنین حکمی نیست 

صرف نظر از  یح است، و این صح میآیدپدید ن داخلید ، هیچ تناقض شویم که اگر مسند یک حکم همراه مسندالیه رد میبین نتیجتا  
 کنار گذاشتهتنها راه برای طفره از این نتیجه این است که بگوییم مسندالیه هایی وجود دارند که نمیتوانند .  اینکه مسند چه باشد 

و این   ؛که مطلقا  واجبند وجود دارند  یما ، این راهی دیگر است برای اینکه بگوییم مسندالیه هایا. و میباید همیشه باشند   شوند ،
 چون کوچکترین مفهومی .  را دارداش نمودن امکان استوار  قصدم ، و حجت فوق ابرده  زیر سؤالی است که ادعایهمان دقیقا  
تناقض ،  نبودکه ، اگر همراه همه مسندات خویش رد شود ، تناقضی را از خود برجا بگذارد ؛  و در   میچیزی بسازاز  مینمیتوان

  . م یندار  بودن غیرممکنبا مفاهیم پیشاتجربی صرف ، هیچ معیاری برای 

شویم که بعنوان ی دشوار مواجه موردبا  ممکن استباشند ،  هم رأیکه همه میباید در آنها علیرغم همه این مالحظات عام ، 
و براستی تنها  وجود دارد ،   منحصر بفرد مفهومیک ی ، که عنبدین ماست ،  حیحعکس آن ص در واقعولی  میشود طرحبرهان م

، مفهوم  واقعیت  بعبارتیاست ، متناقض  هنفسفی خود   شمشعر د کردنن یا روجود نداشتآن  موردکه در   یک مفهوم ،
یک   اینکه) ممکن است   چنین وجودی فرض کنیم  یم دارواقعیت است ، و اینکه حق  همهکه مالک   شد گفته . الواقعیت 

 اما    a( .  مجاز بشمارم فعال    ممیخواهآنرا  نقیضاما :  بهیچوجه امکان مشعر آنرا ثابت نمیکند  باشدمفهومی با خود در تناقض ن
؛  بنابراین وجود داشتن در درون مفهوم چیزی قرار  استوجود داشتن   گیرندهدر بر " همه واقعیت [ " د که حجت میگویآن ] 

  .  است با خود که در تناقض  - دشود میر  شداخلی، اگر این چیز رد شود ، امکان  پس.  که ممکن است  دارد

  -صرفنظر از اینکه زیر چه نقابی پنهان شده باشد   -وجود داشتن   مفهوم معرفیتناقض در یک  پیشاز . پاسخ من چنین است 
  شروعماگر چنین چیزی   . وریمبیادر تفکر   امکانش به   ارجاع تنها باآنرا   مقصد داریدرون مفهوم چیزی که در هست ، 
یک بیان   تنها  این گفته:   است اصوال  هیچ چیز گفته نشده  در واقعاما  د ، یک پیروزی ظاهری بدست آمده است ؛ دانسته شو

وجود دارد ، ( هر چه باشد ، ممکن دانسته شده  ، که) که این یا آن چیز  قضیهآیا این :   که یمسؤال کن ستما میبای . است  حشو
در  بلکه  د ؛ نمیافزای شچیزی به تفکر اگر تحلیلی است  گفتن اینکه آن چیز وجود دارد   یا ترکیبی ؟ تحلیلی ای است  قضیه

 تعلق   ممکنآن  قلمروکه به  یا یک وجود داشتنی را   خود آن چیز است ، ،  قرار داردکه در درون ما   تفکر ،آن   آنصورت یا

   

a      آن  بکمکو مشعر مفهوم   این معیار منطقی امکان است ، . نباشد  متناقض هنفس فیاگر که    یک مفهوم همواره  ممکن است
آن تهی باشد ، مگر اینکه واقعیت عینی  یمفهوم با اینحال اما میتواند .  nihil  negativum  سلبی از  هیچ میشود  شخیصقابل ت

یم ، مبتنی دنشان دا در باالو چنین اثباتی ، همانطور که   شده باشد ؛ اثبات مخصوصا   د شومید ایجامفهوم  اشترکیبی که توسط 
مستقیما   از امکان منطقی مفاهیم  این هشداری است علیه احتجاج  ( . قانون تناقض ) و نه بر اصل تحلیل  است بر تجربه ممکن ، 
  [   a نویس زیر پایان] .   به امکان واقعی چیزها
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که چیزی نیست جز   -دارد پیش فرض کرده ، و سپس ، با تشبث به آن ، وجود داشتنش را از امکان داخلیش نتیجه گرفته ایم 
در  "  existenceوجود داشتن  "  از کلمه  جدا  واییفح چیز  آن، که در مفهوم "  realityواقعیت  "   کلمه.  بیان حشوی  مفلوک 

صرفنظر از اینکه ) ن ها فرض کردمسلم چون اگر همه .  د میکنن اعتراضبا این  مواجهه دری کمکدارد ، هیچ   مسند  مفهوم
شده  فرضمسلم   آن چیز با همه مسنداتش از پیش در مفهوم مسندالیهآنگاه  واقعیت نامیده شوند ،(  میشود  فرضمسلم چه چیزی 

اما اگر ، از سوی دیگر ، بپذیریم ، همانطور که  .  میشودصرفا  تکرار در مسند بحساب آمده است ؛  و این مطلب  واقعیو   ،
که  مسند   یمکن ادعا میتوانیم گونهچدیگر  ترکیبی هستند ،   existential یوجود احکام معقولی باید بپذیرد ، که کلیه  انسانهر 

و براستی همان چیزی   تحلیلی یافت میشود ، احکامدر   تنها  ین خصوصیتیچنبدون تناقض رد شود ؟    وجود داشتن نمیتواند
  . است که خصیصه تحلیلی آنها را تشکیل میدهد 

پایانی بر این مناقشه کسل کننده  و بی ثمر بگذارم ،    دقیق از مفهوم وجود داشتن ، یتعریف با، مستقیما  م که باشامیدوار  توانستممی
را  ییعنی ، با مسندی که چیز) ی باشد حقیقمتوجه نشده بودم که توهمی که ناشی از اشتباه گرفتن یک مسند منطقی با که اگر 
؛  مسندالیه  درآید  بصورت یک مسند منطقی  میتواند  دلمان بخواهدکه هر چیزی . است  غیرقابل اصالح تقریبا  (  میکند معین

مسندی است که به  کننده  معیناما یک مسند .  د را نادیده میگیرمحتوا  همهزیرا منطق  ؛ د شود اسناحتی میتواند توسط خودش 
   .باشد   در خود مفهوم پیش نتیجتا  ، نباید از  . ه شده  و آنرا وسیعتر میکند عالو مفهوم مسندالیه 

به مفهوم یک چیز اضافه   1 یعنی ، مفهومی از چیزی  نیست که  بتواند  ی نیست ؛حقیقیک مسند   آشکارا"   beingوجود  " 
،  از نظر منطقی  .وجود دارند  مستقال  تعینات ، که  نوعیمسلم فرض نمودن یک چیز است ، یا  مسلم فرض نمودن صرفا  .  شود 
را  یش، هر یک از آنها مشعر خو استحاوی دو مفهوم  " است   قادر مطلق  خدا"  حکم . یک قضاوت برای است   رابط فقط 
 مسلم فرض نمودنبلکه تنها در خدمت   مسند جدیدی را اضافه نمیکند ،هیچ " است " کلمه کوچک  . خدا  و  قادر مطلق   -دارند 
وجود در مطلق بودن اکه در بین آنها ق) را با همه مسنداتش ( خدا )  اما ، اگر مسندالیه  .در رابطه اش با مسندالیه   است مسند
یم ، نمیکن، هیچ مسند جدیدی به مفهوم خدا اضافه " خدایی وجود دارد "   یا ، " ست هخدا "   و بگوییم بگیریم ، در نظر ( دارد 

 فرض کرده ایم که در رابطهمشعری بصورت و براستی آنرا  همه مسنداتش فرض کرده ایم ،  در ذاتش بابلکه تنها مسندالیه را 
بگوید چه  به مفهوم اضافه شده باشد ، که صرفا   ستههیچ چیز نمیتوان محتوای هر دو میباید یکی باشد ؛ .   باشد انم ممفهو با

 .  باشد  داده شدهکامال   صورتیکهب" (  هست"   کلمه بکمک)  توسط ما شمشعر از راه به تفکر آوردن ، چیزی ممکن است 
صد  بیشتر از  یمقدارکمترین حاوی  واقعی صد سکه.  ممکن را در خود ندارد  صرفا   بیشتر ازواقعی چیزی  آن بعبارت دیگر ،

 اگر اولی  ن مشعر ،فرض کردمسلم ،  و اولی بر مشعر و  دارد بر مفهومداللت چون همانطور که دومی .  نیست سکه ممکن
مفهومی  لذا، و  بودهنمشعر  همهبیان کننده دیگر ، در چنین وضعیتی ،  انم مفهومآنگاه باشد ،  در خود داشته یمودبیشتر از 

  ( شانیعنی ، امکان ) بجای صد سکه در مفهوم  اگر دبوخواهد  متفاوت بسیار، اما ،  اوضعیت مالی م  . یستمکفی برای آن ن
از  که تعینی)   آن، بلکه به  نیست انمچون مشعر ، که بالفعل وجود دارد ، تحلیال  در مفهوم. م یداشته باشصد سکه واقعی 

کسب  طوراین  توسطخود بهیچوجه    هم در تفکر آن صد سکه   در ضمن؛  و  اضافه میشود بطور ترکیبی(  است ام وضعیت
      . بیشتر نمیشوند   انم مفهوم بیرون کردن وجود

گوییم میوقتیکه  باز   -حتی اگر بطور کامل آنرا معین کنیم   -مسندات یک چیز را به تفکر بیاوریم از  نوع با هر تعداد و با هر 
وااّل ، دقیقا  همان چیزی نخواهد شد که وجود دارد ، بلکه چیزی بیشتر از .  کمترین چیزی بر آن نمیافزاییم  ست هکه این چیز 

ی خصوصیتاگر در چیزی هر . وجود دارد  انم مفهوم نمیتوانیم بگوییم که مشعر دقیق لذاو   آنچه که در مفهوم به تفکر آوردیم ؛
.  نمیشود   اضافه  اینکه این چیز ناقص وجود داردگفتن با   آن واقعیت غایب  2از واقعیت بجز یکی را به تفکر بیاوریم ، 

هد شد خوازیرا در غیر اینصورت آنچه که وجود دارد چیزی  م ، یآنرا به تفکر آورد اکه م  برعکس ، با همان نقصی وجود دارد
  میآوریمبه تفکر هنگامیکه وجودی را بعنوان  واقعیت اعلی  ، بدون هیچ نقصی ،  ،بنابراین   .م داشتیمتفاوت از آنچه در تفکر 

، هیچ محتوای واقعی ممکن برای یک چیز بطور  انم ، در مفهوم حتی اگرچون   .وجود دارد یا نه  سؤال هنوز باقی است که آیا
که دانش از این [ م یم بگویینیستمادامیکه قادر ] ی ، یعنکم است ،   انمبا کل تفکر اشعام  کم نباشد ، هنوز چیزی در رابطه 

مشعری از حس اگر بحث بر سر .  یم پیدا میکنو در اینجا ریشه معضل کنونی خود را   . ممکن استمشعر بشکل پساتجربی هم 
در توافق با  صرفا     مفهوم  از راهمشعر چون .  اشتباه بگیریم  شها بود ،  نمیتوانستیم وجود داشتن آن چیز را با مفهوم صرف

 فادم کلتعلق به م  شکلب   وجود داشتنش  از راه  یکهحالدر   ، میآیدبه تفکر  شروط جامع دانش تجریبی ممکن بطور عام 
همه د ؛ وسیعتر نمیشوبهیچوجه   یک تجربه ، مفهوم آن مشعر ، اما ، فادمکل با   چنین اتصالیبا  . د آورده میشو به تفکر تجربه

تعجب آور   بنابراین ،.  د بدست آور اضافییک ادراک حسی ممکن   آن بکمک تفکر ما که   این است  آنچه که اتفاق افتاده
ی برای نشانکوچکترین   نباشیمقادر  دیگر به تفکر بیاوریم ،   توسط مقوله بحتتنها نیست که ، اگر تالش کنیم وجود داشتن را 

      .یم بیاب  ممکن بودن صرف از  اش  شخیصت

برویم ، اگر  اشبه خارج   میبایستباز باشد ، هم که ی ، اندازه اچیزی و به هر  هرمفهوم ما از یک مشعر حاوی ، بنابراین ، 
با یکی از  شانتوسط اتصال  کاردر مورد مشعرات حس ها ، این. نسبت بدهیم  مربوطه که بخواهیم وجود داشتن را به مشعر

هیچ وسیله ای برای بالکل اما در مورد مشعرات تفکر بحت ، .  ، صورت میپذیرد ادراکات حسی ما ، در تطابق با قوانین تجریبی
آگاهی ما از همه وجود داشتن .  کامال  پیشاتجربی دانسته شود  نحوب دمیبایچنین چیزی نها نداریم ، زیرا از وجود داشتن آ اطالع

متعلق است (  یا بواسطه بکمک استنتاجات که چیزی را به ادراک حسی متصل میکنند   بالواسطه بکمک ادراک حسی ، چه)  ها

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    könnte      for    könne  . ] 

2
 [alle  Realität  auser  einer  . ] 
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 غیرممکنیم بگوییم قادر آنهاییکه  نه  البته  خارج از این عرصه ،[  مدرکبدون ] هر وجود داشتن  وحدت تجربه ؛ به تماما   
  . یم کن ثابت هرگز نمیتوانیم  که   است ادعاهستند ،  دارای طبیعت یک 

بالکل ناتوان است که   ، میباشدبه این دلیل که یک فکر  فقطاما   فکر مفید است ؛ یک مفهوم یک وجود اعلی از خیلی جنبه ها
ورای   وجود داشتنی یچامکان ه حتی قادر نیست که ما را از . زاید فآنچه که وجود دارد بیا بتنهایی دانش ما را در موردخود 

             آشکارایجاب های   که  این اصل پایه بر ،  امکان معیار تحلیلی  1.  آگاه کند میشود  معلومآنچه که در و توسط تجربه 
 خاصدر خصوصیات  به ما  اما چون آن واقعیتها . د منکر ش شبراینمیتوان را نمیشوند ، منجر هیچ تناقضی  به( واقعیتها ) 
امکان  برای معیار زیرا  یم ؛کنبصادر حکمی   ممیشدیقادر ن  2باز  ند ، بود همشده  ند ؛  چون حتی اگر دادهنیستداده شده  د خو

  3 باشد ، داشته نمیتواند تعلق  idea مشعری از یک فکربه آن در تجربه ، که  مگرنمیتوان یافت هیچ جا در دانش ترکیبی را 
  لذاو  . کنیم  علومنمیتوانیم بطور پیشاتجربی م  را شکه امکان یک ترکیب است ،   ی در یک چیزحقیق صوصیاتاتصال کلیه خ
 تا  - پیشاتجربی از امکان  این وجود کمالی متعالیفهم   -کرد آسان بچنگ آورده میکه  تصور ه در آنچ  گرامیالیب نیتز 
    .  دارد در پیش طوالنی  راهی  موفقیت

ه بصرفا    ی است شتالمشهور دکارت   علم الوجودیتوسط حجت   یک وجود اعلی  داشتن وجود  استقراربرای   لذا  کوشش
د با که بخواهتاجری   مانندرهای صرف بیافزاییم ،  کخود را با ف[  theoretical  نظری] بصیرت  موجودیما نمیتوانیم  ؛  هدر
      . شودتر ثروتمند پولهایش    حساب مقابلن چند صفر در گذاشت

 

 

 

 

SECTION   V. 

The  Impossibility  of  a  Cosmological  Proof   
of  the  Existence  of  God 

 

 .5  بخش
 خدا وجود برای تکوینی برهان بودن یک محال

   

 بالکلکاری است  ،باشد  با آن همخوانکه  وجود داشتن مشعری ،دلبخواهی  تماما    idea یک فکر از بیرون کشیدنتالش برای 
استدالل ، نیاز  بخاطراگر که از پیش ،  ،مصروف نمیگردید چنین تالشی هرگز   .مدرسی  زیرکی اتعبداااز غیرطبیعی و فقط 

از ؛  و اگر ،  بمنزله پایه وجود داشتن بطور عام( انکفاء ما به پایان برسد شاید در آن که ) واجب  یفرض کردن چیز بهنبود 
را مفهومی  تا ر نشده بودوادا،  به خاطر آنباشد ، استدالل ،  تقنم پیشاتجربی بطورنامشروط  و  ستاین وجوب میبای آنجاییکه

کامال   نحووجود داشتن بیک از د تا کنده ، و ما را قادر ارضاء نمو، چنین نیازی را  بتواند ، در صورت امکانبجوید که 
آن فکر تنها برای   لذاو   فکر یک واقعیت الواقعیت  یافت شده است ؛چنین مفهومی تصور شد که در  . یم شوآگاه پیشاتجربی 

 بمجا قانع ، یا  قبلاز   اشواجب  داشتن وجود راجع بهبیشتر از آن وجود واجب مورد استفاده قرار گرفت ، که  طعیقدانش 
  با این مفهوم ، تالش شد بردن د ، و بجای پایانمانطبیعی استدالل ، اما ، از دیده پنهان  رونداین   .دیگر  یمبانیم ، بر ه بودشد

مناسبت  شتکمیلتنها برای   این  که  یآن وجوب وجود داشتن  و از آن استنتاج از عام به خاص شود ،  دهکرکه  با آن آغاز 
  و نه  دراضی میکن را   ادراک طبیعی سالم که نه  ، پیدا شد   ontological  علم الوجودی  أسوفم برهانبدین ترتیب   . داشت

  .  را  دقیقاثبات یک برای   ی ترعلم نیازهای 

، اما بجای استدالل  حفظ کردهوجوب مطلق را با عالیترین واقعیت  رتباطیم ، ابه آن بپردازتکوینی که اکنون میخواهیم ،  برهان
داده شده یک  پیشط از وشرنامقبلی ، از عالیترین واقعیت به وجوب وجود داشتن ، استدالل میکند از وجوب  برهانکردن ، مانند 

شبه عقالنی  تنهاچه معقول و چه   که ، دپیش میگیردر را استدالل  ی ازمسیر  بدین ترتیب . وجود  به واقعیت نامحدود آن وجود 
خطوط همچنین   . یبرای ادراک حزر  حتی  بلکه  نه فقط برای شعور عادی است کننده ترین متقاعد، و  بودهطبیعی  کامال  ، 

اضافات زائد  توسطمیکند ، که همواره دنبال شده و خواهد شد ،  هر چقدر هم  ترسیم را در الهیات طبیعی براهینکلیه  اصلی
خواند ، اکنون   a  contingentia  mundiیک دنیای محتمل  اثبات  الیب نیتز که ،  برهان رااین   .تغییر ظاهر داده و تزیین شود 

  .مورد بررسی و تشریح قرار خواهیم داد 

                                                           
1
 [in  Ansehung  der  Möglichkeit  eines  Mehreren  . ] 

2
 [Reading  ,   with  B ,    d a  aber      for    weil  aber  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Wille ,    stattfände      for    stattfinde  . ] 
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وجود  من ، الاقل ،  اما .  یک وجود مطلقا  واجب هم میبایست وجود  داشته باشد پس اگر چیزی وجود دارد ، :  د میگویچنین 
هیچ  بدون استنتاج حاوی مقدمه صغرا  حاوی یک تجربه است ،  مقدمه کبرا .  یک وجود مطلقا  واجب وجود دارد  پس  .دارم 

  پیشاتجربی یا ا  خالصو   با تجربه آغاز میکند ،  در حقیقت  بنابراینبرهان این   a.  واجب وجود داشتن آن در موردتجربه ای 
   cosmological proof   ،  برهان تکوینی مینامیمدنیا  را ه ممکنبچون مشعر کل تجرهم و  به این دلیل ،  .نیست  علم الوجودی

که توسط آنها این دنیا میتواند با یک دنیای ممکن  را صیخاتجربه ، همه خصایل  زیرا ، در رابطه با مشعرات.  نام گرفته است 
که مبتنی  متمایز میکند ،   physico-theological مادی  - الهی برهان این عنوان آنرا از   د ،کنار میگذاردیگر متفاوت باشد 

 . حس هایمان آشکار میگردند  برای ما  بکمککه  ص دنیا خااست بر مشاهدات خصایل 

، توسط یکی از هر جفت ممکن از  یعنیمیتواند معین شود ،  طریقوجود واجب تنها به یک :  سپس چنین ادامه میدهد  برهانن ای
اما تنها یک مفهوم ممکن وجود دارد که که یک چیز را .  معین گردد  دبنابراین میبایست تماما  توسط مفهوم خو.   تضادمسندات م

تنها مفهومی است که بنابراین   مفهوم واقعیت الواقعیت.  واقعیت الواقعیت   ، مفهوم آنهمبطور کامال  پیشاتجربی معین میکند ، 
    .الزاما  وجود دارد   supreme  being  وجود اعلییک   به کالم دیگر ،.  یک وجود واجب میتواند به تفکر بیاید  اش بکمک

همه توشه  بابدر این   استدالل حزریبنظر میرسد که  با هم ادغام شده اند  آن تعداد از اصول شبه عقالنی  در این حجت تکوینی
آزمون این حجت میتواند فعال  به تأخیر  .  باشدترین توهم متخطی ممکن  بکار گرفته عظیم مهارت تجادلی خویش را برای ایجاد  

  در اینراهو  ،  است در لباس حجتی نو رفته  آنها حجتی کهنه بکمککه   یمآشکار کنبیافتد تا ما به ترتیب شگردهای مختلفی را 
 عنواناست که تحت  یآن تنها شاهد در واقع   . استدالل بحت و دیگری تجربه  مدرک، یکی با توسل شده  دو شاهد همراهیبه 

برای   .و صدایش را تغییر میدهد  کرده را عوض  شا جامه تنها  استدالل بحت صحبت میکند ؛  در تالش برای شاهد دوم بودن
     برهان با که  ادعا میکند بدین ترتیببر تجربه ، و میگذارد تکیه اش را  برهان، این  دپایه ای محکم برای خو فراهم نمودن
تکوینی این تجربه را تنها  برهاناما .   دارد ، تفاوت دمیگذاربر مفاهیم بحت پیشاتجربی  ش راتکیه ا ، که تمام علم الوجودی

چه خصایلی این وجود  . وجود داشتن یک وجود واجب  استنتاجی ، یعنحجت مورد استفاده قرار میدهد ،  ازبرای یک مرحله 
د که از میکوشبنابراین تجربه را بالکل رها کرده ، و استدالل   .به ما بگوید  قادر نیستمقدمه تجریبی آن میتواند داشته باشد ، 

در میان همه چیزهای   کدام ها  باشد ، یعنی ، شتهدا ستمیبایچه خصایلی  یک وجود مطلقا  واجب که مفاهیم صرف کشف کند
قرار که ، هیچ جا  این است، تصور  را اینهااما   .د نااساسی وجوب مطلق ی هستند که برای شروطآن حاوی ممکن در خود 

که  واقعیت الواقعیت  همان وجود   نتیجه گرفته میشود ، اینطورواقعیت الواقعیت ؛  و لذا   مگر در مفهوم یک توان یافتنیست ب
برای مفهوم وجود داشتن  که مفهوم واقعیت اعلی کامال    یمدار را پیش فرض ایناما آشکار است که در اینجا  . مطلقا  واجب است 

       برهان که  ای است قضیه همان اما این  .ود نماز اولی استنتاج میتوان را یعنی ، اینکه دومی   مطلقا  واجب کفایت دارد ؛
  در عین حالد ؛  و میده، و براستی پایه اثبات را تشکیل  شدهتکوینی فرض  برهاناینجا در  ؛  به آن اعتقاد دارد علم الوجودی

اگر .  فقطمفاهیم  به رایوجوب مطلق  وجود داشتنی است  زیرا  . میکندبی نیازی از آنرا  یدوم ادعا برهانفرضی است که این 
  برای وجود داشتن واجب مقتضی و مکفیواقعیت الواقعیت  یک مفهوم است ، و براستی تنها مفهومی ، که  بگویم ، مفهوم 

تکوینی  برهانبنابراین آن به اصطالح   .بپذیرم که وجود داشتن واجب میتواند از این مفهوم استنتاج شود  ا  ضمن، میبایست  میباشد
توسل به تجربه .   میگردد از مفاهیم صرف علم الوجودی برهانمدیون  که بتواند داشته باشد هم را  قدرت اقناعیهر  در واقع
 معینی، اما نمیتواند نشان دهد که این وجوب به چیز تجربه شاید ما را به مفهوم وجوب مطلق هدایت کند  زاید ؛  است یامرتنها 

برای کشف اینکه آیا   و در میان مفاهیم بحت بگردیم  کل تجربه را رها کرده ست، میبای شبمحض تالش برایچون   .تعلق دارد 
را  بیک وجود واجتوانیم امکان ب طریقاگر از این .  هیچیک از آنها حاوی شروط امکان یک وجود مطلقا  واجب هست یا نه 

که از میان همه چیزهای ممکن تنها :  ین است امیگوییم  آنگاهچه که نچون آ  .یم کرده ااستوار نیز ش را داشتن وجود معین کنیم ، 
   . وجوب مطلق  با  وجود دارد    این وجودکه   که با خود وجوب مطلق را حمل میکند ، یعنی ،  یکی است

 بارهدر   ون این راناک.  شوند  برده  وقتیکه در قالبی صحیح  از قیاس منطقی د میشونبراحتی کشف  و گمراه کننده  سقیمحجج 
 . یم انجام میدهبحث  مورد طلبم

تکوینی  برهانی رگ حیاتو این ) صحیح باشد   ن واقعیترین وجود ها است ،در ضماگر این قضیه ، که هر وجود مطلقا  واجبی 
بنابراین نتیجه این .  باشد ، الاقل بطور تصادفی  نیز  convertible  پذیر وارون، میبایست مانند همه احکام ایجابی ، ( است 

واقعیت الواقعیت بهیچوجه   اما یک  .وجودهای مطلقا  واجب هستند  هم   entia  realissima واقعی  وجود هایمیشود که بعضی 
در .  باشد  دیگران همصادق است میباید برای  از آنها برای بعضی  و آنچه که تحت این مفهوم  دیگر نیست ،یکی از متفاوت 

یک وجود   که هر واقعیت الواقعیتی گفتو   تصادفی ، فقط، نه  ردک  وارونه  بدون قیدرا   حکماین مورد ، بنابراین ، میتوان 
 .  واجب است 

 

  

a      متکی است بر آن به اصطالح قانون متخطی علیت .  باشد  یآن شناخته شده است که محتاج بیان تفصیل این استنتاج بیش از
تا اینکه   خود محتمل باشد ، میبایست بهمان ترتیب دارای علتی باشد ،آنهم که هر چیز محتملی علتی دارد ، که ، اگر :  طبیعی 

 [   a نویس زیر پایان] .   داشت دکه بدون آن اکمالی نخواه  د ،برسپایان به   با یک علت مطلقا  واجب  زنجیره علل بعدی
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میبایست وجوب مطلق آن   مفهوم صرف  واقعیت الواقعیتپس ،  میشودمعین  1 اش پیشاتجربیاما چون این قضیه تنها از مفاهیم 
  ش راا پذیرش  تکوینی برهانو کرده   صدیقت  علم الوجودی برهانو این دقیقا  همان چیزی است که  وجود را با خود حمل کند ؛ 

  .ن  همابر   متکی هستند مخفیانه هرچند که نتیجه گیریهای دومی براستی   ،  رد

نه تنها به همان اندازه اولی   مسیر دومی که استدالل بحت برای اثبات وجود داشتن یک وجود اعلی در آن وارد میشود بنابراین
ادعا .   استآلوده   ignoratio  elenchi  احتجاج انحرافیاضافی را هم دارد ، که به گناه   عیببلکه این   ، است گمراه کننده

ه پیشنهادش ترک کرد به که   باز دقیقا  به همان راهی میاندازد کوتاه  یشد ، اما پس از چرخمیبرمیکند که ما را در راهی جدید 
 . یم بود

و   که نقد متخطی میتواند براحتی کشف تجادلی نهفته است ،  ادعاهایاز  بزرگ ای هشبککه در این حجت تکوینی    گفته ام
و وظیفه بررسی بیشتر و رد آنها را بر عهده خواننده میگذارم که  این اصول گمراه کننده را فقط بر خواهم شمرد ،   .کند  خنثی
 . ه باشد شد تبحرمبقدر کافی موارد  گونهباید در اینمیدیگر 

این اصل تنها در  .   از محتمل استنتاج میکنیمیک علت را  بکمکشاصل متخطی که آن   ( 1) ،   با میکنیم ، بصور مثال برخورد
 از مفهوم ذکائی صرف که چون .  یستهیچگونه معنایی بالکل ندارای آن دنیا  از خارج دنیای حسی قابلیت کاربرد دارد ؛ 

 یشخواصل علیت هیچ معنا و هیچ معیاری برای تنفیذ   .علیت از قبیل د ، قرار بگیرهیچ حکم ترکیبی  بنایمحتمل نمیتواند م
ورای دنیای حسی  که  تاما را قادر کند  که آمده استبرای این  دقیقا  تکوینی  برهاناما در   .ندارد مگر فقط در دنیای حسی 

که یکی  علل ،  از نامتناهی ای از ناممکن بودن زنجیره استنتاج به یک علت اولیه ،  ( 2) .  برویم  بکار گرفته میشودبرای آن 
حتی درون دنیای   اصول توظیف استدالل این نتیجه گیری را صحیح نمیدانند . پس از دیگری داده شده اند ، در دنیای حسی 

از خود راضی  ( 3)   .د پیدا کن ادامهنمیتواند در آن  هبهیچوجاین دنیا در قلمروی که این زنجیره  بیرونکمتر   باز هم تجربه ، 
 امکان ندارد نها هیچ مفهومی از وجوب آحذف کلیه شروطی که بدون .  استدالل در رابطه با اکمال این زنجیره  دلیلبودن بی 

           .که فراتر از آن دیگر نمیتوانیم چیزی بفهمیم  پایهبر این   ،توسط استدالل بحساب اکمال مفهوم زنجیره گذاشته شده است 
امکان متخطی چنین  با(   داخلیبدون تناقض )  در یکی مجتمع شکلب  واقعیت کلمفهوم از یک اشتباه گرفتن امکان منطقی   ( 4) 

 اصلی که خود ، اما ، تنها درر سازد ، مستقکه عملی بودن چنین ترکیبی را  به یک اصل است  نیازدر مورد دومی  . واقعیتی 
      .وغیره   -د  کاربرد داشته باشمیتواند عرصه تجربیات ممکن 

وجود داشتن یک وجود  پیشاتجربی  اثباتبرای تا ما را قادر کند به فرار از اجبار   شده است احیطر ماهرانهنهج اثبات تکوینی 
ی است که ما خود را جسارتن اید ، و گیرانجام  علم الوجودیکه بصورت  خواهد داشت نیازچنین اثباتی   .واجب بکمک مفاهیم 

را (  یک تجربه بطور عام ) یک وجود بالفعل  یشبنابراین ، برای نقطه شروع استنتاج خو.  فاقد صالحیت میدانیم بکلی  شبرای
آنگاه دیگر نیازی به  . این تجربه  برای مطلقا  الزم یبسمت شرط  ، برایمان مقدور باشدکه جاییمیگیریم ، و پیش میرویم ، تا 

اما   .بکلی زاید میگردد  اشچون اگر ثابت شود که وجود دارد ، سؤال در باره امکان  . دادن امکان این شرط نداریم نشان 
تالش  باشد کفایت داشتهبصورتی که واقعا   برای انجام آنبیشتر معین کنیم ،  جزئیاتبا اگربخواهیم طبیعت این وجود الزم را 

نیازی به یک نقطه دیگر  ، یم این کار را بکنیم میتوانستچون اگر .  از مفهومشالزام وجود داشتنش ی ، با کشف یعن،  نمیکنیم
یک وجود    که است ،    ( conditio  sine  qua  non )ی اصلآن  شرط  هستیم  ش، همه آنچه که بدنبال ابدا  .  بودشروع  تجریبی ن

 ؛  اما  خواهد بودمشروع  این به زمینه اش داده شده استدالل از یک نتیجه و در همه انواع دیگر  .د میشونواجب  ا  قلمط  بدون آن
این  .در یک وجود تک پیدا شود  دمیبایتنها   میباشدآن شرطی که برای وجوب مطلق الزم   چنین است که متأسفانه فعلیدر مورد 

را قادر میسازد که ا و نتیجتا  م  حاوی همه آن چیزهایی باشد که برای وجوب مطلق الزمند ، ددر مفهوم خووجود بنابراین میباید 
:  م یو بگوی  میعکس انجام بده جهتم استنتاج را در یبتوانبنابراین میبایست   .م یاستنتاج کن پیشاتجربی شکلاین وجوب مطلق را ب

           میم این استنتاج را بکنیاگر نتوان  .د مطلقا  واجب است کنصدق  اشدر مورد ( از واقعیت اعلی )  که این مفهومآنچه هر 
به   م یپیش گرفتدر راهی که  ، ( م یاجتناب نمای  علم الوجودی برهان پذیرشاز  میبخواه که م ، اگریاذعان کنکه میباید چنان) 

را که میتوانند در  یمفهوم وجود اعلی پاسخ همه سؤاالت. م یمیگرد، و دوباره به نقطه شروع خود بر هکرد خوردنومیدی  بر
، که  منحصر بفرد کامال  است    idealکمال یک  ، و بنابراین  بطور پیشاتجربی میدهد  یک چیز پیدا شوند داخلیتعّین  رابطه با
.   مشخص میکند  دپیدا میشو در بین چیزهایی که ممکن هستند کهرا  دمنفرهمزمان یک ، در عین جامع بودن ،  در آن  آن مفهوم

و اگر   -که این هدف واقعی تفحصات ما است در حالی  - رضایتی بدست نمیدهد   شیوجود داشتن خو موضوع در رابطه با  اما 
کدامیک میباید آن وجود باشد [  ی موجود ] و خواست بداند که در بین همه چیزها کسی وجود داشتن یک وجود واجب را پذیرفت 

 . "، نه آن یکی ، وجود واجب است  یکی این:  " یم جواب بدهیم قادر نیست، 

  علت همه تأثیرات ممکن ، منزلهب  یم ،هبد اصل قرار وجود داشتن یک وجود مکفی از هر نظر را   یمجاز هستم در واقع
چنین  بگوییم کهجاییاما  پیش فرض کردن تا   .بمنظور سبک کردن بار استدالل در جستجویش برای وحدت زمینه های توضیح 

  یقینبلکه داریم با اعتماد به نفس  ادعای    ، نیستبرای یک فرضیه قابل قبول  متواضعانه وجودی واجبا  وجود دارد ، دیگر بیانی
وجوب  خود ستمیبای بعنوان مطلقا  واجب میشناسیم  آنرا  دانش از چیزیکه ادعا میکنیم  علیرغم اینکه. میکنیم بی نیاز از دلیل 

 . د داشته باش خویش همراهمطلق را 

                                                           
1
 [Erdmann  would  read     reinen    in  place  of     seinen  . ] 
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در با ، یا  است اشوجوب مطلق ، یافتن مفهومی که مالک ن داشت در دستبا یا ، :  بر این میگردد بالغ کمال متخطی  سئلهکل م
 نیزممکن باشد ،  دیگری   وظیفهدو   ایناگر یکی از .   باشدمفهوم چیزی ، یافتن آن یک چیز که مطلقا  واجب ن داشت دست
وظایف این اما هر دو   .د گرد استنتاج که واجبا  از مفهومش  را بعنوان مطلقا  واجب برسمیت میشناسدی چون استدالل آن ؛ میباید 
وادار  جهتشها کوشه هم ثمرند بی همد ؛  و بهمان اندازه نهست  موضوعادراکمان در این  اقناعتالش ما برای  ماورای تماما  
   .   ناتوانی خویشپذیرش به  اش  کردن

 میکنیم ،  برای استدالل انسانی پرتگاهی طلبهمه چیز برای  محملبعنوان آخرین بدیل بی  گونهاینآنرا ما شرط ، که ناموجوب 
بسیار از   به تصویر کشیده شد ،  Haller 1، که توسط  هالر  شمخوفت رفع همه با ، خود   Eternity ابدیت  . حقیقی  است

میتوانیم ه ما ن.   نیست انآن تکیه گاهد ، میسنجدوام چیزها را  طولچون تنها  ؛  فاصله دارد  رگذاری همه جانبه بر ذهناث اینچنین
در بین همه   بعنوان اعلی  آنرا برای خود که ما  که ، یک وجود ،  میبکشان با خودنه  ، و گذاشته را کنار یفکرمشغله این 

هستم تا ابدیت ، و خارج از من چیزی وجود  زلیتمن از ا ": ، بخود بگوید  مثال  ،  بخواهد،  میآوریمبه نیابت   چیزهای ممکن
، آن کمترین  بقدر ب ، هذبیشترین و   ؛ نداریم یتکیه گاه یچهدیگر   " م ؟ از کجا آمده ا پس ، اما من خود ام ندارد مگر به اراده

هیچ  ، و براستی کردهن،  که کمترین تالشی برای حفظ هیچیک از آنها  دشومی  بی پایه و  معنابی   برای استدالل صرفا  حزری
    .د نمیکنس حآنها  غیبت از کمبودی

ند ؛  د مانخواهباقی ناپذیر  نفوذ که وجود داشتن خود را با بعضی تأثیرات نشان میدهند ، برای ما   نیروهای زیادی در طبیعت ،
         مشعر متخطی که در پایه مظاهر قرار دارد ،  بعالوه.  ردگیری کنیم  بعید قدر کافی بمشاهده  از راهچون نمیتوانیم آنها را 

غیرقابل برای ما (   انو نه دیگر ردیمیگ قراربعضی شروط اعلی  تحت تأثیر  اچرا شعور حسی م و همراه آن این دلیل که ) 
اما در مورد یک .  نمیتوانیم هیچ بصیرتی درون طبیعت آن داشته باشیم داده شده است ، اما  بواقع  2آن چیز خود .  ند میما نفوذ
ی  سند به آوردننیاز نجاییکه آچون از .  است ناپذیر  ت ؛  هرگز نمیتوان گفت که نفوذساستدالل بحت کامال  برعکس ااز ل اکم

 لذا ،،  ؛  و از آنجاییکه اش توسطوحدت ترکیبی  کل لتکمی رایب استدالل نیاز از سوی  مگر تنها  دنداربرای واقعیت خویش 
،   3 میباید برعکس.  است که یک مشعر  صورتآن به   باشد ناپذیر نمیتواند نفوذ داده شده نیست ،  ممکنبهیچوجه بعنوان مشعر 

چون .  میباید اجازه تفحص بدهد  لذاو   د ،پیدا کندر طبیعت استدالل   را یشو راه حل خو یک فکر صرف ، جایگاه  در مقام
  داشته باشیم ،ی جیهتو  یشهمه مفاهیم ، نظرات ، و مؤکدات  خو برای بتوانیم  ستکه ما میبای است ن یدقیقا  هم جوهر استدالل 

  .   subjective  غیرعینی،  بودندر صورت توهمی صرف  یا ،   objective  بر پایه های عینی

 

 

  

 

Discovery  and  Explanation 

of  the  Dialectical  Illusion  in  all  Transcendental  Proofs  of  Existence  of  a  Necessary  Being 

 

 واجب وجودیک  داشتن وجود برای متخطیح توهم تجادلی درکلیه براهین توضیکشف و 

 
    

چون گرچه اثبات تکوینی یک   .ند ، یعنی ،  به آنها مستقل از اصول تجریبی مبادرت شده است بودهر دو براهین فوق متخطی 
ن ه آببر هیچ خصلت خاصی از این تجربه تکیه ندارد بلکه بر مفاهیم بحت استدالل ،  اما ، تجربه عام را پیش فرض میکند 

را ترک  هنمودبزودی این ر  ، بعالوه.   است صادق داده میشود تجریبی  عام آگاهی از راهوجود داشتن که یک  برایکه  شکلی
طبیعی که  لیکنتوهم تجادلی  برای است علت متخطی، چه چیزی در این براهین  پس.  کرده و تکیه میکند تنها بر مفاهیم بحت 

؟   بخشیدهتجسم  واقعیت ویک فکر باشد  میتواند که تنها آنچهبه و   ، کردهمتصل  ه یکدیگررا بواقعیت اعلی و مفاهیم وجوب 
پس همزمان از وجود داشتن چنین وجودی  ضمنا  و   واجب بدانیم ، موجود ذاتا  یکی را در میان چیزهای یم که همان کلفچرا ما م

برسد ، و  یبه توافقبا خود  در این موضوع   نیم تضمین کنیم که استدالل بتواندامیتو گونهچنانکه از یک پرتگاه ؟  و چ  یمبکش
   برسد ؟  پایدار ،  به بصیرتی  شده پس گرفته  مدام،  نااستوار یپذیرش  مردد  وضعاز بتواند که   میشو مطمئن

                                                           
1
 [Albrecht  von  Haller  ( 1708 - 1777 ) ,  a  writer  on  medical  and  kindred  subjects ,  author  of    Die  Alpen    and   other  
poems   . ] 

2
 [die  Sache  selbst   . ] 

3
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    es    for   er  . ] 
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که  استداللنمیتوانیم از این  دیگر چیزی وجود دارد  یمبکنکه بمحض اینکه فرض   هست ، موضوعبسیار عجیب در این  نکته ای
از  ( . متقن  دلیلنه به این  هرچند) بر این استنتاج کامال  طبیعی   حجت تکوینی مبتنی است . یم رها شوچیزی واجبا  وجود دارد 

 امیبینم که وجود داشتن این چیز هرگز نمیتواند توسط م  که باشد ، هبگیرم ، هر چدر نظر سوی دیگر ، اگر مفهوم هر چیزی را 
  به تفکر آوردن  از را ا هر چه باشد ، هیچ چیز م آنچه که وجود دارد در مورد مطلقا  واجب به نیابت بیاید ، و اینکه ،  شکلب

 بطور عام   چیزی را بعنوان شرط موجودیت  میکه براستی ممکن است مجبور شویحالهمان لذا در   .د کننمی نعم شوجود عدم
م یبعبارت دیگر ، هرگز نمیتوان  .م یبه تفکر بیاور باشد چیزی خاص را که در ذات خود واجب   میقادر نیستاما ، م یواجب بدان

از چنین وجودی   میهرگز نمیتوان بعالوه مگر با فرض نمودن یک وجود واجب ،   میانکفاء به شروط وجود داشتن را کامل کن
 . م یکن  شروع

 درم  هیچ چیز خاصی را یباشم ، اما قادر نیبه تفکر بیاور  شرط چیزهای موجود منزلهب  که چیزی را واجب م یباشاگر مجبور 
خواهد پیدا   تناقض وااّل  ندارند ؛  ربط  به خود چیزها  احتمالکه وجوب و  د میشوبدون تردید نتیجه این  م ، یواجب بدان شذات
  subjective آنها را ، اما ، میتوان اصول غیرعینی . د نباش  objective د عینیننتیجتا  ، هیچیک از این دو اصل نمیتوان. د ش

ند باشیم ، ایکی میخواهد که ما بدنبال چیزی واجب بعنوان شرط همه چیزهایی که بصورت موجود داده شده .  استدالل دانست 
را برای ؛  دیگری امید بستن به این اکمال  باشدپیشاتجربی کامل  شکلبه توضیحی برسیم که ب مگر یم شوتوقف نمیعنی ، هیچ جا 

آن  فراتر برایاشتقاق  خود را از زحمت با اینکارو  ه دانست  تجریبی را نامشروط یچیز کهمیکند  منعمیکند ، یعنی ،  منعهمیشه 
و تنها  ،  regulative  تنسیقیو   heuristic یکتشافا اصول صرفا   عنوان، ب میتوانند دو اصل ایناین دید ،  با . معاف نماییم 

طبیعت فلسفه بورزیم که گویا  موردیکی مقرر میکند که ما میباید در  . در کنار هم باشند  بخوبیمربوط به عالقه قالبی استدالل ، 
دادن وحدت   قصدصرفا  به   اما ،  -است  وجود داشتهیک زمینه اولیه واجب برای همه چیزهایی که به وجود داشتن تعلق دارند 

هیچ ابدا  دیگری به ما اخطار میدهد که .   تخیلیایی غزمینه یک تعقیب دائمی چنین فکری ، بمنزله  با،  یشخو به دانش منظم
مطلق را ، بلکه همواره راه را برای  ییم ، یعنی ، وجوببحساب نیاور  اییغیک زمینه  منزلهبرا چیزهای موجود  برایتعینی 
اما اگر هر آنچه که در چیزها .  بدانیم دیگر  یمشروط با چیزبالاستثناء تر باز نگهداریم ، و بدین ترتیب هر تعینی را فرااشتقاق 

د تجریبا  داده شود  نمیتواند مطلقا  اجازه بدهچیزی که  رهپس   الزاما  توسط ما مشروط بحساب بیاید ، ستمیبای  فهمیده میشود
    . د دانسته شوواجب 

برای رسیدن به بیشترین وحدت ممکن میان مظاهر خدمت کند ،  یبنابراین ، چون مطلقا  واجب تنها قرار است که بعنوان اصل
علل تجریبی وحدت  را  تمامیبه این دلیل که  قاعده دوم همواره به ما فرمان میدهد که خود   -و چون  بعنوان زمینه نهایی آنها ؛ 

 .واجب را خارج از دنیا بدانیم  میباید مطلقا   پس  یم ،دست بیابهرگز نمیتوانیم درون دنیا به این وحدت   -مشتق بدانیم 

 بعنوان  در مورد مادهقضاوت افراد عادی از  لیکنقالب در طبیعت را محتمل میدانند ،   کلکه فالسفه دوران باستان  همزمان 
مورد   آنرا در ذات خویش  نکه ماده را بطور نسبی ، زیرالیه مظاهر بدانند ،آبجای   اما اگر ،. و واجب پیروی میکنند  جذری
ندارد که  دچون هیچ چیز وجو.  ناپدید میگردید  تماما  وجودش ، آنگاه فکر وجوب مطلق  منظراز ه بودند ، و قرار داد توجه

؛  وجوب د نمایدر تفکر خنثی  ، برعکس همواره میتواند آنرا ، بدون تناقض  د ؛کن لزماستدالل را به پذیرش چنین وجودی م
در .  باشد بوده  تنسیقیاصل  نوعی ناشی ازاین باور بنابراین میبایست .  در تفکر یافت شود  تنها وجوبی است که میباید  مطلق

تجریبی اعالی  وحدت مظاهر را   1اصل  ( که متفقا  مفهوم ماده را میسازند ) و غیر قابل نفوذ بودن   واقع حجم دار بودن
ماده که  برایهر تعینی  چوننهایتا  ، .  د را دار تنسیقیت یک اصل ل، خص بودنمشروط ناتجریبا   بدلیلو این اصل ،  د ؛ میسازن

 ستکه میبای  است ( تصرف)  تأثیریک ،  را د ، از جمله غیر قابل نفوذ بودنتشکیل میده  آنچه را که در مظاهر واقعی است
  اشتقاقیوحدت  کل  برای  بعنوان اصلی وجود واجب یک ماده  با فکر پس  ،  باشدمشتق  همواره بذات لذاو  علت خود را داشته

و میتوانند  واجبند ،  ط مشروبطور ، که مشتق هستند ، همگی بدون استثناء  تنها  اشی حقیقچون خصایل )  . همخوانی ندارد
ایی وحدت غه زمینه اگر چنین نبود ،  میتوانستیم ب( .  که همراه آنها کل وجود ماده میتواند حذف شود   -د کنار گذاشته شون

که ماده ، و بطور عام هر  گیریمبنابراین نتیجه می. ه است گردید دوم ممنوع تنسیقیکه توسط اصل   -تجریبی برسیم  بروش
بیشترین وحدت   اصل  فقط  حتی وقتیکه دومی ،  استخوان ناهم  چیزی که به دنیا تعلق دارد ، با فکر یک وجود جذری واجب

جودشان از وو ما را در اشتقاق مظاهر دنیا و   آن وجود یا اصل میباید خارج از دنیا قرار داده شود ،.  محسوب شود  تجریبی
برای   مثل اینکه هیچ وجود واجبی نبوده ،  در حالیکه هنوز آزاد هم هستیم رست، د اطمینان تماممظاهر دیگر آزاد بگذارد ، با 

  .  ه استدوبپیش فرض   اییغزمینه  منزلهب  مثل اینکه چنین وجودیآن اشتقاق ، درست   اکمال جهت  تالش بی وقفه

که  برای استدالل ،   تنسیقیمگر  یک اصل   وجود اعلی  چیزی نیست  ideal،  کمال   میآیدهمانطور که از این مالحظات  بر 
بر .  نشأت گرفته باشد   همه جانبه کفایت با و واجب یما را هدایت میکند به نگاه کردن به هر اتصالی در دنیا مثل اینکه از علت

اتصال ؛  آن توضیح برای، و در تطابق با قوانین جامع ، واجب را  منظموحدت یک  استوار کنیم قاعده میتوانیم روی آن کمال 
کنیم ، که توسط  اجتنابتدلیس متخطی همزمان نمیتوانیم از .  نیست  ذات بی برای یک وجود داشتن واجب تصدیق  کمالاین اما 

در اینجا همانطور   .است  شدهتجسم مبه نیابت آمده ، و این وحدت   constitutive  تأسیسی صورتب  formal آن این اصل قالبی
همه اشکال  اولیه   و شرط شاءشعور حسی است ، اما چون منبرای   2 یمکان تنها اصل.  دیم کرپیش میرویم که در مورد مکان 

مشعری که بطور  منزلهوجود دارد ، ب مستقال  ، که  میآیدبحساب ، که خود تنها تحدیدات هستند ، چیزی مطلقا  واجب  میباشد
لی برای توظیف تجریبی طبیعت را نمیتوان بعنوان اص منظم، چون وحدت  ترتیببهمان   . پیشاتجربی در ذاتش داده شده است

                                                           
1
 [Prinzipium .    Kant's  more  usual  term  is    Prinzip   . ] 

2
 [Prinzipium . ] 
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کامال  طبیعی است که این   پیش فرض کنیم ،  بعنوان علت اعلی که یک فکر واقعیت الواقعیت را این، مگر  دانستاستدالل ما 
  لذا  -بعنوان شرط اعلی ، واجب هم هست  یشبه نیابت بیاید ، که ، در خصوصیت خو واقعی یفکر دوم  میباید بمنزله مشعر

،  بروز میدهد  خود را هنگامی ه گرفتاینکه چنین جایگزینی انجام .   constitutive  تأسیسی به   regulative  تنسیقی یتبدیل اصل
  چون آنگاه . ذات خویش بدانیم  مستقل و درواجب است ، چیزی ( بالشرط ) به دنیا مطلقا   که  این وجود اعلی را ، که نسبت

در استدالل ما پیدا شود ،   قرار استتنها  وجوب  مفهوم .  که منظور از وجوب آن چیست  نخواهیم بودقادر به فهم این دیگر 
                    .د گردجسم تم  وجود داشتن  بصورت شرط مادیبعنوان شرط قالبی تفکر ؛  نمیتواند 

 

 

SECTION   VI. 

The  Impossibility  of  The  Physico-Theological  Proof   
 

 .6بخش  
 مادی -الهی محال بودن برهان  

   

د ، نرا که نیاز است تأمین کنه آنچ  دنقادر تجربه از هیچ وجود داشتنی بطور عام   نه  و مفهوم چیزها بطور عام  نه   ، اگر پس
 یبرهان آن پایههست که ،  شان نظمو  ساختارو   دنیای حاضر ، ی، تجربه از چیزها مشخص ای یم  آیا  تجربهببینتنها میماند که 

ی را پیشنهاد برهانچنین   . یا خیرد  کناز یک وجود اعلی کمک  تضمین شده یقناعبرای رسیدن به اکه بتواند ما را تأمین کند  را
نتیجه گرفت که هیچ  ستاگر این تالش هم به نتیجه نرسد ، میبای. نامیده شود   physico-theological  مادی - میکنیم که الهی

 .ممکن باشد  بحت توسط استدالل حزری نمیتواند در تناظر با فکر متخطی ما یقانع کننده ای برای وجود داشتن وجود برهان

.  یم داشته باشاین تفحص  رایب راو قاطع  ساده یپاسخانتظار  است که میتوانیم روشن،  هبا توجه به آنچه که تاکنون گفته شد
است بنا شده بر این واقعیت  دقیقا   طبیعت خاص دومی  یک تجربه میتواند برای یک فکر کفایت داشته باشد ؟ هرگز چون چگونه 

 گیجچنان   جهتو مکفی از هر  واجب  یک وجود جذری  فکر متخطی  .د گرد معادلبا آن که هیچ تجربه ای هرگز نمیتواند 
د ، فرو میبردر حیرت که ما را  است ، بودن دومیهمواره مشروط  با توجه به  کننده عظیم ، چنان مافوق هر چیز تجریبی ،

ما که به این دلیل  دیگر و بخشی  ن مفهومی بیابیم ،یالزم را برای اقناع چن وادم که هرگز نمیتوانیم در تجربه  دلیله این بخشی ب
هیچ قانونی از هیچ ترکیب   -دنبال نامشروط میگردیم  عبثبه و  ،  دهپیش برمشروط  همواره در فضایجستجوی خویش را 

   .آن نمیدهد  ردگیریو سرنخی برای   امشروطینچنین  ازی مثالتجریبی به ما 

که پس از  پایینترو مانند اعضای  از زنجیره ، خواهد شد قرار داشته باشد ، عضوی   ه شروطسلسلدر این   وجود اعلی خوداگر 
اگر ، از  . ه است آمد اش تبعبخود این وجود هم عالیتر طلب میکند که  تفحصی بیشتر را برای یک زمینه باز آن قرار دارند ، 

که جدا از زنجیره  علل طبیعی  و بصورت یک وجود خالصا  ذکائی بفهمیم ،   ، ردهجدا کآن سلسله سوی دیگر ، بخواهیم آنرا از 
ر از تأثیرات به علل گذابر   چون همه قوانین حاکم  د ؟ پیدا کنمیتواند به آن دست  ارتباطی کدام پل بااستدالل وجود دارد ، آنگاه 

و در نتیجه منحصرا  به مشعرات دنیای  تجربه ممکن ،  آنهمچیز  تنها به یک هستند عطوفم ، همه ترکیب و توسیع دانش ما ، 
      .داشته باشند بالکل هیچ معنایی و جدا از آنها نمیتوانند   حسی ،

و تقسیم پذیری   نامتناهی گستره ، و زیبایی ،  در  هدفمندیتنوع ، نظم ،  چنان صحنه ای غیرقابل اندازه گیری ازبه ما این دنیا 
 از شگفتی  مقدارآن د ،  با کن  کسبمیتواند از آن  ادراک ضعیف ما   که  ین دانشیاکه حتی با  ارائه میکند ،   یشنامحدود اجزا

را  وضوحیتفکرات ما خود هرگونه   ، را شسنجش قدرت، هر عددی را  توانشی بیانکه هر  یم ، مواجه میشوعظیم  بی اندازه
شاعرانه تر سخن   در باره اش و تنها  ،  دفرو میرو خاموش یبهت درخود  همه اینهاباره در  قضاوت ما و ، از دست داده 

به  از خودهیچ چیز  .  انحاللو  نشاء ادر   سلسله ای از علل و تأثیرات میبینیم ، از نیات و غایات ،  تناسقی جاهمه   . میگوید
، که  یشخو علت منزلهبه چیزی دیگر ب د میکنبلکه همواره اشاره   یابیم ،میوجود  صاحب ی نیامده است که ما آنرا در آنیتوضع

و  بعالوه در ورطه پوچی بیافتد ، مگر اینکه ،  ستکل عالم در نتیجه میبای.  د کند به تکرار همان تفحص میقیما را م دبنوبه خو
  مکفی ، جهتو در خود  از هر   جذری چیزی  -آن فرض کنیم  حفظچیزی را برای   مافوق این سلسله نامتناهی از احتماالت ،

در نظر این علت اعلی  برای  میبایدچه مقداری را  . تداوم آنرا هم  تضمین میکند   نشأت عالم بودن برای علت ضمنو چیزیکه 
ش که چطور مقدار از این هم کمتر میدانیم   نیستیم ، مطلعکل محتوای دنیا  ازما    چیز در دنیا است ؟ همه مافوقکه   -یم بگیر

چشم   اما چون نمیتوانیم ، در رابطه با علیت ، از یک وجود اعلی و نهایی  .تخمین بزنیم  را در قیاس با همه چیزهای ممکن
که مافوق هر چیز ممکن دیگر  م قائل شوی را  perfection درجه ای از هذب  شرایچه چیزی مانع ما میشود که ب  1بپوشیم ، 

ن آبه نیابت آوردن  شکلبدین با   -مجرد   یمفهوم  الغر طرح  هر چند تنها از راه  -یم انجام بدهیم قادراین را براحتی   د ؟ شو
این مفهوم در توافق است با خواست استدالل   .، در جوهری واحد  کرده است جمع درا در خو کل هذب ممکن که برای خودمان 

در تناقض قرار با آن    انهاطعق  هرگزو هیچ تجربه ای   از تناقض با خویش ،بری است   ؛  در اصول  امساک  ما برای

                                                           
1
 [ein  äussertes  und  oberstes  Wesen  . ] 
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  یرهنمود  توسط ند ، ککه به گسترش توظیف استدالل در درون تجربه کمک می  استتی لچنان خصدارای   ، نیزو  نمیگیرد ؛ 
   . د میده  مندیهدفو   نظم  که برای کشف

نوع  با استدالل عادی   است قدیمی ترین ، روشنترین ، و موافق ترین  .است که با احترام یاد شود آن الیق همواره  برهاناین 
توانی جدید از  دائما  وجود خویش را از آن مشتق نموده  و   که خود بهمان شکلبه مطالعه طبیعت روح تازه میدمد ، دقیقا  .  بشر 

 را و دانش ما از طبیعتد ،  نشان میدهکشف کنند ، ند ستنتوان خود ، جاییکه مشاهدات مارا  اهدافغایات و . آن منبع میگیرد 
ی ، بر روی آن فکری یعنمیگذارد ،  متقابل این دانش سپس بر علت خویش اثر .  اندگسترمیخاص  یوحدت هادیمفهوم  بکمک
 یعتقادآن باور قدرت ا  کهبطوری  قوت میبخشدرا [ طبیعت برای  ] خالقباور به یک   و بدین ترتیب  ، هدایت میکرد بسویشکه 

 .  میآوردبدست   را غیرقابل مقاومت

 مساعدت بااستدالل . بلکه بینهایت عبث است که بهر شکلی برای تضعیف اعتبار این حجت تالش شود  عذاب آوربنابراین نه تنها 
 طرحم یهاتردید  توسطآنطور ، نمیتواند  است چنان با قدرتهم اماتجریبی ،  گرچه، که ،  فزایندههمیشه  مدرکی توسط این دائم
 خوابیک از همچون   ، بیدار نشود  یخولیاییلما العمل عکس سرگشتگی تماماز  آنا   که  وب شود ،منک غلقمو  محیل حزر   شده
به   ، از مشروط شاندیگر تا باالترین  به قله ای با صعود از قله  -طبیعت و عظمت عالم بر عجایب  نظریک با  تنها ، 

 [ .هر وجود مشروط برای ]   نامشروط  و  اعلی  تا خالق  شروطش ،

بازهم  لیکن  ه و گسترش دهیم ،توصیآنرا  بایستبلکه می  ، شتهاین نهج ندا بودن و سودمند به عقالنی یهیچ اعتراض اما گرچه
خاص یا  لطف  متکی برهیچی  که اجماعبه و   ، یقین بدیهی به،  با رغبتحجت  سبک از، این ی که ادعاهای برنمیتوانیم 

د ، اگر که لحن داشته باشر ضرنیت خیر  رایبنمیتواند   .یم زنصحت بمهر ،  مساعده میدهد  نمیباشددیگر  جاهایپشتیبانی از 
د بیایتردیدهای ما  پایین  فرو نشاندن برای   مکفی یمالیمتر و متواضعانه تر باور خواستهای حددر   جزمی  سفسطه گر خودستا

 داشتن خود مستقال  وجود قادر نیستهرگز  مادی  -الهی  برهان که   م عقیده داربنابراین  . تسلیم بالشرط  برای فرماننه  اما، 
تنها  .تکیه کند برای جبران کاستی هایش  علم الوجودیبر حجت  همواره ستبلکه میبای  یک وجود اعلی را استوار سازد ،

(   اصوال  ممکن باشدحزری در صورتیکه یک برهان ) دومی لذا و   خدمت میکند ؛ علم الوجودیمقدمه برای حجت یک   همچون
 1.  نیستاز آن  یخالصقادر به هرگز استدالل انسانی   که  ی استبرهانحاوی تنها زمینه ممکن برای 

همه جا در دنیا عالئم روشن نظمی را در تطابق با یک هدف   ( 1)  : مادی  بصورت زیر هستند  -الهی   برهان در نکات اصلی
غیرقابل توضیح  در محتوا متنوع  و در  شکلیدر عالمی که ب  و این  ،  که با درایتی عظیم  شکل گرفته اند ؛میبینیم  معین

احتمالی به آنها تعلق میگیرد ؛   شکلو تنها ب است ،  بیگانهاین نظم هدفمند برای چیزهای دنیا کامال    ( 2) . وسعت نامحدود است 
برای رسیدن به یک هدف غایی   مختلف ، وسائطی از عظیم ند خود ،  توسط اینچنین ادغامستیعنی که ، چیزهای مختلف نمیتوان

فکرهای  بر حسب توسط یک اصل عقالنی نظم دهنده  برای این هدفخود که اگر با یکدیگر همکاری کرده باشند معین ، 
، که میبایست علت ( یا بیشتر از یکی ) وجود دارد   و عاقل واال یبنابراین ، علت  ( 3) .  انتخاب و طراحی نشده بودندزیربنایی 

  ذکاء  بشکلبلکه   ، تولید مثل از راه میکند ،  عملکه کورکورانه   لحاظبصورت یک طبیعت توانا از هر  دنیا باشد نه صرفا  
intelligence  ،بعنوان   نتیجه گرفت  ل بین اجزاء دنیاقابروابط متوحدت این علت را میتوان از وحدت   ( 4) . آزادی  از روی

کفایت دارد  اشصحت  بررسیبرای  که مشاهدات ما جاییتا   به یقیناستنتاج شده  -که هنرمندانه نظم یافته است  یاعضاء ساختار
    . ، در تطابق با اصول قیاس  probabilityاحتماالت  علم  و ورای این حدود با   ،

بین بعضی  تشابهدر رابطه با نتیجه گیریش از  خیلی سخت مورد انتقاد قرار بدهیم  را استدالل طبیعی  اینجا نیاز نداریم
      نه  و آنرا وادار میکنیم که  ،ده ورزی خشونتبا طبیعت وقتیکه ما   محصوالت طبیعی و آنچه که هنر انسانی ما تولید میکند

ساختمان ها ،  با طبیعی  این محصوالت خاص  تشابه خواستبا   -ت کند کاهداف ما حر جهتبلکه در  یشبر طبق اهداف خو
 بانیآنچه که  شابهمطبیعت علیتی  بنیاددر   میگوید را که شاینجا نتیجه گیری در نداریم هم و احتیاج.  کشتی ها ، ساعت ها 

  داخلیامکان بنابراین   و اراده ؛  و اینکه  ی ، یک ادراکیعن، مورد سؤال قرار بدهیم محصوالت مصنوعی است وجود دارد 
 لیکندیگر ،  یهنراز  (د ساز، ممکن می را خود استدالل ،چیزی که همه هنر ، و حتی ، شاید همان )  2یک طبیعت خودکار 

میباید  حالاما بهر. شکلی از استدالل که شاید یک انتقاد متخطی جستجوگر را تاب نیاورد   - مشتق شده است،  یفوق انسان
که تنها از   ی، نمیتوانیم اینجا مطمئن تر از قیاس با آن تولیدات هدفمندقرار باشد علتی را مشخص کنیم اصوال  بپذیریم که ، اگر 

 که علیتی رها کردن در محق باشد استدالل هرگز نمیتواند  .ند پیش برویم معلوم هستآنها علت و نحوه عمل بطور کامل برای ما 
        .  نیستنداثبات  ابلقو  ،  شتهندا هیچ دانشیاز آنها که   توضیح ، روشن نا زمینه های بخاطرمیشناسد  

قالب کفایت  برای صرفا  برای اثبات احتمالمیتواند طبیعت  این بزرگی  در اب هماهنگ سودمندیاین شیوه احتجاج ، هدفمندی و  با
قادر   مستقال  خود که چیزها در دنیا   یمدهنشان  ستمیبای برای اثبات دومی.   جوهر در دنیا برایماده ، یعنی ، نه  برایکند ، نه 

 اما برای. ند ودعقل اعلی نب محصول  اگر که در جوهر خویش ، دنمیشدن به چنین نظم و سازگاری ، در تطابق با قوانین جامع ،
 لذا. ند میشوتا آنهاییکه از قیاس با هنر انسانی مشتق   یمهستمتفاوت دیگری از برهان  کامال  ج زمینه های محتا موضوعاین  اثبات
تطبیق قابلیت  یک معمار برای دنیا است که کارش همواره خیلی زیاد توسط  کند چیزی که این احتجاج میتواند ثابت نهایت، 

                                                           
1
 [vorbeigehen  . ] 

2
 [freiwirkenden  . ] 
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برای اما ، این بکلی   .است  اش  ideaفکر   ، نه خالقی برای دنیا که  همه چیز تابع میشودمصالحی که با آن کار میکند مختل 
برای اثبات احتمال .   جهتفی از هر مکناکافی است ، یعنی ، اثبات یک وجود ازلی   داریم ددر مقابل خوما ی که بزرگهدف 

 .پرهیزیم باز آن  کوشیدیم اینجا در  به یک حجت متخطی متوسل شویم ، و این دقیقا  همان چیزی است کهخود ماده ، میباید 

کامال  احتمالی  یحجتبعنوان  میتواند دنیاتمام  در جاهمه در قابل مشاهده که نظم و هدفمندی  استین ا نتیجه گیریبنابراین ، 
ما را قادر کند به  ستاما مفهوم این علت میبای  .ن بحث کنیم آتناسب با در د ، و اینکه میتوانیم برای وجود داشتن علتی ه شودانست
قدرت  کل دارد  یشخو ملکدر تکه   یک وجود باشد میتواند چیزی غیر از مفهوم ن لذا، و  اشتن چیزی کامال  معین درباره دانس

        -چون مسندات .   است شایسته جهتفی از هر مککه برای یک وجود  را هذبی کل ،  بطور خالصه ، را ، عقل ، و غیره
و به ما  بالکل هیچ مفهوم معینی را نمیدهند ،   -در قدرت و فضیلت "  غیرقابل سنجش " ، " اعجاب انگیز " ،   " بسیار عظیم " 

در باره دنیا ، با خود  تعمق، که ناظر ، در هستند از مقدار مشعر آنها فقط منابهای نسبی .  نمیگویند که آن چیز در ذاتش چیست 
 مقایسهناظر را در  چه یم  بنمایان و ظرفیت فهم خویش مقایسه میکند ، و همگی عبارات مدیحه سرایی هستند چه مشعر را بزرگ

دیگر هیچ مفهوم معینی وجود ندارد مگر آنکه کل هذب را در   ، استیک چیز ( هذب ) مقدار  منظور ما تیوق  .کوچک  آنبا 
 .  استمعین  بطور کامل    واقعیت allness  ( omnitudo  )مطلق   تمامیت  تنها   گیرد ؛  و در آن مفهومببر 

هم از نظر )  مقدار دنیا را آنطور که خود مشاهده کرده رابطه   جسور نخواهد بود که ادعا کند قدراما هیچکس ، مطمئنم ، آن
،  ، وغیره اش،  نظم دنیا را با عقل اعلی ،  وحدت دنیا را  با وحدانیت خالق با قادر مطلق بودن  ( وسعت و هم از نظر محتوا 

  . پایه دین شود  که به نوبه خود  دباش یپایه الهیاتنمیتواند   مادی  بنابراین -اثبات الهی .   میداند

مادی  به آن  -نهایتا  این همان چیزی است که در اثبات الهی .  تجریبی  بالکل ناممکن است  در مسیر  رفتن بسوی تمامیت مطلق
 اند ؟  همعمول گشت پهن  این درهبر دن پل زبرای   تمهیدات کدام پس ،   .مبادرت شده است 

 . اما نه بیشتر   ،د هدایت کنخالق دنیا   عظمت ، عقل ، قدرت  و غیره   تحسین تا میتواند ما را مادی  براستی  -احتجاج الهی 
که ، در قدم های اولیه احتجاج ،   احتمال برمیگردیم  بهو   ، کرده را رها، سپس ما احتجاج از زمینه های تجریبی برهان  تا  نتیج

میرویم مفاهیم متخطی ،  فقط، سپس ، بکمک  یشخو بنای قیاسبا این احتمال بعنوان تنها م  .از نظم و هدفمندی دنیا نتیجه گرفتیم 
مفهوم  سویب میرویم  از مفهوم  وجوب مطلق اولین علت[   ین مرحلهآخردر ] وجود داشتن یک وجود مطلقا  واجب ، و  سمتب

در ش ، تعهدمادی ، با شکست در  -لذا اثبات الهی .   تمامآن وجود واجب ، یعنی ، به مفهوم  واقعیت تعّین  کامال  معین یا قابل
 ،  میباشددر لباس مبدل   علم الوجودیبه اثبات تکوینی ؛  و چون دومی تنها یک اثبات  میبرد ناگهان پناه   مواجهه با این معضل

و ادعا   هبا استدالل بحت را منکر شد رابطههرگونه  آغازگرچه  در   -ه است رسیداستدالل بحت  بکمک صرفا   به هدف خود
  .از تجربه   کننده متقاعد مدارک پایهبر  خویش بر استوار کردن نتایج کرده بود 

شکل متخطی برهان ندارند ،  به  ناه کردنگبرای آنطور تحقیر آمیز   هیچ پایه ای لذاد  معتقدنمادی  -آنهایی که به احتجاج الهی 
  ساختگیمحصول  همچوناز باال آن برهان را ستایی  با خودند ،  و جلوه دهدانشجویان روشن بین طبیعت   بمانندخود را که 

قدری پیشروی   پس ازند که ، میدیدنهج خود را مورد دقت قرار بدهند ،   ند میخواستچون اگر .  ند نگربحزری مبهم  هایزیرکی
از مشعری که خود را برای یافتن دور   درست به همان اندازه  همیشه همچون را بر روی زمین محکم طبیعت و تجربه ، و خود

به  نجا امید میبندند آدر  و  ناگهان این زمین را ترک کرده ، و میروند به قلمرو ممکنات صرف ،  کند ،می هویدا شاناستدالل 
. کرده است  از خود محروممشعری که همه تفحصات تجریبی آنها را   -شوند   ترتا به مشعر نزدیک  ideas فکرها   بالهای
آن مفهوم   -مفهوم خود را آنگاه ، زمین محکم پیدا کردند ،  خودتصور  بهیکه آنها ، هنگاماز این جهش عظیم ،  پس بجایش

را   ideal  آن کمال سپس و  .قت ه خلدایرکل  گسترش میدهند به  -میدانند چطور ناند ، خود  دست یافتهآن  به حالمتعینی که ، 
بسیار بدون  اماند ،  تفسیر میکنبا ارجاع به تجربه   تماما  محصول استدالل بحت است ،[ ، و  در بر دارد  این دلیل آوری  ] ، که 

  آنها به این  دانش یا فرضیه  کهاین قبول   ردبر   نددارهمه اینها اصرار و در   مشعرش ؛ ی بسیار دون مقام بنحوو   کفایت ،
     . نددست یافته ا  تجربه ازاز راهی بسیار متفاوت 

         بر  تکوینی ،  و تکوینی برهانبر   یک وجود اعلی و جذری  متکی است  وجود داشتن برای  مادی -الهی   برهانلذا 
از  علم الوجودی برهانبنابراین   استدالل حزری باز نیست ،راهی برای   این سه ،  دیگر هیچ غیر ازو چون ، .   علم الوجودی

ر ه مافوق  ن اندازهایتا   که یافت  برای یک قضیه  را هیچ اثباتیبتوان  اگر که ممکن ،  براستی  برهانمفاهیم بحت میشود تنها 
 . باشد مورد ستایش قرار گرفته  توظیف تجریبی ادراک
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SECTION   VII. 

Critique  of  all  Theology  based  upon  Speculative  Principles  of  Reason   
 

 .7بخش  
 نقد هر گونه الهیات مبتنی بر اصول حزری استدالل

   

یا بر    ( theologia  rationalis )بر استدالل بحت  تنها یا مبتنی است  دانش از وجود جذری را میفهمم ، این اگر از الهیات
    منحصرا  توسط مفاهیم متخطی         ، میآورداستدالل بحت به تفکر  از راهرا  یا  یشمشعر خواولی  . ( revelata )مکاشفه  

که در آنصورت  ، (   ens  originarium  الجذر جذر ،   realissimum  ت الواقعیت،  واقعی ens  entium  وجود الوجود) 
   بصورتمفهومی از وجود جذری    -(  از طبیعت ضمیر ما ) از طبیعت  وام گرفته مفهومی از راهیا   ،د دار ت متخطی ناماالهی

یک الهیات متخطی را میپذیرند  فقطآنهاییکه .  ت طبیعی خوانده شود االهی ستمیبای لذاو    - supreme  intelligence  ذکاء اعلی
میکند که ما  صدیقاولی ت.  theists  نخداباوراقبول دارند   نیزطبیعی را  یآنهاییکه الهیات  ؛ deists  انگرایخدانامیده میشوند  

عقیده دارد که مفهوم ما از آن تنها متخطی است ،  لیکن، بشناسیم استدالل  بکمکتنها  وجود داشتن یک وجود جذری را  قادریم
دومی میگوید که  استدالل .   نمودآنرا معین  یتردقیقهمه واقعیت است ، اما نمیتوان بشکل  مالکیعنی ، مفهوم از وجودی که 

 وجودی که ، از راه ادراک و آزادی ، در صورت، یعنی ، بمعین کند قادر است مشعر خود را دقیقتر از راه قیاس با طبیعت 
توسط  وجوب  چه)  این وجود را صرفا  بعنوان علت دنیا  گرالذا خدا.   استه چیزهای دیگر کلیایی غزمینه  یش حاوی خو درون
    . دنیا  خالقآنرا بعنوان  خداباور ،  میآوردبه نیابت ( مشخص نیست  ؟  کدامیکاز راه آزادی ،  و چه   شطبیعت

بدون اینکه ) از یک تجربه عام استنتاج خاص از عام شود ، یا میگوید که وجود داشتن وجود جذری  در ادامهالهیات متخطی ، 
  نام  cosmo - theology  الهیات تکوینی لذا، و ( بهیچ شکل دقیقی طبیعت دنیایی را که این تجربه به آن تعلق دارد روشن کند 

هیچ تجربه ای  از داشتن چنین وجودی را توسط مفاهیم صرف بداند ، بدون کمک وجود میتواندعقیده دارد که یا  د ؛ گیرمی
  .  onto - theology  ذاتالهیات   یده میشودبالاستثناء ، و در نتیجه نام

الهیات طبیعی خصایل و وجود داشتن  یک خالق برای دنیا را از ساختار ، نظم و وحدت ، به نمایش در آمده در دنیا استنتاج 
از این دنیا الهیات .  را دو علیت را با قواعدشان به رسمیت بشناسیم ، یعنی ، طبیعت و آزادی  دنیایی که در آن میباید  -میکند 

نامیده در حالت اول   . تماما  طبیعی یا تماما  اخالقی یا   یو هذب نظم برای  طبیعی صعود میکند به یک ذکاء اعلی ، بمنزله اصل
  moral  theology  .aدر حالت دوم  الهیات اخالقی   physico-theology    مادی  -الهی   الهیاتمیشود 

 خاستگاه ، بمنزله ریشه که کورکورانه عمل میکند را جاویدیک طبیعت  نه صرفا   مفهوم خدا با عادت کرده ایم که  از آنجاییکه
همه چیز است ؛  و چون تنها در این معنا است که آن  خالق  که توسط ادراک و آزادیرا اعلی  یبلکه وجود ، بفهمیمهمه چیزها 

و   ، دهمنکر ش  deist گرا برای خدارا  ی به خدا عتقاد، هر نوع ا سختگیرانهبیان با د ، میتوانیم ، جذابیت دارمفهوم برای ما 
 که فقط  شود اما ، چون هیچکس نباید متهم به انکار چیزی .  قائل شویمبرایش یک وجود جذری یا علت اعلی را  تصدیقتنها 

دارد ،  به یک خدا  عتقاد ا گرا که بگوییم  خدا  و بیشتر عادالنه است ناگوارکمتر بنابراین  برای تصدیقش خطر نمیکند ، 
های ممکن همه این  خاستگاهکه  حقیقحال میرویم بسوی این ت . (  summa  intelligentiaذکاء    کل)   زنده یخدای به   باورخدا

   . تالشهای استدالل کدام ها هستند 

  ، دانش عملیتعریف کرد [  what  isاست   چه ]  میتوان دانش دربارهرا   theoritical این تحقیق ، دانش نظری مقاصد رایب
practical   مناب را[  چه میباید باشد what  ought to be  ] .  ی است کهآن  توظیف نظری استدالل این تعریف ،  طبقبر   

دانسته   بطور پیشاتجربی  اش توسطکه آنیعملی توظیف و  ، [  is  است ]یک چیزی  که  میمیدانبطور پیشاتجربی  اش توسط
  [ is  است ]که چیزی  باشد قطعی ، ی برای سؤال جایبدون ، اگر  حال . اتفاق بیافتد   [ ought  toمیباید   ] که چه چیزی میشود
، آنگاه نوعی شرط معین برای  باشدمشروط  فقطبودن همزمان  قطعیاتفاق بیافتد ، اما این  [  ought to   دمیبای] چیزی  یا اینکه

با  ) استشده ه دانست  مسلم شرط آن در مورد اول   . دباشیا پیش فرضی احتمالی و اختیاری   ، دهبوآن میتواند مطلقا  واجب 
که   وجود دارند عملی یقوانین چون حال . ( per  hypothesinبا افتراض   )ض مفرو؛ در مورد دوم  ( per  thesinقطعیت  

وجود داشتن هر وجودی را بعنوان شرط  الزاما  که اگر اینها  نتیجه گرفتمیبایست پس   مطلقا  واجبند ، یعنی ، قوانین اخالقی ،
 مشروط ،  و به این دلیل کافی که د ؛ شو محسوب م مسلّ   ستخود پیش فرض کنند ، این وجود داشتن میبای لزام آورامکان قدرت ا

زمانی در .   استکه مطلقا  واجب  دته میشودانس چنینپیشاتجربی  د ، خود بطورگردی منجر معیناین شرط به از آن استنتاج که 
 همانطور عالوه ، ب بلکه پیش فرض میکنند ،  را  وجود اعلی یک  وجود داشتن تنهانه   که قوانین اخالقی  نشان خواهیم دادآینده 

 

a      پیش فرض   برای دنیا  را  یک حاکم اعلی  که وجود داشتن چون این حاوی قوانین اخالقی است ،  : االخالق الهی  نه علم
                1 .بر قوانین اخالقی   تکیه دارد  کهاعتقادی   -، اعتقادی است به وجود داشتن یک وجود اعلی  اماالهیات اخالقی ، . میکند 

    [   a نویس زیر پایان] 

                                                           
1
 [welche  sich  auf  sittliche  Gesetze  gründet       substituted  in  B  for     welche  auf  sittliche  Gesetze  gegründet  ist   . ] 
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تنها از  براستی ، ، هر چند ،  ما را توجیه میکنند از طرف آن شمردنمسلم   واجب هستند ، دیگر مطلقا  که خود  در رابطه ای 
   . یم را کنار میگذاروه احتجاج شیدر حال حاضر ، اما ،  این .  عملی  یدیدگاه

همواره  داده میشود ،  به ما ، مشروط ، که در تجربهسر و کار داریم ( آنچه که میباید باشد  انه ب) آنچه که هست  اجاییکه صرفا  ب
بلکه تنها بمنزله   بنابراین ، بعنوان مطلقا  واجب دانسته نمیشود ،د ، آن میشوشرط آنچه که .  میآید به تفکر نیز محتملچیز  عنوانب

 سویاز که  ،  یترجیح است پیش فرضی  پیشاتجربی و بطور  مستقال  ؛   needful مورد نیاز  چیزی نسبتا  واجب یا بهتر بگوییم
 قرار باشداگر در عرصه دانش نظری ،   بنابراین ،.  د گردض میوفرم  استدالل بکمک برای شناخت مشروط  ندر تالشماما 
یک  عنوانب اشدن فرض کرشناخته شود ، این تنها میتواند از مفاهیم  پیشاتجربی باشد ، و نه هرگز با  یوجوب مطلق چیز که

   . داده شده است در تجربه  که  وجود داشتنی در رابطه با  علت

یا آن مفاهیمی از یک مشعر ،  که در   ، یبه مشعر  مربوط شودکه اگر   speculativeحزری   خواهد شد  دانش  دانش نظری
باز شناخته شود ، که   knowledge  of  nature  تا از  دانش طبیعت  نامیده شده است چنین .  دحاصل شود ننمیتواهیچ تجربه ای 

 . توانند در تجربه ای ممکن داده شوند ب که دمورد توجه قرار میده را یا مسندات آن مشعراتی آن مشعراتیتنها 

  استنتاج را  علتیک  تأثیر ، [ یک ]  بعنوان[  دیده شده(  ] محتمل تجریبی )  میافتد، از چیزی که اتفاق  اش بکمکاصلی که 
هر تجربه حاوی شرط   اصل  یک بعنوان  کهایناز چون ، اگر   . نه از دانش حزری  و  از دانش طبیعت ، است میکنیم ، اصلی

آنگاه کمترین  کنار بگذاریم ،   را  از محتمل بطور عام اش تصدیقبرای   ، و همه تالش تجریبی پوشیدهچشم  است یممکن
  دیگر یچیز  به  داریم خویش در مقابل  که  از آنچه  بایدمیبه ما نشان دهد چگونه بتواند توجیهی برای هیچ حکم ترکیبی که 

   واقعیتهر معنایی که   در این توظیف صرفا  حزری.  م  وجود ندارد عبور کنی(  نامیده میشود اشکه علت )  کامال  متفاوت
  . شده است  سلب  هم از مفهوم یک علت بلکه   ،  نه تنها از مفهوم  محتمل بدهد بالفعل را شدنقابل فهم اجازه  شا عینی

در   نه استدالل هستیم ،  توظیفرا استنتاج میکنیم ،  در حال  شانوجود داشتن علت  داریم  وجود داشتن چیزها در دنیا اگر از 
و معطوف است به   دانش بصورت محتمل تجریبی عمل میکند ،  چون نوع اول .  speculationبلکه در حزر    دانش طبیعت ،

   اینکه جوهر.   شان  states، یعنی ، وضعیت های   میافتدآنچه که اتفاق  تنها   بلکه  ،( جوهرها ) یک علت ، نه خود چیزها 
حتی اگر تنها درباره  بعالوه ، .  د شوته دانسا  حزری خالص یه شکلبمیبایست ش محتمل است خوی خود در وجود داشتن( ماده ) 

 را از این علتی یم میخواهو   ، مییابندو تغییر  بوده متصل یکدیگرب بدان صورتقالب دنیا صحبت میکنیم ، طریقی که چیزها 
چون  مشعری که در حال  ا  حزری ، خالصقضاوتی خواهد شد در استدالل اینهم دوباره   نتیجه بگیریم ،  بکلی جدا از دنیا

اعتبار ، اصل علیت ،  که تنها در عرصه تجربه  آنگاه اگر چنین کنیم.  هستیم  مشعری از یک تجربه ممکن نیست  اشاستنتاج 
منحرف  یشبالکل از هدف اصلی خو  بی معنا است ، براستی این عرصه هیچ کاربردی ندارد ، که حتی ،  از خارجو   ، هداشت

 . د خواهد ش

و بر اساس دقیقا    ندبی ثمر همگی صرفا  حزری کلیه اشکالدر  اما من میگویم که همه تالشها برای بکارگیری استدالل در الهیات
،  در نتیجه.  د راه نمیبرن  یالهیاتهیچ به  بالکل  در مطالعه طبیعت اشتوظیف  اصول  ، و اینکهپوچ و باطل   همان طبیعتشان

استدالل تنها همه  اصول ترکیبی .  هدایت از آن خواهانیا   بر قوانین اخالقی باشد است که مبتنی یتنها الهیات ممکن استدالل آن
  طیخاو برای کسب دانش از یک وجود اعلی میباید آنها را بطور   را میدهند ؛  immanent  یروند یاجازه توظیف

transcendent   اعتبار تجریبی علیت باقانون   اگر قرار باشد که.  ندارد  مناسبتادراک ما بهیچوجه  شکه برای ،  گرفتبکار  
در آنصورت ، مانند همه مظاهر ، باشد ، و داشته به وجود جذری هدایت کند ، دومی میبایست به سلسله مشعرات تجربه تعلق 

، مجاز  شانتأثیرات با علل  تجربه ، توسط قانون دینامیکی رابطه حدود ش وراء جه اگر اما حتی  .د میگردمشروط  خود دوباره
مفهوم یک وجود اعلی بدور است ، زیرا   بسیار از تأمین بدست خواهیم آورد ؟  کاراین باشمرده شود ، چه نوع مفهومی را 

اگر .   داریمنیاز  اینچنینی برای علتی  سند هیهتکه برای آنطور نمیدهد ،   را ربه هرگز به ما بیشترین همه تأثیرات ممکنتج
    عالیترین هذب و وجوب جذری[ وجودی که ] از   یک فکر صرف بکمک  جبران این فقدان قاطعیت در مفهوم خود ، خواهان

بعنوان حقی برای استحکام یک اثبات غیرقابل  آنرا ؛  نمیتوانهبه شود یک لطف  مانندمیتواند  در واقعاین   ،هستیم [ را دارد ] 
اگر وجود ) دیگر  براهینشاید بتواند به   الهی ، که حزر را با بدیهه ادغام میکند ، -اثبات مادیدر نتیجه . د نموبحث مطالبه 
و برای دادن   آماده کردن ادراک برای دانش الهیاتی خدمت میکند ، جهتاما به تنهایی ، فقط   بدهد ؛ یبیشتروزن ( داشته باشند 

     .بطور مستقل   کار نه برای کامل نمودن   ، جهتی طبیعی به آن در این کشش

ی که هایمتخطی تنها اجازه پاسخهای متخطی میدهند ، یعنی ، پاسخ سؤاالتد به این نتیجه گیری که میکننهمه اینها آشکارا اشاره 
ترکیبی  بوضوح   مورد بحث موضوعاما .  بدون کمترین آلودگی تجریبی و ند ، ابر مفاهیمی که پیشاتجربی تماما   هستندمتکی 
با که میباید در تناظر   یوجود  وجود داشتن تا د ، یعنی ، بگستراندانش ما را ورای همه مرزهای تجربه  قصد داردکه   است ،
اما همانطور که قبال  ثابت کردیم ، دانش ترکیبی  . تجربه ای ندارد  در هیچ  موازیفکری که  صرف ما باشد ،   idea فکریک 

 یروندممکن را بیان کند  امکان دارد ؛  و کلیه اصول بنابراین دارای اعتبار  تجربهیک پیشاتجربی تنها تا جاییکه شروط قالبی 
یک  برپایی لذا همه تالشها برای .  مظاهر  باب، در  میباشند هستند ، یعنی ، تنها قابل کاربرد در مورد مشعرات دانش تجریبی

  .  ند بی ثمر  متخطی ، ینهج توسط  ا  حزری ،صرفاستدالل  از راه   الهیات

د ،  بجای اینکه دهبمورد سؤال قرار کسی ترجیح میدهد که همه آن براهینی را که در بخش تحلیلی داده شده اند اما حتی اگر 
این تکیه کرده است  دست بردارد ، بازهم نمیتواند بر آنها بخود اجازه دهد که از اعتقاد به مفید بودن حججی که اینقدر طوالنی 
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 ، معتقد است داخلیاشراق  کدامکه چگونه ، و توسط   د که میباید الاقل یک پاسخ قانع کننده بدهدبگذارسخ پابی مرا  درخواست
اصالح  جهتبراهین جدید ، یا تالشها   .بر بالهای افکار صرف   همه تجربه های ممکن صعود کند ، مافوق طورکه میتواند این

 براهیندر این عرصه ، براستی جای زیادی برای انتخاب وجود ندارد ، زیرا همه   .شوند  کنار گذاشتهمیخواهم که ها را  قدیمی
 دلیلو بنابراین هیچ  ؛  علم الوجودی برهان، یعنی ، به  برهانبرمیگردانند به همان ما را در نهایت بدون استثناء  صرفا  حزری

در هیچ تالشی از   کشف مغالطه برای اما ، .  ندارم  1 یحسمافوق قهرمانان جزمی استدالل  پربار واقعی برای ترس از نبوغ 
خنثی کردن ادعاهایش را ؛  و این را میتوانم براستی بدون اینکه خود را شخصی  از اینراه، و  دست برنخواهم داشت  این نوع

به شکل جزمی  زمانی  آنهاییکهبرای بختی بهتر در  هرگز در زدودن امید راههاییاما با چنین   .چندان جنگجو بدانم انجام دهم 
آنها ، از حیث خواست متواضعانه محدود میکنم ، که دراین خود را به  در نتیجهد ؛  و گردیاقناع عادت کردند  موفق نخواهم 

  ،  پاسخی قانع کننده به این تنهامتکی هستند و بر طبیعت ادراک انسان و همه منابع دیگر دانش ما  بودهچیزهایی که جامع 
شته تماما  پیشاتجربی دا  شروعی  یشگسترش دانش خو مقرر در وظیفه  که  از کجا این توانایی را آورده ایم:  سش بدهند پر

در آن هیچ وسیله ای برای استوار  نتیجتا  ، و  هیچ تجربه ای برایمان ممکن نیست دیگر که در آن ببریم به قلمروی  را، و آن داشته
که ادراک توانسته باشد به یک  هم بهر طریقی . کردن واقعیت عینی هیچیک از مفاهیمی که خود اختراع کرده ایم  وجود ندارد 

زیرا دانش در  قابل کشف نیست ؛  شتحلیلی ، در درون روشهرگز ، توسط هیچ  اشوجود داشتن مشعر بازهم    مفهوم برسد ،
[ صرف ] ورای تفکر  ،  میشود فرضمسلم   یشدر ذات خودقیقا  بر این واقعیت که مشعر   باره وجود داشتن مشعر مبتنی است

حرکت   3وجودهای مافوق طبیعی  و   کشف مشعرات جدیدسوی به  بتوان که  ممکن استنا بکلی  توسط مفاهیم ،  فقط    2. آن 
     . مظاهر را میدهد   که در همه حاالت فقط ،  است ثمر بیبه تجربه توسل ؛  و  کرد

با ، یعنی ،  بسیار فاصله داردن تعهد عظیمی یچن ی باتراز هم، از  یشاما علیرغم اینکه استدالل ، در توظیف صرفا  حزری خو
تواند از منابع بکه  تصحیح  هر دانشی از این وجود  برای  دارد عظیم ای فایده بازهم اثبات وجود داشتن یک وجود اعلی ،  

ه قرار توجمورد از آن توانند مشعرات قابل فهم می ی کهمرصددن آن با خودش و با هر نمو بدون تناقضدر   ، دیگر مشتق شود
  .تحدیدات تجریبی   ی بامتزاجا رو از ه  و در آزاد کردن آن از هرچیز ناسازگار با مفهوم  یک وجود جذری  4ند ، بگیر

است ، و بعنوان  یشتوظیف سلبی خو در  ،  دارای اهمیت فوق العادهالهیات متخطی هایش  علیرغم همه ناتوانیهنوز بنابراین ، 
اجازه هیچ   ، ا  فکرهای بحت که ، ذات هبمیپردازد که دومی صرفا  یحالی برای استدالل ما خدمت میکند ،  در دائمضابطی 
پیش فرض کردن یک وجود   عملی ، ر پایه هایدیگر ، شاید ب یارتباطچون اگر ، در .  د نرا که متخطی نباشد نمیده یمعیار

ورای هر سؤالی استوار کرده بود ، آنگاه اهمیت فوق العاده  باالترین ذکاء بعنوان  را یش، اعتبار خو جهتاعلی و مکفی از هر 
 اشآزاد کردن  جهتبعنوان مفهوم یک وجود اعلی و واجب ،    معین شود ، بدقت اشکه این مفهوم در وجه متخطی  پیدا میکرد

و   ، باشدواقعیت اعلی   اعتقاد بهاز  ،  خارجتعلق داشته (  آن در معنای وسیع انسانی شبه) مظهر صرف  بهاز هرچیزیکه ، 
چنین   . anthropomorphic  انسانی شبه،  یا   deisticنه  گرایا،  خدا atheisticی  الحادهمزمان رد همه اظهارات مخالف ، 

همان زمینه هایی که ما را برای نشان دادن ناتوانی استدالل  زیرابودن بدور است ،  سخت، براستی ، از  ای نقادانه برخورد
ه اظهارات مخالف هم کفایت کلی یاعتباربی میبایست برای اثبات   کردند تواناانسانی برای اعتقاد به وجود داشتن چنین وجودی 

که هیچ وجود   دانش را مشتق کنیماین یم ، توسط یک توظیف خالصا  حزری استدالل ، ستچون از چه منبعی میتوان.  داشته باشند 
ما   ، شان با احتجاج از عواقب  که ،ندارد را صفاتی آن یا هیچیک از  ،  شتهایی همه چیزها  وجود نداغاعالیی بعنوان زمینه 

  ادعا  گراها انسان شبهآنطور که  )   یا  ، میآوریمبه نیابت برای خود با واقعیت های دینامیکی یک وجود متفکر  در تناظر
تجربه برای ما شناخته  از راهذکاء هایی که   بر آن  نهایتا  احساس که  باشد محدودیت هاییآن همه  مشمول ستمیبای( ند میکن

    .میشوند تحمیل میکند 

باقی میماند ، اما بازهم  صرف   idealیک کمال   که برای توظیف صرفا  حزری استدالل  وجود اعلیهمان حال بنابراین ، در 
واقعیت توسط استدالل حزری صرف ،   .و بر قله مینشاند  بدون نقص ،  مفهومی که کل دانش بشری را کامل کرده است کمالی 
یک الهیات اخالقی وجود داشته باشد که بتواند این نقص  ستمیبایلذا ، اگر  .  هن اما رد هم، براستی نمیتواند اثبات شود  اشعینی 
تعیین مفهوم این وجود اعلی و در آزمون مداوم  برایالهیات متخطی ، که قبال  تنها مریب بود ، خود را   آنگاهکند ،  جبرانرا 

غیرقابل جایگزین  ،  دکشیده میشوناسازگاری با فکرهای خود  به مکررا  و   افتادهاستدالل ، که اینقدر توسط احساس به ضاللت 
 جاودانگی، ( دنیا   روح بصورت  و نه ) وجوب ، نامتناهی بودن ، وحدت ، وجود داشتن خارج دنیا   .  نشان خواهد داد

، که هر الهیاتی آنها  شانمفاهیم  بحت  خاطرآزاد از شروط مکان ، و به این  شکلبودن بهمه جا بصورت آزاد از شروط زمان ، 
  .ند گرفته شوتنها از الهیات متخطی ست قرار ا  را آنطور غیرقابل چشم پوشی مییابد ،

  

                                                           
1
 [sinnenfreien  . ] 

2
 [ausser  dem  Gedanken . ] 

3
 [überschwenglicher  . ] 

4
 [mit  sich  selbst  und  jeder  intelligibilen  Absicht  . ] 
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Appendix  To  The  Transcendental  Dialectic 

 

 برای تجادل متخطی یمهضم

 

 

 

The  Regulative  Employment  Of  The  Ideas  Of  Pure  Reason 

 

 بحت استدالل افکار  تنسیقی توظیف

 
    

  تأکید نمیکند ، یعنی ،  یمه ادر تحلیل متخطی ثابت کرد پیشترآنچه را که   صرفا   صل همه کوششهای تجادلی استدالل بحت ماح
به ما این درس  بلکه  و بی پایه ؛ گمراه کننده اندورای عرصه تجربه ممکن دارند را ما  بردنکه ادعای  هاییکه همه نتیجه گیری

افکار متخطی همانقدر  برایش و اینکه برای تخطی از این حدود ،  دارد که استدالل انسانی گرایشی طبیعی  ، دهددیگر را هم می
 انطباقکه در حالیکه مقوالت راه به حقیقت میبرند ، یعنی ، به   با این تفاوت ، لیکن  -طبیعی هستند که مقوالت برای ادارک 
 اشو اثر مخرب   ، بودهغیرقابل مقاومت  اما،  صرف است یکه گرچه توهم  ند ،د میکنتولیمفاهیم ما با مشعر ، افکار چیزی را 

 . انتقاد  اشد باحتی   دکررا بندرت میتوان خنثی 

  - خویش صحیح، توظیف با ، و سازگار  برای باشد میبایست مقتضی  ی ما داردوارا در طبیعت ق یشخو مبنایهر چیزی که 
بنابراین ، حق داریم  . را کشف کنیم  قوااین  درست جهت از اینراهو  حراست کردهنوعی اسائه ادراک  در مقابلبتوانیم  تنهااگر 

چند ،  خود را دارند ، هر  درونیو لذا   ، اصیلمورد استفاده  مفید ،   transcendental  ideas فرض کنیم که افکار متخطی 
  transcendent طی خا، و بعنوان مفاهیم چیزهای واقعی گرفته میشوند ، آنگاه در تنفیذ خود  شدههنگامیکه معنای آنها بد فهمیده 

  که میتواند خاطی یا  است ، از آنبلکه تنها استفاده   چون نه خود فکر ،.  د شون گمراه کنندهو دقیقا  بهمان دلیل میتوانند  شده
در   آیا  ،  بر حسب اینکه( آن بکار گرفته شود  ونو یا در  کل تجربه ممکن برود  یا بیرون محدوده  یعنی ،) شود    درونی

صرفا  بسمت استفاده از ادراک بطور   دداده میشو سوقاینکه یا   باشد بکار میرود ، با آن در تناظرمورد مشعری که میبایست 
به نقصی در  را بایدهمه خطاهای تدلیس  . با آنها سر و کار پیدا میکند  بطور اتفاقیادراک عام ،  در رابطه با آن مشعراتی که 

   .یا استدالل  و نه هرگز به ادراک  1،  نسبت دادقضاوت 

و تنها از طریق ادراک است که توظیف تجریبی   استدالل هرگز در ارتباط بیواسطه با مشعر قرار ندارد ، بلکه تنها با ادراک ؛  
، و آن وحدتی را  دادهنظم آنها به نمیسازد بلکه تنها را ( مشعرات  ) بنابراین ، مفاهیم.   میآوردبدست را  یشخو[  صخا] 

کسب تمامیت در  بقصد، یعنی ، ند داشته باشند قادر  بکار گرفته شوند یشمیبخشد که تنها اگر در وسیعترین تنفیذ ممکن خو
  ،چنین زنجیره هایی از شروط  بکمکشکه  بلکه تنها با آن اتصالی  ادراک کاری با این تمامیت ندارد ،  .  گوناگونزنجیره های 

درست  . را دارد ش ا واقعیادراک و تنفیذ   یشبنابراین ، استدالل بعنوان تنها مشعر خو  .ند به وجود میرسدر تطابق با مفاهیم ، 
افکار  توسط  را   مفاهیم تشعب  استداللهمانطور هم   ، میکندمتحد  مفاهیم توسط را  شعراتمدر  تشعب  بهمان شکل که ادراک

ideas  ، اهتمامشان منحصرا     اّل وا   که  د ، وضع میکن بعنوان هدف فعالیتهای ادراک   نوعی وحدت جمعی را  متحد کرده
 .  استوحدت توزیعی  متوجه 

هنگامیکه به آن شکل نادرست دیده . هرگز اجازه هیچگونه توظیف تأسیسی را نمیدهند  که افکار متخطی  م یگویم این اساسبر 
از سوی  . صرفا  مفاهیم تجادلی   ، ستنده شبه عقالنیفقط   بعضی از مشعرات ، برای شوند ، و لذا بعنوان تأمین کننده مفاهیم

 درقواعدش   هکلی که مسیرهای  یسمت هدفه ند ، یعنی ، هدایت ادراک بدار واجب ناگزیر، و براستی  ممتازتوظیفی  آنهادیگر ، 
که مفاهیم ادراک در   ی ،تصوراین نقطه براستی یک فکر صرف است ،  کانونی   .نقطه تقاطعشان  که بهچنانمیرسند ،  بهم آن

بزرگترین  بخشیدن  جهتدر   حالبا این قرار دارد ، نشأت نمیگیرند ؛   از حیطه تجربه ممکن بیرون تماما  واقع از آن ، چون 
که این   پیدا میشود  در نتیجه این توهم . به این مفاهیم خدمت میکند  [ ممکن ] همراه با بزرگترین وسعت [ ممکن ]  وحدت
که اشیاء منعکس ایندرست مانند   -دارند  تجریبی ممکن دانش  خارج از عرصه   واقعی  یمشعر  2منشاء خویش را در  مسیرها

اگر که  است واجب ناگزیر( ما را بفریبد  گذاشتکه اما نباید )   با اینحال این توهم.  شده در یک آیینه در پشت آن تصور میشوند 
رتیب بزرگترین و بدین ت  ، ردههدایت ک( تجربه ممکن   جمعحاصل بعنوان بخشی از  )معین بخواهیم ادراک را ورای هر تجربه 

 بخواهیم کهاگر   است واجب ناگزیر  توهم دخیل  در مورد تصویر آیینه ،  ، همانطور که ، تضمین کنیم شبرای را وسعت ممکن
  .ببینیم   قرار دارندنیز آنهایی را که در فاصله ای دور پشت سر ما   ند ،هست، عالوه بر اشیائی که در مقابل ما 

                                                           
1
 [Urteilskraft  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Mellin ,    geflossen      for    ausgeschlossen  . ] 
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با این  برخوردآنچه که در  خواهیم دیددانشهایی را که توسط ادراک برایمان حاصل شده اند در نظر بگیریم ،  کل گسترهاگر 
،  تالش میکند آن برای حصولتجویز  و   رااش    systematisation انتظام است که  اینممیزه استدالل میباشد ،  اختصاصا  دانش 
د ، میکناین وحدت استدالل  همواره یک فکر را پیش فرض  . واحد  یاصل ق باتطابدر  شبه نمایش گذاشتن اتصال اجزای  یعنی ،
بوده  و حاوی شروطی است که بطور   اجزاء محدودکه مقدم بر دانش  یکل  -دانش  ازکل یک قالب برای  درخصوصیعنی ، 

را در  تام وحدت یک با این حساب ن فکر آ.  با بخش های دیگر معین میکنند  را و رابطه اش  پیشاتجربی برای هر بخش جایگاه
محتمل ، بلکه یک  باشد تنها اندماجیاین دانش قرار نیست دیگر آن  بکمککه   ند ،کمی فرض مسلمادراک  بکمکدانش حاصله 

برای بلکه فقط   مشعر ، برای است نباید بگوییم که این فکر مفهومی.  د گردکه بر طبق قوانین واجب متصل می  systemنظام  
این مفاهیم استدالل از طبیعت مشتق .  قاعده خدمت میکند یک  بشکلبرای ادراک این وحدت که  زیرا  چنین مفاهیمی ، تاموحدت 

 مکفی شانو دانش خود را اگر برای   قرار داده ، قاستنطانشده اند ؛  بر عکس ، ما طبیعت را در تطابق با این افکار مورد 
اما . ، خاک خالص ، آب خالص ، هوای خالص ، وغیره ، قرار نیست یافت شوند  اماذعان ع هب  . میآوریمبحساب باشند ناقص ن

تا   (در استدالل دارند منحصرا  باشد ، منشاء خویش را  شانکه منظور خلوص کامل تا جاییهرچند ، ) داریم نیاز  شانبه مفاهیم 
فعل و انفعاالت   بنابراین برای توضیح.  مظاهر دارند تعیین کنیم  تولیدیک از این علل طبیعی در  بتوانیم سهمی را که هر

و مواد قابل   ، به امالح(  وزن صرفیعنی ) به خاک تقلیل یافته اند  ، همه انواع ماده  دستگاهیک  فکر اساسر باجسام   شیمیایی
تأثیرات خود   دو عامل اول  شانکمکا ب ،  ه میتوان گفتک،  ییماشینها) حاملین  منزلهب و به آب و هوا   ،( یعنی نیرو ) اشتعال  

 طبقه بندیاستدالل در  سلطه، تا حدی متفاوتند ؛  اما  در واقع، د استفاده میشونبیان که معموال   شکلهای( . د میکنند تولیرا 
   .  دیده میشوددانشمندان طبیعت با اینحال براحتی 

برای آنگاه ن و داده شده باشد ، یقیو اگر جامع از پیش در ذات خویش   از جامع ،  محدد  است برای قوه  استننتاج  اگر  استدالل
مبرهن   فادهاین را است.  معین میگردد واجب نحوب توسط آنمحدد ، و است نیاز  1فرایند استنتاج تنها به قضاوت  نجاما

apodeictic  ریب اما اگر جامع تنها بشکل مُ   .استدالل مینامم از problematic  شده ، و صرفا  یک فکر باشد ، محدد  پذیرفته
نمونه خاص ، که همگی یقین هستند ، از چندین   .هنوز یک معضل   این نتیجه را داده  یقین است ، اما جامعیت قاعده ای که

اگر معلوم شود که همه نمونه های   .یا خیر   از آنها تبعیت میکنند آیا  که منظر قاعده مورد بررسی دقیق قرار میگیرند ، تا ببینین
   همه روی  دوباره  و از این  ، میکنیمبحث  اشجامعیت روی   آنگاه  ند ،هستقاعده  عتاب که میتوان از آنها نام برد  یخاص

 . استدالل خواهم نامید   hypotheticalاینرا توظیف افتراضی    .نیستند  داده شده شانآنهاییکه خود روینمونه های خاص ، حتی 

نیست ، یعنی ،   constitutive  تأسیسی  ، صحیح با بیانمفاهیم مریب ،  مقامدر مبتنی بر افکار   توظیف افتراضی استدالل ،
که  دانست یقاعده جامع آن صحت کننده باتثتوان آنرا اب،  هم چنان خصوصیتی نیست که ، با دقیقترین قضاوت هاآندارای 

اصل  از بالفعل تبعیت  در عین که ،  یم باشآگاه   عواقب ممکنآن چون چگونه میتوانیم از همه  .  یمکرد تخاذابعنوان فرضیه 
 حدهدف یگانه آن ، تا  است ؛   regulative  تنسیقی  فقطتوظیف افتراضی استدالل   را اثبات میکنند ؟ اش جامعیت   متخذه ،

 .به جامعیت   قاعده  تقرب از این راه و  ما ،  تفصیلیدرون بدنه دانش  است ممکن ، آوردن وحدت

و این وحدت   دانش ادراک را دارد ،  unity systematic  منظموحدت   بعنوان هدف خویشبنابراین توظیف افتراضی استدالل ، 
در ذات داده شده  تاتوقع ، ورد ماست  ی، اما فقط وحدت( فکر صرف یک  در مقام)  منظموحدت   .است  اشصحت قواعد  الکم

خاص  هایشکلو   2ش تشعباصل برای ادراک در  یک در کشف  این وحدت به ما .  یک معضل فقط بحساب نیاید ، بلکهخویش 
    3.  دکنمی تر منسجمآنرا   از این راهو  ، ده رسانکمک  ، به مواردی که داده شده نیستند  آن توجه  با جلب ،  شتوظیف

دانش ادراک ، آنطور که توسط  تشعب برای منظمن است که وحدت ای  تنها نتیجه ای که حق داریم از این مالحظات بگیریم اما
 ادراک مواردی کهآن در  ،   ideas افکار توسط  است به ادراک کمکنقش آن  .  منطقی ی استد ، اصلگرداستدالل تجویز می

  ادراک ،  و متنوع تشعببه قواعد م تحت اصلی واحد و همزمان دادن وحدت یا نظام  ،  نیست قواعد انشاءقادر به  بتنهاییخود 
میشناسد ، در  چنینکه ساختار مشعرات یا طبیعت ادراک که آنها را  گفت باید .  ممکن بهر طریق  سجامتضمین ان از این راه و 
بدون   ، کرد مسلم فرضو اینکه میتوان تا حدی این وحدت را بطور پیشاتجربی  ،  منظموحدت  به است مصمش مخوی ذات
در همه اشکال   دانش ادراک  بگوییمکه  هستیمدر موقعیتی  با این حساببه هیچیک از عالئق خاص استدالل ، و اینکه  رجاعا

که از آنها همه اشکال   استمشترک  یاصولو تابع  ،  بودهاستدالل  مورد نیازدارای وحدت  ( بشمول دانش تجریبی )  ممکنش
و   د تصدیق یک اصل متخطی استدالل ،میشوکه   -استنتاج از عام به خاص شوند میتوانند ش ، علیرغم  تنوعشان ، گوناگون

    .هم   objectively عینی بطور بلکه   اسلوب ، بصورت، نه تنها بطور غیرعینی  و منطقی ،  منظمواجب نمودن وحدت 

ند ،  ق هستوافدر تن انواع مختلف وحدت که با مفاهیم ادراک میادر  . دهیم بمیتوانیم با مثالی از توظیف استدالل نشان این را 
اشکال مختلف مظاهر یک جوهر واحد  در   4. نامیده میشود   power قدرت  که  ، استجوهر  یک علیتدر مورد   همیکی 
  که رد فرض ک  های مختلفقدرتبه همان تعداد  که در آغاز میباید   نمایش میگذارند ، را به چنان تنوعات عظیمی نخستنگاه 

 ، تخیل ، حافظه ، عقل ، قدرت   خودآگاهی، احساس ،   داریم  ،  در ضمیر انسان بطور مثال . ند وجود دارتأثیرات مختلف 

                                                           
1
 [Urteilskraft  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Valentiner ,    mannigfaltigen      for    Mannigfaltigen  . ] 

3
 [zusammenhängend  . ] 

4
 [Kraft  . ] 
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تقلیل  ممکن  حدتا   ما این تنوع ظاهری را  که میخواهد  وجود داردمنطقی  یحکمت حال . آرزو  و غیره  را لذت ،  تبعیض ،
آگاهی نمیتواند خودکه آیا  تخیل در ادغام با   میباید تحقیق کنیم.   شان پنهان تماثلمقایسه آنها با یکدیگر و کشف  از راهدهیم ، 

بگوید قدرتی گرچه منطق قادر نیست که .  سان با ادراک و استدالل  باشد یکهمان حافظه ، عقل ، قدرت تبعیض ، و شاید حتی 
اصل منطقی استدالل از ما .  قدرتها  تشعب  منظم ارائهدر  دخیل  معضلی است  فکر چنین قدرتیاما بنیادی بواقع وجود دارد ، 

مظاهر این و آن قدرت با هم یکی هستند ،  بیشتر معلوم شود که میخواهد که چنین وحدتی را هرچه کاملتر کنیم ؛  و هر چقدر
واحد باشند ، که میتواند ، در قیاس با قدرتهای  یکه آنها فقط تظاهرات مختلف قدرت  همانقدر هم  احتمال بیشتری وجود دارد

  .برای قدرتهای دیگر  شکل بهمین .  خاص تر ، قدرت بنیادی نامیده شود 

 شاننزدیکتر کردن از اینراهو   آنها ، همخوانیکشف  رایب بنیادی میبایست به نوبه خود با یکدیگر مقایسه شوند ، نسبتا  قدرتهای 
ما نمیگوییم که چنین قدرتی  .  استا  افتراضی بحتاما این وحدت استدالل   . بنیادی مطلقا   است ی واحد ، که قدرتیجذربه 
برای   نوعی اصول بخاطر استقرار  استدالل در جستجویش باشیم ، یعنی ، بخاطر، بلکه میبایست  یافت شودما  الزا ستمیبای

 از این طریق  یشبه دانش خو منظم بخشیدن وحدت برای  حد امکانتا میبایست  . ی که تجربه به ما عرضه میکند تشعبقواعد م
   . یم بکوش

میبینیم که این فکر قدرت بنیادی تنها بعنوان معضلی برای استفاده افتراضی از استدالل   اما در عبور به توظیف متخطی ادراک ،
فرض مسلم قدرتهای مختلف یک جوهر را  منظمبدانشکل که وحدت  ، بلکه ادعای داشتن واقعیت عینی دارد ،  نمیشود طرحم
 و،  تنوعاین قوای م همخوانیبرای نشان دادن  یشتالهیچ چون بدون  . بیانی برای یک اصل مبرهن استدالل میشود ه ، و دکر
، هنوز پیش فرض میکنیم که چنین وحدتی بواقع وجود دارد ، و نه  جهتدر این ها شکوشهمه  ناکامی، حتی پس از  االتر از آنب

ماده بطور عام ، با  مورد شبیه، در آنها که  هم در مواردی حتی بلکه، وحدت جوهر  خاطرشده ، ب طرحممورد  مانند،  فقط
 منظماستدالل وحدت  یموارد چنین همهدر  . ند ختلفبهمان اندازه ملیکن ،  تا حدی متجانس هرچندم که ، مواجه میشویقوایی 

   اینکه  و  ند ، قرار دار  تحت قوانین عام تری  قوانین طبیعی خاص  که پایهبر این  پیش فرض میکند ،  قوای مختلف را 
 . خود طبیعت  بلکه یکی از قوانین  ، است اقتصادی برای استدالل ینه تنها نیاز  در اصول صرفه جویی 

وحدت قواعد را تجویز  اش استدالل بکمک  اصل منطقی وجود داشته باشد کهیک میتواند  گونهکه چ فهمیدشود می بسختیبراستی 
ا  واجب  که  شودبطور پیشاتجربی فرض  ی منظمآن چنین وحدت  توسطمتخطی را نیز پیش فرض کنیم که  یکند ، مگر اینکه اصل
قوای نشان داده شده  تشعببا چه حقی ، در توظیف منطقی خویش ، از ما میخواهد که استدالل چون   .  استدر مشعرات ذاتی 

چطور استدالل  -ممکن ، از قدرتی بنیادی مشتق کنیم  حدو این وحدت را ، تا   ، بدانیمدر لباس مبدل  یفقط وحدتدر طبیعت را 
 یمنظمد که همه قوا میتوانند نامتجانس باشند ، و اینکه چنین وحدت بگوی آزاد باشدمیتواند چنین کند ، اگر با همان حد از امکان 

فکری کامال   که کرد ، میبر ضد رسالت خود عمل  در آنصورتاستدالل  باشد ؟ ندر تطابق با طبیعت  شاید اشتقاق برای
نمیتوانیم هم بگوییم استدالل ، که مطابق اصول خود پیش میرود ، به  .  دمیداقرار  یشرا هدف خو با ساختار طبیعت همخواننا

در جستجوی این وحدت  قانون استدالل که از ما میخواهد  . رسیده است  مشاهده ساختار اتفاقی طبیعت راهدانش از این وحدت از 
واجب ، زیرا بدون آن اصال  استداللی نخواهیم داشت ، و بدون استدالل هیچ توظیف منسجمی برای ادراک ،  است ، قانونی باشیم

     مگر هیچ راهی نداریم   تجریبی یبخاطر تأمین معیار  بنابراین.  برای حقیقت تجریبی   مکفیهیچ معیار   و درغیاب این
  . بطور عینی معتبر و واجب است برای طبیعت    که  منظم یپیش فرض کردن وحدت

آگاه  بکارگیری آن از یا در واقع   اعتراف نکرده اند ، حتی برای خودشان ، در همه حالگرچه فیلسوفان به این اصل متخطی 
وجوه  زیرا  .است حاکم مخفیانه بطور چشمگیر ، ، ند قرار میدهاستفاده مورد ر اصولی که ب،  میبینیم که ،  با اینحال ندنبود
انواع گوناگون میبایست  و  را منتفی نمیکند ،  species تماثل انواع   با یکدیگر تفاوت دارند نفردی که در آنها چیزهای متشعبم

؛   قس علی هذادانسته شوند ، و اینها ، بنوبه خود ، از جنسهای باالتر ، و   genera  از معدودی از جنسها گوناگونتنها تعینات 
توانند از بکه آنها بطوری برای کلیه مفاهیم ممکن تجریبی باشیم ،  منظممیبایست در جستجوی نوعی وحدت  اینکهبطور خالصه ، 

ن توظیفی آمکاتب ، که بدون  ای برای منطقی ، قاعده است یاین اصل  -تر استنتاج از عام به خاص شوند  مفاهیم باالتر و عام
، که  رداستنتاج ک  particular به محدد   universal  چون تنها وقتی میتوان از جامع.  ت وجود نخواهد داشبرای استدالل 

   . به چیزها نسبت داده شوند  ص محدد صایشالوده خ عنوانب  ص جامعصایخ

 معروف مدرسی پیش فرض میگردد ، که حکمتآن ، توسط فالسفه در  شود طبیعت یافت در  قرار استاینکه چنین وحدتی 
این  ( .  entia  praeter  necessitatem  non esse   multiplicanda)  شوند  تشعبم جهتبییا اصول نبایست  1مبادی میگوید 
تأمین میکنند ، و تنوع بظاهر  مواد برای وحدت استدالل را دشان همان طبیعت خودقیقا  ر اساس ب  چیزها که  اعالم میکند حکمت

از آنها  ی کهصصایخ  -د منع کن  قرار دارد  یصصایک وحدت بنیادی خ اینکه در پشت این تنوع  قبول نامتناهی نباید ما را از
چنان در جستجویش بوده اند   در تمام دورانها  صرف ، یاین وحدت ، هرچند فکر . د شومکرر مشتق تعّین  از راه میتواندتنوع 

د هنگامیکه شیمیدانان موفق به کاهش امالح به دو حاصل شعظیم  یپیشرفت .  شرغیبد ، نه تشپیدا  شی، که نیاز به تعدیل آرزو
، یا تظاهری  یک تنوع استصرفا  جنس اصلی گردیدند ، اسیدها و بازها ؛  و آنها در تالشند تا نشان دهند که حتی این تفاوت نیز 

به سه ( سنگها ، و حتی فلزات  وادم) بدنبال کاهش انواع مختلف خاکها   شیمیدانان قدم بقدم . ، از یک ماده بنیادی واحد  ختلفم
یستند که در پشت همه این تنوعات تنها ناین تفکر  کنار گذاشتنآنها قادر به   از این ،اضی رناقلم بودند ، و در آخر به دو ؛  اما ، 

                                                           
1
 [Anfänge  . ] 
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که شاید تصور شود  . و امالح وجود داشته باشد  مشترک برای خاکها یشاید اصلکه ،   و باالتر از آند ، یک جنس وجود دار
که اگر   کوششی افتراضی ،،  اتخاذ میکند ممکناز زحمات   خود اجتناببرای اقتصادی که استدالل تدبیری است صرفا  این 

اما چنین نیت . د کرخواهد  بدیلت توضیح  شده محرز فرضاصل  بهاحتمال را ،  چنین بدست آمدهد ، از طریق وحدت گردموفق 
د که این وحدت پیش فرض میکن  فکر هرکسیآن زیرا بر اساس . فکر خواهد بود آن خودخواهانه ای براحتی قابل تشخیص از 

در اینجا التماس   -هرچند براستی ناتوان از تعیین حدود این وحدت   -استدالل  اینکه، و  در تطابق استاستدالل با خود طبیعت 
  .بلکه فرمان میدهد   نمیکند

چون از آن   قالب ، نمیگویم در  -داشت میوجود عظیمی تنوع  چنانه میکنند ،  عرضاگر در میان مظاهری که خود را به ما 
ترین دقیقحتی که   -موجود  فقراتبودن  تشعببلکه در محتوا ، یعنی ، در م  باشند ؛شبیه یکدیگر  بانظر مظاهر میتوانند 
  ، آنگاه( امکانی که کامال  قابل فهم است ) از راه مقایسه آنها کوچکترین تشابهی کشف کند  نمیتوانستادراکات انسانی هرگز 
  یا در واقع هیچ مفهوم جامع دیگری را ؛ یم ، تشمیدانمیبایست حتی مفهوم جنس را  ؛  پیدا نمیکرد یجایقانون منطقی جنسها هیچ 

در مورد   بنابراین اگر ، قرار باشد که اصل منطقی جنسها.  به این مفاهیم میپردازد ، وجود نمیداشت  نحصرا  مو خود ادراک  که 
.  ، این مستلزم یک اصل متخطی است ( که به ما داده شده اند  که از آن در اینجا تنها آن مشعراتی را میفهمم ) د بکار روطبیعت 

هرچند که قادر )  میشودپیش فرض ضرورتا   تجربه ممکن تشعبدر   homogeneity و در تطابق با این اصل دوم ، تجانس
هیچ تجربه ای ، ممکن  لذام تجریبی ، و هومفچ ؛  چون در غیاب  تجانس ، هی( را بطور پیشاتجربی معین کنیم اش درجه  نیستیم 

  . نخواهد بود 

به  اشاره داردکه  ه است ، یعنی ، اصل انواع  ، شد، با اصلی دیگر متوازن  مسلم فرض میکنداصل منطقی جنسها ، که تماثل را 
  diversityد که به تنوع  میگویادراک  بهو   تحت جنسی واحد ، گنجیدندر  شانقوفادر چیزها ، علیرغم   بودن و تنوع تشعبم

     در اصل اول ممکن یپروایبرای بی  ( ، یعنی ، قوه تمیز  یتبعیض  مشاهده) این اصل   .بها ندهد   identity  تماثل کمتر از 
  wit  تعقل  همربوط به قو) 

از عالقه ، نشان میدهد  عارضتمو   گانهعالقه ای دو و بدین ترتیب استدالل  میگذارد ؛ یک حد ( 1
 تشعب مورددر (  یتقاطع)   قناعت به و از سوی دیگر  جنسها ،  مورددر  (  universalityجامعیت )  extent  وسعت به یکسو 
در   خود را  این عالقه دوگانه . آنها  باره در  و در دیگری  تفکر میکند  مفاهیم خود در زیربیشتر   در یکی ادراک . انواع 

که ،  گفتتقریبا  میتوان  ند ، اآنهاییکه بخصوص بیشتر حزری  . نشان میدهد  نیز شان تفکر اشکالدانشجویان طبیعت و در تنوع 
ند ، ابخصوص بیشتر تجریبی   آنهاییکه ، از سوی دیگر ،  ند ؛هستوحدت جنس  ترصد، و همواره م شتهضدیت دا ناهمگونیبا 

در   رااش مظاهر بتوان  اینکه هرگزبرای  را  امید که تقریبا   د نهستی تشعبهای مشکلطبیعت در چنان  افتراقمدام در تالش 
  . د از بین میبرن  دنمومعین  تطابق با اصول جامع

شروع  باد که ، میگوی  - میباشدکل دانش  منظماکمال  اشمبتنی است بر یک اصل منطقی که هدف  ااین نوع دوم از تفکر آشکار
 جهت همانطور که دررا برای نظام تضمین کند ،  توسیعآن باشد ، بنحوی که  تحت میتواندکه ی تشعببه جنس ، نزول میکنیم  از

مفهومی  حیطهچون اگر توجه خود را محدود کنیم به   .وحدت نظام تضمین ، یعنی در صعود به جنس ، تالش میکنیم برای  دیگر
 توانایی فقطبیشتر از   امکان دارد ، اش[ منطقی ] که تا کجا پیشروی در تقسیم  گفتجنس را مشخص میکند ، دیگر نمیتوان که 

 . پیش رفت  یشاجزا[ ی ماد] که از مکانی که یک جسم اشغال میکند تا کجا امکان دارد که بتوان در تقسیم در این باب  قضاوت
  ؛  و چون هیچیک از این انواع فرعیانواع  در  تنوع به ، و این به نوبه خود  انواع  به تنوعدارد نتیجتا  ، هر جنسی نیاز 

که هیچیک  میکند، طلب  استدالل در هنگام کامل شدن،  ندنیست ( مفهوم مشترک صورتب وسعت)  حیطههرگز بدون یک  فرعی
است ، حاوی آنچه که برای چیزهای  یچون از آنجاییکه نوع همواره مفهوم  .د بحساب نیای  پایین ترین از انواع در ذات خویش 
یک منفرد ربط داده شود ، و مفاهیم دیگر ، یعنی  لذا نمیتواند مستقیما  به.  بطور کامل معین نیست پس ،  مختلف مشترک میباشد

را میتوان بصورت این اصل   specification این قانون مواصفه  . باشند قرار داشته ، میبایست همواره در زیر آن  فرعیانواع 
 . entium  varietates  non  temere  esse  minunendas  تنوعات موجود را نمیتوان بسهولت کاهش داد : بیان کرد 

بر یک قانون متخطی مواصفه ،  نباشد اگر که مبتنی  دخواهد شبدون معنا و کاربرد    اما براحتی دیده میشود که این قانون منطقی
اصل منطقی ،   - نیست توانند مشعرات ما باشند یکه م ییبین چیزها هاییک نامتناهی بودن بالفعل در تفاوتطالب که در واقع 

آنچه را  بلکه  -در رابطه با تقسیم ممکن ، امکانی برای چنین اظهاری نمیدهد  منطقی  حیطه نامعینی بعنوان فقط تصریح کننده 
 تحتو   ، زیرین انواع  برای  هر نوع  قابل کشفی  بازهم تحت  است جستجوکلیف تهمانا   دمیگذارادراک عهده بر  اینحالبا که 

. اگر مفاهیم پایین تر وجود نداشته باشند ، مفاهیم باالتر هم وجود نخواهند داشت چون .  تفاوتی کوچکتر برای هر تفاوتی بازهم 
تقسیم را پیش ببرد ، هرگز توسط بدیهه  عملکه هم  تا هر جا  ، لذامفاهیم میتواند دانش داشته باشد ، و  بکمکادراک تنها  اما

که تنها از راه ادراک   ، شانکاملتعّین  دانش از مظاهر در . مفاهیم پایین تر  بکمکبلکه همواره بازهم  ،  نخواهد بود صرف
که در مفهوم  ،  دیگر ماندهباقی تفاوتهای ی بسمتحرکت، و  میباشدپایان در مواصفه مفاهیم ما  یب یپیشرو، طالب  استممکن 

 .بیشتر  بازهم   جنس  مورد و در ه بودیم ، ندیده گرفت ع نو

 

                                                           
1
 [In his  Anthropologie ,  i. § 42 ,  Kant defines  wit ( ingenium ) as the faculty by which we determine the universal 
appropriate to particular ,  in contrast to the faculty of judgement ,  by which we determine the particular that accords 
with the universal . ] 
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مواصفه تجریبی .  چنین افق وسیعی را برایمان بگشاید  قادر نیستکه هرگز   ، شوداین قانون مواصفه نمیتواند از تجربه مشتق 
 ولاصیکی از که بعنوان   هدایت نشود ، مواصفه  متقدم متخطیاگر که توسط قانون  میرسد ،  تشعبدر تمیز  یبزودی به توقف
. نیست  شاناحساس قادر به افشاء  یکهوقتن به آنها حتی ظو   برای تفاوتهای بیشتر ، ی دائم میکند به جستجو ماناستدالل ، هدایت

از  تقدمم ای کشفی است که تنها تحت هدایت قاعده متفاوت هستند ،  یاز انواع(   شورگچ و خاکهای ) اینکه خاکهای جاذب 
چنین  وجودچنان غنی متنوع است که میتوان آنکه طبیعت   دپیش میرواین فرض  بر اساساستدالل   -استدالل ممکن گردید 

تفاوتها در طبیعت  فرض باتنها در واقع  .  دادقرار ادراک  ه عهدهبرا اش وظیفه جستجوی  لذا، و  کردهتفاوتی را از پیش فرض 
قوه ادراک داشته یک   قادر میگردیم که اصوال  است  ش ،تمشعرا تجانس در ابرازبه  آن بودن طوشرم همانندبعالوه درست ، 

  ادراک  ا عمالو  توظیف آن مفهوم  برایدقیقا  همان چیزی است که   دشومفهوم درک مییک آنچه که تحت  در چون تنوع . باشیم 
   . د مجال  فراهم میکن

     اجناس باالتر ؛ تحت   تشعب  homogeneity  اصل تجانس  بکمک  ( 1)  :  عرصه را برای ادراک آماده میکند  لذااستدالل 
در ، قانونی دیگر ،  منظموحدت  کامل نمودن بمنظور  ( 3)  و  پایینتر ؛   تحت انواع  متناجس    varietyبکمک اصل تنوع  ( 2) 

پیش  افزایش تدریجی در تنوع  از راه دیگر  به هر نوع  ی قانونی که میگوید ما از هر نوع  -همه مفاهیم affinity  قرابت   مورد
دوتای دیگر  بهم پیوستنآخری از  .  نامیدقالب ها   continuityاینها را میتوان  اصول  تجانس ، مواصفه ، و پیوستگی   . یم میرو

       منظمفکر اتصال   به است که پایینتر  صعود به  اجناس باالتر و نزول به انواع  فرآیندد ، زیرا که تنها از طریق پیدا میشو
idea  of  systematic  connection  the    بط ترمآنگاه به یکدیگر  تشعبچون همه تفاوتهای م.   مییابیمدست   اش کاملدر شکل

 . ر توسیع هر چه تعّین  یک  همه درجات طریقند ، زیرا همه آنها بالاستثناء از یک باالترین جنس نشأت میگیرند ، از میشو

هر مفهومی میتواند بمنزله نقطه ای .  میتوان به شکل زیر نشان داد را تجویز شده توسط این سه اصل منطقی ، ،  منظموحدت 
دانسته شود که ، بعنوان ایستگاه یک ناظر ، افق خود را دارد ، یعنی ، تنوعی از چیزها که میتواند به نیابت بیاید ، و بعبارتی ، 

افقهای باریکتر خویش را  که هر یک   ،باشد   این افق میبایست قادر به احتوای تعداد نامتناهی از نقاط  .شود  رصداز آن دیدگاه 
متشکل است منحصرا  از آفاق  افق منطقیو بوده ،   فرعی  حاوی انواعبر طبق اصل مواصفه ،   یعنی ، هر نوعی ،  دارد ؛

اما برای افق های متفاوت ، یعنی ، جنس ها ، ( .  منفردین ) ند ستره اگبی ،  نه هرگز از نقاطی که (  فرعی انواع ) کوچکتر 
به آن ،  رجوعبا میتوان وجود داشته باشد ، که   مشترک ید ، میتواند افقنمعین میگرد انشدتوسط مفهوم خو از آنها که هر یک
ترین رفیع  نیل بهتا  رفتمیتوان پیش   قرار گرفته ترباال د ؛  و از این جنسکر رصدرا مشترک ، همه آنها  یمرکز همچون از

بودن  تشعبو در زیر خود کل م ،  شدهمعین  باالترین مفهوم  مرصدکه از  همه اجناس ، و بدین ترتیب به افق جامع و حقیقی ، 
    .  فرعی  اجناس ، انواع ، و انواع  -د گردشامل میرا 

پایینتر ، و بیشترین تنوع ممکن آنها ، توسط قانون  مراصدتوسط قانون تجانس آورده میشویم ، و به همه  مرصدما به این باالترین 
نمیتوان دیگر  حیطههیچ خالئی در کل دنیای مفاهیم ممکن باقی نمانده ، و چون در خارج این  دیگر و چون بدین ترتیب. مواصفه 

  ،  non  datur  vacuum  formarum: ، این اصل پیدا میشود  شتقسیم کامل چیزی یافت ، از پیش فرض کردن این افق جامع و از
؛  فضایی خالی فیمابین ، یعنی ، با مجزاباشند ،  جدا، که از یکدیگر  اولیه وجود ندارند، اجناس متفاوت ، جذری ،  که میگوید

  : اش، بعنوان نتیجه بالفصل  میآیددر پی این اصل  . فقط تقسیمات یک باالترین جنس جامع هستند  تشعببلکه کلیه اجناس م
datur  continuum  formarum  یعنی ، اینکه کلیه تفاوتهای انواع با یکدیگر هم مرزند ، که اجازه هیچ عبوری از یکی به ،

بطور خالصه ، .  ند شومیواسطه  شانکه بین   بلکه تنها از درجات کوچکتر تفاوتها  ، نمیدهند صاحب بی سرزمیندیگری را از 
 انواع بینابینیهنوز   نزدیکترین ممکن به یکدیگر باشند ؛( استدالل  منظراز ) وجود ندارند که   فرعیانواع  یا  هیچ انواع 
 . ها خود آن است از تفاوتهای بین  هر یک از قبلی ها همیشه کوچکتر با شانند ، که تفاوت ا ممکنهمواره 

احترام  ادایو وادار میکند به   ، کرده دور  از اجناس جذری متفاوت  مفرط ماندن با تعداد اضیاز ر قانون اول بنابراین ما را
و اصرار میکند که پیش از رفتن   کرده ،ل تحمیبر این تمایل به وحدت   ی رامانعشایسته به تجانس ؛  دومی ، بنوبه خود ، 

میکند با قانون سوم این دو قانون را ادغام .  را تمیز بدهیم  شدرون فرعیابتدا انواع   ینمنفرد بهمفهومی جامع  اطالق سمتب
دیگر مشاهده کرده ، و   ما تجانس را در عبور تدریجی از یک نوع به نوع  بودنها ، تشعببیشترین م  میانحتی در اینکه  1گفتن 

 .  آمده باشند بیرون ه تن  که همه از یکمانند این یم ، میبین ختلفشاخه های م نبی  قرابتی  بدین ترتیب

پیوستگی در  قانون متخطی  ،  continuum  specierum  ( forumarum  logicarum )پیوسته انواع   حیطهقانون منطقی اما ، 
 رده ،  و ب انحرافبه تنها ادراک را  ، قانون پیشین ، که بدون آنپیش فرض میکند ، را   ( lex  continui  in  natura )  طبیعت
  بر زمینه های باشد  این قانون میبایست مبتنینتیجتا  . که شاید کامال  بر خالف طبیعت باشد   به پیش گرفتن راهی میکند  2وادار 
باعث بود ، دیرتر از نظام ها میآمد ، در حالیکه بواقع خود میبر زمینه های تجریبی مبتنی چون اگر  .  ا  متخطی و نه تجریبیبحت

 انجام برای  محرمانه ای نقشه هیچ این قوانین بخاطر تنظیم  .د گردمی  است منظم   که در دانش ما از طبیعت  آنچهپیدایش هر 
 مدرک یکه تأیید میشوند ، هنگامی ، پیشدستی های  چنین .  ، نیست یموقت یپیشنهادات شکلآنها ب طرح از راهیک تجربه ، 

این  ی ازشاهدچنین  لذاو ؛   است صحیحی رای اساساد  شده تبیین  ا  محکمی در حمایت از این دیدگاه میدهند که وحدت افتراض
 نتجهمبودن تأثیرات ، و قرابت  تشعب، م در علل بنیادی امساک ، خواهان اما روشن است که این قوانین  .دارد ی فواید نظر

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    es    for    sie  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    er    for    sie  . ] 
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     مستقیما  را  د خو  لذا این اصول توصیه های.   هستند  با طبیعت  و هم  در تطابق هم با استدالل  اجزاء طبیعت در ذاتشان
 .   یسلوبعلم اال تدابیر  منزلهب  فقطو نه  حمل میکنند ، در ذاتشان 

.  یافتدر تجربه  نمیتوان یموافقمشعر که برای آن هیچ   فکر صرف است ،یک پیوستگی قالبها اما براحتی دیده میشود که این 
. بدهند تشکیل را   quantum  discretum  منفصل یکمیتهستند ، و در نتیجه میبایست  مجزاچون اوال  ، انواع در طبیعت بالفعل 

اعضاء بینابینی  به تعداد حقیقتا  نامتناهی از  داده شده  در ردگیری قرابت آنها پیوسته میبود ، آنگاه بین هر دو نوع فتاگر پیشر
 ،  و بعالوه ، ثانیا  ، نمیتوانستیم هیچگونه استفاده معین تجریبی از این قانون بعمل بیاوریم . وجود میداشت ، که ناممکن است 

ا تا کجمیبایست  و بالکل هیچ معیاری نمیدهد که   ی درجات قرابت باشیم ،پدر  میبایدد که  گویمیبه ما  کامال  عام  طوربزیرا تنها 
  .  یم ادامه دهرا  شان ، جستجو برای  نحو، و به چه 

 دکرخواهند  اعتبار خویش را حفظآنگاه ،  شان مقتضی با توظیف تجریبی  قرار بدهیم  ترتیبیرا در  منظمن اصول وحدت ایاگر 
استدالل  .  یشدرباالترین حد اکمال خو  idea  ،1یک فکر   بصورت کدامبودن ، قرابت ، وحدت ، هر تشعبم:   در مقابل اینها

و در پی وحدت این دانش میرود در  ، پیش فرض کرده   استده و در رابطه مستقیم با تجربه بدست آمدانشی را که توسط ادراک 
وحدت تنوعش ، تحت یک اصل که ، علیرغم  ) تشعب  قرابت . ند میروممکن  هتجرب رتطابق با افکاری که بسیار فراتر از ه

، اگر در اولین تجربه ناکامل  مثال  لذا ،  .  شانمعطوف است به چیزها ، اما بازهم بیشتر به خصایل و قوای بواقع   (قرار میگیرد 
که  هآنچتا یم میگیر ردیم ، انحرافات را ببینانحرافی در آن  بعدا  یم به اینکه مدارهای سیارات را دایره بدانیم ، و اگر میرسخود 
.  ل کند بد متفاوت اتیکی از این مدار به  دایره را ، در تطابق با قانونی ثابت ، از میان همه درجات نامتناهی بینابینی ،بتواند 
 از این راهو  د به خصوصیات یک دایره ؛ نسیاراتی که دایره ای نباشند کم و بیش تقریب میکن حرکاتفرض میکنیم که یعنی ، 

حرکت هیچیک از این مسیرها  درمیدهند ،   امکاناز آنجاییکه شهاب ها ، تا جاییکه مشاهدات .  میرسیم به فکر یک بیضی 
 برای آنها یسهمفرض کردن یک مسیر   آنگاه کاری که میکنیم .  انحراف بازهم بیشتری را نشان میدهد  شانند ، مسیر نمیکن
 تمیزغیرقابل تا بینهایت ادامه یافته  شهمه مشاهدات ما از یک بیضی که قطر بزرگ و در به بیضی ،  دارد ، که شباهتاست 
در علت همه را وحدتی  از اینراهو   کشف میکنیم ، اتاین مدار ام در شکل ع را هدایت این اصول ، وحدتی بالذا ، .  است 

توسط همان اصل همه تنوعات و  میکوشیم  ، فزودها بازهم  خود  رات مسخّ به و سپس .  جاذبه  ، یعنی ،  کوکبیت اقوانین حرک
که تجربه هرگز نمیتواند  یم بدست میآورادامه اضافاتی را در باالخره ، حتی ؛  توضیح دهیم از این قواعد را  ظاهریانحرافات 
اجرام مزبور  اش امتدادکه در   هذلولی برای شهاب ها ، اتمدار صورت  کند ، یعنی ، در تطابق با قواعد قرابت ، تصدیق
  -به خورشیدی دیگر رفته ، و دورترین بخشهای عالم را به یکدیگر میدوزند  ی، از خورشید کردهترک بکلی ه ما را مومنظ

 .  میشودتماما  توسط نیرویی واحد حفظ اما عالمی که ، هرچند برای ما نامحدود ، 

همیت دارد این است که بنظر میرسد متخطی باشند ، و گرچه برایمان ااین اصول ، و تنها چیزیکه در آنها  توجه جالب یصهخص
از آنها تبعیت   asymptoticallyافکاری که استدالل مجانبا     -هدایت توظیف تجریبی استدالل هستند  جهتحاوی افکار صرف 

ا ، همچون قضایای ترکیبی پیشاتجربی ، دارای اعتبار ام  -رسیدن به آنها هرگز تر بدون ی هر چه بیشنزدیک بامیکند ، یعنی 
 منزله، ب فراوانآنها همچنین میتوانند با مزیت   .قواعد برای تجربه ممکن خدمت میکنند  صورتبوده ، و ب نامعین لیکنعینی 

د ؛  در مورد افکار ، شوعملی استنتاجی متخطی از آنها ، اما ، نمیتواند . تجربه بکار گرفته شوند  دقایق دراصول اکتشافی ، 
 . فوقا  نشان دادیم ، چنین استنتاجی هرگز امکان ندارد   همانطور که

 تأسیسیکه   بدیهه ، از اصول ریاضی ، تنسیقیصرفا  اصول بعنوان   ادراک را ، یما اصول دینامیک  متخطیدر بخش تحلیل 
مفاهیم ، که آنها به ند ، زیرا ابا اینحال این قوانین دینامیکی در رابطه با تجربه تأسیسی   .کردیم  جدادر رابطه با بدیهه ،  هستند

در  دناما اصول استدالل بحت هرگز نمیتوان .  ، محتوا میبخشند دباشبطور پیشاتجربی ممکن  نمیتواند بدون آنها هیچ تجربه ای
در تناظر با   هرگز نمیتواند  از شعور حسی   schemaی طرح  آنجاییکه هیچچون از  د ؛ نباشتأسیسی   رابطه با مفاهیم تجریبی

توظیف تجریبی را برای آنها ،  چنین ،  ، بعنوان اصول تأسیسی پس اگر.  آنها داده شود ، قادر نیستند مشعری بالفعل داشته باشند 
 چنیناینو منظور ما از  نوعی اعتبار عینی ،  شو همراه را تضمین کنیم ،  تنسیقیتوظیفی  شانمیتوانیم برای هیم ، چگوندانمجاز ن
    ؟ چیست  تنسیقیتوظیف 

وحدت همه نقشهای تجریبی استدالل است که  کار  این  .برای استدالل ، همانطور که احساس برای ادراک  است ادراک مشعری
، و  ردهمتصل ک ه یکدیگرب  مفاهیم بکمکمظاهر را  تشعبهمانطور که ادراک   کند ؛  systematic  منظمادراک را ممکن 

دقیقا  همانطور که  وحدت استدالل    ند ؛اهای شعور حسی ، نامعین  طرحاما نقشهای ادراک ، بدون   .د میبرتحت قوانین تجریبی 
خود را بشکل   ،  ادراک میبایست مفاهیم اش ه اندازهبکه  یمیزان، و  شانشروطی که تحت  دیداز در ذات خویش نامعین است ، 

دادن اما  ستیم ، هناتوان ه مفاهیم ادراک کلی کامل منظم برای وحدت  ی در بدیههطرحیافتن  ازهرچند که ما   .ادغام کند  منظم
  و اتحاد  مانقسادر   فکر حداکثر استهمان  نظیراین   .د روا باشی میبایست ضرورتا  طرحبرای چنین  قابل قیاس نظیریک 

ل میتواند بطور معین به تفکر بیاید ، با چشم پوشی از کامو مطلقا   است چون آنچه که بزرگترین.  دانش ادراک تحت اصلی واحد 
یک برای  است قابل قیاس یک نظیر  لذا فکر استدالل . نامعین میشوند  یبودن تشعبکه موجب م  ، کلیه شروط محدود کننده ای ،

 شبیه) دانش نمیدهد   درباره خود مشعر  استدالل طرحادراک در مورد  شعور حسی ؛  اما با این تفاوت ، که تنفیذ مفاهیم  طرح
اما .  توظیف ادراک  ره منظمبرای وحدت   ، بلکه تنها یک قاعده یا اصل( شعور حسی آنها   هایطرحتنفیذ مقوالت در مورد 

غیر مستقیم ،  شکل، هرچند تنها ب ایضا  وحدت تام  در توظیفش تجویز میکند ،   پیشاتجربیبطور برای ادراک چون هر اصلی که 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    Idee    for    Ideen  . ] 
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 هم در رابطه با آن مشعر دارای اعتبار عینی  ستپس اصول استدالل بحت میبای ،  استدق انیز ، ص  در مورد مشعرات تجربه
و   توظیف تجریبی  اش بکمککه  ی فرآیندها برای نشان دادن بلکه تن  1را در آن معین کنند ،  اما نه ، برای اینکه چیزی باشند ،

در اتصال با اصل   ممکن ، حدتا  ، اشآوردن توظیف   طریقاین از  . با خود آورده شود   تام تناسقمیتواند به  معین ادراک 
 . این اصل  نورزیر   اش فرآیند  معین نمودن از راهو   ،حاصل میگردد وحدت تام 

نه از ساختار یک مشعر بلکه از عالقه استدالل در رابطه با نوعی هذب ممکن دانش آن  را که ،   subjective  اصول غیرعینی
که   ، وجود دارندبرای استدالل حزری   هاییحکمتبنابراین  . استدالل مینامم   maximsهای حکمتمشعر ، مشتق میگردند ،  

 . ند هستکه اصول عینی  بنظر بیاید ، هرچند  بنا شده اند اشتماما  بر عالئق حزری 

اما وقتیکه آنها صرفا    .ند بیافتاصول تأسیسی گرفته شوند ، میتوانند در تعارض با یکدیگر  عنوانب تنسیقیکه اصول صرفا  هنگامی
که باعث شکلهای   آن تفاوتهایی در عالئق استدالل  فقطحقیقی وجود ندارد ، بلکه   ضادند ، هیچ تبحساب بیای حکمت عنوانب
 یو تحدید تنها تفاوتی است در ،   شهای حکمت عارض، استدالل تنها یک عالقه واحد دارد ، و ت در واقع  .تفکر میشوند  ختلفم

 . د میکوش  اقناع کسب یبرا این عالقه   شان توسطکه   از ، اسالیبی متقابل

در ) ،  متفکر دیگر در وحدت ( در تطابق با اصل مواصفه ) بودن  تشعبلذا یک متفکر ممکن است بیشتر عالقمند باشد به م
در حالیکه بواقع   ،در مشعر حاصل شده است   بصیرت راهاز  شهر کدام عقیده دارد که قضاوت  2( . تطابق با اصل اندماج 

،  ندزمینه های عینی استوار نیستو چون هیچیک از این اصول بر .  تماما  مبتنی است بر تعلقی کم یا بیش به یکی از آن دو اصل 
 "  maxim  حکمت" تر  شایسته آنها را باید   کاربرد ندارد ؛  دقیقبطور "  اصل " بلکه منحصرا  بر عالقه استدالل ، عنوان 

انسانها ، حیوانات ، یا گیاهان  با هم بحث و جدل   ممیزه ایصکه در مورد خص  یانسانهای هوشمند در هنگام مشاهده.  نامید 
رثی خاص وجود ا یلدر هر ملتی نوعی خصاکه دارند ، بطور مثال ،  عقیدهبعضیها میبینیم که   -معدنی  موادحتی   -میکنند 
که در   این هستند در حالیکه بعضی دیگر متمایل به  و  ه ها ، نژادها ، و غیرهعشیرارثی در بارز تونوعی تفاوتهای  دارد ، 

هستند ، میباید  خارجیو اینکه تفاوتها منحصرا  بخاطر شرایط اتفاقی   ده است ،دا سهم یکسانبه همه همه این موارد طبیعت دقیقا  
بیشتر از اینها   موضوعم که بفهمیتا   چنین اظهاراتی میکنند ، اشآنها در باره  چه نوع مشعری است کهآن  تنها توجه کنیم که

این اختالف صرفا  بخاطر عالئق دوگانه استدالل .   دانستاز بصیرت در طبیعت آن  برآمدهرا  شانعمقی است که بتوان حرفهای
تفاوتهای بین  . را  یدیگر آنمیکند ، طرف دیگر  تخاذآنرا ا الاقلکه یک طرف به یکی از عالئق ،  قلبا  معتقد بوده ، یا   است ،
ند گرفته شوها طوری حکمت،  کهآن هنگام تا اما   .میدهند  مصالحهلذا براحتی اجازه   بودن و وحدت در طبیعت تشعبمهای حکمت

آنها نه تنها  ،  نظرآن  ازاستدالل  اقناعو  ،  شانن راهی برای تعدیل ادعاهای متعارضیافتهنگام و تا   دهند ،بکه بصیرت عینی 
  .  میگردندطوالنی در کشف حقیقت  اتخیرموجب تأو  ،  هبود جدیبلکه مانعی  ه اختالف شد باعث

الیب نیتز   که توسط  پیوسته مخلوقات ، درجه بندی  ید یا تکذیب قانون وسیعا  بحث شدهیتأ  در رابطه با  نداوارد   مشاهدات مشابه
Leibniz   و با تحسین از طرف  بونت    3، شد اعالمBonnet   اصل  هدنبال در حقیقت  قانون آن   4. مورد حمایت قرار گرفت
عینی آن  أییدتدرون ساختار طبیعت  هرگز به ما حق   زیرا مشاهده و بصیرت .  بر عالقه استدالل  است مبتنیکه  میباشدقرابت 

و آنچه   با هم فاصله دارند ؛  از اندازه بیش  پله های این نردبان ، آنطور که در تجربه به ما عرضه میشوند ،  .قانون را نمیدهد 
که از هیچیک از چنین مشاهداتی   وسیع است ، یمعموال  در خود طبیعت چنان شکاف  میآیدفاوتی کوچک بنظر تکه برای ما 

ی از چیزها  هرگز مشکل تشعبدر چنین   که  یمبیاور به یادبخصوص اگر   -غایی طبیعت چیست  طرحکه   ردنمیتوان حکم ک
از سوی دیگر ، اسلوب جستجو برای نظم در طبیعت در .  وجود داشته باشد  نمیتواند  زیادی برای یافتن تشابهات و تقاربات

آنطور که در خود   -  چه حدبدون اینکه بگوید کجا و تا لیکن   -چنین نظمی را  دمیگویی که حکمتتطابق با چنین اصلی ، و آن 
بسیار   تنسیقیدر این ظرفیت آن   .مشروع  و ممتاز استدالل است  تنسیقییک اصل  مطمئنا    ، یمحساب بیاورب  طبیعت پایه دارد
      در خدمت لیکن  خود چیزی را معین نمیکند ،  گرچه و  میرود ؛  ندکنند تحقیق قادر  تجربه و مشاهده  کهفراتر از آنچه 

     . منظموحدت  بسوی  است مسیر گذاری عالمت

 

   

  

 

  

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Wille ,    ihm    for    ihnen  . ] 

2
 [Aggregation  . ] 

3
 [Leibniz :   Nouveaux  Essais ,  Liv.  iii.  ch.  6  . ] 

4
 [Charles  Bonnet  ( 1726 - 93) :   Betrachtungen  über  die  Natur ,  PP.  29-85  . ] 
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The  Final  Purpose  Of  The  Natural  Dialectic  Of  Human  Reason 

 

 ایی تجادل طبیعی استدالل انسانیغهدف 

 
    

بخاطر  منحصرا   ی را که فرصت میدهند میبایستخادعهر توهم   استدالل بحت هرگز نمیتوانند ذاتا  تجادلی باشند ؛  ideasافکار 
طبیعت استدالل ما نشأت میگیرند ؛  و غیرممکن است که این باالترین محکمه همه  خودزیرا آنها از . باشد  شان اسائه توظیف

رسالت دارای افکار  که  به جرأت میتوان گفت بنابراین ،  . و توهمات باشد  انخداعات منشاءبتواند خود  یحزری دعاوق و قوح
فریاد  سفسطه گران ، اما ،  خیل.  ند هست  ما معین میگردد که توسط گرایش طبیعی استداللآنطور  یشخو شایستهو  مفید

 زهمبا ،  شهایطرحترین  یرونداز نفوذ در  یناتوان در عینو   سر دادند ،  بر علیه استدالل  را ضدیتسخافت و  همیشگی
 در واقعو  را ،  یشخو های خودستاییامکان مدیونند  آنها  که   به تأثیرات مفید استدالل است لیکن . ند تاختبسختی به تجویزاتش 

 . که استدالل از آنها میخواهد  ن و محکومیت چیزی دانستبه مقصر   شان میکندقادرکه   را  1همان فرهنگی 

متخطی از آن  و از عام به خاص یابتدا استنتاجاینکه پیش از   یمگیرب خدمترا بپیشاتجربی  یمفهومیم نمیتوانبا هیچ اطمینانی ما 
  که در مورد مقوالت ممکن هستند  افکار استدالل بحت ، براستی ، آن نوع استنتاج از عام به خاص را.  م یآورده باشبعمل 
و   صرفنظر از اینکه آن اعتبار تا چه حد نامعین باشد ، قرار باشد که کمترین اعتبار عینی داشته باشند ، اما اگر .  د ننمیپذیر
از آنها از عام به خاص  یاستنتاجآنگاه ،   ( entia  rationis  ratiocinantis )باشند    2تفکری  پوچ  د که تنها فقراتشبانقرار 

نقد استدالل بحت را   وظیفه این کار.  د متفاوت باشمقوالت   مورد با(  که میپذیریم چنان )هر چقدر هم د ، باشمیبایست ممکن 
   .را داریم  شانجامکه اکنون قصد  و چیزی است   کامل خواهد کرد ،

در   یمشعر عنوانب یا آنکه   ،داده شود  با قاطعیت  مشعریک  عنوانعظیم وجود دارد  بین اینکه  چیزی به استدالل  ب یتفاوت
  schema  طرحتنها  یک  در واقع  ؛  در مورد دوم  بکار گرفته میشوند برای معین کردن مشعر در مورد اول مفاهیم ما .  فکر 

مشعرات  تاما را قادر میکند  فقطکه چیزیهیچ مشعری ، حتی افتراضی ، داده شده نیست ،  و  مستقیما   وجود دارد ، که برایش
 لذا . ، بکمک رابطه آنها با این فکر  شان منظمبه نیابت بیاوریم ، یعنی در وحدت  دمانغیرمستقیم برای خوبشکل دیگر را 

بر ارجاع  است یک فکر صرف است ، یعنی ، اعتبار عینی آن را نباید چنین گرفت که مبتنی  میگویم که مفهوم یک ذکاء اعلی
در تطابق با که ی است طرح صرفا  .   (اعتبار عینی آن نخواهیم بود  تصدیققادر به چون در آن معنا ) به یک مشعر  اش مستقیم 

تأمین برای  میکند تنها که خدمت  بطور عام ، یمفهوم چیز طرح  -ه بوجود آمدشروط بزرگترین وحدت ممکن استدالل 
مشعر تجربه را از مشعر   پس ، همانطور که گفته شد ،س.  استدالل ما  یممکن در توظیف تجریب منظمبزرگترین وحدت 

یم ، بطور مثال ، که چیزهای دنیا میبایست چنین میگوی . زمینه یا علت مشعر تجربه  بعنوانمشتق میکنیم ، این فکر  مفروض
،  اکتشافی ی استتنها مفهوم  در حقیقت  آن فکر بنابراین.  ه اند گرفت  از یک ذکاء اعلی را  یششوند که وجود داشتن خو تصور
تعیین  بدنبال، تحت هدایتش ،  میباید بلکه چگونه که یک مشعر چگونه ساخته شده است ،   به ما نشان نمیدهد .  آشکار سازو نه  

،  psychological  علم النفسی) ر متخطی فکبنابراین اگر بتوان نشان داد که این سه   .ساختار و اتصال مشعرات تجربه باشیم 
معین آنرا یا   نبوده ،مرتبط   یتناظرمهیچ مشعر  باهرچند که مستقیما   ، (  theological  و الهیاتی  ، cosmological تکوینی 
، هدایت  ، با فرض چنین مشعری در فکر منظمقواعد توظیف تجریبی استدالل ، ما را به وحدت   3، بعنوان  حالبا ایننمیکنند ، 

آنگاه ند ، بر ضد آن عمل کنند بتوانبدون اینکه هرگز   ند به توسعه دانش تجریبی ،رسانکمک می شکلو اینکه آنها بدین  ؛  میکنند
این براستی    .د حرکت کناست که همواره در تطابق با چنین افکاری برای استدالل  ضروریی حکمت که گرفتمیتوان نتیجه 

 یمشعرات ااصول تأسیسی برای توسعه دانش ما ب عنواناز عام به خاص متخطی همه افکار استدالل حزری است ، نه ب نتاجاست
که   بطور عام ،  دانش تجریبی تشعب برای  منظموحدت  تنسیقیاصل  عنوانلکه بکه تجربه میتواند بدهد ، ب بیشتر از آنچه

در غیاب این   که ،آنچه از   دپیشرفت میکن  و مؤثرتر  شدهتأمین ش یدر درون حدود خو ترشایسته این دانش تجریبی  اش بکمک
    .  است، ممکن  افکار ، از راه توظیف تنها اصول ادراک

، تحت راهنمایی تجربه  در تطابق با این افکار بعنوان اصول میباید ، اوال  ، در علم النفس. این را روشنتر کنم   خواهم کوشید
بسیط که  است یجوهر  ذهن  کهانگار ،  کنیمبه هم متصل  را یشخوو قوه دریافت ذهن  عملکردها، همه مظاهر ، همه  داخلی
جسم برای آن همچون  های، که وضعیت شهای ، در حالیکه وضعیت( حیات فعلی قل در اال) د باقی میمانهویت شخصی  همراه
مظاهر طبیعی   شروط هم داخلی و هم خارجی  میبایست، در علم التکوین ،  ثانیا   .  استهستند ، در تغییر مستمر  خارجیشروط 

که  زنجیره مظاهر ذاتا  بی انتها باشند ، بدون هیچ عضو انگار   د ،  درستنمیرسه اکمال برا دنبال کنیم ، در تفحصی که هرگز 
    مظاهر  برای  قابل درک ا  بحتزمینه های    خارج از همه مظاهر ، اینکار ، تکذیب کنیم که ،  با  نیاز نداریم ، . اول یا اعالیی 

                                                           
1
 [Kultur  . ] 

2
 [Gedankendinge  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Grillo ,    als    for    alle  . ] 
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.  یم تالش کن استفاده از آنها در توضیحات طبیعت  جهتهیچ دانشی از آنها نداریم ، نمیبایست هرگز  چون؛  بلکه دارند وجود 
، که گویا این آنطور ببینیم باشد متعلق را که میتواند به زمینه تجربه ممکن  آنچه، در عرصه الهیات ، میبایست هر  نهایتا  ثالثا  ، و 
که گویا حاصل جمع همه  یزن همزمان لییک وحدت مطلق اما همزمان کامال  وابسته و حسا  مشروط را شکل داد ، وتجربه 
،  قائم بذات، یعنی ، استداللی   داشت یشباالترین و از هر نظر مکفی  ورای خو  واحد ، ای زمینه( خود دنیای حسی ) مظاهر 

ین فکر یک استدالل خالق است که  ما توظیف تجریبی استدالل خود را چنان هدایت همنور  زیرچون در  . جذری  و خالق 
را از یکچنین  یشخو منشاءکه گویا آنها   با نگاه به همه مشعرات  یعنی ،  -ین گردد أمممکن برایش ت یعبیشترین توسمیکنیم که 

مشتق بسیط  تفکر م جوهریک  از   ضمیر را داخلیمظاهر   دبه کالم دیگر ، ما میبای  . ند اگرفته   archetypeنسخه اصلی  
ذکاء اعلی مشتق یک از   را  دنیا منظمو وحدت   نظم میباید ؛  ما ق با  فکر یک وجود بسیط وافبلکه از یکدیگر ، در ت کنیم ن
علل و تأثیرات  اتصال جهتاستدالل  ،  بر طبق اشکه یم  بدست آورقاعده ای را متعالی ،  ذکیاز فکر یک علت  بلکهکنیم ، ن

      . مین گرددضت  مطالبات خود آن اقناع  کهیو به نحو  ، ودبه کار گرفته ش  فایدهترین یشتجریبی در دنیا بتواند با ب

بجز در مورد   -این افکار را عینی بدانیم ، یعنی ، اینکه آنها را متجسم کنیم  که مانع شود تاوجود ندارد  بالکل هیچ چیزی حال
ی هیچ مناقضتی حاوافکار علم النفسی و الهیاتی   .  میافتدافکار علم التکوینی ، که در آن استدالل ، اگر چنین کند ، در مناقضت 

کسی که آنها را مورد تردید قرار داد ؟  [ ممکن ] پس چگونه میتوان واقعیت عینی .  ند شول نمیشامنبوده ،  و هیچ تناقضی را 
تصدیق آنها  در میتوانیم که  کرده باشد[ از این امکان ] دانش کمبود  از حدرا انکار میکند میبایست اینکار را با همان  شانامکان 

وجود ندارد ؛  حق  کار آنی در مقابل ما برای عاطقهیچ مانع  چوندلیل نمیشود که چیزی را بپذیریم ،  این اما ،   . شته باشیمدا
حقیقی و  که گویا مشعراتیداخل کنیم    بدون نقض آنها ، تخطی میکنند هرچند،  که از همه مفاهیم ما  را  1نداریم فقرات تفکری 

آنها را نمیبایست چیزی در .   معین کرده ظایفی است که خودوحزری که بدنبال تکمیل  یاستدالل با تکیه برصرفا    ند ،هستمعین 
آنها میبایست . همه دانش طبیعت  منظموحدت  برای تنسیقیاصل  طرح  - طرحواقعیت یک  دارایبلکه  فقط   ذاتشان دانست ،

ه ارائه شدشروطی را که مفهوم آن   ما.   یشدر ذات خوچیزهای واقعی بحساب بیایند ، نه چیزهایی واقعی  قابل قیاس نظایر  تنها
اما تنها همانها هستند که داشتن مفهومی معین از هر چیز را  حذف میکنیم ،  از مشعر فکررا محدود میکنند  نادراک ما توسط

هیچ مفهومی  آنطور که در ذاتش میباشد ،   ، از آن چیزی است که  میآوریمر آنچه که به تفکبنابراین   .ممکن میسازند برایمان 
رابطه ای که مظاهر با یکدیگر  هشبی  ،حاصل جمع مظاهر در رابطه با  آنرا  چیزی است که  با اینهمه لیکن ، بالکل نداریم 

      . میآوریمبه نیابت  برای خود ،  دارند

ورای مشعرات تجربه ممکن   را یشدانش خودر حقیقت  را فرض میکنیم ،   ideal  کمالی  وجودهایچنین ، بدین نحو ، ما اگر 
تأمین توسط فکر  اش طرحی که منظمیم ،  بکمک وحدت وسعت میبخشیم ؛  تنها وحدت تجریبی چنین تجربه ای را توسعه نمیده

ن دمجاز شمرزیرا .   تنسیقیندارد ،  بلکه تنها   باشداصلی تأسیسی  اینکه هیچ ادعایی برای بدین ترتیبفکری که   -د میگرد
را  یشدانش خو  ادعای گسترشتناظر با آن فکر ، این نیست که مکنیم ، یک چیزی ، یک وجود حقیقی ،  وضعاینکه چیزی را 
تنها   لذاو  و نه در ذاتش ؛   شده است وضع چون این وجود تنها در فکر  . یم دار  2توسط مفاهیم متخطی   در باره چیزها

در رابطه با زمینه این  . ست بعنوان قاعده ای برای توظیف تجریبی استدالل خدمت کند قرار اکه   منظموحدت  بیانمنزله ب
  .  چه میتواند باشد  بستگی داردبمنزله علت وحدت به آن  وجودی که آن داخلیخصوصیت  اینکهیا   نمیگویدهیچ  وحدت

خداگرایانه  ،  شمعنایترین  قضیمیدهد ، در  به ما در باره خدا بحتمعینی که استدالل حزری صرفا  لذا مفهوم متخطی ، و 
deistic د که زمینه  باالترینمیدهبلکه تنها فکر چیزی را  اعتبار عینی چنین مفهومی را معین نمیکند ،   یعنی ، استدالل   است ؛ 

با جوهری حقیقی که ،  ناظرتدر جز   را نمیتوانیم طور دیگری مورد بحث این چیز. وحدت واجب همه واقعیتهای تجریبی است 
براستی ، شیوه ای است که ما میبایست آنرا به تفکر این   .در تطابق با قوانین استدالل ، علت همه چیزها است ، به تفکر بیاوریم 

 تنسیقیبا فکر صرف اصل  دیگر، و  رت کردهجسا خاص یمشعر صورتبه تفکر آوردن آن ب جهتکه حدی تا بیاوریم ، 
دوم ،  کار.   کنار میگذاریم  ندا برای ادراک انسانی عظیم سهمگینکه آنطور را ،  و تکمیل همه شروط تفکر  انیمقانع نماستدالل 

 . ت سا متعارض  هیچ حدی نمیگذارد الاقل شکه استدالل برای  در دانش ما یمنظمآن وحدت  تعقیب،  با  لیکن

هذب  داخلینه از امکان   یم ،  براستی هیچ مفهومی بالکلفرض میکناگر یک وجود الهی را :  بنابراین ، موضوع چنین است 
که اما ، از سوی دیگر ، در مقامی هستیم که پاسخی قانع کننده به همه آن سؤاالتی   اعلی داریم و نه از وجوب وجود داشتن آن ؛ 

استدالل بیشترین اقناع کامل را در رابطه با باالترین وحدتی که در توظیف تجریبی  رای، و ب داده در رابطه با محتمل هستند
 نشان میدهد که   ض نیستیم ،افتراخود ع استدالل در رابطه با اما این واقعیت ، که قادر به اقنا . یم تأمین کنبدنبال آن است  یشخو
حیطه اش قرار  این چنین مافوقاز نقطه ای که  تا  ددهمیحق  به آن، که  نه هیچ بصیرتیو   ، است عالقه حزری استدالل آن

 . میسازند  را   کامل یک کل  که  مشعراتش تخمین  رایب  ، وسیلهاین  توسط،  بکوشد ؛  و ندآغاز ک دارد

میتی عظیم در هاما دارای ا  است ، محیلی که تا حدی تمایز،  یم برمیخورواحد  فرضیک  بارهی در نحوه تفکر در تمایزما به 
، و همزمان هیچ  ( suppositio  relativa )نسبی  در معناییمیتوان زمینه کافی برای فرض کردن چیزی داشت ،   .فلسفه متخطی 

  .   ( suppositio  absoluta )  بطور قطع اش حقی برای فرض کردن 

 

                                                           
1
 [Gedankenwesen  . ] 

2
 [Reading  ,   with  the  4th  edition ,    transcendentalen    for    transcendenten    . ] 
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اما هیچ دانشی از   م ،معترفیوجوب اصل به ما .  د وارد کر حسابدر  این تمایز را  ستمیبایصرف  تنسیقیدر مورد یک اصل 
با قطعیت را اش به این خاطر که جامعیت  فقط فرض که زمینه ای اعلی دارد ،  اینکار را این نداریم ؛  و با  اشمنشاء وجوب 

با یک فکر  که در تناظر میآوریمبه تفکر  ی راوجود لذا ، بطور مثال ، وقتی وجود داشتن  .تر به تفکر بیاوریم انجام میدهیم بیش
 یک ازوجود دارد ، زیرا هیچ در ذاتشچنین چیزی  فرض کنم کهمتخطی ، هیچ حقی ندارم  ی، در واقع با فکر صرف است
برای  ی کهشروط  -به تفکر بیاورم  برای چنین قصدی کفایت ندارد  قطعقادر میشوم  مشعری را بطور  شان بکمکمفاهیمی که 

 مفاهیم  واقعیت ، جوهر ، علیت ، حتی  وجوب .  توسط خود همان فکر کنار گذاشته شده اند  ند هست الزم ام اعتبار عینی مفاهیم
برای ممکن کردن دانش تجریبی از یک مشعر ، هیچ معنایی بالکل ندارند ، که بتوانند در  شان کاربرددر وجود داشتن ،  جدا از 

در دنیای حس ، اما   برای توضیح امکان چیزها  آنها میتوانند بکار گرفته شوند ،بنابراین .  مشعر قرار بگیرند یک تعّین  خدمت
برای شود نمیتواند مشعری  تا  نتیجمیباید خارج از دنیا باشد ، و چنین زمینه ای برای توضیح  . خود عالم امکان نه برای توضیح 
اما  در ذاتش فرض کرد ، [ بصورت موجود ] نمیتوان چنین وجود غیرقابل فهمی را که با اینهمه ، هرچند .   یک تجربه ممکن

چون اگر بیشترین توظیف تجریبی ممکن .  دنیای حس  بالنسبه  ، تصور کردمشعر یک فکر صرف  صورتمیتوان آنرا ب
 ، فکری که ،  گرچه( ا  کامل ، که بزودی دقیقتر تعریف خواهم کرد منظمدر باره وحدت ) بر یک فکر   بنا شده استاستدالل ما 

تقریب ترین درجه ممکن وحدت تجریبی برای اینکه بتوان به باالاما هنوز در تجربه نشان داده شود ،  بکفایت نمیتواند  هرگز خود
 وضعاین فکر ، یعنی ،   به دنبخشی واقعیتبه   خواهیم شد، بلکه مجبور  ریمحق دانه تنها  پساست ، بدون جایگزین واجب کرد 

زمینه ای  عنوانم ، و به آن ، بیکن وضع م یچیزی که بهیچوجه نمیشناس شکلم آنرا تنها بیاما میتوان.  شکردن مشعری واقعی برای
که با مفاهیمی که توسط ادراک در حیطه   مینسبت ده، در رابطه با این وحدت ، ، چنان خصوصیاتی را  منظمبرای آن وحدت 
که همه اینها را   میآوریموجودی را به تفکر  با واقعیتها در دنیا ،  تشابهنتیجتا  ، در  . باشند داشته  مشابهت وندمیرتجریبی بکار 

به تفکر   قائم بذات  سبب  عنوان، میتوانیم این وجود را ببستگی دارد به استدالل ما  فقطو چون این فکر  باالترین هذب دارد ؛  با
ند فکر را بتوانم همه شروطی را که یلذا میتوان  .علت عالم است  ،افکار بیشترین هماهنگی و وحدت  طریقبیاوریم ، که از 

،  اییمرا  ممکن نم در عالم  تشعب  منظموحدت  چنین زمینه جذری ،  حمایتبا ،   که خاطراین ، تنها به  میمحدود کنند  حذف کن
 یکه گویا آنها فرامین استدالل همه اتصاالت به این شکل  ةاناباینرا با .   را تجریبی ممکن استداللو توسط آن بیشترین توظیف 

به تفکر آوردن این  ویم بسیسپس میرو . نیست  خفیف یاستدالل ما چیزی جز رونوشت شم ، که براییاعلی بودند انجام میده
آن فرض اما چون هیچ استفاده ای از  . ، تنها قابل تنفیذ در دنیای حس هستند  یدرستبوجود اعلی منحصرا  توسط مفاهیمی که ، 

تفکر آوردن  برای بهم یزیرالیه بیشترین وحدت ممکن تجربه ،  کامال  حق دار دادننسبی نمیکنیم ، یعنی ،  شکلمتخطی جز ب
م ، و نه یبدنبال این هست  چون نه . تعلقند م م ، از طریق خصوصیاتی که منحصرا  به آن دنیایمیداناز دنیای حس  جدا  وجودی که

هیچ مفهومی برای چنین  . م یرا مطابق آنچه که در ذاتش هست بشناس یشکه ، این مشعر فکر خو  میحق رفتن بدنبال این را دار
وجوب در وجود داشتن ،  همه معنا را از   ؛  حتی مفاهیم  واقعیت ، جوهر ، علیت ، و باالتر ،  حتی مفهوم داردی وجود نکار

یکه بدین شکل با آنها خارج از وقت، خود تماما  بدون محتوا ، [ ممکن ] توخالی برای مفاهیم  میشوند ، و عناوینی دادهدست 
را با بیشترین   کامال  ناشناخته ، انبرایمصرفا  رابطه یک وجود ، در ذات خود  برای خود  ام . عرصه حس ها خطر میکنیم 

بیشترین توظیف  تنسیقیی  برای اصل طرح صورتبخاطر استفاده از آن ب  فقط ،  میآوریمممکن عالم به تفکر  منظموحدت 
        . یشتجریبی ممکن  استدالل خو

واقعیت ، جوهر ، علیت ، وغیره    نمیتوانیم ، از حیث مفاهیم دیگرمشعر متخطی فکر ما باشد ، آشکار است که  منظورمان اگر 
باشد  جدا دنیای حس از بالکل که آنچه رزیرا این مفاهیم کمترین کاربردی در مورد ه  م ،یپیش فرض کن  در ذاتش آنرا ، واقعیت
یک وجود اعلی میسازد ، بعنوان باالترین علت ، بنابراین تنها نسبی است ؛  ساخته شده است فرضی که استدالل از  . ندارند 

تواند میدر ذاتش  آنطور که   ، که از آن ،  ideaدر فکر  است در دنیای حس ، و صرفا  چیزی  منظممنحصرا  بخاطر وحدت 
، به فکر  شده اندداده  به حس ها   وجودمبصورت   د که چرا ، در رابطه با آنچه کهروشن میکناین .  باشد ، هیچ مفهومی نداریم 

   .  بسازیم  شوجوب مطلق یا از کوچکترین مفهومی از آن   هرگز نمیتوانیم هنوزو   داریم ،نیاز  واجب   ا  ذات  ازلیوجود یک 

نهایی از افکار استدالل بحت را  قصدو بدقت   کل تجادل متخطی داشته ، حاصلی روشن از تصویر  یم کهموقعیتی هستحال در 
 مشغول با چیزی جز خود  در واقع  استدالل بحت  . تجادلی میگردد  است که غفلت و اسائه فهم بدلیلتعریف کنیم ، که تنها 

بر مشعراتی که میبایست به  نیست چون آنچه که به آن داده میشود مبتنی.  داشته باشد نمیتواند هیچ مشغولیت دیگری . نیست 
به وحدت مفهوم  تا که نیاز دارند  وحدت مفهوم تجریبی آورده شوند ، بلکه در آن شکلهایی از دانش عرضه شده توسط ادراک

وحدت استدالل وحدت نظام است ؛  و این وحدت .  یک اصل  متابعت ازوحدت اتصال در یعنی ، به   -استدالل آورده شوند 
 صورتب بلکه بطور غیرعینی   خدمت نمیکند ،میدهد  گسترشبطور عینی بمنزله اصلی که تنقیذ استدالل را به مشعرات   منظم
ی که استدالل میتواند به منظمبا اینهمه ، چون اتصال .   میگستراندرا به کل دانش تجریبی از مشعرات  یشی که تنفیذ خوحکمت

، اصل چنین وحدت  میکند را تضمیناش بلکه همچنین صحت  ؛  کردهتوظیف تجریبی ادراک بدهد نه تنها وسعت آنرا بیشتر 
را قادر به تعیین  ما که  تأسیسی نیست  یاصل.   ( principium  vagum )عینی هم هست ، اما بشکلی نامعین  حد ی تا اینمنظم
و تقویت  توظیف تجریبی  پیشبردبرای ،  تنسیقیصرفا  ی حکمتو  یش کند ، بلکه تنها اصلا در رابطه با مشعر مستقیم  چیزی
        قدم  هرگز به هیچ شکلی بر خالف قوانین توظیف تجریبی خود   -( بطور نامعین )   in  infinitum  الی نامتناهی استدالل
   .میگشاید  ه صالحیت ادراک نیستند حیطرا که در  جدیدو هنوز همزمان راههای  د ، برنمیدار

 و چون   مگر از راه دادن مشعری به فکر این وحدت ؛  ددر تفکر بیاوررا  منظمدیگر این وحدت  بشکلیاما استدالل نمیتواند 
ی نیست که چیزآن مشعری که میباید به فکر نسبت بدهیم    بدهد ، کامل  منظم وحدت براینمونه ای  قادر نیستتجربه هرگز 

، یک فکر  ( ens  rationis  ratiocinatae ) میشود فتهپذیراستدالل  توسط که آنطور،  این مشعر  .بتواند تأمین کند  هرگز تجربه
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 چون)  بطور مریبتنها   میشود فرضبلکه مسلم  ،  باشد فرض نمیشود مطلقا  واقعی یشدر ذات خو چیزی کهصرف است ؛  
 اساسکه گویا آنها  دیدتا بتوان کل اتصال چیزهای دنیای حس را چنان (   رسیدهیچیک از مفاهیم ادراک به آن  توسطنمیتوان 

بدون  که برای استدالل   میباشدی منظمتضمین آن وحدت  تنها  ما قصدی ، کارچنین  از . را در چنین وجودی داشتند  یشخو
 منعبرای   هرگز نمیتواند پیش میبرد   قابل حصول توسط ادراک را  دانش تجریبی  و همزمان که از هر راهی ،  استجایگزین 

   .کند  مداخله اش کردن مبهم یا 

 اساسانتساب  جهتم ، که بگیریچیزی واقعی  افتراضتصدیق یا حتی  معادلاگر که آنرا   بد خواهیم فهمید  معنای این فکر را
ش باشد داخلیمیتواند در ساختار  به مفاهیم ما ،بی اعتنا  اساسآنچه که این برعکس ،  .  ردرجوع کآن  به توانبدنیا  منظم ترتیب
، که اینطور  یوحدت آن بتواند تنها از آنکه  باشد  مرصدیتا   شده است وضع صرفا  کامال  نامعین باقی میماند ؛  فکر  نبرایما

 آن  طرح  منحصرا   ، بطور خالصه ، این چیز متخطی.  یابد  بیشتر توسعه ، و برای ادراک مفید است برای استدالل اساسی
   . عرصه تجربه میگستراند  کلرا در  منظموحدت   د ،بتوان، تا جایی که  استدالل اشتوسط است که  تنسیقیاصل 

م خصوصیاتی را یاگر بخواه .  soulطبیعت متفکر یا ضمیر   عنوانصرفا  ب است ، " من " خود   چنین فکری برای اولین مشعر
حتی یکی از مقوالت را  چون .  م یم ،  میبایست تجربه را استنطاق کنیبدانبهره مند است  از آن که یک وجود متفکر در ذاتش

آن به  از طریقاما  هرگز .  آن مقوله در بدیهه حسی داده شده باشد  طرح که این، مگر  برددر مورد این مشعر بکار نمیتوان 
، که ( هست  واقعا  چیزیکه ضمیر  )بنابراین ، بجای ، مفهوم تجریبی . م ینمیرس داخلیبرای همه مظاهر حس  منظموحدت 
د ؛  و با به تفکر آوردن این وحدت بشکل میگیرد ، استدالل مفهوم وحدت تجریبی کل تفکر را کنما ب هبی چندان کمک نمیتواند

تغییر بودن در بالکه  ضمن را بسیط ،  یمفهومی از استدالل را شکل میدهد ، یعنی ، فکر جوهر ، و جذری ، از آن نامشروط 
یط ؛  در یک کالم ، فکر یک ذکاء بس خود، همراه میشود با چیزهای واقعی دیگر  در بیرون ( متماثل  یشخصاز نظر ) ذاتش 

  منظماصول وحدت  جز یچیز بدنبالاینکار  در با اینحال.      the  idea  of  a simple  self-subsisting  intelligenceقائم بذات
که که در فاکری واحد موجودند ، همه قوا ، بدان صورت همه تعینات  ارائهبرای  میکندتالش .   نیست در توضیح مظاهر ضمیر

و همه   ،دارد  علقتوجود دائمی واحد یک ند ، کل تغییر که به وضعیتهای ا مشتق قدرت بنیادی واحدیک ن ، از امکا حدتا 
 طرح  فقطبسیط بودن و دیگر خصوصیات جوهر قرار است که  .  نقشهای تفکربا  اند کامال  متفاوت کهمظاهر در مکان 

schema   یه هاپایچون اینها میتوانند بر   .باشند ، و بعنوان زمینه واقعی خصایل ضمیر پیش فرض نمیشوند  تنسیقیاین اصل 
ندات مفروض شناخته شود ، ساین م توسطنمیتواند  در ذاتش ضمیر.  بدانیم هیچ باشند ، که از آنها نمیتوانیم  بنا شده بکلی متفاوتی

 . د ارائه شوصرف را تشکیل میدهند که نمیتواند عمال   یچون آنها فکر.  بدانیم  معتبر کامال  حتی اگر آنها را در رابطه با آن 
اگر تنها توجه کنیم که چیزی بیشتر از  د ، گردفهمیده میشود حاصل  چنینچیزی جز فایده نمیتواند از آن فکر علم النفسی که این

.  د اعتبار دارمظاهر ضمیر ما  تعّین  در استدالل  منظمبا توظیف  تناسبدر   تنها بدین لحاظ، و اینکه  دشونمی محسوبیک فکر 
تعلق قوانین تجریبی مظاهر جسمی ، که بالکل از نوعی دیگرند ، در توضیح آنچه که منحصرا  به حس داخلی  یک ازچون هیچ

. د بوضمیرها مجاز نخواهند    مجدد احیاءتولید ،  انقراض ، و   بابدر   ای بی پایههیچ فرضیات . دخالت نخواهند کرد ،  دارد
 بعالوه. نخواهد شد  آشفتهو با دخالت دادن خصوصیات ناهمگون   نگهداشته شده بحتلذا کامال   داخلیاین مشعر حس  برداشت از

تمام  . ممکن ، به اصلی واحد  حدکاهش زمینه های توضیح در این عرصه ، تا  د گرفت بسمتنخواه جهتاستدالل  تفحصات، 
؛  در حقیقت بهیچ شکل  ، به بهترین شکل حاصل میشوند استی ، با این دید که گویا وجودی واقعی طرحاینها از طریق چنین 

 قرار بود بپرسیمچون اگر .  د دارداللت ن تنسیقییک مفهوم   طرحجز   بر چیزی  فکر علم النفسی . نیست  قابل حصولدیگری 
در بکارگیری چنین مفهومی  نه .   پیدا نمیکردآن سؤال هیچ معنایی   که آیا ضمیر در ذاتش  دارای  طبیعت  غیرمادی است ،

و در نتیجه از   بلکه از  طبیعت بطور عام ، یعنی ، از همه مسندات هر تجربه ممکنی ، م ، یچشم میپوشطبیعت جسمانی از تنها 
میتوان گفت با یک مشعر است که  رابطهدر   تنها حالوردن مشعری برای چنین مفهومی ؛  با اینهمه شروط الزم برای به تفکر آ

      .دارد  معناییمفهوم آن 

تنها  بواقع ،چون طبیعت . است   the  world  in  general  استدالل صرفا  حزری ، مفهوم دنیا بطور عام  تنسیقیفکر دومین 
  یا  این طبیعت دوگانه است ،  یا متفکر. پیدا میکند  تنسیقینیاز به اصول  استدالل  مشعر داده شده است که در رابطه با آن

 ،  اش در مورد، یعنی ، تعیین کاربرد مقوالت  استمربوط  اش داخلیبرای به تفکر آوردن دومی ، تا جاییکه به امکان .  جسمی 
، حتی هیچ فکری در این رابطه ممکن  در واقع . یعنی هیچ منابی که از تجربه تخطی کند   نداریم ،  ideaاحتیاج به هیچ فکری  

مفهوم بنیادی علم  مورد  با  وضعیت.  هدایت میشویم   منحصرا   توسط  بدیهه حسی ست ، زیرا در مورد طبیعت جسمانی نی
 آنجا .  ، یعنی ، وحدت  تفکر  میباشدکه  بطور پیشاتجربی حاوی نوعی قالب برای تفکر   ، استمتفاوت " (  من ) " النفسی 
 . اصل یک در طبیعت در تطابق با  طبیعت بطور عام ، و اکمال شروط  مگربرای استدالل بحت چیزی باقی نمیماند  بنابراین

،  فکری است که هرگز نمیتواند بطور کامل در توظیف تجریبی  شاناشتقاق اعضایاین شروط ، در  های تمامیت مطلق زنجیره
یم  خدمت میکند ، برخورد کن  با چنین زنجیره هایی ستچگونه میبای میگویدبعنوان قاعده ای که  هنوزد ،  اما یاباستدالل تحقق 

به کنیم  که گویا  برخورد آنطورزنجیره  اب ، میبایست شان پیشروندهانکفائی و چه  چه  در توضیح مظاهر ، در ترتیب  ، یعنی
خود بعنوان علت تعیین کننده   استدالل هنگامیکهاز سوی دیگر ،  .  ودگویا در نامعینی پیش میرکه ، یعنی ،  استنامتناهی  ذات

چنان پیش برویم که گویا در مقابل خود  ستآزادی ، یعنی ، در مورد اصول عملی ، میبای[ حیطه ] د ، مانند آورده میشوبحساب 
ند ؛ قرار نداردیگر شروط در زنجیره مظاهر  ، در این حیطه عملی.   بحتیک مشعر داریم ، نه از حس ها ، بلکه از ادراک 

از  ، درمطلق دا یدیده شود که گویا  شروع چنین و زنجیره وضعیتها لذا میتواند  آنها میتوانند خارج زنجیره جای داده شوند ،
 تمامیتیک  کردن  وضعنبوده ، از  تنسیقیافکار تکوینی چیزی جز اصول همه اینها نشان میدهد که  . طریق علتی قابل فهم 
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بررسی مفصلتر این موضوع را میتوان در فصل   .فاصله دارند بسیار واقعی ، بسیاق اصول تأسیسی ، برای چنین زنجیره هایی  
  . مربوط به مناقضت استدالل بحت یافت 

است که علت کافی و انحصاری زنجیره های تکوینی  یبرای وجود نسبیصرفا   یفکر سوم استدالل بحت ، که حاوی فرض
فرض کردن ) ه ای برای فرض کردن مشعر این فکر بشکل مطلق پایما کوچکترین  . است   idea  of  Godمیباشد ، فکر خدا  

د که وجودی با باالترین هذب و مطلقا  واجب بموجب خود طبیعتش را ، کنچون چه چیزی ما را قادر می  نداریم ؛ (در ذاتش 
خود را توجیه کنیم ؟   عملباشیم ،  یا اگر چنین میکردیم چگونه میتوانستیم  معتقدصرفا  بر پایه مفهومش ، تصدیق کرده و یا به آن 

که فکر چنین وجودی ،   میتوانیم  وجوب این فرض را مستقر کنیم ؛  و آنگاه آشکار میشود با دنیا است که اش نسبتتنها از راه 
 منظمدر دنیا در تطابق با اصول یک وحدت  لیاتصا رکه ه  استدالل است ، فرمان بیانمانند همه افکار حزری ،  تنها بدنبال 

اعلی و مکفی از   علت  در مقام داشتند ،  تماما  شامل واحد که گویا همه چنین اتصاالتی منشاء خود را در یک وجود  -دیده شود  
 دتوظیف تجریبی خو گسترشبنابراین آشکار است که استدالل در اینجا هدفی جز تجویز قاعده قالبی خویش برای  .  جهتهر 

، شامل هیچ  ای نتیجتا   آشکار است که این فکر ، بهیچ شکل مخفیانه.  ی حدود توظیف تجریبی و نه هیچ گسترشی ورا  ندارد ،
 . داشته باشد  خصلتدر   ادعای تأسیسی بودن  در مورد تجربه ممکن ، شدر تنفیذ که ،   اصلی نیست

 purposive  هدفمندباالترین وحدت قالبی ، که منحصرا  مبتنی بر مفاهیم استدالل میباشد ، وحدت این 
عالقه . چیزها است  1

.  ه است بوجود آمداستدالل اعلی  یک   2 هدف بر طبق گویا  که  حزری استدالل واجب میکند که کل نظم در دنیا چنین دیده شود
چگونه چیزها در که در عرصه تجربه بکار برده میشود ، افقی کامال  جدید را میگشاید که هنگامیبرای استدالل ما ،  چنین اصلی

به بیشترین وحدت  نیلآنرا قادر میکند به  از این راه و   متصل گردند ،  teleological  3  یدنیا میتوانند بر طبق قوانین علم الغای
بعنوان علت منحصر بفرد عالم ، هرچند فقط  در فکر ، همواره میتواند به استدالل فایده   فرض یک ذکاء اعلی ،  . شان منظم

کوه ها ، دریاها ،   a،  ( حدی پهن است  اما تا کرویکه ) لذا اگر ، در مطالعه شکل کره زمین .  ضرر  رگزنه ه  لیکن برساند 
کشفیاتی انجام  از این راهیم که گردآنگاه قادر می ند ، هست اهداف عاقالنه از سوی خالق دنیا محصولفرض کنیم که  و غیره ،
نمیتواند به ما صدمه ای جدی هم از این اصل محدود کنیم ، حتی خطا  تنسیقییکه خود را به استفاده ای صرفا  در صورتو . بدهیم 

را   ( nexus  finalis )که  در جاییکه توقع یک اتصال علم الغایی   استزیرا بدترین چیزی که میتواند اتفاق بیافتد این .  وارد کند 
ی ، صرفا  در یافتن وحدت اضافی مورددر چنین .  بیابیم   ( nexus  effectivus )فیزیکی یا مکانیکی   یداشتیم ، تنها اتصال

ی از این نوع شکستاما  . از بین نمیبریم   دمیکنتکیه بر آن  در توظیف تجریبی خویشناموفق میشویم ؛  آن وحدتی را که استدالل 
 میتواند متهم به خطا شود زیرا گرچه یک کالبد شناس.  د بگذار، تأثیری  اشنمیتواند بر خود قانون علم الغایی ، در معنای عام 

،  با اینحال کامال   که بروشنی نشان داده میشود که چنین نیست نسبت میدهد  را  4یک حیوان غایتی  جسموقتیکه به عضوی از 
 در خدمت هیچ غایتیبالکل  در طبیعت ، هر چه که باشد ،   یک آرایشکه    ثابت شود یمعینمورد  هیچناممکن است که در 

ی که غایات بارهتجریبی خود را در دانش بسیار محدود   medical  physiology  طبی  علم وظائف االعضاء در نتیجه ،   . نیست 
استدالل بحت آن  باعث، از راه توسل به اصلی که تنها  گسترش میدهد آن هستندخدمت  در یک جسم حیاتمندبندی نحوه مفصل 
  پیش میبرد که با اعتماد بنفس ، و با توافق عام ، فرض کند که هر چیزی  در یک حیوان و این اصل را تا آنجابوده است ؛ 

از آنچه که مشاهدات قادر به   دگرفته شوتأسیسی  صورتاگر این فرض ب  . است مفیدکاربرد خود را داشته ، و در خدمت هدفی 
برای   استدالل نیست ، تنسیقیمیبایست نتیجه بگیریم که چیزی بیش از یک اصل  لذاو میرود ؛  بسیار فراتر   نداشبمی اش أییدت

که   -ی دنیا علت اعال  purposive  casuality فکر علیت هدفمند  توسطممکن ،  منظمبه ما در تضمین باالترین وحدت  کمک
    .اعلی عمل میکند ، علت همه چیز بود  عاقالنه هدفیک ذکاء اعلی ، که در تطابق با   در مقاماین وجود ،   گویا

 . اشتباه  رانده میشود  های مسیر، غافل بشویم ،  استدالل به  تنسیقیی صرفا  استفاده افکر به  آن دتحدیاما ، هرگاه ، ما از این 
و ورای آن خطر   کردهترک باشند ،  اشآنگاه زمینه تجربه را ، که فقط آنها قادرند حاوی عالئم راهنمای مسیر صحیح  چون

که در آنها خود را بالکل از همه اقدامات ممکن   به ارتفاعات  سرگیجه آوری میکند به نواحی غیرقابل فهم  و دست نیافتنی ، 
 .  مییابدجدا  با تجربه  همخوان

 

 

a      است که  آن پهن شدگی کرویتنها اما تعداد کمی این را میدانند که . زمین بخوبی شناخته شده است  بودن فایده ناشی از کروی
در  قابل مالحظهواقعا  ، و  دائما  ،  ه اندرانده شدباال  در اثر زلزله که یترقاره ای ، یا حتی تپه های کوچک برآمدگیهای  اینکه از

چنان برآمدگی کره زمین در استوا  .  میآوردممانعت بعمل  ، تغییر ایجاد کنند  یت محور زمینعموقفاصله زمانی نسبتا  کوتاه ، در 
تغییر موقع محور  برای  شاهدههرگز نمیتواند تأثیر قابل م نیز  ی را میسازد که قوه رانش همه کوه های دیگر باهمعظیمکوه 
 توده سیالتعادل در  بر مبنای  توضیح آن  برایو بعالوه ، این ترتیب چنان عاقالنه است که ، ما هیچ تردیدی . د داشته باشنزمین 
 [   a نویس زیر پایان]   .نمیکنیم  زمین پیشین

                                                           
1
 [zweckmässige  . ] 

2
 [Absicht  . ] 

3
 [teleologischen  . ] 

4
 [Zweck  . ] 
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فکر یک وجود اعلی  به شیوه ای متضاد با طبیعت یک فکر  پیدا میشود ، یعنی ، تأسیسی ، و نه از استفاده  دراولین خطایی که 
در  یش راتفحص خو تا کند مانوادار  که را میتوانیم هر اصلی  a. است   ignava  ratioدلیل جبون   ،  خطای  تنسیقیتنها 

  تفحصات بیشتر ، که گویا دست کشیدن ازبرای   دسازاستدالل را آماده  طبیعت ، در هر موضوعی ، مطلقا  کامل بحساب آورده ، 
فکر علم النفسی ، هنگامیکه  لذا   .برای خود معین کرده بود تماما  به موفقیت رسیده است ، چنین بنامیم وظیفه ای که در 
ورای حدود    دانش ما در مورد نفس یع توس  جهت  این طریقتوضیح مظاهر ضمیر ما ، و از  جهت تنسیقی یاصل صورتب

  استفاده ما از استداللدر  اما د ؛  نمایمی تسهیلوظیفه استدالل را  براستی، بکار گرفته میشود ( وضعیتش پس از مرگ )  تجربه
و ار پایدوحدت  روحگرای جزمی  . میکند  خراببرخورد با طبیعت تحت راهنمایی تجربیاتمان  دخالت کرده  و آنرا  برای

از آن ، آنطور که معتقد او  ، توسط وحدت جوهر متفکر توضیح میدهد ، که یتغییر وضعیت ربالتغییر یک شخص را در خالل ه
داریم ،   میافتدیا عالقه ای را که ما به آنچه که تنها پس از مرگمان اتفاق  دارد ؛ "  من " در   است ، ادراک حسی بالواسطه

بدین ترتیب او از همه تفحصات تجریبی .  طبیعت غیرمادی عامل متفکر ، توضیح میدهد ؛  و قس علی هذا توسط آگاهی ما از 
خیال با ؛  و  ، معاف میگردد ی توضیح یافت گرددمادهای  زمینهدر  آن علتکه قرار باشد هرگاه ،  داخلیبرای علت این مظاهر 

ادعای داشتن حق برای ندیده   خاطی ، یاستدالل یساختگ، گرچه با قربانی کردن کل بصیرت حقیقی ،  با اتکاء به اعتبار  راحت
یک ذکاء  از با  فکر ما  برخورد جزمی در   این عواقب زیان آور.  ند اتجربه  مالزمد  که میکنگرفتن آن منابعی از دانش را 

چون در این  .  ، حتی بیشتر آشکار میشوند بر آن بنا شده است  خطاکه به (  الهی  - مادی) اعلی ، و در نظام الهیاتی طبیعت 
عقل اعلی  جستجو نشدنی فرمانبجای جستجو برای علل در قوانین جامع مکانیسم مادی ،  مستقیما  به اگر ،  تفحص از عرصه

ه آن غایاتی که در طبیعت به نمایش گذاشته شده اند ،  همراه با  تعداد زیادی از غایات که از طرف ما به همآنگاه توسل بجوییم ، 
میسازند که کار استدالل را کامل شده  مانما را برای علل بسیار ساده کرده ، و قادر تحقیقند ، کار میشوطبیعت نسبت داده 
بر نظم  تماما   وابسته است  برای هدایت توظیفی که  -یم ه اشد معاف اشاز توظیف  فقطواقع ، ما بکه ، در حالیبحساب بیاوریم ، 

د شواجتناب  داین خطا میتوان  1 . تا بنمایانندده اند آنها بوجود آمکه  ی، در تطابق با قوانین جامع شطبیعت و زنجیره های تغییرات
کوه ها ، یا  جایو   طبیعی وضع، ساختار آن ،  یخشک توزیعنه صرفا  بخشهایی از طبیعت ، مانند    از دید علم الغایت که اگر، 
در رابطه با فکر یک  یم ، کن  universalطبیعت را کامال  جامع   منظمبلکه  این وحدت   ، یو جانور یدنیای گیاه سازمان فقط

قرار داه ایم ، در تطابق با قوانین جامع ، که از آنها   مورد توجه  هدفمندیبر یک مبتنی چون آنگاه ما طبیعت را  . ذکاء اعلی 
برای  تنسیقیآنگاه ما یک اصل . باشد  سختداده شده  در هر مورد شا صی معاف نیست ،  هر چقدر هم  تشخیصخاهیچ ترتیب 

اجازه میتوانیم آنچه که به خود   .کنیم نمی عین، از پیش م امااتصالی که ،   -اتصال علم الغایی خواهیم داشت   منظموحدت 
  که اتصال علم الغاییه آنچ در تطابق با قوانین جامع ، به امید کشفاست   مکانیکی  -را بدهیم  تعقیب اتصال  فیزیکی  شانجام

در رابطه با تجربه    گسترش توظیف استدالل برای  هموارهمیتواند اصل وحدت هدفمند  است که تنها از این راه . بواقع هست 
    . باشد  آورزیان   شهرگز برای  بدون اینکه ند ، یاری برسا

.  ( ṽστερον  πρότερον ) استناشی از اسائه فهم اصل فوق الذکر وحدت منظم   دوم ، خطای  perversa  ratioدلیل منحرف  
جستجوی چنین وحدتی در اتصال چیزها ، در  جهتبرای هدایت ما  تنسیقیبصورت یک اصل  ست تنهافکر وحدت منظم میبای

        تنها  یم  که به اکمال در توظیف آن اصلبدانتطابق با قوانین جامع طبیعت ، مورد استفاده قرار بگیرد ؛  و درنتیجه میباید 
.  ی نیست نائل شدنهرگز  اکمالی که  البته  -م  تقریب کرده ایم یگشته اچنین وحدتی بشیوه تجربی  تحقق  بهکه قادر  ی تناسببه 

؛  و  ه استواقعیت یک اصل وحدت هدفمند نه تنها پیش فرض بلکه متجسم گردید.  مسیر معکوس اتخاذ شده است  درعوض
شبه انسانی   چون اصل یک ذکاء اعلی در ذات خویش تماما  ورای قوای فهم ما قرار دارد ، میرویم بسوی تعیین آن بشیوه 

anthropomorphic    ، و بدین ترتیب تحمیل غایت بر طبیعت ،  با زور و  خودکامگی ،  بجای کار عاقالنه تر جستجوی آنها  از
تکمیل وحدت طبیعت در تطابق با  جهتعلم الغایت ، که منظور از آن صرفا  کمک به ما  نحوو بدین .  ی مادراه تفحصات 

استدالل از اجرای هدف مورد ادعای خود نیز  ممانعتبلکه به   چنین وحدتی ، لغاءاقوانین جامع است ، نه تنها متمایل میگردد به 
زیرا اگر کاملترین   . از طبیعت  2 ، در تطابق با این قوانین ،وجود داشتن علتی با ذکاء اعلی ، که عبارت است از اثبات 

 به، چگونه میتوان از ما خواست که  اش جوهرهدفمندی نتواند بطور پیشاتجربی در طبیعت پیش فرض شود ، یعنی ، متعلق به 
واجب  مطلقا    شکلب خالق همه چیز ، هذبی که ، یک به هذب اعلی برای   تقریب کنیم شیم ، و خالل همه درجاتروجستجویش ب

ه بمیگوید که وحدت منظم بعنوان وحدتی در طبیعت ، که صرفا   تنسیقیاصل   باشد ؟ دانستن، میبایست بطور پیشاتجربی قابل 
پیش فرض شود ، و  تردید  بی،  ( نامعین  بصورتی هرچند) پیش فرض میگردد   تجریب شناخته نشده  بلکه بطور پیشاتجربی

، آنگاه وحدت روع کنیم شاما اگر ، با یک وجود هدفمند اعلی  بعنوان زمینه همه چیز . چیزها  جوهر پی آمد عنواننتیجتا  ب
میشود ، بصورت چیزی کامال  بیگانه و اتفاقی برای طبیعت چیزها ، و ناتوان از شناخته شدن از طریق  تسلیمطبیعت براستی 

   .که خود  اساسا  مورد مناقشه است  یم میگیر مسلمی را مطلبآنگاه دوری باطل آغاز میگردد ؛  دقیقا  همان . قوانین جامع خودش 

 

a      اگر سرنوشت تو این :   که چنین میگفت   دوران باستان به یک حجت سفسطه آمیز میدادند ؛  این لقبی بود که اهل تجادل
  Ciceroسیسرو  .  باشد که از این بیماری نجات پیدا کنی ، به سالمت باز خواهی گشت ،  چه به طبیب مراجعه بکنی و چه نکنی 

در زندگی بالاستفاده  استدالل تماما  برویم ، آنگاه  اش، اگر در پی  به این دلیل کهکه این شیوه از حجت چنین نامیده شد ،  فتمیگ
 [   a نویس زیر پایان] .    برای  حجت سفسطه گرانه استدالل هم  انتخاب میکنم  ن علت این نام را یبه هم.  میشود 

                                                           
1
 [nach  ihren  inneren  und  allgemeinen  Gesetzen  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Wille ,    nach  diesen      for    nach  diesem  . ] 
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که ، صرفا  در  ، آنچه تأسیسی ، و متجسم کردن ، و پیش فرض نمودن یاصل منزلهب  طبیعت منظموحدت  تنسیقیاصل  گرفتن
 تفحص  . استکردن استدالل  گیجفقط بمنزله یک علت ،  ، میکند خدمت استدالل بدون تناقضزمینه توظیف بعنوان فکر ، 

با   در واقع ،.   شانبا تمرکز بر سلسله علل طبیعی در تطابق با قوانین جامع  طبیعت مسیر مستقل خود را در پیش میگیرد ، 
ه وارآن هدفمندی را که خود هم  خالق برای عالم پیش میرود ، اما نه  به این خاطر که از آنجایک چنین کاری ، در تطابق با فکر 

و با   .د بگیرد داشتن چنین خالقی را از این هدفمندی وجو درباره به این خاطر که  دانش بلکه   د ،استنتاج کناست  اش صدمتر
وجود داشتن   شناخت در پی  چیزها بطور عام ، جوهرامکان در  حدو تا   چیزها در طبیعت ، جوهراین هدفمندی در  یجستجو

و   ، اندهصحیح باقی م ا  آن فکر همیشه ذات  ، شودن چهچه این تالش دوم موفق بشود .  این وجود اعلی بمنزله مطلقا  واجب است 
 . تنسیقیبشرطیکه محدود شود به شروط یک اصل صرفا    میگردد ، أییدش تا در بکاربردن

 میروند یی کهچیزها جوهردر اگر این وحدت را .  ، هذب است ، تشکیل میدهد  مطلقوحدت کامل هدفمند آنچه را که ، به معنای 
آنرا در قوانین واجب و جامع طبیعت   لذاو  ، ما کل دانش بطور عینی معتبر مشعر ، یعنی ، یم نیابسازند بمشعر تجربه را  تمامی
بعنوان منشاء علیت ،   ،وجود ازلی یک و اعلی را برای   مطلقا  واجب یفکر هذب  ی استنتاجیم ، چگونه میتوانیم ادعاپیدا نکن

برای   است مدرسه ممارست وحدت هدفمند نیز ،  لذاممکن ، و  منظم؟   بیشترین وحدت مستقیما  از این وحدت داشته باشیم 
 الینفک فکر چنین وحدتی ، بنابراین ،   . اشامکان بیشترین توظیف ممکن  شالوده دقیقا  همان  استفاده استدالل ، و در واقع

طبیعی است که  بسیار نتیجتا  است ؛  و  تقنینیخود همین فکر به آن دلیل برای ما .  طبیعت استدالل ما  همانمتصل است به  دقیقا  
 کلقرار است    مشعر استدالل ما ، عنوان،  که از آن ، ب ( intellectus  archetypus )کنیم   اتخاذیک استدالل تقنینی متناظر را 

  . د گردمشتق طبیعت  منظموحدت 

پاسخی را  ردامو مهاستدالل بحت میبایست در هه توسط شد طرحم تکه سؤاال  در بحث مربوط به مناقضت استدالل بحت گفتیم
ی که در خیلی از سؤاالت مربوط به بهانه ا) محدودیتهای دانش ما مجاز نیست  بهانه کردن  ، و اینکه در رابطه با آنها ندبپذیر

چنان آنبلکه تنها   چون در اینجا در رابطه با طبیعت چیزها سؤال نمیکنیم ،( .  که وارد  طبیعت همانقدر اجتناب ناپذیر است
حال در موقعیتی هستیم که .   آن منحصرا  به ساختار داخلی خودمربوطند سؤاالتی که از خود طبیعت استدالل نشأت میگیرند ، و 

استدالل   کهمربوط میشود آن دو سؤالی  به  مادامیکه  -د آمده باشبنظر  عجوالنه دشایکه در نگاه اول   -کنیم  أییدن گفته را تآ
  . را کامل کنیم در باره تجادل استدالل بحت یشخوبحث  باالخره ؛  و بدین ترتیب عالقه دارددیگر  همهبیش از به آنها   بحت

دنیا و اتصالش   اوال   بپرسیم ، آیا چیزی جدا از دنیا وجود دارد ، که حاوی زمینه نظم  aاگر ، در رابطه با یک الهیات متخطی ، 
زیرا دنیا حاصل جمعی است از مظاهر ؛  و بنابراین  . در تطابق با قوانین جامع باشد ، پاسخ این است که  بدون شک وجود دارد 

اگر  ثانیا  .  میباید زمینه ای متخطی برای مظاهر وجود داشته باشد ، یعنی ، زمینه ای که تنها توسط ادراک بحت قابل تفکر است 
، وغیره ،  پاسخ میدهیم که این سؤال بکلی فاقد  واجببیشترین واقعیت ،  دارایاین باشد که آیا این وجود جوهر است ،  ، سؤال

شکل دادن مفهومی از چنین مشعری کنیم ، تنها اجازه  مبادرت بهمیتوانیم  شانکه از طریق  یچون همه مقوالت. معنا است 
، بکار گرفته نمیشوند بالکل دارای  در مورد مشعرات تجربه ممکن ، یعنی ، دنیای حسهنگامیکه و   توظیف تجریبی را میدهند ،

توسط ] یم ، اما از طریق آنها داشته باشبیرون از این عرصه آنها تنها القاب مفاهیم هستند ، که میتوانیم   . هیچ معنایی نیستند
اگر ، سؤال این باشد که ، آیا نمیتوانیم این وجود را ، که جدا از  ثالثا    .درک کنیم   هیچ چیزی را نمیتوانیم[  تنهاییبه خودشان 

مطمئنا  ، اما تنها بصورت مشعر در :  با مشعرات تجربه به تفکر بیاوریم ، پاسخ این است  تناظر قابل قیاسدر الاقل دنیا است ، 
و هدفمندی ترتیب  ، نظم ،  منظمبرای وحدت  اخته ، ، برایمان ناشن ای و نه در واقعیت ، یعنی ، تنها بعنوان زیر الیه  ideaفکر 
حتی ، بیشتر ،   . است در باره طبیعت یشتفحص خو تنسیقیاصل بعنوان  اشکه استدالل مجبور به شکل دادن  یفکر  -دنیا  

را که برای   anthropomorphisms  شبه انسانی عقاید، در این فکر بعضی  به سرزنش دچار کردن خود، بدون  انهمیتوانیم آزاد
مربوط مستقیما    به وجودی جدا از دنیا  همواره تنها یک فکر است ، کهآن چون .  ند  بپذیریم اآن اصل مفید  تنسیقیظرفیت 

یک ذکاء اعلی   طرحی برای این وحدت ، یعنی ، از طریق طرح توسط دنیا ، و تنها منظموحدت  تنسیقیبلکه به اصل  ،  یستن
 گفتدنیا در ذاتش چه میتواند باشد ، نباید  این زمینه ازلی وحدت  .دنیا ، در تطابق با اهداف عاقالنه عمل میکند  انشاء که ، در 

، در رابطه با  اشفکر از و بعبارت دقیقتر   ، کرداستفاده  از آناینکه چگونه میباید بلکه تنها   ، معین شده است از این راهکه 
  .مورد چیزهای دنیا استدالل در  منظمتوظیف 

بدون شک   ی ،  خالقی عاقل و قادر متعال برای دنیا فرض کنیم ؟ اساسن یبر چن آیا میتوانیم ، :  د پرسیاما باز هم میتوان 
  تجربه ممکن  ورای عرصه ما دانش خود را آیا  اما در آنصورت .  میتوانیم ؛  و نه تنها میتوانیم ، بلکه میبایست ، چنین کنیم 

که از آن ،  یک مشعر صرفا  متخطی ،   پیش فرض یک چیز است ، فقط بهیچوجه ، تمام آنچه که انجام داده ایم نگسترانیده ایم ؟  
و هدفمند دنیا است ، که  این وجود  منظم مرتب کردنتنها در رابطه با   .است ، هیچ مفهومی بالکل نداریم  شذاتدر آنطور که 
به تفکر آورده ایم ؛  یعنی ، به آن ، در رابطه با غایت و (  یک مفهوم تجریبی ) ذکاء  با یک قابل قیاس تناظردر  ناشناخته را

  میتوانند  که ، در تطابق با شروط استدالل ما ،   بخشیده ایم آن خصوصیاتی را آن باشند ،  فقط  مبتنی بر قرار استکه   یهذب

  

a       استدالل  تنسیقیبعنوان اصلی برای توظیف صرفا   ،  اش شایستهو رسالت   در باره فکر علم النفسی پیشتربعد از آنچه که
متجسم میشود توسط آن  داخلیبودن حس  تشعبهمه م منظمکه وحدت   صرف توهم متخطی  را وقت زیادیدیگر ، گفته ام 
 . د شومی گفته   theological  ideal  کمال الهیاتی مورد به آنچه که در نقد ما در   شبیه استروش کار بسیار . نمیکنم 

 [   a نویس زیر پایان] 
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اگر  . دنیا  اعتبار دارد   رابطه باتوظیف استدالل ما در  از نظراین فکر بنابراین تنها   . باشند میمنظوحدت چنین حاوی زمینه  
تنها در فکر ؛    وجودی است  میآوریمکه  آنچه به تفکر  برای آن اعتباری مطلق و عینی قائل میشدیم ، آنگاه فراموش کرده بودیم 

ی نحوا بکه آن اصل ر  با شروع از زمینه ای که از راه مشاهده دنیا قابل تعیین نیست ، دیگر نمیتوانیم در موقعیتی باشیم لذاو 
   . یم بندبرای توظیف تجریبی استدالل  بکار  شایسته

 عقالنی تأملدر  پیش فرض یک وجود اعلیاز و   از آن مفهوم اینچنینی استفاده ای هیچاما ، هنوز میتوان پرسید ، که آیا میتوانیم 
اینکه  بسمتاما آیا میتوانیم برویم .  است که استدالل به این فکر توسل جسته  منظورین همی ، دقیقا  برای آر دنیا داشته باشیم ؟ 

، البته ، بواسطه  از  هرچندآنها را از اراده الهی مشتق کنیم ،  شکلو بدین  1یم ، بحساب بیاورظاهر هدفمند را اهداف بترتیبات 
ی ،  براستی میتوانیم چنین کنیم ؛  اما  آرایجاد شده اند ؟   الهی آن اراده پیشبردص طبیعی ، که خود برای خاطریق بعضی وسایط 

یا اینکه فکر   ، آراست  یشخوشود عقل الهی  همه چیز را در تطابق با غایات اعلی  گفتهکه   تنها بشرطیکه  علی السویه  بدانیم
امع ، حتی در تطابق با قوانین ج  ، اشو هدفمند   منظمبرای وحدت  طبیعت  و اصلی  تفحصدر  تنسیقی است یاصل  عقل اعلی

     کامال   برایمان  میبایست  چنین وحدتی ،  فهمبه کالم دیگر ، در هنگام   .در مواردی که ما قادر به کشف آن وحدت نیستیم 
طبیعت آنرا چنین عاقالنه نظم داده   یا اینکه که چنین باشد ،   اراده کرده یشخو تعقالنیخدا در  بگوییمباشد ، که  علی السویه

  -و هدفمند ممکن است   منظمدقیقا  همین بیشترین وحدت   زیرا آنچه که به ما حق داد تا فکر یک ذکاء اعلی را اتخاذ کنیم . است 
بنابراین هرچه .  طبیعت باشد  نیاز داشت  اتتفحص  همه که میبایست شالوده تنسیقی یوحدتی که استدالل ما به آن بعنوان اصل
اما چون هدف انحصاری آن اصل . بهمان اندازه هم مشروعیت فکر ما بیشتر تأیید میشود بیشتر هدفمندی در دنیا کشف کنیم ، 

ر د  و آنهم با بیشترین درجه ممکن ، درحالیکه براستی ،  وحدتی واجب برای طبیعت بود ، برای راهنمایی ما در جستجو
،  قوانین  دبدون در تناقض قرار گرفتن با خو  به آن وحدت ، آنرا مدیون  فکر وجود اعلی هستیم ، نمیتوانیم ، رسیدن صورت

و به این هدفمندی طبیعت   - اتخاذ گردید برای کشف آن تنها بحثفکر مورد   توجه به اینکهبا   -  گرفتهجامع طبیعت را ندیده 
 وجودی را با آن خصایل فرض کنیم ،   که مافوق طبیعت زیرا حق نداشتیم   .بنگریم  در ذاتش یمادمحتمل و فوق چیزی بعنوان 
 یک در تطابق با اصل  یکدیگر ببینیمدر اتصال با   منظمرا بشکل    2مظاهر  که  خاطربه این اتخاذ فکر چنین وجودی  فقطبلکه 
  .ی لّ ع  تعّین 

به عقاید شنوعی   از حیث  خود  نه تنها  ideaفکر در  اش ةاناب برای  علت دنیا ، حق داریم دربارهتفکر هنگام یل ، بهمان دال
، یعنی ، بصورت وجودی که دارای (  آوردکه بدون آن نمیتوان بالکل هیچ چیزی را در رابطه با آن به تفکر )  ظریف انسانی

به  هذبی در نسبت دادن  بلکه  همچنین  ، ها استنآدر تناظر با  و آرزوها و ارادات  ، ناخشنودیی  و شنودادراک ، احساس خ
به آن میدهد فراتر  اجازه نسبت دادنش را  که دانش تجریبی ما از نظم طبیعت ، بسیار از هر هذبی بودن نامتناهی باآن که ، 
و هدفمند ،    منظممطالعه کنیم که گویا وحدت  طورطبیعت را این میگوید که ما میباید   منظموحدت  تنسیقیقانون  چون . میرود 

در فقط    هرچند زیرا .  پیدا کرد  in  infinitum ی تناهر نامبطو، میتوان همه جا ،  را بودن ممکن تشعبهمراه با بیشترین م
ه داشتن ظ  به آنهمواره   دکه میبای  دکنمی طلبتقنین استدالل ما  لیکن ،  خواهیم شدکشف بخش کوچکی از این هذب دنیا موفق 

را درون طبیعت در تطابق با  یشخو تفحصاتکه   ، باشد هرگز مضرنه یم ؛  و میبایست همواره مفید ، و و در جستجویش باش
بانی اعلی ،  آن اصل را بر پایه وجود  فکر دخالت دادنبا  آن اصل  ارائه شکلاین  ااما آشکار است که ب.  یم کنت هدایاین اصل 

یم ، کننمی  از این وجود مشتق  هیچ چیز را  بواقع و اینکه  فقط ،   اشم ، بلکه  بر فکر یداشتن و دانش از چنین وجودی بنا نمیکن
ی هوشیارنوعی ،   بنظر میرسد که . یعنی ، از طبیعت چیزهای دنیا ، در تطابق با چنین فکری   - اش  idea بلکه تنها از فکر

ده است ،  بو در همه اعصار  و معقول فالسفه   زبان متواضعانه الهام بخش ه حقیقی این مفهوم استدالل براستیفایداز  نشده اظهار
تی عباراکه گویا  طبیعت و عقل الهی    چنان سخن میگویند ،  عقل الهیاز و   طبیعت حسن ادارهو  نی بودنزیرا آنها از عقال

بر این   بیان را ارجح میشمارند ، اول، شکل  ندسر و کار دار  استدالل حزری ا، مادامیکه آنها منحصرا  ب در واقع  - ندمعادل
بسوی نیز و اینکه  استدالل را   یم ،بپرهیزداریم   را شگفتن بیشتر از آنچه که حق  کردن تا از ادعا  اساس که ما را قادر میسازد

  .هدایت میکند ، یعنی ، طبیعت  آن خود شایستهعرصه 

وعده نمیدهد ،   حدود تجربه را کلورای   که در ابتدا بنظر میآمد چیزی کمتر از توسیع دانش استدالل بحت ، اگر بنابراین 
براستی وحدت بیشتری را از آنچه که توظیف  که ، همزمانکه  ، نیست تنسیقیاصول  جزچیزی حاوی شود ،  فهمیدهدرست 

را در  شهدف تالشهای آنها که واقعیت  ینهمبر اساس دقیقا   ،  حتی بیشتر،  تجویز میکنندد دست یابتجریبی ادراک میتواند به آن 
اما اگر ،  . ند رسان، به باالترین درجه ممکن می منظموحدت  توسط،  شبا خودرا  شا ، توافق اند بعید قرار داده ای آنچنان فاصله

 ،  خیره کنندهو   خادع  د ، توسط  توهمیگرفته شوندانش خاطی  اصول تأسیسی صورتاز سوی دیگر ، بد فهمیده شده ، و ب
    .ابدی  اتتناقضات و مناقش  شو همراه میگردند ،   صرفا   خیالی  دانشیو   اقناع بروز موجب

 

                         

 

                                                           
1
 [zweckähnliche  Anordnungen  als  Absichten  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    die      for    der  . ] 
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* * * 

 

د با ختم میشوو   ، concepts و از آنجا میرسد به مفاهیم   ، intuitions بنابراین  هر دانش بشری شروع میشود با بدیهه ها 
به  میآیدکه در نگاه اول بنظر   پیشاتجربی دانش است ، صادرم دارای  نرکدر رابطه با هر سه  که هرچند .  ideasفکرها  

 ارکانین ابا   ، یشکه استدالل ، در توظیف حزری خو اما یک نقد عمیق ما را قانع میکند  ند ،باشحدود هر  تجربه ای  بی اعتنا 
و   از همه اسالیب ، است بهره گرفتناین قوه اعالی دانش  اصیلو اینکه خواسته   از عرصه تجربه ممکن تخطی نمیکند ، هرگز

 تاغای  که  -طبیعت ، در تطابق با هر اصل ممکن  وحدت  وزترین رم داخلیاصول این اسالیب ، منحصرا  به قصد نفوذ در 
  .وجود ندارد برای ما ، که خارج از آن چیزی جز فضای خالی  اشهرگز ورای حدود رفتن اما نه   -ست اشان مهمترین 
آنطور که در بخش تحلیل  ، د دانش ما را ورای تجربه واقعی میگسترانند نظر برسهمه قضایایی که ممکن است بننقادانه بررسی 

 هدایتبه چیزی بیشتر از یک تجربه ممکن   که آنها هرگز نمیتوانند  تا  قانع شویم دنمیککفایت  تردیدبدون متخطی انجام شد ، 
را   ماجذاب و خوش ظاهر   یچشم اندازهاو  ، ن نبودیم گمابد ، روشن  تجریدی و عام ، هر چقدر هم تعالیماگر نسبت به .  ند کن

دشوار همه آن شواهد تجادلی که   میتوانستیم  خود را از استنطاقات  ، اغوا نمیکردند  تعالیماز اجبارات تحمیلی این  برای فرار
چون میبایست از ابتدا با اطمینان کامل   .برهانیم  میآوردادعاهای خود  تقویت برای  transcendent  یک استدالل خاطی

به  میشوند میبایست مطلقا  بی پایه باشند ،  زیرا مربوط  ،ند میبودهمزمان که شاید صادقانه که  همه چنین ادعاهایی ،  میدانستیم 
که   مگر اینکه  بتوانیم به علت حقیقی توهم  اما هیچ انتهایی برای این بحث ها نیست ،.  دانشی که انسان هرگز نخواهد داشت 

بمنزله مطالعه ای در مورد طبیعت ) ارکانش   به دانش خاطی ما  کلبعالوه ، تجزیه   . ها را میفریبد نفوذ کنیم  حتی عاقلترین
ی مساعنتیجتا  ، با همه بی ثمری این .  و برای فیلسوف یک وظیفه است   بهیچوجه کم اهمیت نبوده ،  مستقال  خود (  ما  داخلی

صرفا  ما را در  توهم تجادلی  از آنجاییکه و  . پی بگیریم   اولیه شان مصادرکه آنها را تا  الزم دیدیم  با اینحالاستدالل حزری ، 
که  استنوعی جذابیت طبیعی دارای   این قضاوتها ، ذینفع بودن دربدلیل   ، بعالوهبلکه   قضاوتهایمان به گمراهی نمیبرد ،

آنچه را که میتوان اسناد   پیشگیری از چنین خطاهایی در آینده ،  با جزییات کامل بقصد  همیشه خواهد داشت ، عاقالنه دیدیم که ،
     .استدالل بشری بسپاریم  هگنجینو به   مرتب کرده ،  نامید محاکمهاین 
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Transcendental  Doctrine  Of  Method 

 متخطی اسلوب تعالیم

 

 

Introduction 
 
 

 مقدمه 
 
 

 

داریم ،  یشآن را الاقل در درون خو  ideaکه فکر  یمساختمانی بزرگ بنگر را بصورتحزری بحت دانش استدالل  کلاگر 
کردیم که برای چه نوع از بنا و  روشنو   ده ،دا انجام آن از مصالح را برآوردی  ارکانتعالیم متخطی بخش میتوان گفت که در 

به عرش برسد  قرار بودکه   داشتیمرا برجی  ایجاد قصد در واقع پی بردیم که ، گرچه  .و استحکامی  کفایت دارند   چه ارتفاعبا 
 رب به ارتفاعی که فقط تجربه ، و  سطحما در  مشغلهبه اندازه  فقطد ، داری کفایت عمولتنها برای یک خانه م موجود ، اما مصالح

دیگر   -به شکست بخاطر نبود مصالح  میگردددر فکرش بودیم بنابراین محکوم ای که  ورانهجس کار . یم باش اشراف داشتهآن 
به  ستمیبایمیشود ، که  کاربین کارگران در باره برنامه  مشاجرهی نیست ، که نهایتا  موجب یقاختالف سالبه ذکر آن  نیاز

در حال   .خودشان خاص برای خود بسازند ، بر طبق نقشه  علیحده، تا هریک بنایی بیانجامد در سراسر دنیا  شان گیپراکند
برنامه  کور   یکدر   بی هدفهمینطور و چون به ما هشدار داده شد که   حاضر اما به اندازه آن نقشه نگران مصالح نیستیم ؛

مصالحی  در حدخود را  بنایمیبایست لذا   باشد ، نهایما تماما  خارج از ظرفیت داردن امکاکه ساختمان سازی خطر نکنیم  
    .  ددارمناسبت نیز ما  احتیاجاتبرای  و ،  شدهگذاشته  ن ما که در اختیارکنیم   طرح

شروط قالبی یک نظام کامل استدالل بحت  تعّین    Transcendental  Doctrine  of  Methodتعالیم متخطی اسلوب   ازبنابراین ، 
و ،  architectonic  معمارییک ، canon   ، یک شریعت  discipline  انضباطیک به در این رابطه ، میبایست .  را میفهمم 

، به آن  دارسم که تأمین کنیم  را چیزی( متخطی آن  ارجاعدر ) ، و  هپرداختبرای استدالل بحت   history  باالخره یک تاریخ
 .  ند ، اما بسیار بدور از رضایتپرداختعام  شکل استفاده از ادراک ب رابطه بادر  ،  practical  logic  تحت عنوان منطق عملی

دانش بحت به بطور مثال ، )  میگرددبه هیچ نوع خاصی از دانش که توسط ادراک ممکن محدود از آنجاییکه منطق جامع چون 
ن اوینیست ، نمیتواند ، مگر با وام گرفتن دانش از علوم دیگر ، چیزی بیشتر از عن هم خاصی به مشعرات نحصرنبوده  و م( آن 

آشنا  به کارو این تنها  د ؛ کن عرضه،  رادر همه انواع علوم   systematization  انتظام بمنظور و عبارات فنی ناسالیب ممک
     .دیرتر خواهد آموخت ابتدا که معنا و استعمال آنها را  میآیدی عناوینکردن مبتدی با 
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Transcendental  Doctrine  Of  Method 

 اسلوب متخطی تعالیم

 

CHAPTER    I. 
 

The  Discipline  Of  Pure  Reason 
 

 .Iفصل    
 

  بحتاستدالل    انضباط
 
 

 

در رابطه با  همچنین بلکه  اند قالبشان چنین از نظربرای دانش ، احکام منفی ، یعنی ، آنهاییکه نه تنها  عمومیآرزوی  دلیل به
گسترش  جهتکوشش بالانقطاع ما  برایحسود  یدشمنانبیشتر آنها . ند برخوردار نیستباالیی  چندان احترام ازمحتوایشان ، 

  . و احترام باال   محبوبیتتا چه رسد به   ، است مدافعه محتاج  براستی هم  شانتحملحتی ، و ده بحساب آمدانشمان 

هر گزاره ای را که بخواهیم منفی کنیم ؛  اما در رابطه با محتوای دانش ما  یمتا جاییکه به قالب منطقی مربوط میشود ، میتوان
دانش سقیم هستند ، وقتیکه هیچ  در بمنظورمنفی که  احکامبنابراین ،  . خطا است  طردبطور عام ، وظیفه خاص احکام منفی  

، و درست بهمین دلیل اغلب  شتهندا بتمناس یشخو هدف برایند اما پوچ ، یعنی ، ا، براستی صحیح  باشدممکن ن هم خطایی
 . ندر بدون یک ارتش نمیتوانست هیچ کشوری را فتح کند سکقرون وسطایی ، که ا مدرسآن  سخن، مانند  ندهست سخیفبسیار 

غالب ند ، هنگامیکه وسوسه برای قضاوت شدید است ، وقتیکه توهمی که بر ما کوچکدانش ما بسیار  محدوده هایاما هنگامیکه 
خطا  در مقابلمنفی ، که تنها برای صیانت ما  دستورو صدمات ناشی از خطا قابل توجه ، در آنجا  بوده فریبندهده بسیار گردی

تمایل  اشاجباری را که ، توسط   .د پیدا میکنکه بر دانش ما میافزایند    است ، اهمیتی حتی بیشتر از خیلی از اطالعات مثبتی
متمایز میگردد از  . مینامیم   discipline  انضباطریشه کن میگردد ،  نهایتا  مهار و  ، ی قواعددائمی به عدم اطاعت از بعض

دن هیچیک از عادات عمل که از پیش کرو منسوخ ن  است ، هاکه صرفا  بمنظور دادن بعضی از انواع مهارت  ، cultureفرهنگ 
  a لذا بشکلی منفی ،  انضباط خویش دارد ،  بروزنیرویی برای   1 خوددرون تطور یک استعداد ، که از پیش  برای . موجودند 
 . بشکل مثبت  سهم دارند   doctrineو تعالیم    و فرهنگ

خیلی  از  آزاد و نامحدود بدهند یبه خود اجازه فعالیت  ندا تمایلمکه ( همچون تخیل و هوش ) گوناگون ما  قرائحو  طبعاینکه 
ی برای انضباطتجویز  اش اصلیاما اینکه استدالل ، که وظیفه .  هستند را ، هر کسی براحتی میپذیرد  انضباطجهات محتاج یک 

ی باشد براستی عجیب بنظر میرسد ؛  و در واقع تاکنون از این تحقیر انضباطخود محتاج چنین  ستهمه مساعی دیگر است ، میبای
ک ش ستنمیتوانش ، هیچکس حتی به کمترین حد ا محکم جایگاهو   مندشکوهب نقا با توجه بهکه ،  دلیلدر امان بود ، تنها به این 

 .و کلمات را بجای چیزها   گذارد ،میبجای مفاهیم    بدون پایهخیاالت را   د کهکن

تجربه قرار  محکاصول آن همواره در معرض   نیست ، زیرا در این عرصه اشاحتیاجی به نقد استدالل در توظیف تجریبی 
شوند ، بطوریکه در بدیهه بحت نشان داده  بالفعلدر ریاضیات ، که مفاهیم استدالل میبایست بی درنگ  همینطور استو . دارند 

در مسیری   تجریبی و نه بحت بدیههاستدالل را  نه اما هنگامیکه  . د میگرد ظاهرهر چیز بی پایه و بیمورد در آنها بالفاصله 
مورد نظر ، در تطابق با مفاهیم صرف ،  یشگفت ، استدالل در توظیف متخطی خو میبایستمیدارد ، هنگامیکه ، ن نگه مرئی
بسمت گسترش ورای محدوده تنگ تجربه ممکن و  دخو تمایلپیدا میکند ، برای مهار   انضباط یک به عظیم ینیازآنگاه است 

      .را در اختیار ندارد   منفی  ا  اکید  چیزی جز این وسیله  استدالل بحتکل فلسفه  که  و خطا ،   روی زیاده  حراست در مقابل

 

 

a      وجود  عددتموارد م  هرچند ،. رهنمود بکار میرود کلمه با  معموال  مترادف  انضباط  کلمهدر زبان مدارس  بخوبی آگاهم که
 بسیارو خود طبیعت چیزها   ، استجدا   علیمرهنمود بمعنای ت  ازبروشنی   قید توسط آموزشبمعنای   انضباطکه در آنها دارند 

کلمه اول هرگز جز در معنای که   است این درستیعنی   م ،باقی نگهداری  را برای این تمایز عبارات مناسبتنها   الزم میکند که
 [   a نویس زیر پایان]    .شود ن منفی بکار گرفته

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    von  sich      for     vor  sich  . ] 
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استدالل  همانند اما وقتیکه ، .   criticism نقادیبا  شانعلل و از   شد ، خالص  censure ظرح   بکمک میتوان  منفرداز خطاهای 
اصول مشترک هستند ،  و متحد تحت بسته  یکدیگرکه بشدت ب  یم ،میگردکامل از توهمات و مغالطات مواجه  یبا نظامبحت ، 

تحت عنوان یک  از پیشگیریها و خود آزمونیها  یبرپایی نظام  ، باشدبنظر میرسد که یک تقنین منفی کامال  خاص مورد نیاز 
نظامی که در مقابل آن هیچ توهم شبه عقالنی تاب ایستادگی   - اش، مبتنی بر طبیعت استدالل و مشعرات توظیف بحت  انضباط

 .داشته باشد  ویژه صرفنظر از اینکه چه ادعایی برای رسیدگی  بلکه بیدرنگ به خود خیانت میکند ،   ، شتهندا

 یستمحتوا ن معطوف به نقد متخطی  از تقسیمات اصلی  در این بخش دوم  استدالل بحت انضباطخوب است اشاره شود که  اما
بین در آنقدر اما   .قرار گرفت  بررسیاولی قبال  در بخش تعالیم ارکان مورد   .استدالل بحت  طریقاز اسلوب دانش به بلکه تنها 
با اساسی  قدرآن اش ، همزمان ، توظیف متخطی اینکهعلیرغم مشعر مورد تنفیذش ، صرفنظر از توظیف استدالل ،  اشکال
منظور ، آن برای خاصا  ه ابداع شد،  انضباطیک  دهنده هشدار  یمنف که بدون تعلیم  وجود دارد مشابهت متفاوت است ، اندیگر

 مناسب برای استداللدیگر   واقع در عرصه های اسالیبی که در مقتضینا تعقیباز الجرم که یی هابه اجتناب از خطانمیتوان 
        . چنین نیست در این حیطه متخطی  فقط   ، امید داشت دنپیدا میشو  بوده

 

 

 

CHAPTER    I. 
 

SECTION   1. 

The Discipline Of Pure Reason In Its Dogmatic Employment 

 

 

 .I  بخش
 

 در توظیف جزمی آن  بحتاستدالل   انضباط
 

 

مثالها مسری هستند ، بخصوص .  د ، بدون کمک تجربه ارائه میکناستدالل بحت را  بسطنمونه موفق   ترین درخشان  ریاضیات
 یتوقع همان بخت خوشم تا[ د نپیش میرانآنرا ] که در یک عرصه موفق بود ، میگویند را  قوه ایآن  تملقطبیعی  طور کامال  بکه 
قلمرو خویش  همانقدر موفقیت آمیز و   بسط برای  تواناییداشتن به   لذا استدالل بحت.   داشت در عرصه های دیگر که باشد

، بخصوص هنگامیکه به همان اسلوبی توسل  داشتکه در توظیف ریاضی امیدوار میشود مطمئن در توظیف متخطی خود 
ن مبرهن یقی کسباسلوب  که   دارد بدانیم  بنابراین برای ما اهمیت فوق العاده  .آنطور آشکارا مفید بود در ریاضیات  د کهجویمی

apodeictic   و در آن  ، ن در فلسفه یقیبرای کسب همان   یممیکوش شا بکمکاسلوبی که آن یکی است با آیا  که ریاضی نام دارد
  .خوانده شود   dogmaticمیباید جزمی   عرصه

 ندانش ریاضی دانشی است بدست آمده توسط استدالل از ساخت دانشی است بدست آمده توسط استدالل از مفاهیم ؛  دانش فلسفی
 بمعرض نمایشمیباشد بطور پیشاتجربی بدیهه ای که در تناظر با آن مفهوم  به این معنا است که  یک مفهوم نساخت.   مفاهیم
 مشعریک دومی میبایست ، بعنوان بدیهه ،  .  داریمتجریبی  غیر ای به بدیهه نیازیک مفهوم لذا  نساخت جهت .  شودگذاشته 
 اعتبار جامع  مبّینخویش  نیابت، میبایست در ( یک مناب جامع ) یک مفهوم  نساخت بعنوانهنوز ،  اینوجودبا و   ، باشدمنفرد 

مشعری که در  ةاناب با  ساخته میشود بنابراین یک مثلث . رند یکه تحت همان مفهوم قرار میگباشد ی برای کلیه بدیهه های ممکن
در  بر روی کاغذ ،   بر همان اساس همچنین بیدرنگیا   ، در بدیهه بحت ، صرفتخیل  توسط   یا  تناظر با این مفهوم است

م میشود تجریبی یستری که منفرد هیئت . بدون دین به هیچ تجربه ای   در هر دو مورد بطور کامال  پیشاتجربی ،  -بدیهه تجریبی 
 بکمکشعملی که آن تنها   چون در این بدیهه تجریبی .  اشبه جامعیت  خسرانبدون  در خدمت بیان مفهوم ،  بااینحالاست ، و 

( طول  اضالع  و اندازه  زوایا   ، لمث) د صرفنظر میگرد شعبتتعینات ماز و  قرار میگیرد ،  توجهمفهوم ساخته میشود مورد 
  . را تغییر نمیدهند " مثلث " و مفهوم  کامال  علی السویه بوده ،  ،  که

در   را  دانش ریاضی جامع  قرار میدهد ، عمقمورد ت  universal جامع  را تنها در   particular  دحدّ مُ    بنابراین دانش فلسفی
که  یشکلبه همان  درست  نتیجتا  ، . بطور پیشاتجربی  و توسط استدالل  وارههمگرچه هنوز   ، مثال واحدحتی در یا   ،محدد 

با آن تنها   مشعر منفردآن که  ، هم   مشعر مفهومهمانطور ،  گرددمیعین تم  نبعضی شروط جامع ساخت توسط   منفرداین مشعر 
 . د شو هبه تفکر آوردعین  تم ا  جامع شکل ب  ایضا  میبایست در تناظر قرار میگیرد ،   شا  schema  طرحبعنوان 

در مصالح یا مشعراتشان  اختالفو به  مبتنی است بر این تفاوت قالبی ،  لذاتفاوت اساسی بین این دو نوع از دانش توسط استدالل 
 مشعررا   qualityگونه باز شناخته شود که اولی تنها کیفیت  بدینآنهاییکه پیشنهاد میدهند تا فلسفه از ریاضیات .  ندارد بستگی 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

273 
 

است که چرا  دلیل  قالب دانش ریاضی ، . را ،  معلول را با علت اشتباه گرفته اند   quantityخود دارد و دومی تنها کمیت  
میدهد ، یعنی ، بطور پیشاتجربی در بدیهه ساخته شدن چون تنها مفهوم کمیات است که اجازه .  محدود میشود منحصرا  به کمیات 

نتیجتا  استدالل تنها از راه .  به نیابت بیایند به نمایش درآید ؛  در حالیکه کیفیات نمیتوانند در هیچ بدیهه ای که تجریبی نباشد 
مگر از   دشوواقعیت  بدیهه ای در تناظر با مفهومصاحب هیچکس نمیتواند .  دانشی از کیفیات بدست بیاورد  قادر استمفاهیم 

شکل یک .  مالک آن شد   ، و پیش از آگاهی تجریبی از واقعیت یشبطور پیشاتجربی از منابع خونمیتوان هرگز  طریق تجربه ؛ 
اما رنگ این   ش فقط ،ا مفهوم اساسد ، بدون کمک هیچ تجربه ای ، بر کرمخروط را میتوان برای خود در بدیهه تصور 

به نیابت آورد مگر در در بدیهه یک علت بطور عام  را    نمیتوان مفهوم  .تجربه ای داده شده باشد مخروط میبایست از پیش در 
کمیات را مورد بررسی  مطمئنا  هم فلسفه و هم ریاضیات ،  . در مورد مفاهیم دیگر  بهمین ترتیبو   مثالی داده شده از تجربه ؛

 تفاوت بین خطوط  و سطوحبه ،  مثال   توجه دارد ،نیز ریاضیات به کیفیات .  را  ، تمامیت ، بینهایت ، وغیره  مثال  ،  قرار میدهند
موارد آنها مشعری  اینگونهاما گرچه در .  یکی از کیفیاتش  بعنوان بسطبا کیفیات متفاوت ، و با پیوستگی  ی، بعنوان مکانهای

لسفه خود را به مفاهیم ف.  مشترک دارند ،  نحوه برخورد استدالل با آن مشعر در فلسفه و در ریاضیات بکلی با هم متفاوت است 
آنجا که در   بدیهه ، متبسبالفاصله و میشتابد  بدست بیاورد  یچیزنمیتواند ریاضیات با مفاهیم صرف   جامع محدود میکند ؛

ی آنه میکند ، یعنی ، ارائ، بلکه تنها در بدیهه ای که بطور پیشاتجربی  ا  نه تجریب اماعمال  مورد بررسی قرار میدهد ، مفهوم را 
ساخته  صورتکه بدین   یدر مورد مشعر مفهوم  میبایست  میآیدشروط جامع ساختن  در پیکه  آنچهساخته ، و در آن هر  که

      . معتبر باشد  بطور جامع  میشود

با یک  اشپی ببرد که نسبت حاصل جمع زوایای داخلی   تا  ، بروش خود ، داده شود یبه فیلسوفمفهوم یک مثلث فرض کنید که 
هر چقدر .  او هیچ چیز در دست ندارد مگر مفهوم شکلی که با سه خط راست احاطه شده  و سه زاویه دارد .  قائمه چقدر است 

او میتواند مفهوم یک خط راست یا یک زاویه و یا . هرگز چیز جدیدی تولید نخواهد کرد  هم او بر روی این مفهوم تعمق کند ،
حال .  که از پیش در این سه مفهوم  نیستند   نیستخواصی  دستیابی به اما هرگز قادر به  عدد سه را تحلیل کرده و توضیح دهد ،
میداند که  از آنجا.  شروع میکندیک مثلث  نبالفاصله با ساخت او . را در دست بگیرد  مطالباجلزه بدهید که یک اهل هندسه این 

یک ضلع این مثلث را ادامه   ، است دو قائمه با یک خط راست مساوی در یکطرفحاصل جمع زوایای مجاور حول یک نقطه 
را با ترسیم خطی بموازات ضلع  خارجیسپس زاویه .  قائمه  میشوند دو هم باجمعا  ، که  میآوردمیدهد و دو زاویه مجاور بدست 

و ادامه   -است  داخلیکه مساوی یک زاویه   بدست آورده خارجییک زاویه مجاور  با اینکارتقسیم میکند ، و میبیند که مقابل 
 و  واضحبه راه حلی کامال  میرسد  ، از طریق سلسله ای از نتیجه گیریها که توسط بدیهه هدایت میشوند ،  ترتیببدین .  کار 
    .معتبر برای مسئله  ا  جامع

 نظیر؛  بلکه مقادیری را  میسازد    ( quanta  یکپارچه هایکمیت) آنهاییکه در هندسه هستند  شبیه  اما ریاضیات نه تنها مقادیر
 چنین هوممف از حیث میبایدکه را اینجا بالکل خواص مشعر .  را نیز میسازد  ( quantitas  کمیت)  آنچه که در جبر داریم 

  1 ، انتخاب میکند ( عدد )  یرامقدچنین ه ساختهای کلیبرای   گذاریعالمت  آنگاه  نوعی. د کنار میگذار  به تفکر بیایند یمقدار
ی برای مفهوم عام مقادیر تا جاییکه به گذارعالمتیک بمحض اینکه  . جمع ، کاهش ، محاسبه ریشه ها ، وغیره   یعنی ، برای

ی را که مقادیر توسط مختلف اعمالکلیه   اختیار کرد ، آنگاه  در تطابق با نوعی قواعد جامع ، دشومیمربوط  شانروابط مختلف 
مقداری دیگر تقسیم شود ،   برمیبایست ، یک مقدار وقتیکه مثال   .  دنمایش میگذاربه   در بدیهه آنها تولید و تعدیل میشوند ، 

دیگر ؛  و بنابراین در جبر  اعمالآنها در کنار هم قرار داده میشوند ، در تطابق با عالمت تقسیم ، و بهمین ترتیب در   هاینماد
 ، موفق( ساخت هندسی خود مشعرات )  ostensive قابل نمایش یساختهندسه بکمک  همانطور که در،  ننمادی یبکمک ساخت

     . د بشوبکمک مفاهیم صرف نمیتوانست که دانش حزری هرگز  نتایجی  کسببه  میشویم

که هر دو آنها هنر استدالل را بکار  فیلسوف و ریاضیدان بشود ، های ی در بختاختالف اساساما چه چیزی میتواند سبب این 
؟  دلیل آن از  به ظهور میرساند  میگیرند ، یکی بکمک مفاهیم ، دیگری بکمک بدیهه ها که بطور پیشاتجربی در تطابق با مفاهیم

احکام تحلیلی در اینجا مورد بحث .  میگرددگفته شد ، آشکار شرح مفصل ما در مورد تعالیم متخطی بنیادی  چیزی که فوقا  ، در
،  ( تر خواهد بود جلودر این مورد مطمئنا  فیلسوف از رقیب خود ) صرف مفاهیم تولید شوند  تحلیل بکمکما نیستند ، که میتوانند 
چون نباید توجه خود را به .  آن احکام ترکیبی که میتوانند بطور پیشاتجربی دانسته شوند  در واقع  درستبلکه احکام ترکیبی ، و 

این چیزی بیشتر از یک تعریف صرف ) یم  کنیم  محدود هستتفکر  بالفعل در حال که در باره اشآن چیزی از مفهوم یک مثلث 
اما این ناممکن  . ند امتعلق به آن  در عین حالکه در این مفهوم قرار ندارند ، اما  یمبرسمیبایست ورای آن به خواصی  ؛ ( نیست 

تنها حکمی به ما اولی  .  م یمعین کن تجریبی یا بحت  های بدیهه یکی از  را در تطابق با شروط  یشاست مگر اینکه مشعر خو
 از نوع  وجوب ؛  اسلوب دومدارای ، از آنهم کمتر  است، که فاقد جامعیت ( زه گیری زوایا بر پایه اندا) تجریبی خواهد داد  

همانگونه که در بدیهه تجریبی ) در بدیهه ای بحت  اشکه بکمک   اسلوب ساخت هندسی ، در حاضر در موردو  ریاضی است ، 
است  یین اسلوبچنبا   .م یکنادغام می است  به مفهوم آن لذاو   یک مثلث بطور عام طرحی را که متعلق به تشعب( م یانجام میده

  . که احکام ترکیبی جامع میباید ساخته شوند 

نخواهیم   .یم بپردازتفکر به یم ، یعنی ، در باره اش حزرا  کنفلسفه ورزی  بر روی یک مثلث   بنابراین کامال  بیهوده است که
[  شده تلفیق] ترکیبی متخطی حقیقت در .  یم کنبا آن شروع  قرار بودتوانست حتی یک قدم از تعریف صرف فراتر برویم ، که 

بطور عام  یبه چیز تنها دارد ؛  اما مربوط میشودبا آن را وجود دارد ، ترکیبی که تنها فیلسوف قابلیت برخورد  صرفاز مفاهیم 
 اما در مسائل ریاضی چنین  .باشد داشته بتواند به تجربه ممکن تعلق  اشکه تحت آنها ادراک حسی را معین میکند  شروطی که، 

                                                           
1
 [Reading  ,  with  Hartenstein  and  Erdmann  ( Zahlen )  ,    als ... Wurzeln  usw .    for   ( Zahlen ,  als ... Subtraktion usw ) . ] 
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تا  فقط، [ یعنی ] ذاتشان ، بلکه تنها خواص مشعرات در  وجود داشتن ، اصال   براستی حتینیست ، نه  طرحمبهیچوجه چیزی 
  .مفهوم مشعرات  به ندمتصلجاییکه این خواص 

 توسط اش ه ایرا با توظیف بدیهیم که تفاوت عظیم بین توظیف حزری استدالل در تطابق با مفاهیم کردتنها سعی در مثال فوق 
چنین توظیف دوگانه استدالل را  چه چیزی  این بطور طبیعی منجر میشود به این سؤال که ،. ساخت مفاهیم  روشن کنیم 

  .یا دوم  است گرفته شده که اسلوب اول  بکار داد و چگونه باید تشخیص   میکند ، ضروری

اما یک مفهوم . بدیهه های ممکن ، چون تنها از طریق آنها است که یک مشعر داده میشود  ا، نهایتا  ، بارتباط دارد تمام دانش ما 
، میتواند  در آنصورتو )  درا در بر میگیربحت  ای بدیهه خود، یا از قبل در  باشدپیشاتجربی ، یعنی ، مفهومی که تجریبی ن

در این مورد دوم .  نیستند  ترکیب بدیهه های ممکن که بطور پیشاتجربی داده شده مگرهیچ چیز نیست  حاوییا و ، ( ساخته شود 
ل بشکنه هرگز   در تطابق با مفاهیم ، فقط  حزرا   لیکن  تشکیل احکام ترکیبی پیشاتجربی بهره گرفت ، دربراستی میتوان از آن 

 . ساخت مفهوم  از طریق ایبدیهه 

یک مفهوم از مکان  .  timeو زمان    space، مکان  است مظاهرصرف قالب  بدیهه بطور پیشاتجربی داده شدهتنها بدیهه ای که 
     کیفیت در رابطه بایا  ساخته شود ،  میتواند در بدیهه نشان داده شود ، یعنی ، ،  quanta  یکپارچه هایکمیت عنوانو زمان ، ب

که   اما  مصالح  مظاهر ،( .  متجانس  تشعبترکیب صرف ) فقط  شان یا بکمک عدد در کمیتو ،  یکپارچه کمیت(  هیئت) 
          یتنها میتوانند در ادراک حسی به نیابت بیایند ، و لذا پساتجرب زمان داده میشوند ،  چیزها به ما در مکان و شان توسط 

a´  posteriori  .  این محتوای تجریبی مظاهر را نیابت میکند مفهوم یک چیز    تنها مفهومی که بطور پیشاتجربیthing   بطور
چیزی را نمیدهد  یبی پیشاتجربی از این چیز بطور عام  به ما هیچ چیز بیشتر از قاعده صرف ترکیب آنکو دانش تر  عام است ،

ما  الزازیرا این میباید   نمیتواند یک بدیهه پیشاتجربی از مشعر واقعی بدهد ،هرگز .  د بطور پساتجربی بدهد شایکه ادراک حسی 
 .تجریبی باشد 

 . د ، متخطی هستند را نمیدهبطور پیشاتجربی  اجازه داده شدن شاناحکام ترکیبی در رابطه با چیزها بطور عام ، که بدیهه 
آنها حاوی .  ند ااحکام متخطی هرگز نمیتوانند توسط ساخت مفاهیم داده شوند ، بلکه تنها در تطابق با مفاهیمی که پیشاتجربی 

 نیابت   که  قابلیت آنچیزی باشیم  برای  در پی نوعی وحدت ترکیبی  ا  تجریب میباید  اشطبق چیزی نیستند جز قاعده ای که بر 
 اما این اصول تجریبی نمیتوانند هیچیک از مفاهیم خود را( .  حسی  یعنی ، برای ادراکات) پیشاتجربی را ندارد بشکل  واره بدیه
تنها میتوانند اینکار را بطور پساتجربی انجام بدهند ، بکمک تجربه ،    به نمایش بگذارند ؛بطور پیشاتجربی مورد خاص یک در 

  . است  که خود تنها در تطابق با این اصول ممکن

به بدیهه ای که در   بطور ترکیبی در رابطه با یک مفهوم قضاوت کنیم ، میباید ورای این مفهوم رفته و توسل بجوییم بخواهیماگر 
در خدمت  صرفا  حکم تنها تحلیلی خواهد شد ،  چون اگر خود را به آنچه که در مفهوم قرار دارد محدود کنیم ، .  آن داده میشود 

 بقصدبه بدیهه بحت یا تجریبی متناظر گذر کرد اما میتوان از مفهوم  .  وجود دارددر آن  بالفعلآنچه که  از حیث تفکر ،توضیح 
 . که خواص مشعر آن مفهوم است  درون آن بدیهه ، و بدین طریق شناخت ، پیشاتجربی یا پساتجربی ، آنچه درمالحظه عملی 

از طریق ساخت مفهوم میدهد ، اسلوب پساتجربی  صرفا  دانش تجریبی            را اسلوب پیشاتجربی به ما دانش عقالنی و ریاضی
تحلیل کرد را طال از  یشخولذا میتوان مفهوم تجریبی .   استاحکام واجب و مبرهن  صدورقابلیت فاقد را ، که (  مکانیکی) 

 و از اینراه،  آورده میشوندآن کلمه به تفکر بدون کسب هیچ چیز مگر صرفا  شمارشی از همه چیزهایی که بواقع در استعمال 
شناخته این نام  باکه  جسم مادی را ، آن  صرفا  .  اما نه بهیچوجه افزودن به آن  یشمنطقی دانش خو بهتر کردن خصوصیت

 بلکهترکیبی نه فقط که  را ییم ؛  و این ادراکات حسی احکام گوناگونکسب میکنحسی  اتادراک اشو توسط گرفته ،  میشود
آن مفهوم را  که  در موقعیتی قرار داریم مانند مفهوم یک مثلث ،  هنگامیکه مفهوم ریاضی است ،   .تجریبی هستند میدهند 

بدست است  هم معقولترکیبی و هم همزمان را که  یو از این راه دانش  یعنی ، آنرا بطور پیشاتجربی در بدیهه بدهیم ، بسازیم ،
نشانی از یک بدیهه نه اما اگر آنچه که به ما داده میشود مفهوم متخطی یک واقعیت ، جوهر ، نیرو وغیره  باشد ، . یم آور

نمیتوانند بطور پیشاتجربی   که بخاطر تجریبی بودن ،  بلکه تنها ترکیب بدیهه های تجریبی ،  ، و نه بحت  وجود داردتجریبی 
 نمیتواندآن مفهوم   اظ قادر به پیشروی بطور پیشاتجربی ورای مفهوم به بدیهه متناظر نیست ،و چون ترکیب بدین لح.  داده شوند 

یک حکم متخطی بنابراین   . را بدیهه های تجریبی ممکن  aبرای ترکیب   ید ، بلکه تنها اصلموجب شوهیچ حکم ترکیبی را 
که  که تنها چیزی استعلیرغم این زیرا و حزری است ،  ترکیبی از طریق استدالل ، در تطابق با مفاهیم صرف ؛  ی استدانش

  .د ،  با اینهمه هیچ بدیهه ای را بطور پیشاتجربی نمیدهد کنهرگونه وحدت ترکیبی دانش تجریبی را ممکن می

 

a       رسیدبدیهه ای  آن با اینحال نمیتوان به  ،میرویم (  میافتدچیزیکه اتفاق  )تجریبی یک حادثه با مفهوم علت بواقع ورای مفهوم 
در تجربه یافت شوند در تطابق با میتوانند که مفهوم علت را در عمل به نمایش میگذارد ، بلکه به شروط زمانی بطور عام ، که 

مفهوم قاعده ای  آن، زیرا  برویمتوسط ساخت مفاهیم پیش  یمم پیش میرویم ؛  نمیتواناهیلذا صرفا  در تطابق با مف.  این مفهوم 
بطور پیشاتجربی داده  این را نمیدهند که بدیهه های بحت نیستند ، و لذا اجازه ها  دومیاین است برای ترکیب ادراکات حسی ، و 

 [   a نویس زیر پایان]   .ند شو
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جامعیت و منشاء در علیرغم داشتن مشابهت دو شکل توظیف این بنابراین توظیفی دوگانه برای استدالل وجود دارد ؛  و 
کلیه   1 اش از حیث  که  مظهر ، [ عرصه ] دلیلش این است که در  . ، در حاصل کار بسیار متفاوتند  شان پیشاتجربی دانش

، که میتواند بطور کامال  پیشاتجربی ( مکان و زمان ) قالب بدیهه یکی د ، نبه ما داده میشوند ، دو عنصر وجود دارمشعرات 
آن برخورد  هبه چیزی که در مکان و زمان بداللت دارد دومی   -یا محتوا ( عنصر مادی ) ماده دیگری معین و دانسته شود ، و 

به هرگز به هیچ شکل قاطعی جز که این عنصر مادی ،  در رابطه با.   در تناظر با احساس  2 وجودم چیزیو لذا حاوی میشود 
، در  کهزیرا ،  را نمیتواند داده شود ، هیچ چیز پیشاتجربی نمیتوان داشت مگر مفاهیم نامعین ترکیب احساس های ممکن تجریب
  پیشاتجربی معین ای  نصر قالبی ، میتوان مفاهیم را در بدیههدر مورد ع . به وحدت ادراک ذکائی  ندممکن ، متعلق ای تجربه
این مشعرات   -یم  ایجاد میکنمتجانس ، خود مشعرات را  یبرای خودمان ، در مکان و زمان ، از طریق ترکیب که چوند ، کر
اسلوب اول نامیده میشود  توظیف استدالل در تطابق با مفاهیم ؛  در چنین توظیفی  .  quanta  ی یکپارچهکمیتها عنوانب فقط
مفاهیم با این روش   .انجام داد  کاری ، تحت مفاهیم نمیتوان شان بالفعلبیش از آوردن مظاهر ، بر طبق محتوای   3 شبرای

گرچه همواره در تطابق با این مفاهیم بعنوان قواعد یک ) ، یعنی ، پساتجربی مگر فقط بطور تجریبی   4نمیتوانند معین شوند ، 
و چون مفاهیم در اینجا مربوط میشوند به یک  ستدالل است از طریق ساخت مفاهیم ؛ اسلوب دیگر توظیف ا( . ترکیب تجریبی 

و میتوانند بشکلی کامال  معین در بدیهه بحت داده شوند ، بدون کمک  بودهبدیهه پیشاتجربی ، دقیقا  بهمین دلیل خودشان پیشاتجربی 
در رابطه با این سؤاالت ،  که آیا و تا چه میزان   هر چیزی که در مکان و زمان وجود دارد ، بررسی  .از هیچ داده تجریبی 

چنین چیزی را ، که تا چه  عدمیا   یمشو قائلوجود مثبت  شبرایاست یا نه ، که آیا قرار است   quantumیکپارچه   یک کمیت
، که آیا رابطه ای بین وجود [ از جوهر ] ه است و یا تعینی صرف بنیاد اولیزمان را اشغال میکند یک  میزان این چیز که مکان و

ش آیا منفرد ا و باالخره اینکه در رابطه با وجود داشتن  ، ا یک وجود داشتن دیگر بعنوان علت یا تأثیر برقرار هستب اشداشتن 
، یا  اشاین سؤاالت ، همچنین مسئله امکان این وجود داشتن ، فعلیت و وجوب   -تبادلی و وابستگی با دیگران  ارتباطاست یا در 

  philosophicalتعلقند به دانش کسب شده از مفاهیم توسط استدالل ، چنین دانشی  فلسفی  مخالف اینها ، همگی بدون استثناء 
دانش از عنصر   یا حتی فقط  ،( مدت ) ، تقسیم زمان (  هیئت) شاتجربی در مکان یک بدیهه بطور پیتعّین  اما. نامیده میشود 

همه اینها کار استدالل  ، ( عدد ) که توسط آن ایجاد میگردد  ای و مقدار بدیهه  واحد در زمان و مکان ، یدر ترکیب چیز  جامع
 .   mathematical  ریاضی  و نامیده میشود است از طریق ساخت مفاهیم ، 

، یا بهر حال   آن خودهمراهی میکند موجب پیدایش این توقع میشود که  اشموفقیت عظیمی که استدالل را در توظیف ریاضی 
ن اسلوب این مزیت را آچون   .د داشت بدست آورکمیت  همانطور که در مورداسلوبش ، همان موفقیت را در عرصه های دیگر 

آن ،  بکمکو بواقعیت بیاورد ، بطور پیشاتجربی تأمین کند ،  قادر استرا در بدیهه ها ، که  یشکلیه مفاهیم خومیتواند دارد که 
از راه مفاهیم حزری پیشاتجربی بدنبال  هنگامیکه  ستا در حالیکه فلسفه بحت تماما  در دریا طبیعت ؛  حاکم، میشود  که گفت باید

.  یت آنها بطور پیشاتجربی عواق( تأیید  اشو توسط ) ، ناتوان از به بدیهه آوردن  میگرددکسب بصیرت در رابطه با دنیای طبیعی 
عظیم  یتوقعات عوام در نزدیا   -متخصصان ریاضی ، کمبودی از اعتماد به نفس در مورد این نهج  نزدبنظر هم نمیرسد که ، در 

چون ، از آنجاییکه آنها بسختی   . یش بکوشندخو برنامهدن خود برای به انجام رسان اگر بخواهندوجود داشته باشد  -از مهارتشان 
بین دو توظیف   خاصتفاوت   ،! ( ی طاقت فرسا کار) فلسفه ورزی کنند  یشهرگز تالش کردند که در رابطه با ریاضیات خو

بعنوان  وام میگیرند ،   عادی شعورقواعد جاری تجریبی را ، که آنها از .  د حتی به ذهنشان هم خطور نکر هرگزاستدالل 
  ذره ای هم عالقه ندارند ،حتی سؤال مربوط به منشاء مفاهیم مکان و زمان  رابطه بادر .   میآورندبحساب اصول متعارفی 
ضروری نیست   عقیده دارند  ، همینطور  .است که آنها خود مشغولند ( ی بنیادبعنوان تنها کمیتهای ) ین مفاهیم همگرچه دقیقا  با 

تنها بدنبال بهره گیری از آنها   ند ؛کنرا معین  شانه اعتبارمحدود از اینراهو  ردهتفحص ک  در باره ریشه مفاهیم بحت ادراک که
    .حدود دنیای طبیعی از بشرطیکه از حدود صحیح تجاوز نکنند ، یعنی ، آنها در همه اینها حق دارند ، .  هستند 

گذر میکنند ،   و حتی متخطی مفاهیم  سرزمین پرمخاطره بحت ، بطور ناخود آگاه ،  از عرصه شعور حسی به آنها اما 
ه آنها عجوالنکه به آنها نه اجازه ایستادن میدهد و نه شنا ، و جاییکه ردپای (   instabilis  tellus ,  innabilis  unda) سرزمینی 

میتوانند هم  شانکه متأخرترین اخالف   به شاهراهی وسیع ،  میشود منجر شان عبوررد ،  امادر ریاضیات ، .  محو میگردد 
 .هنوز با اطمینان از آن عبور کنند 

اما تعقیب چنین .  معین کنیم  اشاین را وظیفه خود کرده ایم که ، با دقت و یقین ، حدود استدالل بحت را در توظیف متخطی 
هنوز انسانها  به خود اجازه میدهند   ترین هشدارهامبرمترین و واضحعلیرغم ، که  را دارد عجیب دانش متخطی این خصوصیت
به درون   برای گذر از مرزهای تجربه  هطرحمبکلی رها کردن  کلیه تالشهای   هنتیجدر ، و  دهکه با امیدهای کاذب اغفال ش

د ، یعنی که آخرین لنگر این امیدهای خیالی قطع شو د گردبنابراین الزم می . به تعویق بیاندازند  نواحی پرهیجان دنیای ذکائی را 
مگر اینکه برای نشان دادن هر چه ) ی در این نوع دانش ندارد سود، نشان داده شود که تعقیب اسلوب ریاضی  کوچکترین 

 و فلسفه ، هرچند که در علم طبیعی ، براستی ، دست در دست  5و اینکه ریاضیات   ؛( های آن اسلوب باشد  روشنتر محدودیت
  .یکی هرگز نمیتواند توسط دیگری تقلید شود  راه پیش میروند ، در نهایت چنان بکلی متفاوتند ، که  هم

                                                           
1
 [als  wodurch  . ] 

2
 [Dasein  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    in  dem    for    indem  . ] 

4
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    dadurch    for    darauf  . ] 

5
 [Messkunst  . ] 
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 .   demonstrations ها  عیان کردنو    axiomsاصول متعارفی   ،  definitions  دقت ریاضیات مبتنی است بر تعریف ها
 تقلید شده یا د ، نمیتواند توسط فیلسوفکننشان دادن اینکه هیچکدام از اینها ، به آن معنا که ریاضیدان درک می همیکنم ب دهنبس

خانه های کاغذی بسازد ،   فقط به تعداد بسیار زیاددر فلسفه  نشان خواهم داد که ریاضیدان توسط این اسلوب میتواند  .  بدست آید
در حقیقت فلسفه  دقیقا  بر  . درست به همان شکل که توظیف اسلوب فلسفی در ریاضیات تنها منجر میشود به صحبت صرف 
ی باشد که خود را خاص لتدانستن همین حدود بنا شده است ؛  و حتی ریاضیدان ، جز هنگامیکه قریحه اش دارای چنان خص

یا چنان رفتار   ته ،داشهشدارهای فلسفه را  دیده گرفتنان  استطاعتنمیتواند   ایسته خویش محدود کند ،بطور طبیعی در عرصه ش
  .کند که گویا  بر فراز آنها قرار دارد 

 

   Definitionsتعریف ها      - 1

حقیقتا  تنها بمعنای ارائه مفهوم جذری و کامل یک چیز است در محدوده ،  میآیدهمانطور که از خود کلمه بر  تعریف کردن ، 
چون از  . تصریح تنها آنگاه یک مفهوم تجریبی بهیچوجه نمیتواند تعریف شود ، بلکه اگر این مالک ما باشد ،   a.  اشمفهوم 

آن از داریم آیا رگز مطمئن نیست که ه ،  مییابیمدی از خصوصیات یک نوع خاص از مشعر حسی  را معدوآنجاییکه در آن تنها 
در نتیجه در مفهوم  . کمتر گاهی و  ر ، خصوصیات بیشتبرای  گاهی استفاده میکنیم ، کلمه ، برای اشاره به همان مشعر واحد ،

، در  را زنگ زدگی برابردر  اش، عالوه بر وزن ، رنگ ،  قابلیت انعطاف ، همچنین خاصیت مقاومت  کسی  طال ممکن است
 برای خصوصیات تنها تا جاییکه از ما از بعضی  . د ، در حالیکه کسی دیگر شاید نخواهد از این کیفیت بداند داشته باشنظر 

چه و براستی تعریف کردن یک مفهوم تجریبی   .کفایت دارند  بهره میگیریم ؛  و لذا حدود مفهوم هرگز مطمئن نیستند  شخیصت
با آنچه که در کلمه آب به   ،صحبت میکنیم   اشو خواص  هنگامیکه درباره آب  مفهوم آب ؟ مثال  ، داشته باشد میتوانست سودی 
 دی خصوصیات که به آن نسبت میدهیم ،معدوآن کلمه ، همراه .  راضی نمیشویم ، بلکه میرویم بسمت تجربیات  میآیدتفکر 

 آنتعّین  آن چیز ؛  آن به اصطالح تعریف چیزی بیشتر از ی ازشایسته تر آن است که صرفا  یک نامگذاری بحساب بیاید تا مفهوم
، مانند  جوهر ، علت ، حق ، عدالت  دمیشوهیچ مفهومی که بطور پیشاتجربی داده صحیح است که   ، همچنین ثانیا  .  نیست  کلمه

یک مفهوم داده شده  واضحمناب آیا نمیتوان مطمئن بود که هرگز چون .  ، و غیره  نمیتواند به معنای واقعی کلمه ، تعریف شود 
بدانیم که برای مشعرش  ، مگر اینکه  یا خیر ه استحادث شدبطور کامل هنوز میتواند مبهم باشد ،  بودن داده شده علیرغم، که 

آنها را که در تحلیل خود  ی گنگ باشد ، منابهاشامل تعداد زیادی ممکن است داده شده ،  کهاما چون مفهوم آن ، .  کفایت دارد 
یم ، هرچند که دائما  درحال استفاده از آنها در کاربردمان از آن مفهوم هستیم ،  اکمال تحلیل ما از مفهوم مان همواره ه انادیده گرفت

 اشدن نمو متقنو نه هرگز برای   ند ،کفایت داراین اکمال  نمناسب تنها برای  محتمل نمود و عددتم مردد است ، و مثالهای
تا حدی نقاد را  شاعتبارکه   تر ،دست نخورده  عبارتی بعنوان  ،را   exposition  بیینتترجیح میدهم عبارت ،   . بشکل مبرهن 

پس چون نه مفاهیم تجریبی و نه مفاهیمی که  . در رابطه با اکمال تحلیل ، بکار ببرم  تردیدهایی بامیتواند بپذیرد ، گرچه هنوز 
میتواند  1اجازه تعریف شدن میدهند ، تنها نوع باقیمانده از مفاهیم ، که بر روی آنها این عمل ذهنی  شده اند دادهبطور پیشاتجربی 

که نه از راه  ؛  چون از آنجا کردمیتوان همواره تعریف  شودمفهومی را که اختراع . انجام شود ، مفاهیم اختراعی دلبخواه هستند 
میبایست بدانیم پس تجربه ، بلکه تنها خودمان بطور دلبخواه خواستیم که چنین باشد ،  توسططبیعت ادراک داده شده است و نه 

چون   2. تعریف کرده ایم  را یک مشعر واقعی از اینراهاما نمیتوان گفت که .  ه استهدف ما در استفاده از آن چه تفکری بود
یک ساعت کشتی ، این مفهوم دلبخواهی ذهن به ما   د ، بطور مثال مفهومشته باشآن مفهوم بستگی به شروط تجریبی دااگر 

م که آیا اصال  مشعری هم دارد یا خیر ،  و یاز روی آن حتی نمیدان . مشعر آن نمیدهد اطمینانی در مورد وجود داشتن یا امکان 
را  شدن که اجازه تعریفبنابراین ، هیچ مفهومی  . باشد تا تعریفی از یک مشعر  انبهتر است توضیحی در باره توقعم اتشریح م

نتیجتا  ، ریاضیات   .دلبخواه هستند که اجازه ساختی پیشاتجربی را میدهد  یبدهد باقی نمیماند ، مگر تنها آنهاییکه که حاوی ترکیب
و  در بدیهه به نمایش میگذارد ،بطور پیشاتجربی را  میآوردچون مشعری که به تفکر  . تنها علمی است که دارای تعریف میباشد 

که مفهوم مشعر داده   3این مشعر مطمئنا  نمیتواند حاوی چیزی بیشتر یا کمتر از مفهوم باشد ، زیرا از طریق تعریف است  
  زبان  آلمانی.  را از جایی دیگر  مشتق کند   4و داده میشود بطور جذری ، یعنی ، بدون اینکه  الزم باشد آن تعریف    -میشود 

 

 

a        ا کمالCompleteness     به معنای وضوح و کفایت خصوصیات است ؛  حدودlimits   به معنای آن دقتی است که در آن
به معنای   originalجذری    نشان داده شده که بیشتر از این دیگر خصوصیاتی که به مفهوم کامل تعلق داشته باشند وجود ندارند ؛

آن است که این تعّین برای این حدود از چیزی دیگر گرفته نشده ، و لذا  به هیچ اثباتی نیاز ندارد ؛  چون اگر چنین بود ، آنگاه آن 
  [   a نویس زیر پایان]   .توضیح کذایی دیگر از این اعتبار که در رأس کلیه احکام درباره این مشعر قرار بگیرد  ساقط میشد 

                                                           
1
 [dieses  Kunststück  . ] 

2
 [einen  wahren  Gegenstand  . ] 

3
 [Erklärung  . ] 

4
 [einen  wahren  Gegenstand  . ] 
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و بنابراین احتیاج   1را دارد ،   Erklärung  توضیحکلمه  ،  تنها    تشریح ، تفسیر ، اعالن ، و تعریف[  التین ] کلمات برای 
. سختگیر باشیم فلسفی   2  م ، تعریف ،  در توضیحاتفخدر مقررات خود فقط بخاطر نپذیرفتن عنوان منداریم ، که آنقدر 

هرگز چیزی بیش از تشریحات مفاهیم   تعریف های فلسفی  که  در حالیکه  نکتهاین ذکر به   خود را فقط محدود کنیم ستمیبای
که  حالهمان ریف ریاضی اما ساختهای  مفاهیم اند ، که اصالتا  توسط خود ذهن بنا شده اند ؛  و اینکه در اداده شده نیستند ، تع

    بطور ترکیبی اما   دومی ، (  مبرهن مطمئن نیست شکلهرگز ب اشکه اکمال ) است  حصولقابل   اولی تنها توسط تحلیل
 توضیح   تنها  مفاهیم  فلسفی اریفدر تع را میسازند ،  یشمفاهیم خو  ریاضی اریفتع  در حالیکه بنابراین ، .  د شود میایجا

 :   که از این نتیجه میشود . داده میشوند 

( a )   چون از آنجاییکه . تجربه باشد راه  از  ، مگر اینکه فقط کنیم ریف شروع اکرده و با تعاز ریاضیات تقلید  ستنبای در فلسفه 
ریف تحلیل های مفاهیم داده شده هستند ، حضور قبلی مفاهیم را پیش فرض میکنند ، هرچند در وضعیتی مبهم ؛  و تشریح اتع

، که از تحلیلی ناکامل  را از خصوصیات معدودی میتوانیم مقدار قابل توجهی از نتیجتا  ، .  ناکامل میبایست قبل از کامل بیاید 
بطور خالصه ،  تعریف در .  تعریف به بدون اینکه هنوز به تشریح کامل رسیده باشند ، یعنی ، استنباط کنیم  مشتق شده اند ، 

بالکل هیچ مفهومی قبل از   ، امادر ریاضیات ،   a.  شدقتش میباید در پایان تفحصات ما بیاید نه ابتدای و فلسفه با همه وضوح
همواره و   به این دلیل علم ریاضی همواره میبایست ، . ه میشود داز طریق خود آن دانخستین بار که مفهوم  تعریف نداریم ،

 . با تعریف آغاز کند  میتواند ، 

 ( b )    چون از آنجاییکه مفهوم ابتدا از طریق تعریف داده میشود ،  شامل هیچ .   اشتباه باشند نمیتوانند هرگز ریف ریاضی اتع
اما گرچه هیچ چیز ناصحیحی نمیتواند در محتوای آن .  درک شود  اش توسط قصد داردچیزی نیست مگر دقیقا  آنچه که تعریف 

لباس آن است ، یعنی در رابطه با دقت ، وجود داشته داخل شود ، بعضی اوقات میتواند ، هرچند بندرت ،  عیبی در قالبی که 
بفاصله یکسان قرار ( مرکز ) از نقطه ای ثابت  اشلذا توضیح معمول در باره دایره  که خطی است منحنی که هر نقطه  . باشد 
میبایست قضیه خاصی وجود داشته باشد ،  در عوض . وارد شده است  جهتبی  ، منحنی ،تعّین  دارای این عیب میباشد که،  دارد
ه اگر همه نقاط یک خط از نقطه ای ثابت به کو بسادگی قابل اثبات باشد ، یعنی ،   ده بو با اثبات خاص از عام  از تعریفکه 

 صور ریف تحلیلی ، از سوی دیگر ، میتوانند بهاتع( .  هیچ بخش آن مستقیم نیست ) یک فاصله باشند ، آن خط منحنی است 
با نداشتن آن اکمالی که  و چه  از طریق وارد کردن خصوصیاتی که در حقیقت به مفهوم تعلق ندارند ، چهبه خطا بروند ،  عددتم

به این  . عیب دوم بخاطر این واقعیت است که هرگز نمیتوان در مورد اکمال تحلیل مطمئن بود .  وجه اساسی یک تعریف است 
  . نمیدهد   در فلسفه را شدن اجازه تقلید  اسلوب ریاضی تعریف  دالیل

 

 Axioms اصول متعارفی      - 2

  اما یک مفهوم نمیتواند با دیگری بطور ترکیبی.  اینها ، در صورتیکه بالواسطه متقن باشند ،  اصول ترکیبی پیشاتجربی هستند 
ما  برای وساطت دانشیک از آن مفاهیم ،  چیز سومی  و نیز همزمان بالواسطه ادغام شود ،  زیرا ، برای توانایی گذر ورای هر

چون فلسفه فقط آنچیزی است که استدالل توسط مفاهیم میداند ، هیچ مفهومی که شایسته عنوان اصل در نتیجه ، . الزم است 
زیرا توسط ساخت ریاضیات ، از سوی دیگر ، میتواند دارای اصول متعارفی باشد ، . متعارفی باشد قرار نیست در آن یافت شود 

  ، مثال  ادغام کند ، چنانکه  یکدیگربا   سندات مشعر را هم بطور پیشاتجربی  و هم بالواسطهمفاهیم در بدیهه مشعر قادر است مُ 
نمیتواند بالواسطه هرگز  صرفاز مفاهیم  هاما اصل ترکیبی مشتق . ر یک صفحه قرار دارند بکه  سه نقطه همواره   در این حکم
تعّین  ، یعنی ، شرط بود میاینجا میباید بدنبال چیز سو.  علتی دارد  میافتدهر چیزی که اتفاق   ، مثال  ، این حکم که متقن باشد

  . و بالواسطه از مفاهیم تنها بدست آورد   مستقیما   را نمیتوان دانش درمورد چنین اصلی زمانی در یک تجربه ؛ 

.  متفاوتند ، یعنی ، با اصول متعارفی ؛  و همواره نیازمند  استنتاجی  از عام به خاص اصول حزری لذا بالکل با اصول بدیهی 
ادعایی که  اصول فلسفی هرگز    -ند او بهمان دلیل بدیهی   اصول متعارفی ، از سوی دیگر ، نیازی به چنین استنتاجی ندارند ،

 بدیهی احکام ترکیبی  استدالل بحت  و  متخطی ، همگی بالاستثناء ، ازنتیجتا  ، .  که متقن باشند  نمیتوانند بکنند ، هر چقدر هم 

 

a      بعضی از عناصر مورد نظر ، هنوز کامل   در عین حاوی بودن ریفی که ، اریف معیوب ، بخصوص تعافلسفه پر است از تع
اما چون  . ی میافتاد باررقت  مصیبتدر   کنیم ، کل فلسفهباستفاده  اشیم از یک مفهوم پیش از تعریف قادر نبوداگر .  نیستند 

ریف معیوب ، یعنی ، احکامی که اد ، تعآورخطر تا جاییکه امکان داشته باشد بعمل  یک استفاده خوب و بیمیتوان توسط تحلیل 
. ر گرفته شوند زیاد بکا  ند ، میتوانند با فایدههستتقریبات به تعریف   لذاند ، و ااما هنوز صحیح ،  بودهشایستگی تعریف ن هب

آرزو این است که تعریفی  .  "بهتر است چنین باشد "  شکلب  فلسفه به ،  تعلق دارد " چنین است "  شکلریاضی ب به  تعریف
   [   a نویس زیر پایان]  . از حق  تعریفی ندارند یشحقوقدانان هنوز برای مفهوم خو.  ، بدست بیاید  دشواراغلب بسیار  هرچندمکفی ، 

                                                           
1
 [This  term  Kant  usually  employs  in  the  sense  of  explanation ;   but ,  as  above  indicated ,  it is  used  in  the  
 preceding  sentence  in  the  sense  of  definition  . ] 

2
 [Erklärungen  . ] 
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 میشود چهار تا  دو دو که   مانند این حکم  -چیزیکه هنوز از طرف آنها با خودپسندی ادعا میشود   -کنار گذاشته شده اند   بودن
  1اما اصلی  م ؛ ه اوارد کرد  درون جدول اصول ادراک بحت در بخش تحلیل براستی بعضی از اصول متعارفی بدیهه را .  تا 

امکان اصول متعارفی بطور   2مشخص کردن اصل  در خدمتکه در آنجا بکار رفت خود یک اصل متعارفی نیست ، بلکه  تنها 
چون امکان ریاضیات میبایست خود در فلسفه متخطی  . مشتقه از مفاهیم نیست   1و خود چیزی بیش از یک اصل    بودهعام 

مطلق  برایش اصول  اشکال یک از اینو هرگز نمیتوان بهیچ ه ، بودمتعارفی نهیچ اصول دارای لذا فلسفه .  نشان داده شود 
از عام به خاص   یک استنتاج  توسط  آنها رابطه بارا  در  یشو اعتبار خو استعفاء داده کرد ،  بلکه میبایست  تجویزپیشاتجربی 

 . کند  تأسیس   کاملدقیق و 

 

 Demonstrations ها   عیان کردن   - 3

تجربه به ما میآموزد که چنین .   باشدکه بدیهی تا جایینامید ، تنها  عیان کردنرا میتوان یک   apodeictic مبرهن  اثباتیک 
.  مبرهن شود  اثباتبه   بالغهرگز نمیتواند   اثبات  نتیجتا  ، هیچ زمینه تجریبی. ن باشد آاست ، اما نمیگوید که نمیتواند غیر از 

 د ، یعنی ، نشأت بگیرنمیتواند حتی از مفاهیم پیشاتجربی ، آنطور که در دانش حزری بکار گرفته میشوند ، هرگز یقین بدیهی 
 عیان کردنلذا تنها ریاضیات ، حاوی .  بطور مبرهن متقن باشد  از نظرات دیگر آن حکم که   ، هر چقدر هم[  عیان کننده ] سند
زیرا دانش خود را از مفاهیم مشتق نمیکند بلکه از ساخت آنها ، یعنی ، از بدیهه ، که میتواند بطور پیشاتجربی در ،  استها 

  ساده کردن بکمک، که از آنها جواب صحیح ، همراه با اثبات ،  شحتی اسلوب جبر با معادالت. تطابق با مفاهیم داده شود 
 میباشدعلم آن در شکلی که خاص  وجود با اینر طبیعت خویش هندسی نیست ، بلکه ، در واقع داستنتاج از عام به خاص میشود 

و این   ند ؛میشوبخصوص در رابطه با مقادیر ، در بدیهه ارائه مفاهیم ملصق به عالئم ،    3.  است  constructiveسازنده  
از آنها در مقابل چشمان ما   کدام قرار دادن هر از طریقاکتشافی خود ، در برابر هر نوع دخالت خطا   اسلوب ، عالوه بر فایده

بکمک ) ، چون میباید همواره جامع را در انتزاع  عمل کند در حالیکه دانش فلسفی میبایست بدون این امتیاز.  حراست میکند 
همزمان از  بعالوهو   دکنبررسی ( واحد   در بدیهه)  بالفعلمورد بررسی قرار بدهد ،  ریاضیات میتواند جامع را (  مفاهیم 
    براهین  که نوع اول را بنابراین ترجیح میدهم .  ند شوآشکار میآنا   کلیه خطاها اشکه توسط   مناب بحت پیشاتجربی ،  طریق

که ، همانطور  عیان کردن در مقابل، ( مشعر در تفکر ) کلمات انجام بگیرند  توسط زیرا میتوانند تنها  بنامم ،  یکالم (حزری ) 
   . د ،  از راه بدیهه مشعر پیش میرود میگویکه خود عبارت 

افتخار جزمی  ینهج به با طبیعت فلسفه ، بخصوص در عرصه استدالل بحت ، سازگار نیست که   که  شودنتیجه میاز همه اینها 
، و خود را با عنوان و نشان رسمی ریاضیات بیاراید ، که به آن رده تعلق ندارد ، هرچند که همه زمینه ها را برای  دهکر

، و در واقع شوند  ارضاءکه هرگز نمیتوانند   چنین تظاهراتی ادعاهای پوچی هستند . خواهرانه با آن دارد  یبه اتحاد یامیدوار
که حدود خویش را از یاد برده است ، و   یک استدالل  توهم  منحرف کنند ، یعنی ، افشاء اشسفه را از هدف حقیقی لمیبایست ف
بخشیدن به مفاهیم کافی وضوح   طریقاز   متواضعانهعمیق و  خودآگاهیبه   اش  هخودسرانات حزری ممارسندن آن از فراخوا

طی که گویا مسیری که  ، ه پیش برود عجوالن، نباید با توقعات خوشبینانه  یش، در مساعی متخطی خوبنابراین استدالل  .  ما
که دیگر هیچ نیازی برای  کرد  چنان مطمئن تکیهمقدمات پذیرفته شده  برمیتوان گویا د ، که شوختم میمستقیما  به هدف  کرده

که در اصول نادیده مانده   دکرنقایصی کشف   استنتاجات ، حین، در شاید بتوان که نباشد بررسی این و به آنها دائمی  برگشت
    .  دادبالکل تغییر  یا   تر معین کردهبا غنای بیش که این اصول را  د گرد ضروریند ، و بود

  ریاضیات  و  dogmata  اعتقاداتبه    و  چه  بالواسطه متقن  را ، تقسیم میکنم  عیان کردنهمه احکام مبرهن ، چه قابل 
mathemata   .از آن داریم  وجود دارد   در حقیقت درباره مشعر چیزی بیش از آنچه که از پیش در مفهومی که  احکام تحلیلی

نمیتوانند بحق بنابراین .  نمیآموزند ؛  آنها دانش ما را ورای مفهوم مشعر گسترش نمیدهند ، بلکه تنها مفهوم را توضیح میدهند 
از میان دو نوع از احکام ترکیبی پیشاتجربی تنها آنهاییکه   4( .  تعالیم ترجمه شود ستایکلمه ای که شاید میب) نامیده شوند   جزم

احکام حساب یا هندسه بسختی میتوانند چنین   ق استعمال معمول کلمه ، جزم نامیده شوند ؛ موافبه دانش فلسفی متعلقند میتوانند ، 
که تنها احکام مشتقه از مفاهیم میتوانند   تأیید میکند ، یعنی ، را عبارتاز  استعمال معمول کلمات لذا تعبیر ما. نامیده شوند 

 .بر ساخت مفاهیم   ندا نه آنهاییکه متکی جزمی نامیده شوند ، 

د که مستقیما  از مفاهیم مشتق نمیشو، حتی یک حکم ترکیبی یافت  اشاستدالل بحت ، در توظیف صرفا  حزری  حیطهاما در کل 
.  تشکیل بدهند   را  عینی اعتبار با  نمیتوانند پایه هیچ حکم ترکیبی   ideasچون ، همانطور که نشان داده ایم ، فکرها . شده باشد 

تنها ، بلکه مطمئنی را پایه گذاری میکند ، اما نه مستقیما  از مفاهیم در واقع ، استدالل بحت اصول از طریق مفاهیم ادراک 
هنگامیکه چنین تجربه ای . با چیزی تماما  محتمل ، یعنی ، تجربه ممکن   همواره تنها بطور غیر مستقیم از راه رابطه این مفاهیم

اما در ذات   پیش فرض میشود ، این اصول براستی بطور مبرهن متقن هستند ؛( مشعر تجربه ممکن  عنوانیعنی ، چیزی ب) 

                                                           
1
 [Grundsatz  . ] 

2
 [Prinzipium  . ] 

3
 [charakteristische  Konstruction .  The  meaning  in  which  Kant uses  this  phrase  is  doubtful .  
It  might  also  be  translated  ´construction  by  means  of  symbols´  . ] 

4
 [Lehrsprüche  . ] 
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بنابراین هیچکس نمیتواند در این حکم که  هرچیزیکه اتفاق  . هرگز نمیتوانند بطور پیشاتجربی دانسته شوند خویش ، مستقیما  ، 
 یزاویه اکه از  دهرچن بنابراین یک جزم نیست ،  . ، بصیرتی بدست بیاورد  در آن علتی دارد ، صرفا  از مفاهیم دخیل میافتد
گرچه  اما  .ثابت کرد  کامل، یعنی ، تجربه ، میتوان آنرا با یقین مبرهن  اشعرصه توظیف ممکن  دید صرفا  ، یعنی ، از دیگر 

زیرا این خصوصیت ویژه را دارد که   ،  theoremمیبایست یک اصل نامیده شود ، نه یک قضیه   لیکنتیاج به اثبات دارد ، حا
   .پیش فرض شود  ش، و اینکه در این تجربه میبایست خودممکن میکند دقیقا  همان تجربه ای را که پایه اثبات خود آن است 

کلیه  لیکن  1خدمت کند ،   اش خاص عواما اگر در توظیف حزری استدالل بحت هیچ جزمی وجود ندارد ، که بعنوان موض
 اختفای در خدمتفقط  چون آنها . ند ا قتضیمو چه خاصا  اختراع ، ذاتا   نا باشنداسالیب جزمی ، چه از ریاضی دانان گرفته شده 

بااینحال . ارائه هر قدم استدالل است در روشنترین نور  اشند ، و برای گمراه کردن فلسفه ، که هدف حقیقی هستنقایص و خطاها 
است ،   systemیک نظام    چون استدالل ما خود ، بطور غیرعینی ، . د باش  systematicمنظم   د هموارهمیتوان اشاسلوب 
د نتوانمیتفحصات ما  اش توسط که  نظام نیست یک بیش از چیزی در توظیف بحت خویش ، توسط مفاهیم صرف ،  که هرچند

اینجا نمیتوانیم اسلوب خاص برای فلسفه در .  د نتنها توسط تجربه تأمین میگرد مصالحند ، عملی شودر تطابق با اصول وحدت 
از آنچه که میتوان از قوای ما انتظار  نقادانه  یبر تخمین در حال حاضر تنها تمرکز داریم  متخطی را مورد بحث قرار بدهیم ؛ 

( پیشاتجربی   بحت  مفاهیم)   که آیا درمقامی هستیم که اصوال  بنایی بسازیم ؛  و  با این مصالحی که در اختیارمان است  -داشت 
  .  باال ببریمتمان را که ساخ  یمشته باشامید دامیتوانیم تا چه ارتفاعی ،  

       

 

 

 

 

CHAPTER    I. 
 

SECTION   2. 

The Discipline Of Pure Reason In Respect Of Its Polemical Employment 

 

 

 .II  بخش
 

 ی آنجدلتوظیف رابطه با در   بحتاستدالل  انضباط
 

 

استدالل میباید در کلیه تعهداتش خود را در معرض نقد بگذارد ؛  اگر آزادی نقد را با هر مانعی محدود کند ، میبایست به خود 
 نیست مهم ، هیچ چیز آنچنان مقدس چنانهیچ چیز در مفید بودن آن.  تحمیل نماید   را بر خود  مخربده ، و شکی وارد کرضرر 

وابسته  یشحیات خوبرای استدالل دقیقا   .  ، معاف شود قائل نیست شخاصاکه احترامی برای   ، که از این امتحان جستجوگر ،
که به هر   آزاد است ، شهروندانتوافق  فقط   همواره اشحکم  ی خود کامانه  ندارد ؛ حاکمیت  چون استدالل.  است به این آزادی 

   . را اظهار کند  یشرأی منفی خو ، بدون منت  و مانع ، اعتراضات و حتی تا  ه داده شودمیبایست اجاز یک از آنها 

در .  دلیلی برای ترس از آن ندارد   در همه موارد لیکن نقد را رد کند ،  گردن نهادن بهاستدالل هرگز نمیتواند که این علیرغماما 
خود را  تاآگاه نیست ،  دقوانین عالیه خو دقیق رعایتل از تمام و کما چنانآن،  براستی،  یشخو( غیر ریاضی )  توظیف جزمی

و  موشکافانهبه بررسی   ،احتمالی جزمی  حاکمیت گونهره کامل ندیده گرفتنبا   ، ولو،  عدم اعتماد به نفسبا  که دمجبور نبین
  .د تن ندهدانه یک استدالل قضایی باالتر انق

 همشهریمیبایست نه با حکم یک قاضی ، بلکه با ادعاهای یک وضعیت اما بالکل طور دیگری میشود ، هنگامیکه استدالل 
 میند در انکار خود همانقدر جزمیخواهکه اینها ییچون از آنجا . د ی داشته باشدفاعنقش تنها  الزاما   اینها ، و در مقابل همواجه شد

در  اوبنحوی که به   ،د کنه توجی  ανθρωπον  ʹ τατ   در برابر یکنفر که خود را  میگرددقادر او در ایجابش ، که خود  باشند
 بیمهندارد  هراس خارجیاز هیچ ادعای   مالکیتی را که برایش د کهعطا گرد، و عنوانی  شده همه مداخالت تضمین داده برابر

 .قاطعانه اثبات شود  خود ندانمیتوآن عنوان    άαήεειαν   ʹ τατ   در حقیقت  که کند ، هرچند

                                                           
1
 [auch  dem  Inhalte  nach  . ] 
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بر  بحث اینجا.  ند کنمی شانکارکه  است مخالفیاحکام جزمی  برابردر  آندفاع از احکام م با توظیف جدلی استدالل بحت منظور
مبرهن   قطعیت  با را  ف خالنظر   غلط باشند ، بلکه تنها اینکه هیچکس نمیتواند شاید سر این نیست که احکام خود آن نمیتوانند

چون  نمیکنیم ؛  دفاعدر مقابل آسیب  یشاینجا از دارایی های خو.   احتمال ی ازترباال درجه، با  براستیکند ، یا حتی ،  أییدت
است که هیچکس نمیتواند هرگز در  مسلمکامال   هنوزباشد ، اما  کننده قانعنتواند  آنها در موردما  ادعای قانونیشاید هرچند که 

  .را ثابت کند  ادعا آن  غیر قانونی بودنکه   دقرار بگیرمقامی 

استدالل بحت وجود داشته باشد ، و استدالل   antitheticطباق    میبایست چیزی بنامکه ، است و مأیوس کننده  براستی ، درد آور 
ما میبایست ، در فصل قبل ، به چنین  . د قرار بگیردر اختالف با خود  گونه، که عالیترین محکمه برای همه تعارضات است ، این

در تطابق با پیش داوری .  ، مبتنی بر یک اسائه ادراک  صوری است یمعلوم شد که تنها تعارضمیپرداختیم ؛ اما  انفصالی
  1 دو شکلمطلق برای ترکیب آنها به یکی از  یو سپس خواهان اکمال  بعنوان چیزهای در ذاتشان گرفت ، معمول ، مظاهر را

  گونههیچ، بنابراین  . خواستی که در رابطه با مظاهر اصال  مجاز نیست   -(  دو شکلناممکن  در هر   تساویبه ی امر)  گردید
مطلق دارند ،  یکه زنجیره مظاهر در ذاتشان شروع  دو حکم وجود نداشت ، نآعرضه با خود متناقض بودن واقعی استدالل در 

در   مظاهر ، چونند ، همخوانی دارن دو حکم با یکدیگر کامال  ای زیرا . بدون شروع است   ا  و مطلق ذاتا  و اینکه این زنجیره 
ند در میشوچیزی [  اگر چنین دیده شوند] هیچ نیستند ، یعنی ، مطلقا  ، در ذات خویش ( بعنوان مظاهر )  شانرابطه با وجود
  . با خود   متناقض میبایست طبعا  منجر شود به استنتاجات [ جود دارند و ذاتا  که آنها پس ] زیرا این فرض  ؛  یشتناقض با خو

در آنها تعارض استدالل را نمیتوان ، لذا ، و  دانستنمیتوان چنین اسائه ادراکی را مقصر در آنها ند که هستاما موارد دیگری 
وجود   اعلی ی، که وجود یباور خدا رویاز بطور مثال ، هنگامیکه ، از یک سو گفته شود ،   - ردفوق حل و فصل ک شکلب

که هر چیزی که   علم النفس ، در  یا  ؛ ی وجود ندارد یوجود اعالهیچ ، که  یناباور خدا از روی، و از سوی دیگر ،  دارد
، و ، خالف آن ، که  ی دیگراست از هر وحدت مادی گذرا متمایز لذاو  بوده وحدت مطلق و پایدار  موهبت صاحبتفکر میکند 
 اچون از آنجاییکه در این موارد ادراک میباید تنها ب  . د باشمعاف  غیر مادی نبوده  و نمیتواند از گذرا بودن یضمیر وحدت

 اشاز هر عنصر خارجی که با طبیعت   مشعر چنین سؤاالتیبنابراین   مظاهر ، او نه ب سر و کار داشته باشدچیزها در ذاتشان 
 در سمت منفی، اگر که استدالل بحت  داشته باشدوجود  ستمیتوانحقیقی  یدر واقع تعارض.  باشد آزاد است  در تناقض

که مربوط  جاآنچون تا  . میگردید  بالغ  اشمثبت برای  مجادالت منفی  ای که به زمینه  کوچکترین چیزی برای گفتن داشت
روا   به آزادی  میتواند  2ند ،  آن نقادی داردات جزمی کمؤکه  میگرددبه نقادی زمینه های اثبات که توسط آنانی ارائه   میشود
خود  قموافکه الاقل عالقه استدالل را  یم ، کوتاه بیایدات مؤکاین در مورد به آن خاطر   بدون اینکه مجبور باشیم شود ،  داشته
   .عالقه ای که طرف مقابل نمیتواند روی آن حساب کند   -دارند 

بکار  با ضعف حجج   در مواجهه  تاکنون  ،(  Sulzer  3مانند  ) که بعضی از افراد ممتاز و متفکر   من بهیچوجه با نظری
های عیان کردنکشف  به  مببندی اوقات امیدکه اغلب منجر به گفتن این شده است ، که ما میتوانیم بعضی ند همراه نیستم ، گرفته ا

مطمئنم که این هرگز برعکس ،   .و حیاتی مستقبل وجود دارد   ، هستکه خدایی   - یشقاطع برای دو حکم اصلی استدالل خو
مؤکدات ترکیبی ، بدست خواهد آورد ، که به مشعرات تجربه و  اینگونهچون ، از کجا استدالل زمینه برای . اتفاق نخواهد افتاد 

د خالف آنرا بگوید با بتواند که شنخواهد پیدا که هرگز کسی  اما بطور مبرهن  قطعی است . ربط نداشته باشد  شان داخلیامکان 
چون از آنجاییکه او اینرا میتواند تنها از طریق استدالل بحت ثابت کند ،   . بطور جزمی   ، حتی کمتر ،[ اثبات ]  تظاهرکمترین 

.  ناممکن اند   یک ذکاء خالص ،[  شکلب] میبایست قبول مسئولیت برای اثبات این بکند که یک وجود اعلی ، و نفس متفکر در ما 
ترکیبی در رابطه با چیزهایی که ورای  یقضاوتکه بتواند او را در چنین  دانش را بدست خواهد آورد گونهاما از کجا او آن

هیچکس هرگز خالف را ثابت  که   کامل مطمئن باشیم  4چنان  آنبنابراین میتوانیم .  د کنند  موجه هستهرگونه تجربه ممکن 
که این احکام را   ما همواره در مقامی هستیم . یم کنقالبی  حجج خود را درگیرتا   هیچ نیازی نداریمدیگر نخواهد کرد ، که 

 ،  در ضمن، و آنهاییکه ،  اشحزری استدالل ما در توظیف تجریبی ند به عالقه متصلاحکامی که بسیار نزدیک   -بپذیریم 
که اینجا نمیباید تنها نقد بحساب بیاید ، ما  بر علیه مخالف خود ، .  ند هستوسایط منحصر بفرد آشتی بین عالیق حزری و عملی 

  همزمان از اینکه این حجت را. شود  موفقنا او سراسیمه کردننمیتواند در ، که  non  liquet   واضح نیستپاسخ  به مجهزیم 
ا  جبرغیرعینی استدالل را در تیردان خود داریم ، که مخالف ما   حکمتزیرا همواره    ترسی نداریم ،  بر علیه خود ما برگرداند

  .با خونسردی نگاه کنیم  اومیتوانیم  به همه حمالت بیفایده  اشت حمایو تحت  ندارد ، 

میباید در عرصه الهیات بحت و علم النفس قرار  انفصالیچون میدان چنین . لذا هیچ طباق حقیقی در استدالل بحت وجود ندارد 
. ختیار داشته باشد که از آن بهراسیم بقدر کافی مجهز بوده ، یا سالحی در ا  و در آن عرصه  هیچ مبارزی نمیتواند داشته باشد ؛ 

 نکته ایاین .  ن یک بازی بچگانه  به آنها خندید همچود ،  که میتوان نزرادخانه اش را  تشکیل میده همه   الف  5و   هسخر
در همان حال که بتنهایی   بخش ، و به استدالل شجاعتی تازه میبخشد ؛  چون بر چه چیزی میتوانست تکیه کند ، اگر ، آراماست 
  .  کامل تسلط و بدون امید به آرامش و   در اختالف باشد ،هم  با خود  دمیبایهمه خطاها را بزداید ، همزمان  ستمیبای

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Vorländer ,    die  andere    for    andere  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Wille ,    ihr    for    ihm  . ] 

3
 [J.  G.  Sulzer  ( 1720 - 1779 )  . ] 

4
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    so  ganz    for    ganz  . ] 

5
 [Reading  ,   with  5th  edition ,    und    for    oder  . ] 
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آنها در خدمت حمله متقابل . رد مصرف خود را دارند احتی سموم مو. است  وبخبرای هدفی ده بنا نهاهر چیزی که طبیعت خود 
اعتراضات بر علیه  .  ند پیدا شوند ، و میبایست در هر داروخانه کاملی گردسموم دیگری که در اخالط ما ایجاد میهستند به 

خودشان  درست تفاده سو غرور استدالل حزری بحت ما از خود طبیعت استدالل نشأت میگیرند ، و لذا میبایست هدف و ا هاباور
ند اینطور خارج ابه باالترین عالیق ما بسته  سختچرا پروردگار خیلی چیزها را که   .را داشته باشند ، که نباید کوچک شمرد 

شکلی که نگاه پرسشگر در   -هستیم  قابل تردیدوضوح  و  بدونشکلی در  شان قرار داد که تنها مجاز به درک  نما از دسترس
حتی یم ، که آیا به هیچ هدف مفیدی خدمت میکند ، و آیا شاید کنبراستی ، میتوانیم تردید  ؟  ارضاءتا  میشود تحریکما بیشتر 

اما هیچ شکی نیست که همواره بهترین کار  . یم بکن ینامطمئن وضوعاتدر مورد چنین م  بی پروا اظهارات مضر نیست ، که 
ی خودش حقیقبه عالیق  اش اهتمامتا مانعی برای   به استدالل ، هم برای استفسار و هم برای انتقاد ، است دادن آزادی کامل

تأثیرات خارجی   از دخالتو همواره   میشوند ، نبیشتر  توسیع آنها کمتر از حزرهای آن  تحدیداین عالیق توسط .  بوجود نیاید 
  . دبوخواهند  در زحمت ، ند ا بیربط  شا حقیقیت غایابا چیزی که به اجبار آن و  ،  شا صحیحبرای انحراف آن از مسیر 

بعالوه ، هیچ هراسی از .  استدالل نبرد کنید  سخن بگوید ، و با او تنها با سالح استدالل  نام به  اجازه دهید مخالف شما ،بنابراین 
.  عالیق عملی ما نداشته باشید ، زیرا در یک ستیز صرفا  حزری آنها هرگز بهیچ شکلی متأثر نمیگردند  در رابطه بانتیجه  

شنیده شده  بخاطر طبیعت استدالل است ، میبایستدقیقا  کند برای افشاء نوعی مناقضت استدالل که ، چون تعارض تنها خدمت می
و  سود میبرد ،  قرار بگیرد رسیدگیمورد   سواز اینکه مشعرش از هر دو   استدالل. قرار بگیرد  مورد بررسی بدقت و 

  1 .شکل ارائه آنها  بلکه   ندعالیق عملی استدالل نیست  اینجا درمورد مشاجره .  میشود  تصحیحتحدیدی با چنین  اش قضاوت 
در محضر سختگیرترین استدالل ،  ،  کهاما هنوز دلیل کافی داریم   را رها کنیم ،  knowledgeچون گرچه میبایست زبان دانش  

  . بکار بگیریم را  راسخ   faith  ایمانیک  زبان کامال  مشروع 

 شایستگی داردبرای قضاوت منصفانه  بینظیرر طوآن[   یشخو طبع بنا بهکه ] ،  بی غرض  David  Humeاگر از دیوید هیوم   
اعتقادی بسوی تضعیف   2 نچنان ماهرانه سرهم شده بودند ،آکه  غیرقابل تصوری های یرکز او را باکه چه چیزی ، بپرسیم ، 

از  قاطعبرای تصدیق و تصور دارد  بصیرت کافی شان  که استدالل  مفید و آرامش بخش است ، برای نوع بشر نقدرآکه کشاند 
 برابردر در دانش از خودش ، و بدلیل نوعی خشم   تنها بخاطر پیشبرد استدالل:  " یک وجود اعلی ، او پاسخ خواهد داد 

از پذیرش  آنرا  لیکنند ، میبالبه قدرتش  که علیرغم این  که ،  صورت گرفت از طرف کسانی استدالل  در حقتجاوزی که 
که   Priestley  ،3اگر ، کسی از پریسلی  اما " .  آشکار شده اند  باز میدارند برایش ضعفهایی که از طریق خود آزمونی بیریای 

  transcendent  speculation  حزر خاطی گونه  به هر نسبت انعطافبدون و  بود معتقد به توظیف تجریبی استدالل با تمام وجود
آزادی  مانندهر مذهبی  ستونهایکه دو تا از   -خود معلمی متقی و متعصب  در مذهب   -چه انگیزه ای او را واداشت   بپرسد، 

، او قادر نخواهد بود هیچ  درا خراب کن(  معجزه قیامت استیک حیات مستقبل برای او تنها انتظار  هامید ب) و خلود ضمیر 
بعضی از مشعرات از قوانین طبیعت  هنگام معاف نمودنکه میبایست   عالقه استدالل بود ، نگران بگوید اینکه مگربدهد  یپاسخ

که ) که دومی را تقبیح کنیم  خواهد بودعادالنه ن.  یم  و معین کنیم شناسمادی صدمه ببیند ، تنها قوانینی که قادریم با دقت ب
، تنها به این  یمخوش نیت را برنجان یانسان با اینکار، و ( ند میدانست چگونه آموزشهای متناقض خود را با عالیق دین ادغام ک

  شامل حال و همان لطف میبایست  .  ره گم کردخارج از عرصه علم طبیعی و   ، به تشخیص موقعیت خود نبودخاطر که قادر 
حزرهای  بر ربط   عرصه ،شود ، هنگامیکه او ، در این کامال  منزه  نیز بخصوصیت اخالقی  باو خوش نیت هیوم نه کمتر 

مشعرات آنها تماما   چون ، همانطور که او بدرستی گفت ،   .اصرار میورزد  با موضوع   توسط خود اوشده  تفکر ماهرانه
  . pure  ideasفکرهای بحت     حیطهدر   خارج از حدود علم طبیعی قرار دارند ،

بنظر میرسد بهترین عالیق نوع بشر را تهدید میکند ؟  هیچ چیز  سانبخصوص با توجه به خطری که بدین میباید کرد ،  هپس چ
متفکرین را آزاد  اینگونه  . آن فرا خوانده میشویم اتخاذبدین طریق به که  نیست طبیعی تر ، هیچ چیز عاقالنه تر ، از تصمیمی

کنند ، در یک کالم ،  طرحاگر استعدادی از خود نشان بدهند ، اگر سؤاالت عمیق و جدید را م.  بگذارید تا راه خودشان را بروند 
  ،توسل بجوییم بغیر از استدالل بدون پابند  یوسایطاگر به  . د سود ببرده است که آمااگر درایت نشان بدهند ، استدالل همیشه 

       به محکمه یک آتش  برای خواباندن  را  عامیفرد  کنیم که گویا  داریم  وانمود، و  بلند کردهادعای استدالل برتر را  اگر
این نیست  مسئلهچون  . ه ایم دست انداختخود را   -ندارد  ای سؤاالت پیچیده چنینعامی که هیچ درکی از  فردی  -فرا میخوانیم  

کمک ا جا میتواند بکتا اینکه استدالل بلکه تنها   ، است یا مضر که چه چیزی ، در این استفسارات ، برای عالیق نوع بشر مفید
 و ترجیحا  رها شده  میبایدیا  د ، به جایی برسو آیا چنین حزری میتواند   حزری که از همه عالیق چشم میپوشد پیش برود ،

  ینقش ناظر  ترجیحا  میبایست   ستیز ، با شمشیر در دست ، به  بنابراین ، بجای تعجیل . بدهد   عملی برخوردجایش را به  
ن نقد ؛  کشمکش براستی برای مبارزین شاق است ، اما برای ما میتواند سرگرم کننده امرا داشته باشیم ، از جایگاه  جو صلح
چون   .بصیرت نظری ما مفید باشد  مساعدت به خاطرب  - بدون خونریزی بودنش با اطمینان از -میبایست ؛  و نتیجه آن باشد 

ما  الزارا کدامیک طرف میبایست که   گفتاز پیش  همزمانو   ، داشت روشنگری از استدالل توقعاست که  ابراستی بی معن
که  دیگر نیازی به صدا کردن   ست ،ه خویشدر حدود  محبوسضمنا  ، استدالل خود از پیش آنقدر دست و پا بسته  و  . د بگیر

در  . برایمان خطرناک بنظر برسد  شایدهشدار دهنده اش   برتریکه   ن طرفی کنیمآ متوجهرا  قانوننگهبان نداریم ،  تا قدرت 
     .  ما شود نگرانی مایهکه بخواهد   میآیدبدست ن ظفریاین تجادل هیچ 

                                                           
1
 [nicht  die  Sache ,    sondern  der  Ton  . ] 

2
 [The  reference  is  to  Hume´s   Dialogues  concerning  Natural  Religion  (1779 )  . ] 

3
 [Joseph  Priestley  (1733 - 1804) :   Disquisitions  relating  to  Matter  and  Spirit  (1777) ;  
 The  Doctrine  of  Philosophical  Necessity  (1777) . ] 
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زودتر کاش این مناظره   د کهشوآرزو  خوب است؛  و  قرار داردبرای  چنین مناظرات تجادلی  مبرم یاستدالل براستی در نیاز
 ا  و همه این مشاجرات ضرورت ،  رسیدهه درایتی پختانتقاد زودتر به  آنگاهچون  . و با توافق بالشرط عمومی  ه بوددگردیآغاز 

    که آنها را در مقابل هم قراررا   پیش قضاوتهایی  اوهام  و تا  دتنیاد میگرف بارزهند ،  طرفین مرسیده بودبالفاصله به پایان 
 . ند بشناس  نداداده 

میبایست نهایتا  به اهداف خیر کمک  ،  میآیدنوعی دورویی وجود دارد ، که ، مانند هر چیز دیگری که از طبیعت در طبیعت بشر 
که خوب و قابل اعتماد  غیر واقعی اتو نشان دادن نوعی احساس کند ، یعنی ، استعدادی برای اختفای احساسات حقیقی ما ، 

، بدون شک ، نه تنها ما را متمدن ،  میدانیم یشبه نفع خو ی که آنراظاهرکسب اختفای خودمان و  هاین تمایل ب. ند شمرده میشو
آنسو را احترام ، امانت ، و فروتنی    خارجی جلوه البالییم از ودقادر نبچون تا وقتیکه  . بلکه تدریجا  ، تا حدی ، اخالقی کرد 

اما  . یم کرد تأسیستهذیب خویش   جهت مکتبی  یمبودکه با آنها احاطه شده   ینیکاصیل  بظاهر نمونه های  ازبرای خود ببینیم ، 
 یترتیب همچونتنها   ، که نداریم یم بروز دهو احساساتی را  ،  دادهنشان   که خود را بهتر از آنچه که هستیمبرای ایناستعداد 

به   آنچه را که خوب میدانیم  1 خارجیمعنای الاقل  و اجازه دهد   تا ما را از عنف توحش خارج کرده ،  موقت عمل میکند ،
 هر چهمیبایست ، هنگامیکه اصول واقعی تطور یافته ، و بخشی از نحوه تفکر ما میشوند ، این دو رویی  هااما بعد. خود ببندیم 

را  با  خوب ند  ؛  و رشد احساسات شاد میکسافبه را   وجدان  ده شود ؛  در غیر اینصورتطلبیبطور جدی به مصاف  بیشتر
    .د کنمتوقف می  زیبامظاهر  هرز علفهای

وجود   تفکر حزری ، جاییکه  موانع بسیار کمتری سخناندر   حتیدیدن همان عدم صداقت ، تحریف ، و  دورویی   ازمتأسفم 
عمل  طور دیگرییم ، و هیچ نفعی از اینکه ا شوپذیر بی پرده و   ، همانطور که باید ،  افکار خود را بدون اما و اگر تادارند 
نقل   مضر باشد که حتی تفکرات خود را  ناصحیحمیتواند  برای عالیق دانشبیش از این  چه چیزی چون  .  میآیدبدست نکنیم  

به زمینه های براهینی که خودمان میدانیم  بدهیم  قطعیت جلوه،  و  پوشانده  کدات خودمان داریمؤکنیم ،  شکی را که نسبت به م
د در مورد آن احکام حزری عمومیت دارو این   -ی میگردد پنهانین ترفندهای چن موجبمادامیکه غرور شخصی .  ند کفایت ندار

در جریان جلب پذیرش   د ،خواهد شمواجه   -یقین مبرهن را نمیدهند  جازهو بسهولت ا بودهن که متوجه هیچ عالقه خاصی
 انه  صادقکامال   یبا روش  تر ،سریعخیلی  اما، با غرور دیگران ؛  و لذا در آخر نتیجه همان میشود که میبایست میشد ،  عمومی
خود  به لرزه در آوردنهدفی جز   در استفهامات پیچیده افراط میکنند  آنهاییکه هنگامیکه مردم عادی بر این باورند که .  و امین 

از  را که امر خیر  باشد ، نیحتی ستود حقیقتا  نه تنها عاقالنه بلکه مجاز ، و  شایدبنیادهای سعادت عمومی ندارند ، براستی ، 
ما را وادار کنند به پایین آوردن  ده شود کهدا فرصتاین  اشبه مخالفین فرضی  اینکه  بجای  ندپیش ببرطریق حجج سفسطه آمیز 

اما نمیتوانم عقیده نداشته   . نداریم یقین مبرهن و حزری  اینکهقبول ند به کنو مجبور  عملی صرف ،  باوردر حد یک  یمانصدا
مطمئنا  کمترین  .  تقلبخداع ، دورویی ، و   که نیست یک امر خیر  حمایت از نیتبا ناسازگار  ا  تمام قدرباشم که هیچ چیز آن

استدالل را در برابر هم میسنجیم  آراء  د این است که در یک موضوع مربوط به حزر بحت ، هنگامیکهکرچیزی که میتوان طلب 
تعارض استدالل حزری در رابطه با  کنیم ،  را رعایتهمین چیز کوچک   وانستیممیتاگر .  ، میبایست با صداقت تمام پیش برویم 

بنابراین اغلب .   ندمیرسید ای یا خیلی زود به نتیجه مدتها پیش حل شده ،  سؤاالت مهم  در باره  خدا ، خلود ضمیر ، و آزادی ، 
میباید در  رمحتملتو آن اخالص و امانت شاید   امر ، خیر بودنبا   در تناسب معکوس قرار میگیرد نیت که  خلوص  میافتداتفاق 

  .  شا تا در مدافعین  یافت شود اشمهاجمین 

و اینکه  درست بروشی نادرست دفاع شود ؛  یکه  آرزو ندارند از امر  که خوانندگانی دارم  بنابراین فرض را بر این میگذارم
از  ، بلکه میافتدنچه که معموال  اتفاق آند ، که ، در تطابق با اصول نقادی ما ، و بی توجه به میدان توافقمورد نتیجتا  این را آنها 
دو نفر  طورچون چ . ، نمیتواند جدلی در استدالل بحت وجود داشته باشد  کلمه بمعنای واقعی آنچه که میباید اتفاق بیافتد ،  نظر

دعوایی   - دهندبند  ادامه کنارائه  میتوانند بر سر چیزی که واقعیت آنرا نه در عمل و نه حتی در تجربه ممکندعوایی را میتوانند 
فکر بیرون بکشند ،  آنتا از آن چیزی بیشتر از   میشوند ، تفکر غرق مورد نظر صرف چیز  ideaدر مورد فکر که آنها در آن 

هیچیک از آنها  نمیتواند طریحه که زیرا   دن به دعوا دارند ،بخشیچه وسیله ای برای پایان ؟   را یعنی ، خود واقعیت مشعر
این سرنوشت  زیرا  و آنرا رد کند ؟   د ، بلکه تنها به آنیکه طرف مقابل دارد حمله کردهنمایرا اصالتا  قابل فهم و متقن  یشخو

تصدیق حقیقت بهیچوجه ممکن نیست  اشکه در خارج   که چون از شروط هر تجربه ممکنی ،:  همه مؤکدات استدالل بحت است 
، اما  ندهستقوانینی که تنها برای توظیف تجریبی   -ند را بکار بگیریبایست قوانین ادراک در حالیکه همزمان متخطی میکنند ، ، 

و هر کدام از  را پنهان کند ،  یشهیچ طرفی نمیتواند ضعف خولذا   -بدون آنها نمیتوان هیچ قدمی در تفکر ترکیبی برداشت 
  . د برضعف دیگری سود می

  - یل نیست؛  چون در این منازعات دخ دانستنقد استدالل بحت را میتوان محکمه حقیقی برای همه منازعات استدالل بحت 
در تطابق با  تعیین و برآورد حقوق استدالل بطور عام است ،   بلکه متوجه  -به مشعرات  ندمربوطمنازعاتی که بالواسطه 

  . شان اولین تأسیساصول 

از طریق تنها میتواند  و اظهارات و ادعاهای خویش را  در وضعیت طبیعی است ،که ،  گفت بایددر غیاب این نقد ، استدالل 
و   میرسد ،  دهپی نهااصول بنیادی که خود آن نقد ، از سوی دیگر ، که به همه تصمیمات خویش در سایه .  د استوار کنجنگ 

که در آن دعاوی ما  میبایست  قانونی را تضمین میکند ،  نظمآرامش یک  نبرایما اعتبار آنرا هیچکس نمیتواند زیر سؤال ببرد ، 

                                                           
1
 [die  Manier  . ] 
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دعاوی به یک پیروزی ختم   در وضعیت نخست ،.  قانونی پیگیری شوند  قداماتاشناخته شده برسمیت منحصرا  توسط روشهای 
که توسط یک قدرت واسطه ترتیب   ، میآیدموقت  یتنها آتش بس  معموال  ف است ، و بدنبال آن میشود که مورد ادعای هر دو طر

صلحی ابدی را بطور مؤثر تضمین   داده شده ؛  در دومی ، توسط حکمی قانونی ، که ، چون دقیقا  به ریشه تعارضات میزند ،
نقدی از خود استدالل ، و  را مجبور میکند به جستن آسایش در  ما نهایتا  منازعات بی پایان یک استدالل صرفا  جزمی لذا . میکند 

تی است از بیعدالتی و خشونت ،  و حالوضعیت طبیعی   میگوید ،  Hobbesهمانطور که هابز  .  نقادی  گونهاینتقنینی بر پایه 
با همخوان باشد که آزادی ما را محدود میکند صرفا  بخاطر اینکه بتواند  قانون ،  قیدبه  یشجز ترک آن و تسلیم خو راهی نداریم 

        .همه  برای  مشاعو با خیر   زادی دیگرانآ

خود را ناتوان  از پرداختن ما که  میآورد  را   عقاید و تردیدهایی راجع به  بحثحق شرکت آزادانه  در   بهمراه خود این آزادی
این یکی از حقوق .  شویم  توبیخو خطرناک  دردسرساز   بدون اینکه بعنوان شهروندان را رساندنشانجام به به آنها میدانیم ، و 

را به رسمیت نمیشناسد که در آن هرکسی نظر خود را  یبنیادی استدالل انسانی است ، که هیچ قاضی جز استدالل جامع انسان
ست از این منبع گرفته شود ، چنین حقی مقدس است و نمیباید ی برای وضعیت ما میبایمقدور و چون هر پیشرفت.  میگوید 
 بر ،  نهابیباکحمله ، یا  بر علیه  نهشجاعا گفتههر   بعنوان خطرناک کهاگر   خواهد بودناعاقالنه براستی بسیار  .  شود محدود
یم که دهبا اینکار به آنها اهمیتی می . کنیم  تقبیح، خود دارد ت بزرگترین و بهترین بخش جامعه را با وافقکه از پیش مرا ی عقیده ا
، امید برای حیات مستقبل ، و  را رد کرده است هرگاه میشنوم که نویسنده ای حقیقتا  توانا  آزادی اراده انسانی.  نیستند  شسزاوار

از . ا در این موارد بیافزاید بصیرت مر اشبا قریحه  او ، مشتاقم که آن کتاب را بخوانم ، زیرا انتظار دارم که را وجود خداوند
نه به این خاطر که معتقدم خود   قبل ، پیش از گشودن آن ، کامال  مطمئنم که او هیچیک از ادعاهای خود را ثابت نکرده است ؛

منابع استدالل بحت ما را برایم کشف به این خاطر که نقد متخطی ، که  همه  براهین قاطع برای این قضایای مهم دارم ، بلکه 
است ، ناتوان به اظهارات ایجابی  در این عرصه  دستیابیاستدالل از  از آنجاییکهکرده است ، مرا بطور کامل قانع ساخته که ، 

چون آن  . سایل سلبی  در رابطه با این م  ناتوان است ، براستی حتی ناتوانتر ، برای اقامه هرگونه نتیجه گیری هم به همان اندازه
این موضوع   ، هیچ وجود اعالیی  وجود ندارد ؟ ال  مثکه ،   گرفتخواهد از چه منبعی خود را   1دانش ادعایی   آزاد اندیش

اصال  نخواهم  پاسخ  مدافع جزمی علت خیر را . بصیرت بشری  کلخارج از عرصه تجربه ممکن قرار دارد ، و لذا ورای حدود 
به حجج سفسطه آمیز مخالف خود حمله خواهد کرد ؛  و برای ادله خویش ،  قبولحصول  جهت، از پیش میدانم که او . خواند 

مخالف  . که یک حجت جدید و استادانه  نمیدهد ت جدید الحظابرای م وادم آنقدر  سقیمحجت  یآشنا کامال  همچنین میدانم که  خط 
،   جهاتو ، از بعضی  برای تنفیذ  خود ، کمتر جزمی نیست ، اما  فرصتی مغتنم در اختیارم میگذارد  روشدین براستی ، ب

  . که این اصول به کمترین حدی در معرض خطر باشند   در حالیکه همزمان نیاز به نگرانی ندارم  تعدیل  اصول نقد خودم ،

دور بو ،  دههشدار داده ش نوشتجاتید ، بر علیه چنین گردنلیم دانشگاهی ما مید جوان ، الاقل ، هنگامیکه وارد تعافرا آیا نباید اما 
یکه آن زمانکه قوه قضاوتشان بالغ گردد ، یا ترجیحا  تا آند از دانشی ناپخته در باره چنین قضایای خطرناکی ، تا ننگهداشته شو

 به تمایالت، تا خود بتوانند بطور مؤثر در مقابل همه  باشد دواندهتعالیمی که میخواهیم بتدریج در آنها نفوذ دهیم  ریشه ای محکم  
 بایستند ؟ نظرات مخالف  ، از هر جایی که آمده باشند ، 

خالصی از طرف مقابل بر و   مربوط به استدالل بحت  اصرار بورزیم ،وضوعات روش جزمی در م ادامهبخواهیم بر اگر 
به براهین در تأیید اظهارات مخالف   خود را مجهز کنیم لذا،  گرفتهدر مناقشه طرفی را  مانبروش صرفا  جدلی ، یعنی ، که خود

این نخواهد تر از غیر مؤثر؛  اما  در دراز مدت  چیزی احمقانه تر و  بودخواهد  رینمناسبت در کوتاه مدت ، مطمئنا  این روش 
. از انحراف حفظ خواهد کرد موقتا  جوان را  در واقع این . نگهداریم  آموزش مدتی تحتبرای اینچنین را جوان استدالل که بود 

ن جوانی دورا باورگیرند ،  آیا بکنجکاوی یا اقتضای سن چنین نوشتجاتی مورد توجه آنها قرار در اثر اما هنگامیکه ، دیرتر ، 
را در اختیار دارد ، و که ، در مقابل حمالت مخالف خود ، تنها سالح جزم  در امتحان موفق خواهد شد ؟  هر کسیبازهم آنها 

او حجج [ .  در موقعیتی خطرناک بسر میبرد ] دارد ،  وجودحریفش دل او نه کمتر از  دلاست که در  یناتوان از تطور تجادل
ندارند ، اما  را جذابیت آندر تخالف با حجج سفسطه آمیزی که دیگر   را دارند ، نوجذابیت چیزهای  سفسطه آمیز را میبیند ، که 

به این باور  لذاو .  است  سوء استفاده شده شی زمان جوانیگکه از ساد  را در او دارند این ظن برانگیختن به تمایل،  عوض در، 
به بلوغ  هیچ راهی بهتر از کنار گذاشتن این هشدارهای  و رسیدن  نهکودکا  میرسد که برای نشان دادن گذر خود از انضباط

اصول او را با  که   سمی را مینوشد ، آن و با اعتیادی که به جزمگرایی دارد ،  جرعه های سنگین  ؛خیرخواهانه ندارد 
     .منهدم میکند  قابل تجزمگرایی م

که آموزش  شرطا این بهمواره در اینجاست ،    ف راه توصیه شدهخالکه دقیقا    راهی را در پیش بگیریمدر آموزش عالی میباید 
اصول این نقد ،  و نشان دادن هر چه سریعتر ن بکار انداختچون بخاطر .   در نقد استدالل بحت کاملبر تعالیم  باشد مبتنی
ناک ترسآنطور جزمگرا  نظرحتی وقتیکه توهم تجادلی در باالترین حد خود میباشد ، مطلقا  الزم است که حمالتی که ب شانکفایت
با قدرت تمام   ، شده است بیداراما از طریق نقادی   اگرد ، که گرچه هنوز ضعیفکه در مقابل استدالل ش وادار گردند میآیند

 بیازمایدفرصت داده شود تا خود ، یک به یک ، با ارجاع به اصول نقد ،  از اینراه ، و اینکه به شاگرد میبایست بکار گرفته شوند
در مورد بهیچوجه برای او سخت نیست که  از آنجاییکه.  که اظهارات آنهاییکه این حمالت را کرده اند تا چه اندازه بی پایه است 

انخداعات  اینگونهبه درک ظرفیت خویش برای حفظ خود در مقابل   بزودی شروع میکند  د ،تصمیم بگیر خود بتنهایی  این حجج
ساختمانهای دشمن  دقیقا  همان ضرباتی که .  را در مقابل او از دست بدهند  یشقدرت خیالی خو لکمیبایست نهایتا  مضری ، که 

                                                           
1
 Reading  ,   with  Wille ,    der  Freigeist  seine  angebliche  Kenntnis    for    der  angebliche  Freigeist  seine  Kenntnis  . ] 
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که او خود شاید اتفاقی در آرزوی برپایی آن باشد  هم برای هر ساختمان حزری را منهدم میکنند میبایست براستی به همان اندازه
 ی فراوان هنوز انتظارات کهمحتاج چنین سرپناهی نیست ،   چوند ، نمیکن نگران او رااما این به کمترین حدی .   باشند ویرانگر

د خود سودمننظام عقالنی و  تا   زمینی محکمتر برای یافتن باشد وار، جاییکه میتواند با اعتماد به نفس امید دارد در حیطه عملی
   .بنا کند بر آن را 

و با سایه های   ، کوبیدههر دو طرف مشت در هوا .  ، بطور واقعی ، در عرصه استدالل بحت وجود ندارد هیچ جدلی بنابراین 
و قبض  خود کشتی میگیرند ، زیرا  ورای حدود طبیعت میروند ، جاییکه در آن چیزی وجود ندارد که بتوانند به آن چنگ انداخته 

وصل میشوند ، بهم جنگی که آنها میتوانند بکنند ، سایه هایی که به دو نیم میکنند دوباره آنا  در  . را محکم کنند  یشجزمی خو
    .  مشغول شوند  بازیبدون خونریزی به  نبردهایدر  دوبارهتا  ،   Valhallaتاالر اودین    قهرمانان  مانند

ه مناقشات آن کلیبتواند اصل بیطرفی در  بطوریکه  تشکیکی برای استدالل بحت وجود دارد ، یتوظیفنمیتوانیم هم بپذیریم که  اما 
قرار دادن استدالل در تضاد با خویش ، با مسلح نمودن آن در هر دو طرف ، و سپس نظاره کردن ، با آرامش و .  خوانده شود 

 اما اگر ، .  و خبیث   یسرشت  موذیک  از کایتیحکه نیست ، بل جالب یریشخند ، در مبارزه داغ ، از مرصد جزمی ، نمایش
ند ادعاهایشان با نمیپذیرو آنهاییکه   توجه کنیم ،  نداحتجاج میکنالف زنانه  آنهایی که بطور جزمی  به لجاجت مغلوب نشدنی  و 
دهیم ، به امید بدیگری قرار   ز اینکه الف یکی را در مقابل الف نه کمتر محقجدیگر راهی نمیماند هیچ انتقادی تعدیل شوند ، 

،  تظاهراتشتردیدهایی درباره به بیدار کردن ،  شنکردبه عقیم خدمت کند  نهایتا  سرسختی در مقابل استدالل بتواند  اینطوراینکه 
شروع  بیدرنگو   ، دادهها این تردید بهدن تن در دااینکه به خود فقط اجازه اما .  نقادی ن بهگوش فرا دادبه  شو وادرا نمودن

بلکه همچنین بعنوان   جزمگرایان ،  ارضاء نفسبرای  درمانیو پذیرش نادانی خودمان نه صرفا  بعنوان   اقناع ستایشبه  نیمک
.  ی استدالل کافی نیست بیقراربر  غلبهبرای هرگز ، و ثمر بوده  کاری بیاین تعارض استدالل با خود ،  ختماسلوب صحیح برای 
برای ورود به  اش تحریکصرفا  وسیله ای است برای بیدار کردن آن از رویاهای شیرین جزمی اش ، و در بهترین حالت 

،  که ددهچنین جلوه می  اما چون اسلوب تشکیکی فرار از ماجراهای  پر درد سر استدالل . مواضع خود  روی برآزمونی دقیق 
 آنهایی محبوب راهالاقل ، [ اگر چنین نباشد ] یا   ، رسیددائمی در فلسفه  یتوان به صلحمیکه توسط آن  است،  میانبری  گویا
ه تفحصات از این نوع  هم نسبت بهآمیز خود اهانت  یعالقگیند که توجیهی فلسفی برای بوانمود کنمیخواهند متظاهرانه که  است

  .دارند ، الزم میدانم این نحوه تفکر را در نور حقیقی آن نشان دهم 

 

 

 

The  Impossibility  of  a  Sceptical  Satisfaction  of  Pure  Reason  in  its  Internal  Conflicts 

 
   محال بودن اقناع تشکیکی استدالل بحت در تعارضات داخلی آن 

 

م ، میبایست یرا پایان بده د، بجای اینکه تفحصات خو( د دانسته شو الجرماین جهل مگر اینکه همزمان )  یشخو آگاهی از جهل
 جهل اگر تنها.  نقش و حدود دانش  مورددر نادانیاست درباره چیزها یا  نادانیهر جهلی یا . برای ورود به آنها  شود یخود دلیل

 هدوم ب مورد، در ( مشعرات ) جزمی در مورد چیزها  یتفحص بهاول  مورد، میبایست ما را تحریک کند ، در اتفاقی باشد  1
ری بخشوده بیشتلذا از هر تفحص   است ، و اینکه ناگزیراما اینکه جهل ما مطلقا   . حدود دانش احتمالی ما  باب درتفحص نقادانه 

 بنیادیمنابع  بر روی، که نقادانه ،  یبلکه تنها از طریق آزمون  شده باشد پیدام ، نمیتواند بطور تجریبی ، از مشاهده ، یشده ا
د مگر بر زمینه های  پیشاتجربی ؛  از سوی دیگر پذیربصورت ، نمیتواند  تا  حدود استدالل ما ، نتیجتعّین  . ه گرفتانجام دانش ما 

، میتواند بطور د نمیشورفع  که مبتنی است صرفا  بر دانشی نامعین از جهلی که هرگز بطور کامل اش محدودیت اینکه، 
  دانش اول . دانسته شود  که مانده، هنوز  دانسته هایمانآنچه که ، علیرغم همه  در موردشود   مشخص  a´ posterioriپساتجربی  

نیست جز ادراک حسی   چیزیدومی  نام دارد ؛   science،  علم   استاز جهل ما ، که تنها از طریق نقادی خود استدالل ممکن 
perception ،   گر زمین را آنطور که برای حس ما ا  .د پیدا کنکه استنتاج از ادراک حسی تا کجا میتواند توسعه  گفتو نمیتوان

اما تجربه به ما . توانیم بدانیم تا کجا ادامه دارد ینم  2ظاهر میشود به نیابت بیاوریم ، بشکل سطحی مستوی ، با افقی دایره ای ، 
و بدین ترتیب  میتوانیم بیشتر پیش برویم ؛   3که در آن   میآموزد که تا هر جا که برویم ، همواره مکانی در اطراف خود میبینیم 

که بدانیم  اینقدراما اگر .  اما نه حدود کل جغرافیای ممکن را   حدود دانش بالفعل خود را از زمین در هر لحظه داده شده میدانیم ،
، بطور مثال ، بقدر یک درجه ، با  اشکروی است ، قادر میشویم که حتی از یک بخش کوچک  شو سطح  زمین یک کره بوده

نسبت به مشعراتی  با اینکهکل مساحت سطح آنرا ؛  و  اش و بکمک  قاطعیت قطر آنرا بدانیم ، در تطابق با اصول پیشاتجربی ، 
  .و حدود آن دانش داریم  بزرگی  ، محیطاما در رابطه با  ، که این سطح حاوی آنها است جاهلیم 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    nur      for    nun  . ] 

2
 [als  einen  Teller  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    darin      for    dahin  . ] 
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  کهافقی یعنی ،   - آشکاربا افق   ، است ای که صفحه ظاهر میشود اینگونه ماندانش ما  برای ممکن حاصل جمع همه مشعرات
رسیدن به این .  تمامیت نامشروط  نام گرفته است   ideaدر یک گشت کامل همه آنها را در بر میگیرد ، و از طرف ما فکر  

بطور پیشاتجربی در تطابق با یک اصل مطمئن ثابت  اش، و همه تالشها برای معین کردن  بودهمفهوم  بطور تجریبی ناممکن 
ه چه چیزی میتواند اینک بههستند  راجع   میگردند طرحمهمه سؤاالتی که توسط استدالل بحت ما  بااینحال.  شده که بیفایده است 

 . واقع باشد  اشبر مرز  یا   1، خارج این افق 

محترم یکی از این جغرافی دانان استدالل انسانی بود که خیال میکردند بقدر کافی از دست چنین   David  Humeدیوید هیوم  
  هیوم.  افقی که خود او قادر به تعیین آن نبود   - نداه یافت خالصیسؤاالتی با قرار دادن آنها خارج از افق استدالل انسانی 

و حتی  اعتبار عینی مفهوم علت مؤثر بطور   ، شا د که حقیقتکرپافشاری کرد بخصوص بر علیت ، و کامال  درست مشاهده 
آن نسبت داد ، را نمیتوان به وجوب بر هیچ دانش پیشاتجربی ، و اینکه اعتبارش   عام ، متکی بر هیچ بصیرتی نیست ، یعنی ،

د ،  و او آنها را کسب میکن و به نوعی ضرورت غیرعینی که از اینراه   به مفید بودن عمومی آن در جریان تجربه ، بلکه صرفا  
د ، او بطالن کنشکلی که از تجربه تخطی هر از این اصل به  گیریاز ناتوانی استدالل ما برای بهره . د نامی  customعادت  
  . جریب  نتیجه گرفت تحیطه های استدالل را برای پیشروی ورای ادعاهمه 

  censorship تحظیررا میتوان   -متهم کردن   زومعندالاستدالل ، و  2آزمون گذاشتن اسناد معرض به   -کاری از این نوع 
اما . اصول   transcendentدر رابطه با همه  توظیفات خاطی   تردیدبه   منجر شودمیبایست  تحظیراین مطمئنا    .استدالل نامید 

را اش قدم اول در موضوع استدالل بحت ، که طفولیت   .این فقط قدم دوم است ، و بهیچوجه کار تفحص را کامل نمیکند 
و  استکرده  تر ؛  و نشان میدهد که تجربه  قضاوت را عاقل scepticalتشکیکی    قدم دوم . مشخص میکند ، جزمی است 

برداشته میشود   بر پایه اصول مطمئن  جامعیت ثابت شده ،  قدم سوم که تنها توسط قضاوت کامال  بالغ ،یک اما .  محتاط تر 
اکنون الزم میگردد ، یعنی ، در معرض آزمون قرار دادن ، نه اسناد استدالل ، بلکه خود استدالل ، در کل گستره قدرتش ، و 

 اشبلکه نقادی استدالل ،  که توسط   نیست تحظیراین .  بحت پیشاتجربی  در شکل به اشتهایش برای دانش استآنچه که مربوط 
بلکه جهلش در رابطه با همه سؤاالت از نه جهلش در این یا آن مورد   4 ،[ و واجبش ] بلکه حدود قاطع    3 آن نه مرزهای فعلی

برای  است لذا یک محل استراحت  شکاکیت . به آنها  حدسی رسیدناز   ص ، آشکار میشود از اصول ، و نه صرفا  خانوعی 
را د یابو ناحیه ای که خود را در آن می  تأمل کرده یشهای جزمی خو زدنکه در آن میتواند در مورد پرسه  استدالل انسانی ، 

 . اما جای سکنی برای اقامت دائم نیست .  را با اطمینان بیشتر انتخاب کند  شتا اینکه در آینده بتواند مسیر  کند ، نقشه برداری
در مورد خود مشعرات و حدودی که در  بهمین ترتیب  چنین چیزی تنها میتواند از طریق وثوق کامل در دانش ما بدست آید ،

   .است  محاط   مشعرات ازکل دانش ما  شان درون 

شناسیم ؛  بلکه ترجیحا  میبایست بعام  شکلیرا تنها ب ش، و حدود اشدبکه بطور نامعین گسترده   استدالل ما شبیه یک صفحه نیست
یعنی ،  از طبیعت احکام ترکیبی   -را میتوان از انحناء قوس سطحش تعیین کرد اش با یک کره مقایسه شود ، که شعاع 

هیچ (  عرصه تجربه ) خارج از این کره .  نمود  لومعبا اطمینان منیز و توسط آن میتوان حجم و حدودش را   -پیشاتجربی 
خود سؤاالت در رابطه با چنین به اصطالح مشعراتی    شود ؛  حتی باالتر ،بکه بتواند مشعری برای استدالل  چیزی وجود ندارد 

و در حیطه تجربه   برای آن روابطی که میتوانند زیر مفاهیم ادراک آمده  کاملتعّین  یک  تنها به اصول غیرعینی مربوط میشوند 
 .یافت شوند 

ند نشان اهمانطور که توسط اصول ادراک که مقدم بر تجربه   5ترکیبی پیشاتجربی از دانش هستیم ، ما بواقع صاحب یک شکل 
مایل پیدا میکند به تردید که آیا آنها واقعا  بطور اگر کسی بکلی ناتوان از درک امکان این اصول است ،  ابتدا ت.  داده شد 

همه  از این راهو   بگوید که آنها ورای قوای ادراک هستند ، پایهاین  راما نمیتواند ب  ند یا خیر ؛وجود دارپیشاتجربی در ما 
که میتواند بگوید این است که اگر میتوانستیم  هچهمه آن  .برمیدارد باطل و پوچ اعالم کند  شانقدمهایی را که استدالل تحت هدایت 

چنین  دستیابی بهتا اینکه تا دامنه و حدود استدالل را معین کنیم ، اما   دیمشقادر می داشته باشیم ، بصیرت  آنهادر منشاء و اصالت 
هر فلسفه  رابطه بادر  عام  تردیدی  و بر این اساس . است  بدون هدفی در مورد حدود استدالل نظر بصیرتی هر نوع اظهار

برای  الکلاما نمیتوانیم  ب .  دگردمیموجه  کامال    ، دبدون نقادی استدالل انجام میده خود فلسفه که  یاقدامی قانون  جزمی ،
بیخطر آماده و   تر زمینهمؤثر تمهیدبا  شان راه را برایانکار کنیم ،  وقتیکه  را جلواستدالل حق برداشتن چنین قدمهایی بطرف 

را نه در تجربه ، بلکه  یشخو منشاءه میکند ، عرض، که استدالل بحت به ما  یچون همه مفاهیم ، حتی ، همه سؤاالت  .کردیم 
ما هیچ .   یشدر رابطه با اعتبار یا عدم اعتبار خو  اجازه حل و معین شدن بدهندمیبایست لذا منحصرا  در خود استدالل دارند ، و 

 پسبه طبیعت چیزها ، و اینکه گویا  ردگویا حل آنها بواقع بستگی دان معضالت را ندیده بگیریم ، که که ای  حقی نداریم
نجاییکه استدالل مولد آ؛  چون از  به تفحص بیشتر آنها سر باز بزنیم پرداخت، از  یشبا توسل به ناتوانی خو میتوانستیم ، 

   .نظر بدهد   شانمعتبر یا توهمی  در مورد طبیعت تجادلی ،  که   دارد،  تعهد  است  ideasمنحصر بفرد این افکار  

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    dem  Horizont      for    diesem  Horizonte  . ] 

2
 [die  Fakta  . ] 

3
 [Schränken  . ] 

4
 [Grenzen  . ] 

5
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    Erkenntnisse      for    Erkenntnis  . ] 
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اصول عینی بنیادی  ی نسبت به تردیدبدون هیچ   جزمگرا ، کسیکه ،  علیهبر هدایت شود تنها  در حقیقتمیباید تشکیکی  لکل جد
د که او را از طراحی شو اینگونهمیرود ؛  میبایست فقط پیش  یش، یعنی ، بدون نقادی ،  مغرورانه در مسیر اختیاری خو خود

، هیچ سودی برای این ندارد که ما  ا  اما این جدل ، ذات . به  خود شناسی بیاورد  از این راه و    هگرفتن قیافه حق بجانب دور کرد
 اسناد ،همه تالشهای ناموفق جزمی استدالل  . و چه چیزی را نمیتوانیم  بدانیمچه چیزی را میتوانیم  کهرا قادر به تشخیص کند 

ت استدالل توقعاآن  بابدر   اما این هیچ چیز را . که آنها را در معرض تحظیر شکاک  بگذاریم   همواره مفید استو   1هستند ، 
؛  و نتیجتا   هیچ پایه ادعاها بر این  کردن و بنا  ،ش میدهد آتی اموفقیت بهتر در تالشهای برای  که به آن امیدمشخص نمیکند 

  . حقوق استدالل انسانی پایان بدهد  بارهصرفی نمیتواند به مناقشه درتحظیر 

تأثیری که نهج تشکیکی  در رابطه با بدون رقیب  یهیچ تردید ین همه شکاکان بود ، و بمیاترین در  شاید باهوش  Humeهیوم  
شود ، میبه هدف ما مربوط  تا آنجا که  ، کهبنابراین بسیار سودمند است  . یک خود آزمونی کامل میگذارد  با  بر بیداری استدالل

  در شروع  که  از استداللی مسیر  - را برای خود روشن کنیم  چنین مرد دقیق و قابل تقدیری ، یاستدالل ، و خطاها نحوه
  . حقیقت بود  بدنبالمطمئنا  

ورای مفهوم  احکام که در بعضی از انواع آگاه بود موضوع را تا آخر پیگیری نکرد ، هرگز که با اینشاید ،   Humeهیوم  
چگونه  ،توسط تجربه وجود ندارد ، که   رههیچ مشکلی در این با.  نامیده ام   syntheticرا ترکیبی  یاحکام چنین، مشعر میرویم 

  که  است ،  perceptionsترکیبی از ادراکات حسی   تجربه در ذات خویش.  برویم   ورای مفهومی که قبال  داشتیم  توانیممی
  یممیکنتصور اما .  افزودن ادراکات حسی دیگر  از راهافزایش مییابد   هحاصل شدمفهومی که بکمک ادراکی حسی  توسط اش

یا از طریق  را این تالش میکنیم  .گسترش دانش خویش   از اینراهو   هستیم ، دکه قادر به عبور پیشاتجربی ورای مفهوم خو
در رابطه   از طریق استدالل بحت ،یا   ،باشد آنچه که الاقل بتواند مشعری برای تجربه در رابطه با   ادراک بحت انجام بدهیم ،
فیلسوف تشکیکی ما این دو .  نمیشوند  پیداکه هرگز در تجربه   یا براستی حتی وجود داشتن چیزهایی ،  با خواصی از چیزها ،

 میبایستاین خودافزونی مفاهیم ، و ، چنانکه  تامیکرد ، بلکه مستقیما  رفت  ستیکه میبایحالنوع حکم را از هم تشخیص نداد ، در 
همه  تا  او نتیج  .بحساب بیاورد  ناممکنامری ، را  ادراک و استدالل ما ، بدون لقاح تجربه طرفگفت ،  این زایش ناگهانی از 

ته از برخاس مرسومو نتیجه گرفت که چیزی نیستند جز عادت   خیالی دانست ،این قوا را برای  ورد تصورم اصول پیشاتجربی
  یساختگوجوب و جامعیتی   شان ،  و ما برای احتمالی بودهصرفا  تجریبی ، یعنی ، قواعدی که ذاتا   لذا، و  اش تجربه و قوانین
چون .  را آورد  معلولرابطه بین علت و   عموما  مقبول، او اصل  عجیباین طریحه  راجع بهادعایش در تقویت   .قائل میشویم 

با جامعیت و وجوب   بدانگونه کهوجود داشتن چیزی دیگر  به یادراک نمیتواند ما را از مفهوم چیز از قوه ای  از آنجاییکه هیچ
را در غیاب تجربه هیچ چیزی نداریم که بتواند مفهوم ما که نتیجه بگیرد  میتواند پسکه د تصور کر، او ببرد  داده شده باشد

آفتاب  اینکه.  توجیه کند   میدهد وسعتخود را بطور پیشاتجربی   شکلارائه حکمی که بدین برای   را ن ما کارو  ده افزایش دا
 نمیتواند از مفاهیمی که قبال  از این چیزها داشتیم هیچ ادراکی که  ، تأکید کرد ، را موم را ذوب و همزمان رس را سخت میکند 

اما ،  . قانون را بیاموزد یک تنها تجربه قادر است به ما   .د نمایقانون استنتاج یک  طبقبر آنها را کشف کند ، تا چه رسد که 
ای محتوای مفهومی که به ما داده شده ور بالواسطه   هرچند هرگز نمیتوانیم همانطور که در بخش منطق متخطی کشف کردیم ، 
، و  تهشناخبا چیزهای دیگر را  اشقانون اتصال  یعنی ، تجربه ممکن ، برویم ، لیکن قادریم ، در رابطه با یک چیز سوم ، 

یم بطور پیشاتجربی میتوانبنابراین اگر ، موم ، که قبال  سخت بود ، ذوب میشود ،  .  پیشاتجربی انجام بدهیم  شکلاینکار را ب
، که   ( [است ]  حرارت خورشید[  در این مورد] بطور مثال [ آن یک چیز ) ] ده باشد ،  تر آم پیشبدانیم  که چیزی میباید 

معین صی خابهیچ شکل بطور پیشاتجربی ، مستقل از تجربه ، نمیتوان ذوب شدن بر طبق یک قانون ثابت آمد ، هرچند  شبدنبال
ما در تطابق با قانون  تعّین  محتمل بودن  از دخو استنتاج بالذا   Humeهیوم    .علت از تأثیر ، یا  تأثیر از علت آیا  ،  کرد که
که بطور پیشاتجربی اتفاق افتاده و )  را عبور ورای مفهوم یک چیز به تجربه ممکن.  خود قانون  به خطا رفت  محتمل بودنبه  

بدین ترتیب .  ، که همواره تجریبی است  بالفعلاو اشتباه گرفت با ترکیب مشعرات تجربه (   واقعیت عینی مفهوم را تشکیل میدهد
با قاعده ای برای تداعی    ،اشتباه گرفت ه و اتصال واجب را تأکید میکند داشتادراک  را دراو اصلی از قرابت را ، که جایگاهش 

association  اتصاالت نه   گذارد ،بمحتمل را به نمایش  تاتصاال قادر استدر قوه تقلیدی تخیل وجود داشته ، و تنها صرفا  ، که
  .عینی را 

 بودک مشترکه او در آن با همه جزمگرایان دیگر  برخاست عمدتا  از نقصی دقیق  بدون نظیر و ا اّل متفکر خطاهای تشکیکی این 
،  آنگاهچون   .  به عمل نیاوردترکیبات پیشاتجربی قابل انتساب به ادراک  منظم  از انواع مختلف  یک وارسی، یعنی ، که او 

از این نوع ، و اینکه ، مانند است اصلی   permanence  دواماصل   کهپی میبرد ،  ممکن عددتفقط بعنوان یکی از مثالهای م
ادراک و استدالل بحت خود را  شانبدین ترتیب او قادر میگردید تا برای فعالیتهایی که توسط  . بر تجربه  اصل علیت ، مقدم

بدون مشخص کردن   به ادراک ،قید میزند بجای اینکار ، او صرفا   . کند  عینحدودی قاطع مبطور پیشاتجربی توسعه میدهند 
جهلی که برای ما  مورددر   قاطع یتأمین دانش در کارد  آورد میبوجوکه یک بی اعتمادی عام را  در همان حالو   ، اشحدود 
در   خود ادراک ، ارزیابیبعضی اصول ادراک ، هیچ کوششی برای  تحظیربا چون همزمان .  یر است  ناموفق میماند ناگز

حقیقتا  نمیتواند بدهد حق چیزی را که ادراک که بهمزمان  ؛ نمیکند   نقادی  حساس ترازوی  به کمکرابطه با همه قدرتهایش ، 
،  و اینکار را میکند علیرغم اینکه هرگز آنرا  شپیشاتجربی برای برایش انکار میکند ، ادامه میدهد به انکار هرگونه قدرت توسیع

 را هم میگیرد ،  Humeگریبان هیوم    لذا سرنوشتی که در انتظار همه شکاکیون است.  نداده ش مورد آزمون قرار ا در تمامیت

                                                           
1
 [Fakta  . ] 
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 ت احتمالی بنا شده باشد ،  نه بر اصولی که اد ، که نکند تنها بر واقعیقرار میگیریعنی ، تعلیم تشکیکی خود او مورد تردید 
   . ندکنتکلیف  را   اظهارات جزمی  برای  انکار ضروری هر حقی بتوانند 

 ادراک و ادعاهای تجادلی استدالل  قائل نمیشود ، هرچند که براستی حمالت او عمدتا  بعالوه ، او هیچ تفکیکی بین دعاوی بر حق 
دادن حاکمیت آزاد  به خویش  اصرار میورزد ، به  در با آنآن حرارت ذاتی خاصی که استدالل در نتیجه . متوجه دومی است 

به میدانی که در آن معتاد به  اش که راه  ورود میآیدن بنظر.  د گردیبا مانع مواجه   ا  کمترین حدی دست نخورد  بلکه تنها موقت
از این دست  کهد کروادار بکلی د ، نمیتوان آنرا شخنثی  جهتاینکه در این یا آن  با؛  و نیز ،  باشد مسدود شدهبازی است 
  در اصرار بر  ماتر لجاجت بیشبه آمادگیهای متقابل ،  و   دنفقط منجر میشو  بر عکس ، حمالت.  بردارد   ها ماجراجویی

برای دعاویش    بودن مطمئناز   بدینوسیلهی که قناعو ا  -همه قدرتهای استدالل  ازکامل  یک وارسیاما .  دیدگاه های خودمان 
میکند به قناعت  شگذارده ، و وادار این ستیزپایانی بر   -ادعاهای باالتر  گیاز بیهود نیزو  ، حاصل میشود قلمرو  فروتنانه  یک
 . ثی محدود اما بدون مناقشه میرابا 

، در تطابق با حدود دانش احتمالی  خود را  لذا،  و  نکرده نقشه بردارینقد ،  که قلمرو این ادراک را  بیگانه بابرای جزمگرای 
پیش نمیداند  که قوایش تا کجا چون او از  . ند ادم هانه تنها خطرناک بلکه حتی ، این حمالت تشکیکی  ننمودهاصول ، معین 

به این خاطر ، اگر زمانی .  تعیین کرد  خطارا میتوان با آزمون و  شاند که حدود تصور میکن در واقع و   توسعه پیدا میکنند ،
با تکیه   نتواندهم او  باشد که برای آن ی در آنیا توهم  نتواند توجیه کند ، راش فقط یکی از مؤکدات  میگیردکه مورد حمله قرار 

  . باشند   قانع کننده شان ظاهر  د ، هر چقدر همقرار میگیرن شکمورد  ش ادعاهایتمام آنگاه د ،  توضیح ده هیچ اصلیبر 

.  د تطور ده  را از ادراک و استدالل دقیقکه استدالل کننده  جزمگرا را وادار میکند  تا نقدی   است کارفرما  لذا  شکاک
با آنچه  یشهای حقیقی خو که بین دارایی  ایم آموختهزیرا    دیگر هراسی از چالش بیشتر نداریم ، تا اینجا رسیدیم ،   هنگامیکه

  در نزاعی یم ،  نمیتوانیم داردوم ن حیطهو چون دیگر هیچ ادعایی در مورد این  یم ؛ اوت قائل شوتف  که تماما  خارج آنها است
به پرسشهای استدالل   خود هیچ پاسخ قانع کننده ای  قادر نیستابراین ، در حالیکه  نهج تشکیکی بن.  درگیر شویم  در باره اش 

آنرا   تا  که کفایت دارند  یریشه ااقدامات  با اشاره بهو  برانگیختن احتیاط  در استدالل ،  با هموار میکند راه را   لیکن  بدهد ،
 . ند کندر دارایی های مشروعش  ایمن 
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CHAPTER    I. 
 

SECTION   3. 

The Discipline Of Pure Reason In Regard To Hypotheses 

 

 

 .III  بخش
 

 فرضیه هارابطه با  در   بحتاستدالل   انضباط
 

 

بنظر چنین به هیچ دانشی برسیم ، آیا  اشتوظیف بحت و حزری  از راهکه نمیتوانیم  آموختاز آنجاییکه نقادی استدالل الاقل به ما 
چون آیا آزاد نیستیم ، حال که نمیتوانیم   ؟  باشدباز شده   hypothesesعتری برای فرضیه ها  یوسنسبتا  عرصه نمیرسد که 

 1  یم ؟شو  opinions  آراء  صاحبو  رده را اختراع ک  theoriesنظریه ها    مؤکداتی داشته باشیم ، الاقل

  inventive  مخترع  بلکه  2باشد ،   visionary  ییرویا فقط   تخیل قرار نیستاگر 
پس   استدالل ، دقیقتحت نظارت   3

، یعنی ، امکان خود یا صرفا  از رأی   4 و نه اختراع شده  است ، متقنکه کامال    وجود داشته باشد  چیزی از قبل  میبایست
 بخواهیم اگر   مراجعه شود ؛  اما این رأی ،به رأی  اش که در رابطه با فعلیت  میگرددد ، آنگاه مجاز جا افتاوقتیکه این .  مشعر 
از چیزیکه  توجیهخدمت به برای   د ،متصل گردیقین است  آن حدو تا  عل داده شده با چیزیکه بالف  نباشد ، میبایست  بی پایه
  . د بگیر میتواند  فرضیه  نام  کردنفرض  ،  آنگاه، و فقط  آنگاه سپس .  شده استداده  اینراه

ادراک بحت برای   5 از آنجاییکه قادر نیستیم  کوچکترین تصور پیشاتجربی از اتصال دینامیکی داشته باشیم ، و چون مقوالت
یم ، در تطابق با این قادر نیستلذا ،  میآیدیکه در تجربه پیش هنگام اشچنین تصوری کفایت ندارند ، بلکه تنها برای فهم  اختراع

؛  و لذا   6در تخیل بیاوریم  خالقانه ه شدن در تجربه را ندهد  دهیچ کیفیت جدیدی که اجازه دا از حیث هیچ مشعری رامقوالت ، 
ز قرار غم پوچ خیاالت استدالل را بر   در غیر اینصورتبهره بگیریم ؛    در هیچ فرضیه مشروعی  یم ، از چنین مشعرینمیتوان
که هیچ قدرت جذری جدیدی اختراع کنیم ، بطور مثال ، ادراکی که   بنابراین مجاز نیست.  چیزها  و نه بر مفاهیم   7، داده ایم 
تماسی ؛  یا نوعی جدید از جوهر که  رگونهبه بدیهه آوردن مشعراتش بدون کمک حسها ؛  یا یک نیروی جاذبه بدون هباشد قادر 

یم فرض کنطائفه جوهرها را مسلم که شکلی از  اجازه نداریم همچنین .  یستنو در عین حال غیرقابل نفوذ   در مکان قرار دارد
در یک کالم ،  . ، مدتی که زمانی نیست  یستشده ، حضوری که مکانی ن ظاهرکه متفاوت باشد از هر چیزیکه در تجربه 

تنها شروط امکان تجربه را میتواند به خدمت بگیرد ؛  نمیتواند هرگز به شکل دادن   استدالل ما بعنوان شروط امکان چیزها
   .بدون مشعر خواهند بود  چنین مفاهیمی ، هرچند نامتناقض با خود ،   .ند اقدام ک  مفاهیم کامال  مستقل از این شروط

تجربه ای   بتواند در هیچ  ،  و دارای هیچ مشعری نیستند  که بودهصرف   ideasمفاهیم استدالل ، همانطور که گفته ایم ، افکار 
آنها بطور . ند بیایپس از اختراع شدن ممکن بحساب   که با اینحال آنها به این خاطر داللت بر مشعراتی ندارند .  یافت شود 

نسیقی توظیف منظم استدالل در عرصه ، اصول ت( های اکتشافی خیالبعنوان ) بر آنها بتوانیم ، تا اینکه  میآیندریب به تفکر مُ 
  لذا  دن نیست ، و اینکهعیان کرقابل  شان که امکان   8آنها صرفا  فقرات تفکری هستند ،  از این  یجدا.  تجربه را بنا کنیم 
چیزی کامال  مجاز است که ضمیر را .  توضیح مظاهر واقعی نمیدهند  جهترا ، در مقام فرضیه ها ،  یشاجازه استخدام خو

از مظهرات  خود فسیراصل ت عنوانبرا   شو واجب برای کلیه قوای  وحدتی کامل  ، ideaدر تطابق با این فکر تا ، یم ، بدانبسیط 
اما .  یرغم این واقعیت که این وحدت چنان است که هرگز قابل فهم بالفعل نیست لع چنین چیزیش ، بخدمت بگیریم ؛  و ا داخلی

حکمی که  نه تنها [  پیشنهاد] خواهد شد   ،(  transcendentخاطی   یمفهوم )یک جوهر بسیط دن ضمیر بصورت فرض کر
چون .   شده است مخاطره  بیهدفبشکلی بسیار کور و بلکه   -فیزیکی   مانند خیلی از فرضیه های  -دن نیست عیان کرقابل 
 بدیهه حسی  باشد ،  امکان    مشعر دائمی اینجا در  از جوهرو اگر منظور   در هیچ تجربه ای یافت شود ؛  هرگز نمیتواند  بسیط 

                                                           
1
 [zu  dichten  und  zu  meinen  . ] 

2
 [schwärmen  . ] 

3
 [dichten  soll  . ] 

4
 [erdichtet  . ] 

5
 [Reading  ,   with  Vorländer ,    Kategorien ... dienen      for    Kategorie ... dient  . ] 

6
 [ursprünglich  aussinnen  . ] 

7
 [leere  Hirngespinste  . ] 

8
 [Gedankendinge  . ] 
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وجودهای   فرض کردن جهتزمینه کافی یک رأی ،  بعنوان[ حتی ] استدالل ، .  بسیار غیرقابل فهم میگردد  بسیط یک مظهر 
چون مفاهیمی از امکان یا عدم ) چیزهای متعلق به دنیای حسی نمیدهد ، گرچه برای   فهمقابل   فقط، یا خواص  فهمقابل   فقط

   . کند توجیه  را  شان که رد کردن جزمی   داشت هم  ادعای هیچگونه بصیرتی نمیتوان  (  در دست نیستامکان آنها 

 متصلند شودمعلوم  د مگر آنهاییکهکراستناد هیچ چیزی یا هیچ زمینه ای برای توضیح نمیتوان به در توضیح مظاهر داده شده ، 
، که در آن   hypothesis  transcendental یک فرضیه متخطی   .پیش دانسته شده مظاهر از بق قوانین بر طبا مظاهر داده شده 

در حقیقت یک توضیح نیست ؛  چنین   1،  میشودصرف استدالل برای توضیح وجود داشتنهای طبیعی استفاده    ideaاز یک فکر
چیزی که از آن  بکمک  نمیشناسیم ،اصول شناخته شده تجریبی  از حیث بقدر کافیآنرا ،  کهکاری خواهد شد توضیح دادن چیزی

استدالل ، نه برای تقویت توظیف  ارضاءحداکثر خدمت خواهد کرد برای  اصل چنین فرضیه ای بعالوه ،   .بالکل درکی نداریم 
 اساسو بر   نظم  و هدفمندی  در طبیعت میبایست خود از زمینه های طبیعی توضیح داده شوند . ادراک در رابطه با مشعرات 

یه تا  یک فرض  در اینجا بیشتر قابل تحمل هستند ترین  فرضیه ها ،  در صورتیکه فیزیکی باشند ، جنون آمیزقوانین طبیعی ؛  و 
اصلی  برای  دلیل جبون   میشود . که توضیحی داشته باشیم صرف اینفقط به  قدسی ،  کاتبتوسل به   ثلمافوق فیزیکی ، م

ignava  ratio   شان ، میتواند  در جریان تجربه محقق  که واقعیت عینی آنها ، الاقل در رابطه با امکان را همه عللی؛  چون
در .  فکری که برای استدالل بسیار تسلی بخش است   -صرف به آرامش برسیم   ideaتا در یک فکر   ریم ،دیده میگیانگردد ، 

طبیعی مشکلی   های در رابطه با وجود داشتن  زنجیره این علل ، چنین تمامیتی الزم نیست  رابطه با تمامیت مطلق زمینه توضیح
در   3  جز مظاهر ،  هرگز نباید در آنها امید به هیچ نوعی از اکمال  زیرا این وجود داشتن ها چیزی نیستند  2د ؛  بوجود بیاور

  .  بست  در ترکیب زنجیره شروط

، و تصور شود که میتوان نبود زمینه  دهش پناه برده  که ، در توظیف حزری استدالل ، به فرضیه های متخطیهرگز مجاز نیست 
بخشی ، اینکه استدالل :  مخالفت با چنین عملی دو وجه دارد   . د کرهای فیزیکی توضیح را با توسل به مافوق فیزیکی  جبران 

؛  بخشی ،  اینکه این جواز  یشدر توظیف خو  ارتقائی، جدا میگردد از هر  شدهتقویت ن بدینوسیلهی اقله بهیچوجه بتا آنجا ، که 
چون هرگاه توضیح وجود .  محروم میکند ، یعنی ، از تجربه   شکشت در میدان شایسته خود  استدالل را از همه ثمرات آخردر 

که ما را از بررسیهای بیشتر   زمینه های متخطی توضیح دم دست هستند  نوعیداشتن های طبیعی مشکل بنظر بیاید ، همواره  
از  ، بلکه بکمک اصلی که  در عین  بینهایت غیرقابل فهم بودن  ند ، و تفحص ما به پایان برده میشود نه از طریق بصیرتبرهان

  .ازلی است مطلقا  که  باشد حاوی مفهوم چیزی  الزاما  که   ابتدا چنان ساخته شد

داده شده اند [ بالفعل ] آن عواقبی را که نیاز دوم برای قابل قبول بودن یک فرضیه کفایت آن است در اینکه بطور پیشاتجربی 
تنها خیاالت   د کهگردایجاد میظن   این،   خوانده شونداگر برای این مقصود میبایست فرضیه های کمکی فرا . د دهتوضیح 

در مقامی نیستند که   است ،  و لذا ، الزمهستند ؛  چون هر یک از آنها همان توجیهی را میطلبد که در مورد فرضیه بنیادی 
اگر یک علت مطلقا  بی نقص را در نظر بگیریم ،  در توضیح دادن هدفمندی ، نظم ، و عظمتی که .  شهادت قابل اعتماد بدهند 

انحرافات و ضالل  ، مفاهیم ما  حکم هبکه ، الاقل آنچیزهایی با توجه به در دنیا به نمایش گذاشته شده اند  بیراهه نرفته ایم ؛  اما 
اگر .  د شواینها حفظ اعتراضات ناشی از ند تا فرضیه اصلی در مقابل گردفرضیه های جدید دیگر الزم میهستند ،  آشکار

  نآ خاطرب  توسط بعضی مشکالت رد میشود ،ه خدمت گرفته شده ، توضیح مظاهرش ب جهت  ضمیر انسان  خودکفایی ساده
 ی، و لذا میباید بدنبال فرضیه های جدید( و زوال  مون) ند رصورت میپذیپدیده هایی که شباهت دارند با تغییراتی که در ماده 

مگر آنچه که از طرف آن رأی به آنها اعطاء میشود  اعتبار ندارند  ی برایاما بازهم هیچ سند  ،ند یستن نامعقول حقیقتا   باشیم ، که 
 .ش آمده اند ا نها به کمکایکه خود   -آن فرضیه بنیادی   -

ضمیر و وجود داشتن یک وجود   مادی وحدت غیر  -اینجا بعنوان مثالهای مؤکدات استدالل  نقل شده اند مواردی که آن اگر 
،  نگران آنها نیستمدر حال حاضر  ،  میگردند طرحم  نه بعنوان فرضیه ها ، بلکه جزمهای ثابت شده بطور پیشاتجربی  -اعلی  

زیرا  . را داشته باشد  عیان کردنیک  مبرهن  قطعیت  ، اثباتآن که   باید دقت کرد صورتدر آن  اینکه  مگر خاطر نشان کردن
است که اثبات یک قضیه  بی معنابهمان اندازه  است محتمل   ideas  یهایاینکه واقعیت چنین فکر فقطتالش برای نشان دادن 

میتواند احکامی را یا استدالل ، هنگامیکه جدا از هر تجربه ای به خدمت گرفته میشود ، .  یم بدانهندسی را صرفا  یک احتمال 
از دست ، لذا ، هرگز آراء نیستند ؛  یا باید  اشاحکام .  واجب ،  یا نمیتواند هیچ بداند  بعنوانتماما  بطور پیشاتجربی بداند ، و 

تنها  داردآراء و احکام احتمالی در مورد آنچه که به چیزها تعلق .  کند  تأکیدمبرهن  قطعیتهر قضاوتی بردارد ، یا میبایست با 
 بدنبالکه  در تطابق با قوانین تجریبی   یا بعنوان عواقبی  ، گردند  طرحمتوضیح آنچه که بالفعل داده شده است  برایمیتوانند 
بیرون این    .زنجیره مشعرات تجربه  هتنها ب  ندبوط میشونتیجتا  مرآنها .   میآیند  استچیز بالفعل داده شده  زمینهآنچه که 
این   -یک رأی دیگر را   هنوزپیش فرض کنیم  دوباره   دچون آنگاه میبای .  است آراء  صرفا  بازی با تفکرات  ایجادعرصه ، 

  . از راهی نامطمئن  رسیدمیتوان که به حقیقت    را رأی

 

                                                           
1
 [Naturdinge  . ] 

2
 [Weltobjekte  . ] 

3
 [etwas  Vollendetes  . ] 
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در دسترس نیستند ، اما  آنها  روی شاناحکام بر  دنکر بنااما گرچه ، در رابطه با سؤاالت صرفا  حزری ، فرضیه ها برای 
با دفاع از  . استخدام شوند ، بلکه تنها جدلی نمیتوانند جزمی  شکل، ب باید گفت که ؛  یعنیبکلی مجازند برای دفاع از احکام 

مخالف  شان بکمکصرفا  ابطال حجج سفسطه آمیزی که  آنها نیست ، بلکه  دمؤکمنظورم  افزودن زمینه های جدید برای  احکام 
 دربا اینکه که   اما کلیه احکام ترکیبی استدالل بحت  این خصوصیت را دارند ،.  را دارد  ادعاما قصد بی اعتبار کردن این 

مخالف ما اما نیستیم ،  یشم خوحکدادن یقین به  جهتن دانش کافی شتهرگز قادر به دا  ideaواقعیت این یا آن فکر  تأکید هنگام
استدالل انسانی ، در شکل حزری [  اتدر مخاطر] تساوی بخت این  . تأکید خالف  برایهم درست بهمان اندازه ناتوان است 

اما همانطور .   شانپایان  بی عداوت برای  مناسب   ی استنبردگاه در نتیجهو   د ،نمیگیررا  ینطرفاز هیچیک  جانب  دانش ،
آنچه را که در عرصه حزر  مسلم فرض کند حق دارد  که نشان داده خواهد شد ، استدالل ، در رابطه با توظیف عملی خویش ، 

کمال ا  [  اصل  ]که همه چنین فرضهایی با اینچون   .هیچ حقی بدون اثبات مکفی داشته باشد برای فرض کردنش  صرف نمیتواند
کیت دارد ، لحق ما  در حیطه عملی  استدالل.   هیچ کاری نداردبا آن   که عالقه عملی  اصلی استن ایاما حزر را میشکنند ، 

بر عهده مخالف  لذا  وظیفه اثبات.  د بدهنمیتواند برایش اثباتی   اثبات نمیکند ، و بر چیزیکه ، در واقع ،بر آنچه که برایش طلب 
       برای  اولی  که  نمیشناسدهمانقدر ،  شاثبات عدم وجود بمنظوررا ،  نظراما چون دومی مشعر مورد  .  میگیردقرار 

               دست باال را دارد  تأکید میکند ،  واجبکه چیزی را بعنوان فرض عملی   اولی ،  ، آشکار است که شادعای واقعیت
 (melior  est  condito  possidentis  . )  دقیقا  همان  ،  یشانگیزه خو نامه ب  ، دمانند دفاع از خو تا ،   آزاد استچون او

تقویت اثبات موضع   اینهاهدف از .   را بکار میگیرد ، یعنی ، فرضیات  ی را بخدمت بگیرد که  مخالف بر علیه آن انگیزهسالح
 به او مجال  که  ی از موضوع مورد مناقشه داردضعیفدرک  چنانآنطرف مخالف   اینکه تنها برای نشان دادن   بلکه  او نیست ،

     . قرار داردبهتر  یوضعیتبصیرت حزری  در  از نظر   که  دنمیده را خودستاییاین 

مجازند ، و تنها به قصد دفاع از یک حق ، نه برای  جنگهای سالحفرضیات بنابراین ، در میدان استدالل بحت ، تنها بعنوان 
تجادلی است ؛   ا  ذات یشزیرا استدالل حزری در توظیف متخطی خو.  یم بجویباید در درون خود را اما مخالف . تأسیس آن 
 شبیه کاری که درباره درست   آنها باشیم ، پیمیبایست در   .در درون خود ما قرار دارند  هراسیداید از آنها بی که میمخالفتهای
. بتوانیم صلحی پایدار برقرار کنیم  شان تا با خنثی کردن  که ، در عین پیر بودن ، هرگز بازنشسته نمیشوند ،  میکنیمادعاهایی 
میبایست کنده  ریشه این تالطمات ، که عمیقا  در طبیعت استدالل انسانی قرار دارد ، .  فریبنده است  فقط ظاهری  خارجیسکون 
در بتواند و  زده تا جوانه  یم ، حتی باالتر ، بپرورانیم ، گذارآزاد برا ن آاینکه  جزد ، کررا  کار چگونه میتوان ایناما .  شود 

  بیاوریم یشخو ذهنبه  ی را مخالفتهاید ؟   بنابراین میبایست ،  از بین بربتوان آنرا  آنگاهشاید و  پیش چشمان ما ظاهر شود ، 
، و براستی سالحهای خود را به او قرض داده ، و مناسبترین موقعیتی را که  هبرای هیچ مخالفی پیش نیامدتا آنزمان که  هرگز 

؛  یعنی ، میتوانیم تملکی  واریبرای امید  زیاد  برای هراس از اینکار نداریم ،  اما یهیچ چیز.  عطا کنیم  به اوبتواند آرزو کند 
  .ده نمیشود چالش کشیهرگز به یگردکه   برای خود بدست بیاوریم

چون گرچه چیزی جز سالحهای کند نیستند ، .  فرضیات استدالل بحت به   از جمله نیاز داریم یشخوکامل تجهیزات  برایلذا 
.  با اینحال در مقابل سالحهایی که مخالف بر علیه ما بکار میگیرد مؤثرند  زیرا توسط هیچ قانونی از تجربه پوالدین نشده اند ، 

تغییر  بدور از هرگونه و   استغیر مادی  انسانی طبیعت ضمیر(  در ارتباطی غیر حزری ) که شود بنابراین اگر ، فرض 
هر دو قوای ذهنی ما   اختاللو   انسجامتجربه بنظر میرسد ثابت کند که    معهذایم  که خورببراین مشکل  هب آنگاهجسمی ، 
د چیزی شایاین ادعا که جسم ما  با  این اثبات را تضعیف کنیم قدرتمیتوانیم  ،  اعضای ما هستندمتفاوت ت حوالتصرفا   یکسان

شعور کل قوه برای   خدمت میکندشرط  یک بعنوان ( در این حیات ) ما  فعلیوضعیت  بخاطرکه   باشدجز یک مظهر بنیادی ن
 شناختپایان این توظیف حسی قوه  عنوانتواند بشاید ب  جدایی از جسم  بنابراین اینکههمه تفکرات ما ،  و  برای  در نتیجهو   ما ،

محدود شرطی  بلکه صرفا   د ، نخواهد شعلت تفکر  جسم دیگر با چنین دیدی ،  . د دانسته شو  اش ما و آغاز توظیف ذکائی
دقیقا  همین واقعیت میباید مانعی  دلیلحیات شعوری و حیوانی را پیش میبرد ،  ببراستی  علیرغم اینکه،  بنابراین، و  شبرای کننده

وابستگی کل  بهیچوجه  آنگاه   ساختار جسمی هب  ملموسو   حیوانی وابستگی  وجه  . د بحساب بیایبرای حیات بحت و معنوی 
که یا  کشف کنیم ،  یکامال  جدید مخالفتهایو  ، برویمتر جلوبازهم میتوانیم   . ثابت نمیکند نحیات ما را بر وضعیت اعضایما

    .بقدر کافی تطور نیافته اند  و یا   نشده اعالمهرگز 

طبع و به  کفایت غذا ،  هب براستی غیر معقول ، بستگی دارد به فرصت ، اغلب تولید مثل ، در انسان و نیز در موجودات زنده 
موجودی که حیاتش اولین آغاز  که میکند  سختبسیار تصورش را برایمان و این  . فسق  هباالتر ، حتی ب وهوس حاکمان ، 

در  . یت بدی داشته باشد گسترده به کل اوجود  تماما  وابسته به انتخاب ما دارد ،اینطور و  مبتذلرا در شرایطی چنین  یشخو
هنوز  فرداست ، زیرا حادثه در مورد  چشم پوشی،  این سختی قابل  در مجموع  (ا بر روی زمین اینج) انواع رابطه با تداوم 
ن آنچنارا از عللی  نیرومندیتأثیر  ینتوقع چن د که بنظر میرساما در رابطه با هر فردی  بسیار عجیب  ،  استتحت قانون عام 
کنیم ، یعنی ،  اینکه کل حیات ،  طرحمتخطی را م هفرضییک   میتوانیم مخالفتهااما برای مواجهه با این   .بی اهمیت داشت 

این حیات تنها   1که    تغییرات زمان نیست ، و نه با تولد آغاز میگردد و نه با مرگ پایان ؛  تابعبکالم دقیق ، تنها ذکائی بوده ، 
که در  است   2تصویر  فقط  یک  ، و اینکه  کل دنیای شعوری از حیات بحتا  معنوی ملموس، یعنی ،  منابی یک مظهر است 

  هیچ واقعیت عینی ندارد ؛  که اگر میتوانستیم  یک رویا  مانند  یشدر ذات خوو   پرسه میزند ، در مقابلمان   شکل فعلی دانش ما

 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Valentiner ,    werde ;  dass      for    werde .  Dass  . ] 

2
 [ein  blosses  Bild  . ] 
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جمهور آن و   یشخوضمیر   1خود را در دنیایی از وجودهای معنوی ،   همانطور که هستند به بدیهه بیاوریم ،را چیزها  خود  و
فقط هر دو تولد و مرگ که   -و نه با مرگ جسمی پایان خواهد یافت   تولد آغاز گردیده از طریق نه  که با آن یم یافتمی حقیقی
  .  ندمظاهر

در واقع آنرا   ؛ تهاجمبا  همتوسل شدیم  ،  برای مواجهفرضیه به آن یک  بصورتتنها   .اما از همه اینها کمترین دانشی نداریم 
 با اینحال.  یشصرفا  به قصد دفاع از خو  یابداع  از استدالل نیست ، بلکه مفهومی است  ideaچون حتی فکری .  یم ادعا نمیکن

که خود منجر به  غیبت شروط تجریبی را چنین جلوه میدهد  غلطمخالف ما به .  اینجا تماما  در تطابق با استدالل پیش میرویم 
صرفا  این  کار ما . را سنجیده است  شقوقپیش میرود که همه  تصورمطلق عقاید ما میشوند ، و لذا با این اثبات ناممکن بودن 
که  ممکن است که همه عرصه چیزهای ممکن را از طریق قوانین صرف تجربه بفهمد نابرای او  همانقدراست که نشان دهیم  

وسایط  اینگونههر کس که . برای استدالل خود برسیم   توجیهممکن است ، خارج از تجربه ، به استنتاجی قابل نابرای ما 
د این میخواهکه   ددیده شونمیبایست چنین  بخدمت میگیرد مخالف خویش  افتراضی دفاع را علیه انکارهای عجوالنه  و گستاخانه 

چون  .  یش ، ترک میکنداز ادعاهای جزمی مخالف خو خالصیآراء را بعنوان مایملک خود اختیار کند ؛  او آنها را ، بمحض 
اینکه شاید خیلی متواضعانه و معتدل بنظر بیاید ، اما رفتن بسوی   دیگران ادعاهایسلوک صرفا  منفی نسبت به یک  که هرچند

از وقتی  متوهمانه یم  داشتن ادعاهایی نه کمتر گستاخانه و جا بزنمخالف  ادعایاثبات برای  عنوانرا ب ادعایک  اب مخالفتهای
 . دند شده بواختیار  اش موضع مثبت و مؤکدات اگرکه   است

در بلکه تنها   هیچ اعتباری ندارند ،ذاتا  آراء ،  عنوانبفرضیه ها ، در توظیف حزری استدالل ،  که  بنابراین  آشکار است ،
 کردن امکان چیزها بطور عام  شروط را چون اصول تجربه ممکن . طرف مقابل   transcendentادعاهای خاطی   تناسب با

یشوند ، که مشعرات آنها هیچ جا یافت نم[ خاطی ] مفاهیم  برای اعتبار عینی  ادعایخاطی است که  یدقیقا  به همان اندازه روش
مانند هر چیزی که استدالل ) میکند ، میبایست  حکم مؤکدانه  چیزی را که استدالل بحت .  مگر خارج از حدود هر تجربه ممکن 

نتیجتا  ، استدالل بحت ، در رابطه با واقعیت ، .  هیچ چیزی تأکید نشده است  اصال  واجب باشد ؛  در غیر اینصورت  ( میداند 
، که  الاقل  هستند   problematicریب  مُ  احکام فرضیات ، که فوقا  به آنها اشاره شد ،  صرفا  .  نیست  حاوی هیچ آرائی بالکل

،  بااینحال . آراء خصوصی   2جز   نیستند یآنها لذا چیز.  نمیتوانند رد شوند ، هرچند که براستی اجازه هیچ اثباتی نمیدهند 
ند هست آنها ضروری ؛ کار خود را پیش ببریم  رخ دادن هستندی که آماده شبهاتآنها بعنوان سالحهایی بر ضد  بدونی کلنمیتوانیم ب

مستقل   حاکمیت  ادعای  در مقابلو بدقت  ،  ردهحفظ کبرایشان میبایست این خصوصیت را .  ما  داخلیحتی برای تأمین آرامش 
  . میکشانند   و ضالل  خیالبافی به  آنها استدالل را   غیر اینصورتزیرا در  ،  یا  اعتبار مطلقشان  حراست کنیم 

  

                                                           
1
 [geistiger  Naturen  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    reine      for    keine  . ] 
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CHAPTER    I. 
 

SECTION   4. 

The Discipline Of Pure Reason In Regard To Its Proofs 

 

 

 .IV  بخش
 

 براهین آنرابطه با در   بحتاستدالل   انضباط
 

 

دانشی ترکیبی و پیشاتجربی میدهند  متمایز میکند  این است   براهین دیگری کهآنچه که براهین احکام ترکیبی متخطی را از همه 
ابتدا  اعتبار میباید د ، بلکه بکار ببندمشعر  موردکه ، در اولی ، استدالل نمیتواند خود را ، بکمک مفاهیم خویش ، مستقیما   در 

 اساسی استبلکه   ، دهگردیاحتیاط  واجب ن دلیلبه این قاعده صرفا  . عینی مفاهیم و امکان ترکیب پیشاتجربی آنها را مستقر کند 
برویم ، تنها میتوانیم آنرا بکمک نوعی  یاگر بخواهیم بطور پیشاتجربی ورای مفهوم مشعر .  برای دقیقا  امکان خود براهین

هه پیشاتجربی است که ترکیب ما را هدایت در ریاضیات این بدی.  هدایت خاص انجام بدهیم ، که از خارج این مفهوم تأمین میشود 
مادامیکه  تنها متوجه  در دانش متخطی ، .  شوند  گرفتهآن همه استنتاجات ما میتوانند بالواسطه از بدیهه بحت  بکمکو   میکند ؛

که اتفاق مفهوم چیزی،  مثال  ) که مفهوم داده شده    چنین برهانی نشان نمیدهد.  مفاهیم ادراک هستیم ، هادی ما امکان تجربه است 
که نمیتواند   saltus ش جه یک عبوری  خواهد شد؛  چون چنین ( علت یک از ) منجر میشود مستقیما  به مفهومی دیگر (  میافتد 

ناممکن   برهان پیش میرود با نشان دادن اینکه  خود تجربه ،  و در نتیجه مشعر تجربه ،  بدون اتصالی از این نوع  .توجیه شود 
همزمان امکان رسیدن ترکیبی و پیشاتجربی به دانشی از چیزها را نشان بدهد که در مفاهیم میباید ایضا  نتیجتا  ، برهان  . میگردند 

تا این نیاز بر آورده نشود ، براهین ، همچون رودخانه هایی که سواحل خود را میشکنند ،  بیهدف و   . وجود نداشتآنها 
که متکی  قناعا به ظاهرت . خطر کند برای هدایت آنها   معانی تداعی پنهانی ، هر چقدر هم  که جریان مییابندافسارگسیخته جریان 

دانسته میشود ،  قادر نیستند آن سوء ظنی را  قرابت طبیعی یک بصیرت در و آنچه که  ، است بر علل غیرعینی  تداعی معانی 
به   فی ،کااثبات اصل استدالل   ، همه تالشها برای دلیلبه این .  کنند  خنثی که چنین مسیر پرخطری بحق موجب میگردد 

 را آن اصلنمیتوان  از آنجاییکهو پیش از نقد متخطی خود ما ،  ؛  ندثمر بوده ا بی  ، نداداهمیت میدآنهاییکه همه اعتراف جامع 
  مرافعهکه    استن ایاز ی حاکهمواره چاره ای که   - توسل شود بشر  شجاعانه به عقل سلیم  نوعکه د دانسته شبهتر   ، دکررها 

     . د آورده شون میانبراهین جدید جزمی ب کهاین بجای  -قرار دارد أیوسانه استدالل در تنگناهایی م

قصد عبور ورای مفاهیم تجریبی توسط افکار   لذا،  و اگر  استاما اگر حکمی که باید ثابت شود یکی از مؤکدات استدالل بحت 
ideas   بعنوان پیش شرط  هرگونه   ( اشبا فرض ممکن بودن ) چنین قدمی در ترکیب برداشتن   وجیهتآنگاه  داریم ، را صرف

طبیعت بسیط  جوهر متفکر  در مورد کذاییآن اثبات   هم هر چقدر . میگردد  الزم هم  بیشترحتی   تالش برای اثبات خود حکم
 پندار]  چونکه  با مشکالت غیرقابل اجتناب ،   باشد  باز مواجه خواهد شدبتواند معقول ما ، مشتقه از وحدت ادراک ذکائی ، 

notion  ]یک فکر   عنوان، ب میباید ، بلکهبه ادراک حسی ربط داد  طه سمفهومی نیست که بتوان بالواچنان آن  مطلق بساطت
idea  که در همه تفکرات وجود داشته )  صرفشعور ذکائی چگونه که   کی نمیتواند وجود داشته باشددرد ، لذا هیچ شو، استنتاج

و دانش از  ی آگاه به   بردخواهد ما را   ، است براستی تا این حد منابی بسیط با اینکه، ( ، یا الاقل میتواند وجود داشته باشد 
، تا به نیابت بیاوریم  برای خودحرکت  را حال یک جسم در   1اگر قدرت  . تفکر میتواند وجود داشته باشد  که در آن فقط یچیز

  -را  با حرکت یک نقطه بیان کنیم  مناباین حد برایمان وحدت مطلق بوده ، و مناب ما از آن بسیط است ؛  و لذا میتوانیم این 
تصور یم کوچک بخواهتا هر اندازه که   بدون نقصان در قدرت متحرک ،  ، و میتواند ، اهمیتی نداشتهچون حجم جسم در اینجا 

به ما داده قدرت متحرک یک جسم  جزنتیجه گرفت که اگر چیزی  بر این اساساما  نمیتوان .  ، و لذا حتی در حد یک نقطه د شو
 ندیده میگیردمقدار حجمش را  اشصرفا  به این دلیل که مناب   -آن جسم میتواند در حکم جوهر بسیط به تفکر بیاید  پس  ،نشود 
، از " من "   با اینکهیک مشعر متفاوت است ؛    مقامدر   بسیط بکلی با  بسیطی که با انتزاع  به آن میرسیم .  بسیط است  پسو 

، میتواند مفهومی بسیار پیچیده  برمیگردد به خود ضمیرکه  ، شدر معنای دیگراما ی نیست ، تشعبهیچ حاوی  ذاتا  ،  دید انتزاعی
قیاس  یک  حججلذا در این    2.  را در بر میگیرد پیچیده بسیار  یچیز،   حکایت داردنطور که ماه،  که تحت خود ، و باشد 

چون بدون نوعی پیش اخطار هیچ سوء ظنی در رابطه با ) اما برای مسلح شدن برعلیه این قیاس فاسد .  فاسد را  کشف میکنیم 
 معیاری برای امکان آن احکام ترکیبی که قصد اثبات چیزی متصال  که    میگردد،  بدون جایگزین واجب ( اثبات نخواهیم داشت 

که استدالل نمیباید مستقیما     این معیار مبتنی است بر این مطالبه . نچه که تجربه میدهد دارند  دم دست داشته باشیم آبیشتر از  را
 عیانبشکلی پیشاتجربی را   ideaمفهوم داده شده  تا فکر  گسترشکه  امکان   یتنها توسط اصل بلکه  نظربرود به ُمسند مورد 

 اثباتی ،  محتاطانه از  شروع  هر پیش  اگر د ، شو رعایتاین احتیاط همواره اگر .  امکان محقق نمودن دومی را   د ،  وکنمی

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    eines      for    meines  . ] 

2
 [sehr  vieles  . ] 
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 به چه دلیلو   استدالل بحت توقع داشت ، از راه را  گسترشیمیتوان چنین   ، و با چه زمینه ای برای امید ،که چگونه   مبیاندیشی
مورد  نیز نمیتواند و در رابطه با هیچ تجربه ای ه ، دحاصل نش، که از مفاهیم را  بینشاین  بازهممیبایست ردی ، ا، در چنین مو
 توقع نداشتن از استدالل چیزی را که خارج از توانش است ، از کمک، بخود را یم میتوان آنگاه،   اتخاذ کردانتظار باشد ، 

شدید برای  هوس با وسوسه شدن   هنگاماستدالل ،  به این خاطر که، دقیقتر یا   - یمبرهان  هودهبسیاری از مشکالت و تالشهای بی
    .نمیگردد مهار براحتی ،   کف نفسانضباط   به  ش ا دنحواله دابا   ، ی خودحزری قلمرو گسترش

از چه که   سنجیده باشیمبرای آنها ،  توجیهکسب  جهتتا اینکه ،   یمزنبه هیچ اثبات متخطی ن دستقاعده این است که ،  اولین لذا 
موفقیت در  انتظارد مشتق کنیم ، و با چه حقی میتوانیم نقرار است بر آنها مبتنی باش براهینیم اصولی را که قصد دار شائیمن

به فکر  نیل، تالش توسط آنها برای ( علیت  در موردبطور مثال ،  ) ند باشادراک  اگر آنها اصول . استنتاجات خود داشته باشیم 
idea اگر آنها اصول استدالل بحت .  چنین اصولی تنها برای مشعرات تجربه ممکن اعتبار دارند  بیفایده است ؛  استدالل بحت

اصول عینی ، آنها همگی تجادلی  بعنوانرا دارد ؛  اما  یشاستدالل در واقع اصول خو.  هدر ه ی است بتالش بازهم  هستند ،
تجربه را منظما  منسجم  تا در تجربه ،  اشاصول تنسیقی برای توظیف  منزلههستند ، نمیتوانند هیچ اعتباری داشته باشند مگر ب

قضاوت   non  liquetتوسط  روشن نیست  میبایست  شان شوند ، با قدرت اقناع خادع  طرحاما اگر چنین براهین ادعایی م.  کنند 
از   هنوز حق داریم  که طلب استنتاجاما کشف کنیم ،   و گرچه شاید قادر نباشیم  توهم  دخیل را   یم ؛برخورد کن یشپخته خو

این ند ،  شته باشتنها در استدالل دا  را یششاء خودر آنها بنماییم ؛  و اگر این اصول من هعام به خاص برای اصول مستخدم
تک تک توهمات بی پایه  دبه  طبیعت خاص و ر که  و لذا احتیاج نداریم.  مطالبه چیزی است که هرگز برآورده نخواهد شد 

، میتواند  شپایانبی  ابداعات   همه، که اصرار بر قوانین دارد ، کل این تجادل ، با آن بپردازیم ؛  در محکمه استدالل نقادانه
 .ته شود کنار گذاش پارچهیک

اگر از مفاهیم استنتاج .  که تنها یک برهان میتوان برای هر حکم متخطی یافت  خصوصیت دوم براهین متخطی این است 
بدیهه تجریبی همچون  چهو   ، چه بدیهه بحت باشد همچون ریاضیات ، است که در تناظر با یک مفهوم ای بلکه از بدیهه  نمیکنیم

د ، مصالحی تأمین میکن ما رایب را احکام ترکیبی جهت عددتم صالحم استنتاج خدمت میکند علم طبیعی ، بدیهه ای که بعنوان پایه 
از بیش از یک نقطه ،  میتوان  شروع   بودنمجاز بدلیل د ، بطوریکه ، کرمیتوان به بیش از یک شکل به هم متصل آنها را که 

 . دیرس  مختلف راه های   از ی  واحد به حکم

  و شرط ترکیبی امکان مشعر را در تطابق با این مفهوم اما ،  همواره تنها از یک مفهوم شروع کرده ، در مورد احکام متخطی ، 
بنابراین تنها یک زمینه   توسط آن معین شود ،مشعر بتواند که  چیز دیگری وجود ندارد  زیرا در خارج این مفهوم .  یم بیان میکن

در .  باشد  منفرددر تطابق با این مفهوم   مشعر بطور عامیک تعّین  برهان نمیتواند حاوی چیزی جز . وجود دارد برای اثبات 
دلیلی دارد ،  از شرطی که تنها تحت آن مفهومی  میافتدهر چیزی که اتفاق   کهبخش تحلیل متخطی ، بطور مثال ، این اصل را 

خود یک اتفاق در زمان ، و لذا تعّین  اینکهبا نشان دادن یعنی ،   -  ، نتیجه گرفتیم است ممکن یعین طورب  تفاق افتادن عاماز ا
این تنها زمینه ممکن اثبات است ؛  .  دینامیکی   به تجربه ، ناممکن خواهد بود مگر با متابعت از چنین قاعده شا در تعلقاتفاق 

 قانون علیت بکمکتنها تا جاییکه مشعری برای مفهوم ،   دارد، اعتبار عینی ، یعنی ، حقیقت ،  میآیدبه نیابت  کهچون آن اتفاق ، 
اتفاق   چیزیکه]   احتمال از ، مثال  ،  ست، سعی شده ا براستی،   این اصلبرای   براهین دیگر یافتن جهت . شود میمعین  ،

وجود داشتن مشعر  مگر تنها  اتفاق افتادن ، یعنی ،   نمیتوان دیداین حجت ، هیچ اثری از احتمال  بررسیاما در [ .   میافتد
مشابها  ، اگر این حکم ، که هر  .  که بوداثبات  هبه همان زمین  برگردانده میشویمش ، و بدین ترتیب  ا وجود نداشتن بدنبال

 ، "  من "   به مفهوم  تنها  و میچسبیم  تفکر را کنار گذاشته  ، تشعبما   بسیط است ، میباید اثبات شود ،  تفکر میکندچیزیکه 
وجود داشتن  خدا ؛  مبتنی   همینطور است  در مورد اثبات متخطی.   در ارتباط با آن قرار دارندکه بسیط است و همه تفکرات 

   . بود اش  بدنبالو نباید جای دیگری  واجب  ،   وجود  و  وجود  ترین واقعی مفاهیم    1است صرفا  بر اقتران 

به کار خود   وقتیکه استدالل تنها از طریق مفاهیم  .د محدود میکن ی کوچک ا دایره  بهاین احتیاط نقادی مؤکدات استدالل را 
بنابراین ، اگر ،   . برهان ممکنی وجود داشته باشد چیزی جز یک برهان ممکن وجود ندارد ، یعنی ، اگر اصوال  میپردازد ، 

چون اگر یکی .  ندارد   هم ، میتوانیم کامال  مطمئن باشیم که او در حقیقت حتی یکی میآیدمیبینیم که جزمگرا با ده برهان پیش 
چه نیازی به بقیه داشت ؟  دیگر   اثبات  مبرهن  میداد ،که   -چنانکه همواره میبایست در استدالل بحت مطالبه شود   - میداشت
میخواست ، تا بتواند از  مختلف جاترا برای دست یشکه حجج مختلف خو وکیل مجلس باشد ،  آناو تنها میتواند مانند  هدف

مستمعینی که ، بدون ورود عمیق به موضوع ، آرزو دارند   -میکند بهره بگیرد  اقامه دلیلکسانی که او در مقابل آنها ضعف 
  .و بر همان اساس تصمیم میگیرند  به هر چیزیکه اول توجه آنها را جلب کند چسبیده ، شوند ، و لذا  خالص اشاز دست  سریعا  

،  این است که  قرار بگیرددر رابطه با براهین متخطی    انضباط معرضدر تا جاییکه میباید  ص استدالل بحت ، خاقاعده سوم 
با آشکار   ،  بلکه هموارهند انجام شو  apagogical  احاله به محالنوعی برهان خلفی از راه   توسط نباید هرگز اشبراهین 
را با  یشدر هر نوعی  از دانش ،  اقناع صحت خو  که ،  برهان مستقیم یا آشکارساز برهانی است  . ostensive  سازی

، اما  ایقان بدهدکه براستی میتواند با این  ، از سوی دیگر ، خلفی فوق الذکربرهان  میکند ؛  همراه آن بصیرت در منشاء صحت
دومی لذا میباید ترجیحا  بعنوان چاره آخر .  بفهمیم  نمیتواند ما را قادر کند تا صحت را در اتصالش با زمینه های امکان آن

، اما ، این مزیت را نسبت به در رابطه با قدرت اقناع  . را برآورده میکند  نهجی که همه مطالبات استدالل و نهبحساب بیاید 
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و بدین ترتیب   ،  همخوانی تا بهترین  حمل میکندبا خود مناب را  دروضوح بیشتری   مستقیم  دارد ، که تناقض هموارهاثبات 
   . demonstration  عیان کردنیک  تقریب میکند به ایقان بدیهی 

     در علوم مختلف بخدمت گرفته  apagogicalاز راه  احاله به محال  دلیل حقیقی برای اینکه چرا براهین ُخلفی بنظر میرسد 
هستند  یا بیش  عددتزمینه هایی که از آنها این یا آن دانش میباید مشتق شود  بیش از اندازه مآن هنگامیکه  . باشد که  چنیناند  شده

اما  برهان مستقیم    . رسید اشکه آیا میتوان به دانش مورد بحث  از راه عواقب   ،  آنگاه امتحان میکنیمدر عمق  از اندازه مخفی
modus  ponens   تنها موقعی مجاز است که کلیه عواقب ممکن آن   اش، یعنی ، استنتاج به صحت یک گفته از صحت عواقب  ،

ت تنها یک زمینه ممکن برای اینکه چنین باشد وجود دارد ،  و آن زمینه حالصحت دارند ؛  چون در آن [ باشند که  شده دانسته] 
هر حکم داده شده ای از قدرت ما برای نیست ؛  کشف کلیه عواقب ممکن   قابل عمل  اما این نهج  .میبایست صحیح باشد نیز 

به این شکل از استدالل توسل   چیزی را صرفا  بعنوان فرضیه ثابت کنیم ،  ، هنگامیکه سعی داریمبااینحال .  خارج است 
،  یعنی  analogyقیاس  استوار است بر نتیجه میپذیریم ین است که چنتعدیل آن .  ص اخبا نوعی تعدیل  در واقع، هرچند  میجوییم
باشند ، همه عواقب ممکن دیگر در توافق که از طرف ما آزموده شده اند با یک زمینه فرضی ه که اگر همه عواقبی این پای، بر 
 عیانبه یک  صحت نمیتواند اما از طبیعت حجت ، آشکار است که یک فرضیه هرگز ، با چنین شاهدی ، . با آن توافق دارند  نیز

حرکت  شانکه از عواقب به زمینه های  استدالل ، برای   modus  tollens  از راه نقیض تالی برهان خلف  .تبدیل شود  گردیده
بتوان را چون اگر حتی فقط یک عاقبت ناصحیح  .  ست هنیز بسیار آسان برای اثبات  یبلکه شکل  میکند ، نه تنها بسیار محکم

،  بجای بررسی کل  ostensive آشکارساز   برهان  برعکسلذا ، .  میگردد  باطلاز یک حکم بیرون کشید ، آن حکم خود 
ما را به صحت یک حکم هدایت کند ، تنها طلب میکنیم میتواند ،  شا بصیرت کامل در امکان بکمک، زنجیره زمینه ها  که 

و   است ، باطلاین خالف خود   تا ثابت کنیم که ،  باشدنشان داده شود که فقط یکی از عواقب منتجه از خالف آن ناصحیح 
    .لذا صحیح   حکمی که میخواستیم ثابت کنیم

که  ناممکن باشد  سهوا   آنچه را که غیرعینی است بجای مجاز است ، اما ، تنها در علومی  از راه نقیض تالی ُخلفی اثباتاسلوب 
وجود چنین جایگزینی احتمال   جاییکهدر .  ، یعنی ، بجای دانش از چیزیکه در مشعر قرار دارد  بگذاریمآنچه که عینی است 

تنها با شروط غیرعینی تفکر ، و نه با مشعر   دیرگمیقض قرار د که خالف یک حکم داده شده در تناخواهد افتا، اغلب اتفاق  دارد
 با ناصحیح  کنند ؛ مینقض  بجای عینی گرفته شده   به غلطشرط غیرعینی که یک یا اینکه آن دو حکم یکدیگر را تنها تحت   ،

    .د وجود داشته باشبه صحت دیگری امکان استنتاج    ند ، بدون اینکه از سقم یکیباطل شوشرط ، هر دو میتوانند بودن 

را  یش، جایگاه حقیقی خواز راه نقیض تالی یس غیرممکن است ؛  و لذا ، در آنجا است که براهین ُخلفی دلاین تدر ریاضیات 
 س میتوان با مقایسه مکررلد    این برابردر   ، است در علم طبیعی ، که همه دانش ما متکی بر بدیهه های تجریبی. دارند 

متخطی استدالل بحت ،  مخاطرات.   داردکوچک  یاهمیت غالبا  این شکل از اثبات  در این عرصهاما ؛  حراست نمود   مشاهدات
در مقدمات خود را توهم تجادلی ادامه پیدا میکنند ، یعنی ، در حیطه  غیرعینی ، که  شایستههمگی بدون استثناء در حیطه اما ، 

در این عرصه ، هرگز ، تا جاییکه به لذا ،   .حتی باالتر ، به آن تحمیل میکند ، بعنوان عینی ند ، به آن عرضه میکاستدالل 
 نشانچیزی نیست جز  رفضچون یا این .  مؤکدات از طریق رد خالف آنها مجاز نیست  توجیهد ، گرداحکام ترکیبی مربوط می

به د ، که بهیچوجه تصور شوصرف تعارض رأی مخالف با شروط غیرعینی که تنها تحت آنها چیزی میتواند توسط استدالل ما 
وجوب   بودن تصورعلیرغم بکلی غیرقابل  بپذیریم  که دبایمی،  بطور مثالدقیقا  همانطور که ،   -ند کمکی نمیکچیز آن رد خود 

بر پایه های غیرعینی   یک وجود اعالی واجببرای هر اثبات حزری با نامشروط وجود داشتن یک وجود برای ما ، و اینکه 
یا در غیر اینصورت هر دو   - حق نداریم امکان چنین وجود ازلی را در ذاتش انکار کنیم بازهم  بحق مخالفت کرد ، لذامیباید 

را بر پایه  یشمؤکدات خو ، ی ، توسط توهم متخطی فریب داده شده منفآنها که چه و گیرند می مثبتطرف ، چه آنها که موضع 
       نیست   موعظه  جای:  بگیریم  کمک  این قاعدهاز   میتوانیم تیدر چنین وضعی . ند میدهکن از مشعر قرار نامم میمفهو

non  entis  nulla  sunt  predicata  نادرست  ی ، منفو چه  مثبت  بشکل ؛  یعنی ، همه آنچه که درباره مشعر گفته شد ، چه
اگر ،   بطور مثال.   اشرد خالف  توسطبه دانش از حقیقت رسید از راه  احاله به محال   ُخلفی با برهان، و نتیجتا  نمیتوان  بوده

بایست نامتناهی باشد در مکان و زمان و یا یکه بگوییم  یا متماما  داده شده ، غلط است فرض شود که دنیای حسی در ذاتش 
      که هنوز میباید در ذاتشان( بعنوان منابهای صرف ) ی چون مظاهر.  هر دو احتجاجات نادرست هستند  . محدود و متناهی 

د ، اما گردمیبراستی نامشروط   یاین تمامیت خیال  ی ناممکن هستند ؛  و گرچه نامتناهی بودنهایداده شوند چیز( مشعر  عنوانب) 
، که در مفهوم [ یعنی ، تمامیت ] نامشروط  مقدار ، تعّین  با(  چون هر چیز در مظاهر مشروط است ) در تناقض قرار میگیرد 
  . پیش فرض شده است 

آن  بکمک میکنند بشکل جزمی استدالل آنهاییکه   خادع حقیقی است که همان نفوذاز راه  احاله به محال   اثبات ُخلفیاسلوب 
طرف  برای بی چون و چرابا قهرمانی مقایسه کرد که بدنبال حفظ افتخار و حقوق آنرا میتوان .  ند حفظ میکنرا  یشندگان خوستای
رابطه با  چیزی را ، در اما چنین الفی.  را مورد سؤال قرار میدهند  اینهاکه  پیشنهاد نبرد به همه آنهاییدادن با است خود 
موضع تهاجمی یکه آنهای مورددر  فقط در واقع هممبارزین ، و این قدرتتنها در رابطه با  ثابت نمیکند بلکهموضوع  تحقانی

  دو دلی هایبه  کشیده میشوند  اغلب  و گاهی بازنده ، میشود گاهی برنده  ینطرفهر یک از تماشاچیان ، که میبینند .   میگیرند
را  چنین مبارزینی : ؛  کافی است به مبارزین بگویند  ندارند کاری رااما آنها حق چنین . جدال  خود هدفنسبت به شکاکانه 
 یبا برهان  دفاع کند ،  مستقیم شکلب یشهر کسی میباید از موضع خو . non  defensoribus  istis  tempus  eget نمیخواهیم 
پس از تنها  .  داستوار شوقرار است بر آنها که   رازمینه هایی   از عام به خاص متخطی استنتاج حمل کند  که با خود  مشروع
اگر مخالفی بر زمینه های غیرعینی  . ی را میدهند نعقال توجیهاجازه تا کجا که ادعاهایش  گرفت، میتوان تصمیم  اینکارانجام 

، کمتر  تا  احکام خود او ، قاعد. د استفاده کن امتیازنمیتواند از این جزمگرا اما  .  استکار ساده ای  شتکیه داشته باشد ،  رد کردن
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اما اگر هر دو طرف .  د قرار بگیرتوسط مخالف خود در تنگنا  بهمان شکل میتواند همو او ند ؛  نیست یرات غیرعینیثتأ وابسته به
شان ، ادعاهاینشان دادن زمینه برای  برایبزودی مشکل را ، حتی باالتر ، ناممکن بودن را ، پیش بروند ، یا   با اسلوب مستقیم
 به شانیا نقادی ما بسادگی توهمی را که نهج جزمی    ؛ یتجویزحاکمیت  شکلی ازبه  شوند توسلمیباید العالج مو کشف کرده  

عقب و  در حیطه حزر ،  یشکردن ادعاهای گزاف خوبه رها  استدالل بحت را مجبور میکند  است کشف کرده ، آن خاطر
   .یعنی اصول عملی   - ددرون حدود قلمرو شایسته خوبه   ننشست
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Transcendental  Doctrine  Of  Method 

 اسلوب متخطی تعالیم

 

CHAPTER    II. 
 

The  Canon  Of  Pure  Reason 
 

 .IIفصل    
 

  بحتاستدالل   شریعت 
 
 

 

تا از  باشد انضباطیک محتاج  در واقع، و شته هیچ حاصلی ندا یشانسانی تحقیرآمیز است که در توظیف بحت خو برای استدالل
قوت ، استدالل  عوضدر اما ،   .ند حراست کند برمیخیزعاتی که از آنها مخادو از آن درمقابل   زیاده رویهایش جلوگیری کرده ،

د که تن خواهد شن مجبورو   ، بعهده خودش است  انضباطاین  تنفیذد که میفهم، وقتیکه  میآوردیافته و اعتماد به نفس بدست  قلب
د ادعاهای شبه عقالنی بگذار یشحدودی که مجبور است برای توظیف حزری خوآن ؛  و بعالوه ، بدهد  خارجیبه هیچ تحظیر 
 برابردر   مانده باشدی ش باقا ادعاهای مبالغه آمیز قبلیآنچه را که شاید از  د هرمیتوان، و  کردهمحدود نیز ش را ا همه مخالفین

ارغنونی برای  چون تنها سلبی است ؛   کل فلسفه استدالل بحت مورد استفادهعظیم ترین و شاید تنها لذا   .ایمن کند  تهاجمی هر
خطا  برابردر   حراستمتواضعانه   تاهلی فقط   ف حقیقت ،کشبرای تحدید استدالل بحت ، و بجای  یانضباطبلکه  نیست توسیع 
  . را دارد 

شاید ، اینها ه استدالل بحت وجود داشته باشد ، و عرصبه  اند متعلقکه ی دانش یجابا اشکالبا اینحال ، میبایست منبعی برای 
 بسویشرا  یشمساعی خوند که استدالل میسازرا  یهدفآن  واقعدر  کهدر حالید ، ندهمیفرصت به خطا اسائه ادراک  دلیلصرفا  ب

را ورای حدود تجربه  در جایی  یافتن جای پایی محکم جهت یشناپذیر خو خاموشییم آرزوی میتوان و ا اّل چگونه  .هدایت میکند 
 برایحزر بحت را  راهیکه وقتاما   . دمیشوالهام  دچار هستنداش  زیاد مورد عالقهاستدالل برای مشعراتی که  توضیح دهیم ؟ 
که تنها راه دیگری را بجوید آن  ،  برای بخت بهترطبیعی است که  . در پیش میگیرد ، در مقابلش پرواز میکنند رسیدن به آنها 
  . را یشخو  practicalتوظیف عملی  راه  یعنی  ، مانده بازهنوز برایش 

بدین  . میفهمم   قوای دانش را ی ازبعض  توظیف صحیح جهت  جمع کل اصول پیشاتجربیحاصل    canonبا یک شریعت  
   در رابطه با تنها  لیکن  برای ادراک و استدالل بطور عام  ؛  استشریعتی  ،  یشدر بخش تحلیلی خو  منطق عام ، ترتیب
 ادراک فقطچون  نشان داده شد که شریعت است برای ادراک بحت ؛  همتحلیل متخطی   .محتوا را کنار میگذارد  کل؛   شانقالب 
    هنگامیکه هیچ توظیف صحیحی برای در هر حال  . استتوانایی برای اشکال ترکیبی حقیقی دانش بطور پیشاتجربی  دارای

 اشدانش ترکیبی از طریق استدالل بحت در توظیف حزری  هرگونه حال . قوه ای از دانش ممکن نباشد شریعتی هم وجود ندارد 
بنابراین شریعتی برای توظیف حزری آن وجود .  بالکل ناممکن است   نشان داده شد ،  ، همانطور که توسط براهین ارائه شده

 یتوظیفنتیجتا  ، اگر  . است  انضباطکل منطق متخطی ، از این دید ، تنها یک .  چنین توظیفی تماما  تجادلی است  ندارد ؛ 
آن شریعت   باشد ،وجود داشته  شیعتی برای توظیفکه در آنصورت میبایست شر  برای استدالل بحت وجود داشته باشد ،  صحیح

این توظیف عملی استدالل را اکنون مورد بررسی قرار  .  اشبا توظیف عملی   بلکه  کاری با توظیف حزری استدالل ندارد
 .میدهیم 
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THE  CANNON  OF  PURE  REASON 
 

SECTION   1. 

The Ultimate End Of The Pure Employment Of Our Reason 

 

 

 .I  بخش
 

 استدالل ما  بحتتوظیف  هدف غایی 
 

 

مخاطره در توظیفی بحت ، و  ، دگذر ورای عرصه توظیف تجریبی خو به وادار میشود یشخو استدالل توسط تمایلی در طبیعت
  یک کل منظم[ فهم ]  سویب یشخو مسیر،  و راضی نشدن مگر با تکمیل  یدانش هر، تا آخرین حدود  ideasافکار  فقطبکمک 
در عالیق عملی  صرفا    راآنحاصل عالیق حزری استدالل است ؟  آیا نباید در عوض منشاء  فقطآیا این تالش  .  قائم بذات
 ؟ بدانیماستدالل 

و تنها تفحص میکنم  ،  گذاشتهکنار را میشود  اشکه نصیب استدالل بحت در ممارست حزری  راجع به موفقیتی سؤال ر، ه فعال  
با آنها همه اهداف دیگر تنها  قیاسده  و در را تشکیل داش ا باالترین هدف، چه به آنها برسد و چه نرسد ،  شانمسایلی که حلدر 

ند ، با بتوانتا اینکه   نوعی وحدت باشند ،دارای طبیعت استدالل ،  حسببر این باالترین اهداف میبایست ، .   میآیندوسیله بحساب 
      . ند به پیش ببر هیچ عالقه دیگری نیست  تابعکه   چنین وحدتی ، آن عالقه بشریت را

  آزادی اراده ،  : را در بر میگیرد  وضوع است سه م به آنمعطوف هدف غایی که استدالل حزری در توظیف متخطی خویش 
استدالل بسیار کوچک است ؛  و تنها به خاطر  صرف عالقه حزریدر رابطه با هر سه اینها .  خلود ضمیر ، و وجود داشتن خدا 

  -با مشکالت الیقهر   بی پایانش کشتی گرفتن  باتوانفرسا  چنیناین کاری  -یم بروتفحص متخطی سخت کار  زیر بار الزم نبودآن 
مفیدی بالفعل  شکلقادر نخواهیم بود که از آنها به هیچ باز   زیرا هر اکتشافی هم در رابطه با این موضوعات صورت بگیرد ،

در  زیرا  .د دار  ارتباطاگر اراده آزاد باشد ، این تنها با علت قابل درک خواست ما  . م ، یعنی ، در مطالعه طبیعت استفاده کنی
که  تخطی  ی حکمت  با تطابقدر   - توضیح دهیم میبایست آنها را،  مان اعمال، یعنی ،  شا خارجی اتتجلیبا پدیده های  ارتباط
 که همانطور  -  دشخواهیم قادر به توظیف استدالل به هیچ شکل تجریبی ن بهیچوجهکه بدون آن  چنان بنیادیآنبوده ، و  ناپذیر
در طبیعت معنوی ضمیر  یم  بصیرتیبتوان،  هم اگر بعالوه  . الیتغیر، یعنی ، در تطابق با قوانین  را ه مظاهر دیگر طبیعتهم

 یاتوضیح مظاهر این حیات حاضر و  براینمیتوانیم هیچ استفاده ای از این بصیرت باز آن از خلودش ،  باوریم ، و آبدست 
چون مفهوم ما از یک طبیعت غیر جسمانی تنها سلبی بوده ، و به کمترین  . بعمل بیاوریم   مستقبلوضعیت  یک طبیعت خاص

چیزهایی که صرفا  خیالی  فقط، مگر  در اختیار نمیگذارد اتترش نداده ، هیچ مصالح کافی برای استنتاجش ما را گسنحدی دا
براستی میتوانیم آنچه  اش بکمکاگر ثالثا  ، وجود داشتن یک ذکاء اعلی ثابت شود ،  . ند باشفلسفه  مورد حمایتبوده و نمیتوانند 

که از آن هیچ ترتیب یا  نیستیم مجاز قابل فهم کنیم ، اما به کمترین حدی   شکلی عامب  را که در تأسیس و ترتیب  دنیا هدفمند است
 ای قاعده این چون  .، استنتاج کنیم نمیشود  مشاهدههنگامیکه هیچیک از اینها را ،  بی پروایا  ،  ردهخاصی  را مشتق ک سرشت
آن میتوانیم با تجربه  راجع بهه ، و ، آنچه را که نکردتوجهی بی علل طبیعی به برای توظیف حزری استدالل که ،  واجب است
از عام  به ما تخطی میکند  استنتاج [ ممکن ] دانش  کلاز  تماما    ی را از چیزی که میدانیمطلبم برای اینکهیم رها نکنیم ،  بیاموز

، و اجازه هیچگونه  بوده  transcendentهمواره  خاطی  این سه قضیه بطور خالصه ، برای استدالل حزری  . خاص کنیم 
 مستقال  آنها   بلکه  -خدمت ما  در تا  بشکلی حقیق لذایعنی ، توظیف با ارجاع به مشعرات تجربه ، و   -را نمیدهند   درونیتوظیف 

   . ند اه بدون استفادند ، تماما  میگذاراستدالل ما دوش سنگینی که بر بسیار بار  ، علیرغم 

  میشوند ، توصیهشدیدا  توسط استدالل ما  بازهم، و  بودهی برای دانش واجب نشکلبهیچ   یاساسپس اگر ، این سه قضیه 
 . عملی باشد  وجه، میبایست تنها در ارتباط با  اگر خوب دیده شوداهمیتشان ، 

اد ما تجریبی اراده آز بکار انداختنه ، شروط گرچ . که از طریق آزادی ممکن باشد  ستمنظورم هر چیزی" عملی  وجه" با 
 بخشیدن بهبرای وحدت  قادر استو تنها   ز تنسیقی در رابطه با آن داشته باشد ،توظیفی بغیر انمیتواند  اما هستند ، استدالل
دن کرمتحد  از  است عبارت، کل مشغله استدالل  اندیشی عاقبت به حکمبنابراین ، بطور مثال ،  . خدمت کند  اشقوانین تجریبی 

 نیل وسایط   کردن هماهنگ از،  و    happinessسعادت   واحد ، هدفیکه توسط امیال ما برایمان تجویز میشوند در  اهدافیهمه 
 جهت آزاد ،  عملبرای   pragmatic  واقعگرایانه  مگر قوانین  در این عرصه ، استدالل چیزی نمیتواند بدهدبنابراین ،   .به آن 

کامال  بطور به ما قوانینی بدهد که بحت بوده  و  نمیتواندکه توسط حس ها به ما فرمان داده میشوند ؛   اهدافیرسیدن به آن 
از طریق استدالل بطور کامال   شان هدفکه   قوانین از این نوع دوم ،  قوانین بحت عملی ،.  پیشاتجربی معین میشوند 

 .محصوالت استدالل بحت خواهند بود   تجویز میشوند ، وط  بلکه مطلقمشرتجریبا  و برای ما بشکلی نه ،  شدهپیشاتجربی داده 
 . میپذیرند   یو شریعت  ، بوده اینها  متعلق به توظیف عملی استدالل  فقط  در نتیجهو  ؛ اینگونه هستند   moralقوانین اخالقی  
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اینها ،   .میشود  عینفوق الذکر م  وضوعسه م قصد  به حقیقتی که میتوان فلسفه بحت نامید ، در تدریبدر کل جهاز استدالل ، 
   که  چه کار میباید بکنیم  موضوعاین  به نوبت خویش ما را ارجاع میدهند  باز به چیزی دیگر ، یعنی ،  به  ، خودشان اما

what  we  ought  to  do  به دید ما  این ز آنجاییکها . ،  اگر که اراده آزاد باشد ، اگر که خدا و جهانی مستقبل وجود داشته باشند 
    سرشت در ،  ما برای  نه اشخردمندا دارکت با  غایی طبیعت نیتکه  د شومی روشن  د ،دارط ربغایت اعلی  به نسبت

  1.  است بوده تنها متوجه عالیق اخالقیبراستی  ،  نما استدالل

از  نه در انحرافات که  ب باشیمراقم ستمیبای است ،   aه  بیگان  به مشعری که برای فلسفه متخطی یشف توجه خوعطدر اما ، 
بدلیل  در ایجاد اقناع   ، گفتهسوی دیگر ، درباره این موضوع جدید کم  ازیم ، و نه روی کن زیاده به ضرر وحدت نظام  موضوع
کنار گذاشتن با و  متخطی ،  با نزدیکی ممکن حداکثر حفظ  باامیدوارم از هر دو خطر اجتناب کنم ،   .یم ناکام بمان وضوحعدم 
 .ند شوهمراه  با آنی اتفاقد بطور میتواننه علم النفسی ، یعنی ، تجریبی ، عواملی که وجکامل 

را کنار خواهم  آن معنای متخطی دیگر و،  هبکار گرفت میبایست ابتدا اشاره کنم که مفهوم آزادی را تنها در این معنای عملی 
برای استدالل ، همانطور که قبال   است توضیح مظاهر مورد استفاده قرار بگیرد ، بلکه خود معضلی درتجریبا  که نمیتواند  گذاشت

 هایتکان  ، که نتواند جز از طریقاست   animal  ( arbitrium  brutum )  یبهیم ا  خالص در صورتی یک اراده  .نشان داده شد 
د ، و لذا گردمیتواند مستقل از تکانهای حسی معین  که ای اراده .   pathologically  یمرض شکلب  معین شود ، یعنی ،  2حسی 
،  و هر چیزی نام  داشته   freewill  ( arbitrium  liberum )میشوند ، اراده آزاد   نیابتانگیزه هایی که تنها توسط استدالل  راهاز 

آزادی عملی میتواند [ واقعیت ]   . practicalده میشود عملی  خوانه ، و چه نتیج زمینه صورتکه به این اراده بستگی دارد ، چه ب
حسها بالواسطه  که یزیرا اراده انسان تنها توسط چیزیکه تحریک میکند معین نمیشود ، یعنی ، چیز. از طریق تجربه اثبات شود 

مراجعه به منابهای آنچه که ،  از راهیم ، آیحسی خویش فائق  خواهشما قدرت داریم که بر تأثیرات بر قوه  د ؛ را متأثر میکن
ما مطلوب  کلی وضعیت  در رابطه با  کهآنچه  مورددر اما این مالحظات ،  . یا مضر  است بشکلی بیشتر غیرمستقیم ، مفید

،   نداکه الزامی  قوانینی را تأمین میکند  بنابراین استدالل  . مبتنی هستند بر استدالل  ،  استآنچه که خوب و مفید ،  است ، یعنی
              اتفاق بیافتد باید  چه چیزی  که به ما میگویند ، را    objective  laws  of  freedomیعنی ،  قوانین عینی آزادی  

what  ought  to  happen  -   قوانین طبیعت ، که تنها مربوطند به آنچه  با متفاوت  از این بابت  -گرچه شاید هرگز اتفاق نیافتد
   . گرفتخواهند این قوانین لذا قوانین عملی نام  .  میافتدکه اتفاق 

خود توسط تأثیرات دیگر معین نمیشود ، و اینکه به نوبه میکند ،  مقررقوانین را  شانی که از طریق اعمالاینکه آیا استدالل ، در 
 بشود باالتر و دورتر ، دوباره فعال حسی ، آزادی نامیده میشود ، آیا نمیتواند ، در رابطه با علل آنچیزیکه ، در رابطه با تکانهای

؛  زیرا از استدالل چیزی جز قاعده رفتار طلب نمیکنیم  نیست ،  طرحدر عرصه عملی برای ما م  ی است کهموضوعطبیعت ، 
علیرغم  .  استکه باید یا نباید انجام شود  هآنچمورد نظر ما مادامیکه  گذاشتصرفا  حزری ، که میتوان کنار است  این موضوعی

اراده ،  تعّین  یم ، یعنی ، علیت استدالل دردانیکی از علل در طبیعت می آزادی عملی را   که ما بدین ترتیب از طریق تجربهاین
از همه علل   -شروع زنجیره ای از مظاهر  برای  ، اشعلیت  در رابطه با  -خواهان استقالل این استدالل  اما آزادی متخطی

 هرلذا قانون طبیعت ، و  برعکس   د ،آمخواهد  بنظرهمانطور که ، بنابراین آزادی متخطی .   است تعیین کننده دنیای حسی
؛   داخل نمیشود آن اما این معضل در قلمرو استدالل در توظیف عملی.  باقی میماند  عضلتجربه ممکن است ؛  و در نتیجه یک م

طند به عالقه عملی استدالل بحت ، و در وربمبپردازیم ، که  مسئلهاستدالل بحت میباید تنها به دو  برای شریعتیک در  نتیجتا  و 
آیا خدایی وجود دارد ؟  و ، آیا حیات مستقبلی وجود دارد ؟     -ش ممکن باشد ا شریعتی برای توظیف میبایسترابطه با آن 

به بخش عملی ، میتوان آنرا بعنوان موضوعی که  پرداختن ی است تنها برای دانش حزری ، و هنگاموضوعآزادی متخطی م
       .یافت میتوان در بخش مناقضت استدالل بحت  را کامال  مکفی درباره آنبعالوه ، بحثی .  کنار گذاشت نیست  توجهمورد 

 

 

 

 

a       کلیه مفاهیم عملی ربط پیدا میکنند به مشعرات رضایت یا عدم رضایت ، یعنی ، لذت و درد ، و لذا ، الاقل بطور غیرمستقیم
کل قوه دانش  از وریم ، بلکه خارجبیاچیزها را به نیابت  اشاما چون احساس قوه ای نیست که توسط .   ما ، به مشعرات احساس

به ند یستن تعلقمبا لذت یا درد ، یعنی ، عناصر قضاوتهای عملی ،  ندباش مرتبط تا جاییکهما قرار دارد ، عناصر قضاوت ما 
   [   a نویس زیر پایان]   .دانش  بحت پیشاتجربی منحصرا  به شکلمیپردازد فلسفه متخطی ، که 

                                                           
1
 [nur  aufs  Moralische  . ] 

2
 [sinnlichen  . ] 
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THE  CANNON  OF  PURE  REASON 
 

SECTION   2. 

The Ideal Of The Highest Good , As A Determining Ground Of The Ultimate End Of Pure Reason 

 

 

 .II  بخش
 

 بحت  استدالل  غایی  هدف تعیین کننده   زمینهیک   خیر اعلی  ، بعنوان  کمال
 

 

، رضایت کامل پیدا کند در آنجا و چون نتوانست   د ،هدایت کر عرصه تجربه از میان،  ما را  یشخو یحزراستدالل در توظیف 
ند ، ا به انجام رساندخود ر وظیفهبا اینکار افکار   .به تجربه ، در نهایت بازگرداند  لبتهاحزری ، که ،   ideasاز آنجا به افکار 

ی ، آیا یعن:  تفحص هنوز برای ما باز است  ی ازدیگر واحد خط . مان  نه در توافق با توقعلیکن ، گرچه مفید ،  که اما بشکلی
باالترین آن که میرسند به  ید به افکارهدایت کن، و آیا نمیتواند ما را در آنجا  یافت هم در حیطه عملی رااستدالل بحت نمیتوان 
قادر به تأمین   یشخو یعالقه عمل زاویهاز  دمیتوان، استدالل ن اساس اینر باستدالل که اخیرا  توضیح دادیم ، و آیا ،  اهداف
 .  میکند مضایقهبالکل   ددر رابطه با عالقه حزری خو  کهشود  ببرای ما  یزیآنچ

 :در سه پرسش زیر ادغام میشوند   عملی ،  و هم همه عالیق استدالل ، هم حزری 

 چه چیزی میتوانم بدانم ؟   .   1

 چه کاری میبایست انجام بدهم ؟.   2

 میتوانم امید داشته باشم ؟به چه چیزی .   3

یم که سیدی رجواببه با مداهنه خودم ، همه پاسخهای ممکن به آنرا برشمردیم ، و در آخر . پرسش اول صرفا  حزری است 
 رضایت همبرای  خود را با آن راضی کند ، و ، مادامیکه به جنبه عملی کاری نداشته باشد ، دلیل خوب ا  استدالل میبایست ناچار

یم  که اگر بخاطر هستگرفته بود ، همانقدر دور  جهتبسمت آنها ی که کل مساعی استدالل حقیقتا  عظیم هدفاما از دو . دارد 
،  اندازههمین ،  در رابطه با دانشپس ، تا اینجا ،  . دیم میزراحت طلبی  از این تالش برای تفحص  در همان ابتدای کار سر باز 

 .  مقدور نیست ما  برایدانش دستیابی به  ،  آخرر است ، که در رابطه با این دو معضل استواالاقل ، مطمئن و قطعا  

لکه ب  متخطینه نصورت هم آدر حوزه استدالل بحت بیاید ، اما حتی در براستی میتواند   ا  ذات.  پرسش دوم خالصا  عملی است 
  .دهد برا برای بررسی در این نقد تشکیل  ی، موضوع مناسب مستقال  نمیتواند ، لذا ، و  بوده اخالقی

و   است همزمان هم عملی  -اگر آنچه را که میباید بکنم انجام بدهم ، آنگاه به چه چیزی میتوانم امید داشته باشم ؟    -پرسش سوم 
، آن  انجامکلیدی برای هدایت ما به پاسخ پرسش نظری خدمت میکند ، و پس از  منزلهعملی تنها بوجه ن شکل که اهم نظری ، بد

 عملی و قانون اخالقی قرار دارد وجه با  ای در همان رابطهو  ،  بودهمتوجه سعادت   بودنوار چون کل امید . به پرسش حزری 
 غایی ممکن هدفکه ) اولی نهایتا  به این نتیجه میرسد که  چیزی هست   .ن و قانون طبیعت با دانش نظری از چیزها ستدان  که

زیرا  (  که بعنوان علت اعلی عمل میکند ) چیزی هست   د ؛  دومی ، اینکهصورت بگیرچیزی میباید  کهزیرا  ( را معین میکند 
  .د صورت میگیرچیزی 

. ، از نظر مدت آنها  مدیدا  ها ، شدیدا  ، از نظر درجه آنها ، و آن عددتهمه آرزوهای ما است ، وسیعا  ، از نظر  ترضیه  سعادت
، اگر چنین قانونی وجود داشته  را مینامم ، و آن قانون(  احتیاطقاعده  )   واقعگرایانهمشتقه از انگیزه سعادت ، را قانون عملی ، 

د توصیه میکناولی به ما   .مینامم ( قانون اخالقی )  moralبرای سعادت ندارد ، اخالق   سزاواریی جز اباشد ، که هیچ انگیزه 
؛  دومی  به ما دستور میدهد که چگونه میبایست رفتار کنیم تا یم هستآرزوی رسیدن به سعادت  که در چه میبایست بکنیم اگر

ه آرزوهایی هستند که تجربه میتوانیم بدانیم که چ توسطاولی مبتنی است بر اصول عملی ؛  زیرا تنها  . یم شوسزاوار سعادت 
دومی کاری با آرزوها ، و وسایط طبیعی .  ند را دار شاناقناع  ظرفیتمیکنند ؛  یا آن علل طبیعی کدامها هستند که  رضاءطلب ا
که تنها تحت آنها  را و شروط الزمی  رد ،دانظر  مدرا   نداشته ، و تنها آزادی یک موجود عقالنی بطور عام شان رضاءابرای 

  صرفا  لذا میتواند   این قانون دوم.  د هماهنگ شو  شده باشد برقراراصول  طبقبر این آزادی میتواند با توزیعی از سعادت که 
 .دانسته شود  پیشاتجربیو بطور   ،ه بنا شداستدالل بحت   ideasبر افکار 

بدون توجه به انگیزه های ) دارند که بطور کامال  پیشاتجربی معین میکنند فرض من این است که قوانین اخالقی بحت حقیقتا  وجود 
چه چیزی باید و چه چیزی نباید انجام بگیرد ، یعنی ، آنهاییکه توظیف آزادی یک (  تجریبی ، یعنی ، بدون توجه به سعادت

نه صرفا  بطور افتراضی ، بر مبنای ) یدهند بطور عام معین میکنند ؛  و اینکه این قوانین بشکل مطلق فرمان م را موجود عقالنی
 جویم بهبتوسل قادرم نه تنها این فرض را بکنم ، زیرا  حق دارم که . ند ا نظر  واجب راز ه لذا، و ( فرض دیگر اهداف تجریبی 
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را چنین قانونی کند میتا جاییکه تالش   توسط داناترین اخالقیون ، بلکه به قضاوت اخالقی هر انسانی ، ه گرفته شدبراهین بکار 
 .  بیاوردبه تفکر بروشنی 

اصول  حاویهست ،  هم ، بلکه در آن توظیف عملی که اخالقی خود یحزردر توظیف   واقعب، نه  در نتیجهاستدالل بحت ، 
چون از آنجاییکه   .، در تطابق با احکام اخالقی ، در تاریخ نوع بشر یافت شوند  میتوانندست ، یعنی ، اعمالی که اامکان تجربه 

نتیجتا  ، . رفتن وجود داشته باشد گ انجامامکان  شانمیبایست برایپس ند ، انجام شواستدالل دستور میدهد که چنین اعمالی میباید 
در واقع پی بردیم که وحدت منظم طبیعت نمیتواند در تطابق .  میباید ممکن باشد هم خاص از وحدت منظم ، یعنی اخالق ،  ینوع

در  لیکناست ، دارای علیت   چون گرچه استدالل براستی در رابطه با آزادی بطور عام . ل حزری استدالل ثابت شود با اصو
به اعمال آزاد شوند ، اما قادر  سبببنیست ؛  و گرچه اصول اخالقی استدالل براستی میتوانند دارای علیت رابطه با کل طبیعت 

، است که اصول استدالل بحت شان  ، یعنی توظیف اخالقی شان نتیجتا  در توظیف عملی . نیستند  شوند قوانین طبیعت سبباینکه 
   . ند هستواقعیت عینی دارای 

چیزی است که توسط آنهمه قوانین اخالقی باشد ؛  و این که بتواند در تطابق با در صورتیدنیا را یک دنیای اخالقی مینامم ، 
بحساب نیاوردن همه  اینجا دلیلب.  د شوچیزیکه بر طبق قوانین الزم اخالقی میباید بد ، و شوآزادی موجود عقالنی میتواند ب

از طرف ما ( ضعف یا محرومیت طبیعت انسانی ) آن است  در معرضو حتی همه مشکالت خاصی که اخالق ( اهداف )  شروط
صرف است ، گرچه   ideaیک فکر  تا این حد ، لذا ،  . ه است دتصور ش ، این دنیا تا امروز تنها بعنوان یک دنیای قابل درک 

 حدکه میباید ، تأثیری بر دنیای حسی داشته باشد ، تا آن دنیا را ، تا هم عملی ، که براستی میتواند ، همانطور  یهمزمان فکر
در رابطه با مشعر یک بدیهه  نه  ، بنابراین ، دارای واقعیت عینی است ،  یفکر یک دنیای اخالق.  د کنق با آن فکر موافن ، امکا

 بصورت،  هرچند، بلکه در رابطه با دنیای حسی ، ( ما برای به تفکر آوردن چنین مشعری کامال  ناتوان هستیم ) قابل درک 
  موجودات عقالنیاز   corpus  mysticum  یباطن یهیئت بصورت، یعنی ،   اشمشعری برای استدالل بحت در توظیف عملی 

  . باشد یدیگر ربا آزادی ه  و  در آن ،  مادامیکه اراده آزاد هر موجودی ، تحت قوانین اخالقی ، در وحدت منظم کامل با خود

 از طریق آن کاری را بکن که:   اشاین پاسخ به اولین پرسش از دو پرسش استدالل بحت است که مربوط میشود به عالقه عملی 
اگر   -: پرسش دوم این است .   Do  that  through  which  thou  becomest  worthy  to  be  happyسزاوار سعادت شوی   

یم که بینباشم ، آیا میتوانم به کسب سعادت امید ببندم ؟  در پاسخ به این پرسش میباید نناالیق رفتار کنم که برای سعادت  آنگونه
  . د نمایآن متصل می هب الزاما   نیز این امید راآیا اصول استدالل بحت ، که آن قانون را بطور پیشاتجربی تجویز میکند ، 

استدالل در توظیف عملی آن الزم هستند ، از دید استدالل ، در عرصه  حسبمن میگویم دقیقا  همانطور که اصول اخالقی بر 
ش خوی برای امید به سعادت دارد به تناسبی که با اعمال یزمینه است که فرض شود هر کسی ، کمتر الزم نی شتوظیف نظری

استدالل   ideaگرچه تنها در فکر   -ناپذیر  بطور جدا بنابراین   و اینکه نظام اخالقی برای آن سزاوار نموده است ، خود را 
   .بسته است به  نظام  سعادت   -بحت 

را کنار (  امیال) همه موانع برای اخالقی بودن  اش درک ، یعنی ، در دنیای اخالقی ، که در مفهوماما در یک دنیای قابل 
که آزادی ، زیرا ه شود ، دانست الزم، میتواند  اتبا اخالقیاست بسته و متناسب سعادت   در آنمیگذاریم ، چنین نظامی ، که 

د ، زیرا موجودات عقالنی ، گردیقوانین اخالقی ، خود علت سعادت عام خواهد   توسط حدود شدهو بخشی م الهام گرفته ازبخشی 
 خودبه  کهاما چنین نظام اخالقی  . د و هم دیگران شخوشبختی پایدار خودشان خواهند  بانیهم تحت هدایت چنین اصولی ، خود 

کاری را بکند که باید ، یعنی ، که کلیه اعمال  ر کسیبر اینکه ه دارد بستگی اشتنها یک فکر است ، که تحقق   میدهد اجر
که در خود ، یا  تحت خود ، همه اراده های  ندا د که گویا از یک اراده اعلی نشأت گرفتهنانجام شوموجودات عقالنی دقیقا  چنان 

اگر ماند ، حتی  باقی میالزامی  شا از آزادی استفاده در قانون اخالقی برای هر کساما چون . د در بر میگیرخصوصی را 
با اخالق  معین نمیکنند که   شانبق آن قانون عمل نکنند ، نه طبیعت چیزهای دنیا و نه علیت خود اعمال و رابطه برطدیگران 

 جهتتالش الزم  وامید به سعادت  بین اتصال الزمآن به اصطالح .  سعادت چه خواهد شد  در رابطه باعواقب این اعمال 
که  حساب کرد  روی آنتنها موقعی میتوان بر .  برای سعادت  لذا نمیتواند از طریق استدالل دانسته شود  یشسزاوار نمودن خو

 . وضع شود   اشعلت  عنوانب  نیز زمینه برای طبیعت بعنوان عد اخالقی حکم میراند ، ایک استدالل اعلی ، که بر طبق قو

 رعلت ه ،   supreme  blessedness  اعلی ادتسعبا  همراه،  یاخالقاراده مهذب ترین که در آن  را چنین ذکائی  ideaفکر 
  - با سزاواری برای سعادت  د ، یعنی ،شته باشتا جاییکه سعادت در رابطه دقیق با اخالقیات قرار دا  -در دنیا است  یسعادت

که  استدالل بحت  است  اعلیبنابراین ، تنها در کمال خیر جذری  . مینامم   ideal  of  the  supreme  goodکمال  خیر اعلی  
ی ، زمینه یک دنیای یعن  -بیابد   الزم است ،اعلی  همشتق خیر عنصربین دو  میتواند زمینه این اتصال را ، که از دید عملی ، 

مان را متعلق به چنین دنیایی به نیابت بیاوریم ، دکه خو جبوریمچون ما الزاما  توسط استدالل م لیکن  .، اخالقی  ییعنقابل درک ، 
 برایاست ی پی آمددر حالیکه حس ها به ما چیزی جز دنیایی از مظاهر عرضه نمیکنند ، میبایست فرض کنیم که دنیای اخالقی  

، و لذا برای ما (  است چنین اتصالی بین سزاواری و سعادت به نمایش گذاشته نشدههیچ که در آن ) رفتار خود ما در دنیای حس 
ی لتزامهستند که ، در تطابق با اصول استدالل بحت ، از ا یدو فرض مسلم  بنابراین خدا و یک حیات مستقبل.  یک دنیای آینده 

 . ناپذیرند  جدا  دگردن ما میگذارن استدالل بر خود هماکه 

که در تناسب دقیق با اخالقیات توزیع اینسعادت ، اما ، چنین نیست ، مگر .  اخالقیات ، خود مستقال  ، یک نظام را تشکیل میدهد 
 با حیات در چنین  چنین حاکمی ، همراه.  ممکن است ، تحت یک خالق و حاکم عاقل  معقولاما این تنها در دنیای   .شده باشد 
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میباید قوانین اخالقی را خیاالت  وااّل میبیند که فرض کند ؛   جبور، استدالل خود را م یمبداندنیای آینده ، که میبایست  را دنیایی
هر ایضا   ینبنابرا. پوچ مغز بداند ، زیرا بدون این فرض مسلم  عواقب الزمی که خود به این قوانین متصل میکند نخواهند آمد 

قوانین اخالقی نمیتوانند باشند اگر که بطور پیشاتجربی عواقب  اساس این بر د ؛  و میدانفرامین  مانندرا کسی قوانین اخالقی 
نیز این را  اما . ند با خود نداشته باشوعده  و  وعیدها  را   همراه آنها از اینرومتصل نکنند ، و  یشخورا با قواعد  مناسب

که فقط آن است که میتواند چنین وحدت   ساکن نبودند خیر اعلی ،   مانندواجب ،  یند ،  اگر که در وجودبکننمیتوانستند 
  .هدفمندی را ممکن کند 

بر طبق قوانین  را یکه فقط موجودات عقالنی را در آن بحساب بیاوریم ، و اتصال آنهادر صورتدنیا را ،    Leibnizالیب نیتز  
طبیعت ، که در آن این  دنیایاز  جدانامید ،    the  kingdom  of  graceفضیلت   دنیایاخالقی تحت حکمرانی خیر اعلی ،  

موجودات عقالنی براستی تحت قوانین اخالقی قرار دارند ،  اما انتظار هیچ عواقب دیگری را از اعمال خود ندارند مگر آنهاییکه 
جاییکه کل سعادت در  دنیای فضیلت ،  درخودمان  کردن تصوربنابراین  .  میآینددر تطابق با جریان طبیعت در دنیای حسی ما 

  یکد عملی ، دیمحدود کنیم ، از   برای سعادت ناالیق بودن  از راه در آن را سهم خویش  که خود اینست ، مگر ا انتظار ما
 . الزم استدالل است   ideaفکر 

.  نام دارند   maximsها  حکمتند ، یعنی ، اصول غیرعینی ،  باشغیرعینی  اعمال   یکه زمینه هایدر صورتقوانین عملی ،  
در  اشد ،  مراعات قوانین انجام میگیر  ideas، در تطابق با فکرها   اشاخالقیات ، در رابطه با بحت بودن و عواقب  تخمین

 . ا حکمته  تطابق با

است که این اتفاق بیافتد مگر اینکه استدالل با قانون  غیرممکنهای اخالقی باشد ؛  اما حکمتالزم است که کل مسیر حیات ما  تابع 
در  یارا ،  عاقبتیرا متصل کند که برای چنین رفتاری در تطابق با قانون اخالقی  عامل یصرف ، علت است یاخالقی ، که فکر

بنابراین  بدون یک خدا و بدون یک .   استکه در تطابق کامل با اهداف اعالی ما   ،معین میکند  حیات دیگردر  یاو  حیات این
 اما نه چشمه های  توافق و تحسین هستند ، مشعرات در واقعاخالقی  شکوهمندبرای ما اما مورد امید ، افکار  رئینام فعال   دنیای
و بطور پیشاتجربی  بودهبرای هر موجود عقالنی طبیعی  که ند برآورده نمیکنآن هدفی را چون آنها بطور کامل  . و عمل  نیت
  .الزامی میگردد ، و توسط همان استدالل بحت  شده معین

 ر همدقهرچ) استدالل سعادت را تأیید نمیکند .  بسیار از اینکه خیر کامل باشد بدور است ، ما برای استدالل سعادت ، به تنهایی ، 
اخالقیات ، به تنهایی ، و .  ، یعنی ، با رفتار اخالقی  بودنادتمند که متحد باشد با سزاواری برای سعاینمگر (  دبخواهآنرا  طبع

برای کامل نمودن خیر ، آنیکه  . از اینکه خیر کامل باشد بدور است  همبودن ،  سعادتمندهمراه آن ، سزاواری صرف برای 
آن حتی .   داشتخواهد  سهمداشته باشد که در سعادت میبایست بتواند امید  یستچنان رفتار میکند که ناسزاوار برای سعادت ن

د کل سعادت را بین مجبور بواست ، اگر خود را در جای موجودی بگذارد که  بری خصوصی نیاتکه از همه  هم استداللی
 لیکن  بهم متصلند ،  عملی ideaدر فکر هر دو عنصر اساسا   دیگران توزیع کند ، نمیتواند طور دیگری حکم کند ؛  چون 

سعادت باشد که  به و نه برعکس  که امید و ممکن میکند ،  ط وشرمکه شرکت در سعادت را   اخالقی است سرشتآن  ی کهنحوب
سعادتی که از   - یستسزاوار سعادت کامل ن لذادر حالت دوم اخالقی نبوده ، و آن سرشت چون  . اخالقی را ممکن کند  سرشت

   . د میگیرنشأت مگر آنچه که از رفتار غیر اخالقی خود ما   د روا نمیدار را دید استدالل هیچ تحدیدی

، خیر اعالی آن دنیایی را  میشوند شبا اخالقی بودن موجودات عقالنی که توسط آن سزاوار دقیق در تناسبسعادت فقط بنابراین 
تنها این دنیا براستی   .هستیم  سکنی استدالل بحت لیکن عملی ، مجبور بهیک با دستورات  مطابق آن درما تشکیل میدهد که ، 

تواند از طبیعت چیزها ب اهدافبرای  یمنظم وحدت چنیناست ، زیرا دنیای حسی هیچ قولی نمیدهد که  قابل درکیک دنیای 
در یک خیر  .  متکی نیستخیر جذری اعلی   فرض مسلمبر چیز دیگری جز هیچ بر  نیز و واقعیت این وحدت . نشأت بگیرد 

نظم   ظت ، و کامل میکندا، حف تأسیس  یک علت اعلی ،  ، استدالل قائم بذات ، مجهز به کل کفایت این مشخصاتبا اعلی ، 
   .است  از دید ما پنهانعموما  نظمی که در دنیای حس   - 1 طرحجامع چیزها را ، بر طبق مهذب ترین 

منجر میشود به مفهوم یک موجود ازلی واحد ، تماما   ا  که نهایت  ص را بر الهیات حزری داردخا مزیتاین الهیات اخالقی این 
 شا وجود داشتن طه بابراه های عینی ، نشان نمیدهد ، و در زمین، بر بسویش حتی راه را مهذب ، و عقالنی ، که الهیات حزری 

 که هم تا هر جاچون نه در الهیات متخطی و نه در الهیات طبیعی ، .   دارداقناعی  گونههردادن  کمتری برای توانایی بازهم
به آن ، و  دادههمه علل طبیعی قرار   2 مقدم بر  حق باشیممکه  استدالل ما را پیش ببرد ، برای فرض تنها یک موجود واحد

اگر از مرصد وحدت اخالقی ،   از سوی دیگر ،  .هیچ زمینه قابل توجهی پیدا نمیکنیم  ، بتوانیم آنها را از هر نظر وابسته کنیم
برای ما  لذااش را بدهد ، و  شایستهتواند به این قانون اثر می که بتنهایی ستیچعلت آن ه کنیم که نگابعنوان قانون الزم دنیا ، 

در همه این قوانین  شامل، به این نتیجه میرسیم که میبایست یک اراده اعالی واحد وجود داشته باشد ، که  را نیروی اجباری
این موجود الهی میبایست .   خواهیم یافترا  اهدافچون چگونه ، تحت اراده های مختلف ، وحدت کامل .   میشوددرون خود 

  از  که بتواند ،  مطلقد ؛  عالم گردکل طبیعت و رابطه اش با اخالقیات در دنیا بتواند تابع این اراده  ، تا اینکهباشد  طلققادر م

                                                           
1
 [Zweckmässigkeit  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Wille ,    vorzusetzen      for    vorsetzen  .  ] 
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ی که خیر اعلی نیازهر  رفعبرای  ، که بالفاصله  در همه جاآگاه باشد ؛  حاضر  شانما و ارزش اخالقی  تمایالتترین   داخلی
 . د دم دست باشد ؛  ابدی ، که  این هماهنگی بین طبیعت و آزادی هرگز تعطیل نشود ، وغیره تقاضا میکن

، لیکن  بودهطبیعت صرف ، تنها یک دنیای حسی  شکل، ب براستیدنیایی که   -در این دنیای ذکاء ها  اهدافاما این وحدت منظم 
منجر همچنین   -باشد  ( regnum  gratiae )قابل درک ، یعنی یک دنیای اخالقی  ی، بعنوان نظامی از آزادی ، میتواند دنیای

دقیقا  ) در تطابق با قوانین جامع طبیعت   ،  ، که این کل عظیم را تشکیل میدهند ییچیزهاآن به وحدت هدفمند همه  الجرممیشود 
دنیا . استدالل عملی را با حزری متحد میکند  از اینراه، و ( با قوانین الزم و جامع اخالقی  مطابقت داردهمانطور که وحدت اولی 

باشد که همخوان اگر که بخواهیم با آن توظیفی از استدالل   ideaاز یک فکر نشأت گرفته است به نیابت بیاید که  چنینمیبایست این
       idea بر فکرتماما   که مبتنی است   -با توظیف اخالقی میبینیم ، یعنی ،  الیقبراستی نابرای استدالل بدون آن ما خود را 

بگیرد ، و در وسیعترین بخود را  اهداف از که شکل یک نظامبه این پیدا میکند تمایلتفحص طبیعت  هراز این راه . خیر اعلی 
سرچشمه خود را در نظم اخالقی دارد ،  کهاما این ،  .  physico-theologyمادی   - الهی  میشود یک الهیات خویش بسط
ی ،  هدفمندی طبیعت را متصل خارجده با فرامین ش أسیست تصادفا  و نه  وحدتی مبتنی بر طبیعت اساسی خود آزادی ،  صورتب

د به نجر میشوم شکلچیزها ، و بدین  داخلیبا امکان  متصل باشند الینفک و پیشاتجربی میکند با زمینه هایی که میبایست بطور 
را   the  ideal  of  supreme  ontological  perfection  علم الوجودی اعالی کمال هذب  الهیاتی که  - تخطیمیک الهیات 

وجود واحد ازلی آن را در وجوب مطلق  یشهمه چیزها منشاء خو از آنجاییکهو  . اصل وحدت منظم  اتخاذ میکند یک بعنوان 
     . بهم متصل میکند   آن اصل آنها را در تطابق با قوانین جامع و الزم طبیعت  دارند ،

، حتی در رابطه باتجربه ، خواهیم برد اگر که برای خود هدفی در نظر نگیریم ؟  اما باالترین  یشاز ادراک خوچه بهره ای 
با حتی اما . یم شناسمیتوانیم آنطور که توسط استدالل بحت به ما داده میشوند بتنها اهداف از آن اخالقیات هستند ، و اینها را 

دانش استفاده کنیم ،  برای جمع کردنیتوانیم از دانش طبیعت بهیچ شکل مفیدی بعنوان راهنما ، نم شانداشتن اینها ، و بکار گرفتن 
  چون بدون این وحدت  ما خود استداللی نخواهیم داشت ، زیرا مکتبی  1. نشان داده باشد  طرحمگر اینکه طبیعت خود وحدت 

اما وحدت  .  تأمین کندکه بتواند مصالح را برای مفاهیم الزم   از طریق مشعرات  2باروری  هیچو  ، نداردوجود  برای استدالل
که حاوی شرط [ در طبیعت  طرحبرای ] وحدت دوم و این  بر طبیعت اساسی خود اراده ،  است ، و مبتنی بودهاولی الزم  مندهدف

ین ضمکه از طریق استدالل تآنطور ش متخطی دانش ما ، گسترلذا و .  باشد  همانطورمیبایست نیز بالفعل است ،  اشتنفیذ 
  . د میگذارما  ر عهدهآن هدفمندی عملی که استدالل ب تأثیربلکه صرفا     د ،گرفته شونبایست بعنوان علت  د ، گردمی

در  شان، در تاریخ استدالل انسانی ، تا مفاهیم اخالقی بقدر کافی خالص و معین نشده ، و تا وحدت منظم اهداف میبینیم که نتیجتا  
در خیلی از علوم  قابل مالحظه  جدا  تطور   درک نشده باشند ، دانش از طبیعت ، و حتی  و از اصول الزم  تطابق با این مفاهیم

اعجاب آور  بیتفاوتیبه یک اتفاق افتاده  ا  یا آنطور که گاه ،  Deity یوارمفاهیم خام و نامتجانس خدا به میشوند نجردیگر ، تنها م
دین ما  محضالعاده  قانون اخالقی فوق که توسط   اخالقی ،  ideasفکرهای    هب انجذابیک  . ی اینچنین ه امورکلی در رابطه با

،  صورت پذیرفتو این .   بیابددر آن  شد د ، از طریق عالقه ای که مجبورکرآگاه دقیقتر  شالزم گردید ،  استدالل را از مشعر
چون همیشه غایب ) متخطی بصیرت صحیح و قابل اعتماد   یا  طبیعت بابدیدگاههای وسیعتر در سوی از  یمستقل از هر تأثیر

و   -اکنون عقیده داریم صحیح است  شدند که  مقدسپیدایش آن مفهومی از وجود  نجر بهفکرهای اخالقی بودند که م  ( .بود 
کامال  با  بلکه به این دلیل که  میکند ، متقاعدکه استدالل حزری ما را نسبت به صحت آن  چنین عقیده داریم نه به این خاطر

، است که  اشبنابراین همواره تنها به استدالل بحت ، گرچه فقط در توظیف عملی .   مطابقت دارداصول اخالقی استدالل 
 نه قادر به، و  هن بودآوردبه تفکر قادر که استدالل تنها  دانشیباالترین عالیق مان را با  دنکرمتصل  افتخارمیبایست نهایتا  

 نظراز   که  است  مسلم یفرضداشتن   بلکه  ، مدلل یجزم در واقعنه که ،   یمدهنشان از آن طریق و   نسبت بدهیم ،،  تأسیس
      . میباشدمطلقا  الزم   استدالل هستندخود  ی ترین اهداف ساسا  که یچیزهایآن

 کندتصور مفهوم یک وجود ازلی واحد بعنوان خیر اعلی ، نمیبایست به اما هنگامیکه استدالل عملی به این هدف رسید ، یعنی ، 
از میتواند   3 تا  نتیجه ، و رسید، و به دانشی بالواسطه از مشعرات جدید  گرفتهقرار  اشهمه شروط تجریبی تنفیذ  بر فرازکه 

خود همین قوانین هستند که ما دقیقا  چون  . خاص بکند از عام به این مفهوم شروع کرده ، و خود قوانین اخالقی را از آن استنتاج 
یک حاکم عاقل برای دنیا ، به یا  ،  قائم بذات  یک علت به فرض مسلم  ، هدایت کردند  یشخو داخلیعملی  وجوب در اثررا ، 

ی ، آنها را اتفاقی نهجمعکوس نمودن چنین  بابنابراین ، نمیتوانیم   . ه شوددیبخش رتأثیبه آنها  بتواند یوسایط ینچنتا اینکه از راه 
اینکه در تطابق با این قوانین  بجزی از این اراده نداریم ، تصورکه ما هیچ  خصوص، بدانست و مشتقه از اراده صرف آن حاکم 

به این یم گاه نمیکنناجباری  چیز بشکلد ، ما به اعمال باشی ما هادلذا ، تا اینجا ، که استدالل عملی حق دارد   .شکل گرفت 
ما  . آنها داریم  نسبت به داخلیتعهدی  چون که آوردخواهیم بشمار  مقدسآنها را فرامین هستند ، بلکه  وندفرامین خدا که خاطر

در تطابق با اصول استدالل معین میشود ، و میبایست معتقد باشیم که  کنیممطالعه  یهدفمندوحدت آن  بر اساسآزادی را میبایست 
قانون اخالقی را که استدالل از طبیعت خود اعمال به ما میآموزد  آن کهمادامیعمل میکنیم  تنها  مقدسبا اراده  داریم همخوانکه 

تنها با پیش بردن آنچه که در دنیا بهترین   یمقرار بگیرآن اراده  دمتدر خو میبایست معتقد باشیم که میتوانیم   دانیم ؛میمقدس 
ما را قادر میکند .  است   immanent یروند  رای استفادهبالهیات اخالقی بنابراین فقط .  در دیگران هم در خودمان و  هماست ، 

با نشان دادن اینکه چگونه خود را با نظام همه اهداف وفق بدهیم ، و  به انجام برسانیم  را در این دنیای حاضر یشکه رسالت خو

                                                           
1
 [zweckmässige  Einheit  . ] 

2
 [Kultur  . ] 

3
 [Reading  ,   with  Hartenstein ,    nun     for    um  .  ] 
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 برایقانونگذار  ا  هدایت  یک استدالل اخالق رها کردن  ییتقوا بیو براستی   ،  مذهبی دادن به ما برعلیه  تعصب هشدار با
توظیفی  کاردر  آنگاهچون .  یم بگیروجود اعلی   idea مستقیما  از فکر را هدایت اینکه برای  زندگی ما ،در رفتار درست 

خاطی از حزر بحت ، میبایست اهداف غایی  ای مانند استفادهه  1؛  و آن ،  خواهیم بوداز الهیات اخالقی   transcendent خاطی 
             .و به تباهی بکشاند   استدالل را عقیم کرده

 

 

 

 

THE  CANNON  OF  PURE  REASON 
 

SECTION   3. 

Opining , Knowing , And Believing 

 

 

 .III  بخش
 

  داشتناعتقاد    و ،  انستند  ن ،ددانظر 
 

 

نیاز به اما باشد ،    objective که گرچه میتواند مبتنی بر زمینه های عینی، در ادراک ما است  رخدادی دانستندرست  را چیزی
دارای   ، تنها بشرطیکه معتبر استاگر حکم برای همه  . هم در ذهن فردی که چنین حکم میکند دارد   subjective علل غیرعینی

اگر زمینه خویش را  . نام دارد   conviction  اقناع آن  درست دانستن، و  همکفی بود  عینی از نظر اشاستدالل باشد ، زمینه 
  .   persuasion  شدنمجاب نامیده میشود    تنها در خصلت خاص فاکر دارد ،

چنین .  قرار دارد ، عینی بحساب آورده شده است  در فاکر  زمینه حکم ، که منحصرا  ، زیرا  استیک توهم صرف  مجاب شدن
بستگی    truth  صحیح بودن  اما .  یستن  دیگران هب انتقال قابل  و باور به درستی آن حکمی تنها اعتبار خصوصی دارد ، 

                          میبایست  بالاستثناء  در توافق با یکدیگر باشند  همه ادراکاتاحکام نتیجتا  با آن  ارتباطق با مشعر ، و در وفادارد به 
( consentientia  uni  tertio , consentiunt  inter  se  )   .آیا چیزیکه صحیح دانستن   معیاری که توسط آن تصمیم میگیریم  

و اینکه برای هر استدالل انسانی   اشل انتقاامکان  وجود، یعنی ،  خارجیبنابراین امری است  مجاب شدنیا صرفا  است  اقناع
افراد ،  تفاوتبا یکدیگر ، علیرغم خصایل م زمینه توافق کلیه احکام   که وجود دارد  یظّنی قوالاقل  چون آنگاه . معتبر باشد 

صحت حکم   -با مشعر  ند ا است که همه آنها در توافقخاطر  به اینو اینکه  ی است بر زمینه مشترک ، یعنی ، بر مشعر ، تکم
 .  شدهاثبات  بدین ترتیب 

  اقناعاز   بطور غیرعینی نمیتواند   مجاب شدنی از ذهن خود مینگرد ،  نمودبعنوان صرفا   که فاکر به حکم بنابراین ، مادامی
که آیا آن زمینه هایی از حکم که برای ما معتبرند  اک دیگران را میآزماییم درا اشتجربه ، اما ، که توسط . باز شناخته شود 

برای  در واقعهرچند تنها وسیله ای غیرعینی ، نه است ،  ای مانند خود ما دارند ، وسیله هم همان اثر را بر استدالل دیگران
 . صرف است  مجاب شدنخصوصی در حکم ، یعنی ، هر چیزی در آن که  صرفا  اعتبار  گونهکشف هربلکه برای  ،  اقناع ایجاد

 یم قادر شو از این راهو مشخص کرده    ه ایم ،گرفتزمینه های عینی بعنوان بتوانیم علل غیرعینی حکم را ، که اگر بعالوه ، 
  ندر نظر گرفت جهت اجباربدون   یمبکنرا کار این بتوانیمتوضیح بدهیم ، و  یشاتفاقی در ذهن خو منزلهحکم خادع را ب

هنوز تا حدی در معرض  همواره هرچند یم ، گمراه نمیشوو دیگر توسط آن   نموده افشاءآنگاه توهم را   خصوصیت مشعر ،
 .  است  نطبیعت ما  مالزم  توهم  علت غیرعینی که  زیرا ،  یمقرار دار ن از آنشدر متأث

.    اقناع  به ختم شودحکمی است الزاما  معتبر برای همه ، مگر اینکه م که بگوی، یعنی ،  را با قطعیت اعالم کنمنمیتوانم چیزی 
را میتوانم با مسئولیت خودم نگهدارم ، اگر برایم خوشایند است ، اما نمیتوانم ، و نباید ، ادعای تحمیل آنرا بشکل  مجاب شدن

  . خودم  مگر مسئولیت آور بر هیچکس بکنم 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Grillo ,    der  aber     for    aber  .  ] 
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، این سه درجه (  استکه همزمان بطور عینی معتبر )  اقناعبا  اشن چیزی ، یا اعتبار غیرعینی حکم ، در رابطه شمردصحیح 
یک حکم  هی بکمستآنچنان   نظر دادن.    knowing  ،  و دانستن believing اعتقاد داشتن ،    opining  دندانظر    1:  را دارد 
تنها بطور غیرعینی کفایت  حکم  باما  همراهیاگر .  ، نه تنها بطور عینی ، بلکه غیرعینی هم میباشد  نامکفیآگاهانه  که است 

در آخر ، هنگامیکه صحیح .  میشود  نامیده که  اعتقاد داشتن   د ،  ما چیزی را داریمباش فی مکداشته ، و همزمان بطور عینی  نا
نامیده   کفایت غیرعینی . دانستن است   آنآنگاه  ،  شته باشدکفایت داعینی  هم غیرعینی  و هم از هر دو نظر  چیزین شمرد
که وقت   دیگر نیازی نیست . (  ر کسیبرای ه)   certainty  ایقان،  کفایت عینی نامیده میشود  ( برای خودم )  اقناعمیشود 

     .بکنم  یدرکبیشتری را صرف توضیح چنین عبارات سهل ال

صرفا  مریب ، اتصال با  به ذاتحکم ،   کمکشا ببدهم ، بدون دانستن الاقل چیزی که  نظر دادنبه خود اجازه هرگز نبایست 
قانون بعالوه ، .  است  خودسرانهی بافبیشتر از یک خیال بازهم مین کند ، اتصالی که ، هرچند نه کامل ، اما تضصحیح بودن را 

چیز صرفا   هم ، همشته باشندا نظر دادنچون اگر ، در رابطه با این قانون هم ، چیزی جز .  ن باشد طمئی میبایست متصالچنین ا
بهیچوجه در قضاوت توسط استدالل  نظر دادن،  بعالوه.  یک بازی در تخیالت ، بدون کمترین اتصالی با صحیح بودن یشود م

واجب به  ستمیبایدر همه موارد بلکه   ،ه قرار نداشتتجربه زمینه های چون از آنجاییکه چنین قضاوتی بر  . بحت مجاز نیست 
، و لذا  ایقان کامل ؛  در غیر اینصورت در رابطه  میگرددجامعیت و وجوب  نیازمندرسید ، اصل اتصال بودن بطور پیشاتجربی 

، یا میبایست  دانستاست ؛  یا میبایست  ابی معن نظر دادندر ریاضیات به این خاطر  . راهنمایی نخواهیم داشت  صحیح بودنبا 
  که مجاز است  صرف نظر دادننمیبایست  با این  همینطور است در مورد اصول اخالقی ، زیرا.  کرد از هر قضاوتی پرهیز

          .بدانیم که چنین است  ستبلکه میبای ، خطر کنیم  در یک عمل

،  دکاربرد باشقابل   تر از آنکهضعیف  است بدون تردید  عبارتی  نظر دادن  کهدر همان حال در توظیف متخطی استدالل ، اما ، 
چون زمینه .  م صادر بکنیی حکمهیچ بالکل   بنابراین نمیتوانیم  در حیطه صرفا  حزری  .زیادی قوی است اما عبارت دانستن 

د اعتقاد هستند ، در موضوعات ایجا،  مانند آنهاییکه قادر به  دانستچیزی را صحیح توان می شانهای غیرعینی که بر اساس 
    . نمیدهند را هم  با دیگران یکسان و اجازه تبادل ،  شتهتجریبی را ندا تأییداتهمه  مستقال  زیرا آنها  ند ،یستحزری مجاز ن

عملی  دیدگاهاین .  میتواند اعتقاد داشتن نامیده شود بدون کفایت نظری صحیح دانستن یک چیز عملی است که  دیداما تنها از 
  . ومی با اهداف مطلقا  واجب داختیاری ،  و، اولی  در رابطه با اهداف احتمالی  اتبه مهارت یا به اخالقییا است  مربوط

بطور تنها این لزوم  بطور غیرعینی ، اما هنوز .  ، شروط نیل به آن بطور افتراضی الزمند  پذیرفته شد یبمحض اینکه هدف
و  ا  مطلقاز سوی دیگر ،  کافی است ، . نمیشناسیم برای حصول آن هدف هیچ شروط دیگری را که ، کافی است ، اگر  نسبی

دانش داشته   منجر شوند مورد نظرنمیتواند از هیچ شروط دیگری که به هدف  یم که هیچکسیبدان با اطمینانبرای همه ، اگر 
یک ت برای طبیب میبایس  2.  صرفا  احتمالی  ی استاعتقاد ،بعضی شروط  ندانستمن و صحیح  فرض ، در حالت اول.   باشد

شق محتملتری پیدا  هیچو اگر نتواند   او  عوارض را میبیند ،.  از طبیعت بیماری او آگاه نیست بیمار در خطر کاری بکند ، اما 
تری  قیقد تیجهنخود او اعتقادش تنها محتمل است ؛  ناظر دیگر شاید به  حدساما حتی در   .کند ، حکم میکند که نوعی سل باشد 

   گرایانهواقعد ،  اعتقاد  تشکیل میدهاعمال بعضی برای  را  وسائطزمینه توظیف   چنین اعتقاد محتملی را ، که بهرحال.  برسد 
pragmatic  belief   مینامم . 

یا الاقل اقناع غیرعینی او ، یعنی ،   -او است یا نه  مجاب شدنمیکند  صرفا   ادعاکه آیا آنچه که کسی برای اینمعیار معمول ، 
 طرحمو غیرقابل انعطافی  قاطع اطمینانکه کسی نظرات خود را با چنان  میافتداغلب اتفاق .  شرط بندی است   -اعتقاد راسخش 

 .میکند  دست پاچهیک شرط بندی او را .  ه است زدودیش را بکلی از ذهن خو  میکند که بنظر میرسد وجود هر خطای ممکنی
روی یک سکه  تاخیلی مشتاق است  کهچون . ، اما نه ده تا  دبیارز سکه طالیک  دکه او اقناعی دارد که میتوان میآیدپیش گاهی 

اگر ، در .  باشداشتباه در   واقعا    شاید که دخطور میکن،  برخالف قبل، به ذهنش   روی ده تا باشد صحبتاما اگر  خطر کند ،
؛   شدخواهد  ترخفیفبسیار انه حکم ما فاتحگذاشته ایم ، آنگاه لحن  گرورا به  یشخو حیاتنیم که سعادت کل ببی،  معینی مورد

  بنابراین اعتقاد  . یستآن حد ن در، و برای اولین بار کشف خواهیم کرد که  اعتقاد ما  هبشدت بدون اعتماد به نفس شد
  . باشدکم  زیاد یا دمیتوانگذاشته شده ،  گروهمواره تا درجه ای خاص وجود دارد ، که ، بر حسب تفاوتهای عالیق به  گرایانهواقع

آن  مورددر   لذا، و  دهبرنیامکاری از دست ما  اشاما در بیشتر موارد  ، هنگامیکه با مشعری سر و کار داریم که در باره 
 دارایکه خود را برای آن  یم کنتصور مه  و پنداشترا   3ی نحوه برخوردقضاوت ما خالصا  نظری است ، میتوانیم برای خود 
لذا حتی در .  د یافت نمیشودر موضوع  ی برای نیل به اطمینانموجود راهزمینه های کافی میدانیم ، علیرغم اینکه هنوز هیچ 

اقتضاء    " belief  اعتقاد" ذهنی آن عبارت   پذیرشبا قضاوتهای عملی وجود دارد ، که برای ی اهتبشقضاوتهای خالصا  نظری 
 این مجادله سر همه چیز خود را بر تامیبایست آماده باشم   . نامید  doctrinal  beliefدارد ،  و میتوان آنرا  اعتقاد تعالیمی  

  .که الاقل  یکی از سیارتی که میبینیم  مسکون است   -بود میموضوع ممکن  حل و فصلبرای تجربه ای  اصوال  اگر   -بگذارم 
 کردنخطر برایمیباید  اشدرستی  سر محکم ، که بر است نیست ، بلکه  اعتقادی  نظر دادن صرفا  ن ایمیگویم که از اینرو 

  . که دنیاهای دیگر مسکونند   باشم ، آماده عظیم

                                                           
1
 [Stufen  . ] 

2
 [Glaube .  This  is  also  Kant´s  term  for  " faith "   ( cf .   above  pp .  31 , 296 )  . ] 

3
 [eine  Unternehmung  . ] 
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چون در رابطه با دانش نظری از دنیا ،  نمیتوانم  . لیمی ابه اعتقاد تع استتعلق متعالیم وجود داشتن خدا  که  بپذیریماما میبایست 
پیش  ،مظاهر به نمایش گذاشته شده توسط دنیا  برای  بعنوان شرط توضیحاتم، که الزاما  این تفکر را   مچیز اشاره کنهیچ به 

وحدت هدفمند ، اما .  که گویا همه چیز طبیعت صرف بود  مبگیررا بکار  الل خوداستد آنگونه ممجبور در واقعفرض کند ، بلکه 
 به وفور اینطورص که تجربه االخب  که نمیتوانم آنرا ندیده بگیرم ،  ، چنان شرط مهمی برای تنفیذ استدالل در مورد طبیعت است

طبیعت  تفحصدر کار  مرا اشتحت  این وحدت که  را نمیشناسم  یدیگر اما هیچ شرط. ر اختیارم میگذارد دمثالهایش را 
.  ده است دا نظمکه یک ذکاء اعلی همه چیز را در تطابق با عاقالنه ترین اهداف   را این فرض مسلمد ، مگر تنها کنراهنمایی 

بی اهمیت ، یعنی ، داشتن راهنما در  ینه هدف در عین حالمحتمل است ، اما یک  در واقعچیزیکه  برای نتیجتا  ، بعنوان شرط
در توضیح ] حاصل کوششهایم  بعالوه ،  .  کنیم  فرض یک خالق عاقل برای دنیا را مسلموجود تفحص طبیعت ، میبایست 

 آورد ، که  اشد قاطعی نمیتوان بر علیه سنمفید بودن این فرض مسلم را تأیید میکند ، در همان حال که هیچ  مکررچنان [ طبیعت 
 بطور راسخ حتی در این رابطه نظری میتوان گفت که .   بود نظر دادنیک  صرفا  دارم خیلی کم میگویم اگر اعالم کنم که  این 

الهیات   که لیمی نامید ، ایک اعتقاد تع آنرا دقیق ، عملی نیست ؛  میبایست به بیان، بنابراین ، این اعتقاد .  دارم اعتقاد به خدا 
طبیعت انسانی ما ،  و  عظیم ذهنی استعداد با توجه به  .منجر شود به آن ما  الزامیبایست همواره (  مادی  -الهی )  طبیعت

زمینه ای نه کمتر  مقدس در همین عقل   یمقادر  نامناسب است ، نقدرت ما بکارانداختن کاملبرای  اینچنینکوتاهی عمر که 
     . بیابیم   ضمیر انسانی  یندهآحیات  به  لیمیابرای یک اعتقاد تعکافی  

 استحکامانی از نشهمزمان ، از دید غیرعینی ، همچنین ، و  از اعتدال ی استنانشاعتقاد ، از دید عینی ،  بیاندر چنین مواردی 
فرض  برایبدانم که  ای آن اعتقاد را فرضیهبه صرفا  نظری  یکمستتا آنجا پیش بروم که   قرار بوداگر  حتی .ما  به نفس اعتماد

ت لخصاز علت برای دنیا و یک ت لخص از تر مکفی یبه داشتن مفهوم  ممیکنخود را متعهد  با اینکار  م ،محق هست اشردن ک
چون اگر چیزی را فرض کنم ، حتی بعنوان یک فرضیه ، میبایست  . کنم  ارائه بتوانمآنچه که حقیقتا   در مقایسه بادنیای دیگر 
      عبارت  . شا ، بلکه تنها وجود داشتن ش، نه مفهوم شبرای فرض کردن مدار نیازش را بدانم که صوصیاتاندازه از خالاقل آن 

 در  یپیشبرد آن در  خویش   به من میدهد ، و به تأثیر غیرعینی  ideaتنها به آن هدایتی که یک فکر  اشاره دارد" اعتقاد " 
 اشی حزری در باره توضیح م قادر باشبدون اینکه  چنین میکند  بعالوه میکند ،  و  أییدفکر تکه مرا در آن   مفعالیتهای استدالل

 .بدهم 

یم ، بخاطر مشکالت حزری که با آنها مواجه از چنگ میدهآنرا  است ؛ ما اغلب یپایدارفاقد تا حدی  لیمیاتعصرفا  اما اعتقاد 
 . یر به آن برمیگردیم ناگز  همواره میشویم ،  هرچند که نهایتا  

ه کلیکه چیزی میبایست اتفاق بیافتد ، یعنی ، اینکه در  میشودچون اینجا مطلقا  الزم   .در مورد اعتقاد اخالقی کامال  برعکس است 
م آن بصیرتی که میتوان طبقو بر   است ، قرستهدف در اینجا ، بطور غیرقابل انکاری م.  قانون اخالقی  با ت کنممطابق واردم

اعتبار  از این راهاین هدف میتواند با همه اهداف دیگر متصل شده ، و  اشداشته باشم ، تنها یک شرط ممکن وجود دارد که تحت 
هیچکس نمیتواند که  میدانم  املکن اطمیناهمچنین با  . و یک حیات مستقبل باشد  وجود داشتهیک خدا   ی ، کهیعند ، پیدا کنعملی 

 قاعدهبنابراین ، از آنجاییکه  . میشود  یبه همان وحدت اهداف که قانون اخالق 1باشد که منجر شوند  مطلعاز هیچ شروط دیگری 
به وجود داشتن خدا و   ماعتقاد دار الجرم،  ( چنین باشد  ستبایمیاستدالل تجویز میکند که ) من است  حکمتاخالقی همزمان 
  زیرا اصول اخالقی من آنگاه خود ساقط خواهند شد ،  ند ،متزلزل کم که هیچ چیز نمیتواند این اعتقاد را مطمئنو   حیات مستقبل ،

 . فرومایه  شده باشم   یشبدون اینکه در چشم خو  مدست بکشآنها از و نمیتوانم 

کردن  قانعی برای بقدر کاف، هنوز  لذا حتی پس از اینکه استدالل در همه تالشهای جسورانه اش برای گذر ورای تجربه ناکام ماند
خدایی وجود   هیچکس ، براستی ، نمیتواند الف بزند که میداند. که به دیدگاه عملی ما مربوط میشود حد آن ما باقی است ، تا 

در ،  یدانش ره.  بوده ام  اشبدنبال [ و بیثمر]  مدتهادارد ، و یک حیات مستقبل ؛  اگر او این را میداند ، همان کسی است که 
دانش  شا تعلیمتحت م که ببند د ؛  و بنابراین میتوانم امیدشو منتقل، میتواند  مشعری از استدالل صرف مربوط باشد به صورتیکه
و چون بر زمینه   منطقی نیست ، بلکه ایقان اخالقی ؛ایقان خیر ، اقناع من   .انگیز گسترش پیدا کند  شگفتشکل ه این خود من ب

، " غیره وکه خدایی وجود دارد ،   متقن است ا  که اخالق" حتی نبایست بگویم ،   ، تکیه دارد ( اخالقی  گرایش )های غیرعینی 
اخالقی من عجین است که  گرایشبعبارت دیگر ، اعتقاد به خدا و دنیای دیگر چنان با " .  وغیره ،  یقین دارم ا  من اخالق"   بلکه

که اولی هرگز بتواند   داردنوجود  بیمبرای این  یبهمان اندازه هم علت  طر کمی وجود دارد که دومی را از دست بدهم ،چون خ
 . از من گرفته شود 

اگر اینها را .  اخالقی  گرایشفرض  پایه  دن این اعتقاد عقالنی است برقرار دا  تنها نکته ای که میتواند سؤال برانگیز بنظر بیاید
ه توسط استدالل طرحم پرسش، و انسانی را در نظر بگیریم که بالکل نسبت به قوانین اخالقی بی توجه است ، آنگاه  گذاشتهکنار 

  توسط چیزی  اما نه پشتیبانی شود ،  قیاس   قوی  زمینه های توسطصرفا  معضلی برای حزر ، و میتواند ، براستی ،   خواهد شد

 

 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Grillo ,    führen     for    führe  .  ] 
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. هیچ انسانی از همه عالیق آزاد نیست  اتاما در این موضوع   a.  تسلیمبه  کند را مجبور ترین شکاکیت میبایست لجوجکه  
 بقدر کافی  این وضعیت همهنوز حتی در اما باشد ،  جدااز عالقه اخالقی بکلی ، میتواند  خیر گرایشاتفقدان  بدلیلچون گرچه ، 

نیست که او الاقل  نیاز از این چیزی بیشتر . باقی میماند که او را از وجود داشتن خدا و یک حیات مستقبل بترساند چیزی 
آن میباید توسط  از آنجاییکه. چنین حیاتی نه و وجود دارد ی موجودچنین نه که  هستیقینی  کوچکترینکه  وانمود کندنمیتواند 

از که مطمئنا  هیچکس نمیتواند  مبرهن ، او میباید ناممکن بودن هر دو را ثابت کند ،  بطور لذااستدالل صرف اثبات شود ، و 
و  خیر گرایشاتقادر نیست موجب  در واقعی خدمت کند ، که سلباین میتواند بعنوان اعتقاد لذا . د شو شعهده دار روی خرد

  . شر گرایشات شیوع در برابر  درتمندق مهاریمشابه اینها بشود ، یعنی ،  نجر بهمیتواند م با اینحال امابشود ، اخالقی بودن 

  ؟ مییابدورای حدود تجربه به آن دست  آفاقدن گشو، آیا این همه آنچیزی است که استدالل بحت با  شد کهخواهد گفته اما ، 
،  بابدر این برای مشورت به فالسفه  رجوعمطمئنا  ادراک عادی میتوانست ، بدون   اعتقاد ؟  اده برایبیشتر از دو منه چیزی 

 .به همین چیزها برسد 

کرد نمیشوم ، حتی با قبول به استدالل انسانی  یشاینجا وارد شرح و بسط خدمتی که فلسفه از طریق تالشهای سخت نقادی خو
میتوانم  در مجموعاما .  بیشتر در این باره در بخش بعدی گفته خواهد شد قدری ی از آب در آید ؛  سلباینکه در انتها میباید صرفا  

، و توسط  ردهک رگذاز ادراک عادی  داردط ارتباکه شکلی از دانش که به همه انسانها  طالب این هستیآیا حقیقتا  :  بگویم که 
چون .  فوق است  دعاهایصحت ابرای  صدیقبهترین ت ودخ فالسفه تنها برای تو آشکار گردد ؟  دقیقا  آنچه را که تو نقص میبینی

 موضوعاتی کهدر  اینکه، یعنی ، آشکار کردیم  پیش بینی شود ابتدادر نمیتوانست که  را ، آنچه مانبرای خوداز پیش  اشبکمک 
و اینکه در رابطه با   ش مقصر نیست ،ا مواهبتوزیع ناکامل   در هیچ طبیعت  مربوط میشودبه همه انسانها  بعیضبدون ت

  1که تحت هدایتی که طبیعت حتی به عادی ترین   ی جلوتر برودحدآن ترین فلسفه نمیتواند از عالی  اهداف اساسی طبیعت انسانی
      .  میگرددممکن  کرده  عطاادراکات 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

a       عالقه ای طبیعی ( میبایست الزاما   در مورد هر موجود عقالنی چنین باشد که هم عقیده دارم ،  همانطور که ، من) ذهن بشر
یم ، استدالل ارتقاء دهو  أیید کردهاگر ما این عالقه را ت. نیست   غالبو عمال    تقسیم ناشده  در اخالقیات دارد ، هرچند این عالقه

یم که ابتدا دقت نکناما اگر . ذاتا  آگاهتر خواهیم یافت  بسیار آموزش پذیر و  را در رابطه با متحد کردن عالقه حزری با عملی
 [   a نویس زیر پایان] .   آوردنخواهیم بوجود  هم صادق یاز آنها معتقدینهرگز انسانها را خوب بسازیم ، الاقل تا حدی خوب ، 

  

                                                           
1
 [gemeinsten  . ] 
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Transcendental  Doctrine  Of  Method 

 اسلوب متخطی تعالیم

 

CHAPTER    III. 
 

The  Architectonic  Of  Pure  Reason 
 

 .IIIفصل    
 

  بحتاستدالل     یمعمار
 
 

 

چیزی اولین   systematic  unity  وحدت منظم   یک  .را میفهمم   systemsها  من هنر ساختن نظام  architectonicبا معماری  
،  معماری  میسازدیک نظام صرف از دانش  ه ایتود، یعنی ، از  ارتقاء میدهد  scienceی را به حد علم  معمولاست که دانش 
   .ا   بخشی از تعالیم اسلوب الزامو لذا   دانش ما ،  در است نبود میهمان تعالیم عل

د ، بلکه میبایست نباش عواطف بیانفقط  دانش ما  متنوعشکلهای نبایست اجازه داده شود که   تجویزات تقنینی استدالل ، حسببر 
  من systemبا یک نظام .  میتوانند اهداف اساسی استدالل را پیش ببرند  است که به این صورتتنها   .د ندهبل شکیک نظام را 

توسط   -قالب یک کل  از  -این فکر همان مفهوم داده شده .  واحد میفهمم   ideaدانش را تحت یک فکر  شعبتوحدت شکلهای م
 بلکه همچنین جایگاهی را   خود را معین کند ، تشعبپیشاتجربی نه تنها دامنه محتوای متا جاییکه آن مفهوم بطور استدالل است 
در آن کلی است که   هدف و قالب دربرگیرنده  بنابراین  مفهوم علمی استدالل.  یکدیگر اشغال میکنند  بادر رابطه که بخشها 

با یکدیگر قرار  ارتباطهمگی در  اش   ideaو در فکر   هبودط مربوکه با آن همه بخشها   وحدت هدف.  باشد  نیازبا این  تناسب
 جلوگیریو   ،یا خیر است  مفقودکه آیا بخشی   معین کنیم از بخشهای دیگر یشکه از دانش خو  برای ما ممکن میکند  میگیرند ،

بطور سان با حدودی که بدین  نباشد وافقمکه  را هر نامعین بودنی اش اکمال در رابطه با، یا  بیموردیافزایش  هر ازیم کن
  . ( coacervatio )  یک توده  نه و  ، ( articulatio )  یافته سازمان  ی استآن کل  بنابراین وحدت.  پیشاتجربی معین شده اند 

لذا شبیه یک   . ( per  appositionem ) خارجیاضافات   با  اما نه  ، ( per  intussusceptionem ) درون رشد کندمیتواند از 
هر عضو را قویتر و مؤثرتر  اضافه کردن یک عضو تازه نیست ، بلکه ، بدون تغییر تناسب ،  شکه رشد  بدن حیوانی است ،

  . منظورشبرای کردن 

اعضایش ،  در  و یک نظم  1  مؤسس  تشعب  ، یعنی ،  یک  schema  طرحبه یک  دارد نیاز یشبرای تحقق خو  ideaفکر 
که در تطابق با یک فکر   ی ،طرح . د نمعین شو اشتوسط هدف  تعریف شدهکه هر دو آنها میبایست بطور پیشاتجربی از اصل 

که تعدادشان را )  مییابندمناسبت ی که بطور محتمل نیات بر حسببلکه تجریبا  ایجاد نشده غایی استدالل ،  نیت از حیث ، یعنی ،
که در آن استدالل اهداف را ) نشأت میگیرد از یک فکر ی که طرح  میدهد ؛  در حالیکه فنیوحدت ( نمیتوان پیش بینی کرد 

اما آنچه را .  پایه وحدت معماری خدمت میکند  بمثابه( تا تجریبا  داده شوند   ،  و منتظر نمیماند دهنمو طرحمبطور پیشاتجربی 
در تطابق با   باشد ، ءاجزا بهو تقسیم کل   ( monogramma )  خطوط اصلی شاملمیبایست  اش طرحمینامیم ، که  که ما علم

،  کنیمهمه کل های دیگر متمایز   میبایست آنرا با اطمینان و بر طبق اصول از از این طریقو   فکر ، یعنی ، بطور پیشاتجربی ،
م اهداف قساستفاده محتمل از دانش ما بالفعل برای همه  یا  اش تشعبم مؤسسینتشابه  با توجه بهبطریق فنی شکل نمیگیرد ، 

واحد ،  و یاعل داخلییک هدف  قرابت اجزایش و اشتقاق آنها از با در نظر گرفتن  ،انه معماربصورت بلکه   خارجی اختیاری ،
    . ممکن میگردد  برای اولین بار  آناز طریق   کل که

علم آن  از  طرح  تهیهاما   .بر رویش آنرا بنا کند  داشته باشد که  ideaهیچکس اقدام به تأسیس یک علم نمیکند مگر اینکه فکری 
در چون این فکر مخفی است  . ت دارد کفای شبندرت برای فکرخیلی داد ، ، در آغاز ، از آن علم  او ، باالتر حتی تعریفی که

نتیجتا  ، . ند او بسختی حتی در مشاهده میکروسکپی  قابل تشخیص  هدر آن تطور نیافت هنوز اجزاء ی کهجرثومه ا، مانند استدالل 
بر طبق شرحی از آنها که بانی شان میدهد  ساخته میشوند ، نمیبایست آنها را   از آنجاییکه علوم از مرصد نوعی عالقه جامع

 در مییابیم   ،ایم  سوار کرده  برهم که   از وحدت طبیعی اجزائی که ، ی ربلکه در تطابق با آن فک  و معین کنیم ،  توضیح داده
،  کورمال بدنبال فکری میگردند  اومتأخر  اخالف، و اغلب حتی  اش مؤسسکه  میبینیمچون آنگاه .  دارند خود استدالل  پایه در

مفصل محتوای صحیح ،  بتوانند ند کهقرار نداشتآنها در مقامی  تا  و اینکه نتیج کنند ،  واضحکه هرگز موفق نشدند برای خود 
   .را معین کنند   و حدود آن علم  ،( وحدت منظم )  بندی

                                                           
1
 [wesentliche  . ] 
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که در اذهان   idea  فکری پیشنهاد هبهدف  بی یمصالح بشکل آوریتأسف آور است که تنها پس از صرف وقت زیاد برای جمع 
یم ، برای نخستین بار سوار کردهم بر  فنی ، در زمانی طوالنی مصالح را بنحوی صرفا   بواقعاینکه ، است ، و پس از  نهانما 

نظام ها .  در تطابق با اهداف استدالل بسازیم معمارانه   ده ، و  یک کل را دیتر روشنکه آن فکر را در نوری یم مییابامکان 
صرف  التقاءاز   generatio  aequivoca  ی مبهمالدتواز طریق  1شکل میگیرند ،  یابتدائ موجودات زندهبنظر میرسد که مانند 

 یشهای خوطرح هر یک از آنها بالاستثناءاکمال ، هرچند که ی تدریج احرازبا مفاهیم برهم سوار شده ، در آغاز ناکامل ، و تنها 
نه تنها هر نظامی  در تطابق با یک   از اینرو ،  .داشتند  استدالل  2 محض  یتطور یابخود   اولیه ، در جرثومه همچونرا ، 
اعضای یک  مانندب  د ،نا از دانش بشری متحد یدر نظام  اندام وار بالاستثناء  آنها است ، بلکه همگی مفصل بندیدارای فکر 

که  ی، که ، در حال حاضر ،  با توجه به مقدار عظیم مصالح یدانش بشر همه براییک معماری  پذیرایکل ، و بدین ترتیب 
ما .  سخت نخواهد بود  حقیقتا  بدست آید ، نه تنها ممکن است ، بلکه  کهنهاز خرابه های نظام های یا میتواند و ده ، شجمع آوری 
از   ترسیم خطوط اصلی  معماری همه دانش نشأت گرفته ، یعنی ، صرفا   دمانتکمیل وظیفه خو هخواهیم کرد ب بسندهدر اینجا 

ه پیدا تنو دو   ریشه مشترک قوه دانش ما انشعاب یافته  که در آن  اینکار از نقطه ای آغاز خواهیم کرد برایاستدالل بحت ؛  و 
و تجریبی  عقالنی، و بنابراین بین  فهمیدهمن کل قوه عالی دانش را در اینجا با استدالل .  میکند ، که یکی از آنها استدالل است 

  . تفاوت قائل میشوم 

دانش .  ، از دید غیرعینی ، یا تاریخی هستند یا عقالنی  هادانشآنگاه کنار بگذارم ، ، از دید عینی ، را اگر همه محتوای دانش 
  . cognito  ex  principiisاز اصول   مأخوذ است ، دانش عقالنی  دانش  cognito  ex  datis  از داده شدهمأخوذ  دانشتاریخی 
آن است ، فقط تاریخی  دارایی که کس، در رابطه با  اما همچنانداده شود ،   بصورت اصلیشکلی از دانش میتواند  با اینکه
،  از طریق ( ی که به او داده شده بشکلو ) داند که از بیرون به او داده شده است بن آاندازه ای از به ، اگر که او تنها  دخواهد ش

( عبارت  اخصبمعنای ) بنابراین ، هر کسی که .  از طریق تعلیم (  مومیدانش ع همچون)  یانقل قول ،  و یاتجربه بالواسطه 
، گرچه شاید همه اصول ، توضیحات ، و براهین آنرا ، همراه با  ه باشدرا یاد گرفت ، Wolffولف   نظامی از فلسفه ، مانند نظام 

از یک دانش تاریخی کامل از  تربیشاما انگشتانش ،  سر،  بقول معروف، و ، داشته باشد تعالیم ، در سرش  هبدنکل   م قالبیانقسا
اگر یک تعریف را زیر سؤال ببریم ، .  میکند تنها آنچه را که به او داده شده است  قضاوتاو میداند و . ندارد  چیزیفلسفه ولفی 

بعبارت . مولد نیست  شادر ذات ، و قوه تقلید  او ذهن خود را بر ذهن دیگری شکل داده است. نمیداند از کجا یکی دیگر پیدا کند 
استدالل ، اما  بسببته است ، و گرچه ، از دید عینی ، براستی دانش است نشأت نگرفدیگر ، دانش او در درونش از استدالل 

 است یو حفظ کرد ؛  یعنی ، او خوب یاد گرفت ، و صرفا  قالب فهمیداو . بازهم ، در خصلت غیرعینی خود ، صرفا  تاریخی 
خود را منحصرا   بدوییعنی ، که میتوانند منشاء ) عقالنی هستند شکلهای دانش عقالنی که بطور عینی . گچی از یک انسان زنده 

تیکه از منابع جامع استدالل ر صوردنامیده شوند ، تنها  اینطورمیتوانند بطور غیرعینی هم ( در استدالل انسانی داشته باشند 
     .آموخته ها  دباالتر ، حتی رو نشأت میگیرد ، از آنها منابعی که نقادی هم ن هما  -ند ، یعنی ، از اصول باشمشتق شده 

قبال  . ، دومی ریاضی فلسفی  نام دارداولی  . از استدالل یا از مفاهیم مشتق میشوند یا از ساختن مفاهیم  نشأت گرفتههمه دانشهای 
همانطور که همین ] دانش  .  ه ام پرداخت[ از تعالیم متخطی اسلوب ] تفاوت بنیادی بین این دو شکل از دانش در فصل اول به 

تاریخی باشد ، مانند وضعیت بیشتر مبتدیان ، و   ، و در عین حال بطور غیرعینی یفلسف  میتواند بطور عینی[ االن اشاره کردیم 
اما شایان ذکر است . آنهاییکه هرگز ورای مکتب خود نگاهی نیانداخته اند ، و آنهاییکه در تمام عمر خود مبتدی باقی میمانند همه 
ته از استدالل نشأت گرفد ، میتواند ایضا  دانشی میشودانش ریاضی ، در خصلت غیرعینی خود ، و دقیقا  همانطور که آموخته که 

این .  وجود ندارد   تفکیکی که در مورد دانش فلسفی بعمل آوردیم گونهدر رابطه با دانش ریاضی آن د ، و اینکه لذابحساب بیای
مگر در اصول  نیست  جاهیچ د ، در بگیربخاطر این واقعیت است که منابع دانش ، که تنها از آنها معلم میتواند دانش خویش را 

، و قابل زیر سؤال بردن نیست ؛  و این ،  ودکسب ش یمنبع دیگرهیچ ز نمیتواند توسط مبتدی ا لذااستدالل ، و  اصیلو  اساسی
پیشاتجربی ، یعنی ، در بدیهه ای  ایضا  بنوبه خود ، مدیون این واقعیت است که توظیف استدالل در اینجا بالفعل است فقط ، هرچند 

بنابراین ریاضیات بتنهایی در میان همه  . و خطا   توهم گونه بدور از هر  3که بحت است ، و دقیقا  به آن خاطر لغزش ناپذیر ، 
ند ، میتواند آموخته شود ؛  فلسفه هرگز نمیتواند آموخته شود ، مگر تنها بطور نشأت میگیرکه از استدالل ( پیشاتجربی ) علوم 

  .را بیاموزیم   philosophiseتفلسف   میتوانیم  آنچه که به استدالل مربوط میشود ، حداکثر رابطه باتاریخی ؛  در 

همه مساعی در تفلسف را بفهمیم ، و اگر  برای تخمیننسخه اصلی  ،  باشدقرار از آن اگر . فلسفه نظام همه دانشهای فلسفی است 
تغییر است ،  دستخوشاغلب بسیار متنوع  و  اش که ساختارغیرعینی ،  فلسفه ره تقدیربرای   4این نسخه اصلی قرار باشد 
که در هیچ جا   از یک علم ممکن  صرف  است  idea  بدین ترتیب ،  فکری.  ود ش گرفتهمیبایست بطور عینی خدمت کند 

 در زیر  پنهان شده،  حقیقی آن تنها راهبرای تقریب ، تا اینکه یم میکوشطرق مختلف ،  در،  بسمتشبالفعل وجود ندارد ، بلکه 
که به آنجا تا   د ،شباهت پیدا کنبا نسخه اصلی   ، اینطور عقیم  سابقا  ، و تصویر ،  دهکشف ش باالخرهشعور حسی ،  محصوالت

و چگونه میباید اینرا   ، باشد شکسی که مالککجاست آن هنگام نمیتوانیم فلسفه بیاموزیم ؛  چون  تا آن. عطا میشود [ فانی ]  انسان
 باب درندازیم  ابیبکار  ، اش، در تطابق با اصول جامع را ستدالل تفلسف ، یعنی ، قریحه ا یم بهقادر؟  ما تنها  دادتشخیص 

خود  همان در را این اصول دتفحص ، تصدیق ، یا ر حق  برای استداللی تالشهای بواقع موجود در فلسفه ، اما همواره ، بعض
     . بداریم  محفوظسرچشمه هایشان ، 

                                                           
1
 [wie  Gewürme  . ] 

2
 [bloss  . ] 

3
 [fehlerfreien  . ] 

4
 [Reading  ,   with  Rosenkranz ,    welches     for    welche  .  ] 
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بعنوان یک علم  شدر خصلت منحصرا   که  از دانش مفهومی از یک نظام  -صرفا  مدرسی  بود میمفهومروز مفهوم فلسفه تا ا
.   را چیزی نه بیشتر از هذب منطقی دانش تا  ه ، و نتیجنظر داشت مدرا برای علم  قتضیوحدت منظم م فقط، و لذا  ندده ابو بدنبالش

  عبارت  پایه حقیقی  که همواره ،   conceptus  cosmicus  جهان شمولدیگر هم برای فلسفه وجود دارد ، مفهومی  یاما مفهوم
نیابت   ideal در فیلسوف کمالی اشو نسخه اصلی   هتشخص یافتانگار   بخصوص هنگامیکه  ل داده است ،شکرا " فلسفه " 

،  و   ( teleologia  rationis  humanae )با اهداف اساسی استدالل انسانی   است ، علم رابطه کل دانش دیداین  ازفلسفه ، . میشد 
 بسیار  عبارت یدر این معنا . برای استدالل انسانی  بلکه خود شارع است  استدالل نیست ، هدر عرص صنعتکار یک فیلسوف

  . وجود دارد   ideaالگویی که تنها در فکر   با  عدیل است   کهکند  ادعاالفزنانه خواهد بود که کسی خود را فیلسوف نامیده ، و 

در عرصه دانش عقالنی موفق بوده ، و دوتای آخر   دوتای اول  فیلسوف طبیعی ، و اهل منطق ، هر قدر هم ریاضیدان ،
 وجود دارد  idealدر کمال [ متصور ] معلمی ،  . در عرصه استدالل  هستند یرانصنعتکادر دانش فلسفی ، هنوز فقط  بخصوص

آنها را بعنوان ابزار به خدمت میگیرد ، برای پیشبرد اهداف اساسی استدالل را مشخص کرده ، و  شانوظایفبرای آنها ، که 
در   قرار است  ششریعت  idea که  فکردر حالی،   یافت نمیشوددر هیچ جا  او ؛  اما چون نامیدتنها او را باید فیلسوف .  انسانی 

وحدت  در بابفلسفه  کهرا آنچه   ، کرده تمسکدومی  هبکه به هر موجود انسانی عطا شده ، ما تماما    همان استداللی یافت شود
  .  اشاهداف اساسی  موضعاز   a،  جهان شمول ، در تطابق با این مفهوم  دقیقتر تعیین میکنیم  منظم تجویز میکند

استدالل برای وحدت منظم کامل ، تنها یکی از آنها میتواند چنین  تقاضایاز دید  باالترین اهداف نیستند ؛  همچوناهداف اساسی 
اولی چیزی  . به اولی  ندمتصل ایطوس مثابهب ضرورتا  غایی هستند  و یا اهداف تابع که  هدفاهداف اساسی لذا یا . توصیف شود 

بر همه   بدلیل این برتری که فلسفه اخالقی. انسان نیست ، و فلسفه ای که به آن میپردازد  فلسفه اخالقی نام دارد  رسالتجز کل 
همواره ، بطور اخص ، معلم اخالق   " فیلسوف " عبارت  بکاربردن هنگاممنظورشان دیگر استدالل دارد ، قدیمیها  اغلمش

moralist  کف  صاحب بنظر میرسد  که یم خوانکسی را فیلسوف ب  به اینکه  میرسیده ا قیاسبا نوعی  هم  بود ؛  و حتی امروزه
  . محدود باشد  شا تحت هدایت استدالل است ،  هرچقدر هم دانشنفس 

بلکه ایضا  قانون  ،  دو مشعر دارد ،  طبیعت و آزادی ، و لذا نه تنها حاوی قانون طبیعت( فلسفه ) استدالل انسانی  قانونگذاری
فیلسوف طبیعت میپردازد   .در یک نظام فلسفی واحد  نهایتا  در دو نظام مجزا ارائه میکند ، اما ابتدا  دراخالقی است ، که آنها را 

  . ought  to، فیلسوف اخالقی به آنچه که   میباید باشد    that  isچنین است     هر چهبه 

اولی نامیده . ده توسط استدالل از اصول تجریبی بدست آمیا دانش   ته از استدالل بحت ،نشأت گرفاست یا دانش   هر فلسفه ای
 .دومی  فلسفه تجریبی  بحت ،  فلسفه  میشود

که قوه استدالل را در رابطه با همه دانش   است ،(  preparationآماده سازی  )   propaedeutic  تمهیدیفلسفه استدالل بحت یا 
استدالل بحت است ، یعنی ، ، نظام  ثانیا   یا  criticism  ،1نقادی    و نامیده میشود  میدهدمورد بررسی قرار  اشبحت پیشاتجربی 

  دانش فلسفی برخاسته از استدالل بحت را به نمایش میگذارد ،( و هم  وهمی   هم حقیقی)  هیئتکل  ، علمی که در اتصال منظم
به کل فلسفه بحت هم داده شود ،   ، امامیتواند ،  " الطبیعه  وراءما"   عنوان.   metaphysicsالطبیعه   وراءماو نامیده میشود  
آنچه که  تبیینهمه آنچه که هرگز بتواند بطور پیشاتجربی دانسته شود و نیز   تفحص  و بدین ترتیب دربرگیرنده به شمول نقادی ،
و کل توظیف ریاضی   در تمایز با همه آنچه که تجریبی است  ، لذا  -د میسازرا  دانشاین نوع  فلسفیبحت نظامی از اشکال 

 .استدالل 

         الطبیعه طبیعت است و یا وراءماو لذا یا   استدالل بحت ، و عملی حزری اتتوظیفبه   الطبیعه  تقسیم میشود وراءما
 بجز بنابراین)  شدهکه  از مفاهیم صرف مشتق   اولی حاوی همه اصولی از استدالل بحت است.  الطبیعه اخالق ها  وراءما

و  اعمال ما را معین کلیهپیشاتجربی شکل اصولی که ب  دومی ،  د ؛نچیز بکار گرفته میشو همه،  و در دانش نظری ( ریاضیات 
بطور کامال  پیشاتجربی از اصول مشتق  که میتواند   اعمال ما است در موردقوانین  مجموعه تنها  اما اخالقیات   2. الزم میکنند 

یا   از علم االنسان  پایه ایزیر بدون هیچ   است ،  بحت فلسفه اخالقی  در حقیقت الطبیعه اخالق ها  ءوراما،  در نتیجه. شود 
الطبیعه  وراءما به  اختصاص دارد معموال    ، اش  3،  در معنای دقیق " الطبیعه  وراءما" عبارت .  دیگر  تجریبی شروط

       .استدالل حزری 

 

a     جهان شمولمفهوم " با   "[ Weltbegriff  ]   مفهومی است که مربوط میشود به چیزیکه در آن هرکسی الزاما   در اینجا منظور
 طرحاهداف اختیاری  نوعی که  که برایبحساب بیاید ی تدریباتصرفا  یکی از  قرار باشداگر علمی   در نتیجهعالقه ای دارد ؛  و 

  [   a نویس زیر پایان] .  م یمدرسی معین کنمیبایست آنرا در تطابق با مفاهیم  شده اند ،

  

                                                           
1
 [Kritik  . ] 

2
 [das  Tun  und  Lassen  . ] 

3
 [Reading  ,   with  the  4th  edition ,    in  eigenen  Verstande     for    im  engeren  Verstande  .  ] 
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ل میدهد ، یشکتدانش انسانی و فلسفی مشتقه از استدالل بحت را  از حقیقتا  بخشی از این شاخه خاصبحت  اما  چون فلسفه اخالق 
، در حال حاضر کاری با آن نداشته ، و لذا میتوانیم آنرا کنار  لیکن.  حفظ خواهیم کرد  برایشرا " الطبیعه  وراءما" عنوان 
 .بگذاریم 

  یم که آنهاکنن تضمیمجزا کرده ، و  تفاوتند مبا یکدیگر  و منشاء   که اشکال مختلف دانش را که در نوع  اهمیت دارد منتهای
آنچه که شیمیدان در تجزیه مواد .  نگردند  مشتبهادغام میشوند ، با هم ،  استخدام ما از آنهابخاطر این واقعیت که معموال  ، در 

بخشی را که  قاطعیت آن، که شاید بتواند با  فیلسوف است  ، هنوز بیشتر بر عهده یشخاص خو تدریبد ، و ریاضیدان در میکن
از استدالل انسانی ،   . معین کند  است  اش و تأثیر ارزش مخصوصنوع خاص دانش در توظیف متنوع ادراک و  به هرمتعلق 
 ضمنا  باشد ؛  اما  بی نیازالطبیعه   وراءمایک  ازشروع کرد به تفکر ، یا بهتر بگوییم به تأمل ، هرگز قادر نبود که  زمانیکه

چنین علمی  بهمان قدمت   idea فکر . بدست آورد   آنرا در شکلی بقدر کافی آزاد از همه عناصر بیگانه کههرگز قادر نبود 
؟  اما میبایست  عاّمیو چه   حزر نمیکند ، چه بشکل مدرسی است که  موجود عقالنیکدام انسانی است ؛  و  حزری استدالل
تنها دست یافتنی است ما  است ، و آنچه که   1 تواندر   آنچه که بطور کامال  پیشاتجربی -کرد که ، دو عنصر دانش ما  اعتراف

 ترسیمدر  بنابراینآنها ، و هرگز بروشنی از هم تفکیک نشده اند ، نه حتی توسط متفکرین محترف   -از تجربه بطور پساتجربی 
  علمی که اینطور طوالنی و عمیقآن حقیقی    ideaفکر خاطر در پیداییه  آن بنوعی خاص از دانش ناموفق بوده اند ، و  دحدو

،  اعالم گردید دانش انسانی اولیه علم اصول بعنوانالطبیعه  وراءماهنگامیکه .  کرده است  مشغول به خوداستدالل انسانی را 
، که برای تفکیک چنین دانشی از  اعتبار عام از نظربلکه تنها نوعی تقدم    هدف مشخص کردن نوعی خاص از دانش نبود ،

لذا در رتبه باالتر نسبت به ، و  هستندن اصول تجریبی میتوانیم بعضی ها را که عام تر بیچون در .   فایت نداشتتجریبی ک
زنجیره ای که در آن آنچه که کامال    -کجا میباید در چنین زنجیره ای از اعضاء تابعه در اما  ؛  تشخیص بدهیمدیگران ، 

را از  مقدم خطی بکشیم  که باالترین یا عضو  - تمیز نمیدهیماز آنچه که تنها بطور پساتجربی دانسته میشود را پیشاتجربی است 
به قرون  شان، اگر در احتساب زمان میتوانستیم  ادوار دنیا را تنها با تقسیم  یممیگفت ستمیبایپایینتر جدا میکند ؟  چه  تابعه اعضاء

؟    هستند قرون اولیهجزو  پنجم ، دهم ، وغیره قرن آیا  : یم میپرسید ستیم ؟   میبایجدا کن میآینداولیه و آنهایی که بدنبال 
 مفهوم  آیاسپس ، .  الطبیعه ؟  پاسخ میدهی ،  آری  وراءماآیا مفهوم چیز حجم دار متعلق است به : شکل میپرسم  مانبنابراین به
متعلق میشود همه چیز  اگر اینطور پیش برود؟  حال گیج میشوی ؛  چون  هم جسم سیال آیا مفهومو .  ؟  آری  همینطورجسم هم 

نمیتواند حدود یک علم را معین کند ؛   ( تحت عام   2خاص ) تابعیت  درجه بنابراین ، آشکار است که صرف.  الطبیعه  وراءمابه 
در وجه دیگری الطبیعه   وراءمابنیادی   ideaاما فکر .   داشتخواهد  فایتک  و منشاء  نوع ،  ، تنها تفاوت کاملفعلی در مورد 

،  خویشاوند هستندمطمئنا  آنها با هم .  یک دانش پیشاتجربی ، نوعی تشابه با ریاضیات  منزله، ب اشعرضه د ، بخاطر بو بهممهم 
هر دو منشائی پیشاتجربی دارند ؛  اما وقتیکه به تفاوت بین دانش فلسفی و ریاضی توجه کنیم ، یعنی ، اینکه یکی از مفاهیم  زیرا
 در اطعقمیباید یک تفاوت   میرسیم ،  تنها از طریق ساخت مفاهیم به احکام پیشاتجربیما  یکه در دیگر، درحالی میشود مشتق
 لذا. همواره بنحوی احساس میشد اما هرگز نتوانست توسط هیچ معیار روشنی تعریف شود  در واقعکه   یم ،تصدیق کنرا  نوع

  د هیچ هدف معینی  یانپس نمیتوانست  علم خود ناموفق بودند ،  ideaچنین تصور شد که چون فیلسوفان در کار تطور حتی فکر 
نسبت به مسیر آنطور که آنها ،   متصور خودسرانه  مرادر این  ن داشته باشند ، و ، نتیجتا  ، آ برپاییدر   راهنمای مطمئنی

با یکدیگر در   خود انجام داده است علیحدهدر مسیر   که هریک ادعا میکرد  ، همواره  در رابطه با کشفیاتی ناآگاه بودند یشخو
    .حتی بین خودشان  نهایتا  ، و  بیگانگان، ابتدا بین  شان تحقیر علم حاصل د ،  با نقرار داشت تقابل

 مخصوص یدر خود وحدت  دانش نشأت بگیرد ، از خاص ای قوهاز  میتواند که تنها خاطره این ب  کل دانش بحت پیشاتجربی ،
 اشبخش حزری .   دمیدان یشوظیفه خو را  در این وحدت منظم آن فلسفه ای است که بیان آن دانش ،  الطبیعه وراءمادارد ؛  و 

بکمک مفاهیم و هر چیزی را   یم ،نامالطبیعه طبیعت می وراءما، یعنی ، آنچه که  هاقتضاء داشت این نامبرای  مخصوصا  ، که 
، بصورت زیر تقسیم (   ought  to  beنه چیزیکه  میباید باشد   ) مورد توجه قرار میدهد    it  isجاییکه  هست   تاپیشاتجربی 
   . شده است 

استدالل   physiology متشکل است از  فلسفه متخطی  و علم وظائف االعضاء تر عبارت ، محدود الطبیعه ، در معنای  وراءما
 صحبت میکنندمشعرات بطور عام  در موردتنها به ادراک و استدالل ، در نظامی از مفاهیم و اصول که میپردازد اولی  . بحت 
به طبیعت ، یعنی ،   دومی میپردازد  ؛ ( Ontologia  ذات شناسی ) داده شوند توانندمیهیچ اشاره ای به مشعراتی که بدون اما 

          علم لذاو ( دیگر از بدیهه  ی، یا ، اگر بخواهیم ، به نوعچه به حس ها داده شوند ) مشعرات داده شده حاصل جمع 
    است  یا  فیزیکی یا   در این مطالعه عقالنی طبیعت توظیف استدالل   .بطور عقالنی  تنها گرچه -وظائف االعضاء  است 

دانش از  نوع  اولی با آن.    transcendentاست  یا  خاطی    immanent  داخلیعبارت مکفی تر ، یا  ه فوق فیزیکی ، یا ، ب
 تجربه  کلاز   که  مشعرات تجربه ی ازاتصالآن ،  دومی با ( بالفعل ) که میتواند در تجربه بکار رود  سر و کار دارد   طبیعت

را ، هر دو  خارجی ییا اتصال  را دارد داخلی ییا اتصال یشاین علم وظائف االعضای خاطی  بعنوان مشعر خو  .تخطی میکند 
کل ،  یک بمثابه   علم وظائف االعضای  طبیعت  میشود داخلیپرداختن به یک اتصال  بدلیل . اما ، تخطی کننده از تجربه ممکن 

 بمثابه یک کل   رابطه طبیعت  علم وظائف االعضای  ، میشود خارجییعنی ، دانش متخطی از دنیا ؛  در پرداختن به یک اتصال 
  .با  موجودی مافوق طبیعت ، یعنی ،  دانش متخطی از خدا 

                                                           
1
 [Gewalt  . ] 

2
 [Reading  ,   with  Erdmann ,    des  Besondern     for    das  Besondere  .  ] 
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همانطور که به ما  لذاطبیعت به صورت حاصل جمع همه مشعرات حس ها مینگرد ، و به ،  اما،  داخلیعلم وظائف االعضای  
دو نوع   فقط.  هرگز میتواند به ما داده شود  است که که تنها تحت آنها ا  در تطابق با شروط پیشاتجربی ، صرفداده میشود ،  اما 

          ،  طبیعت مادی شانحاصل جمع  همینطورو  حس های خارجی ،  اتمشعر  -1   .عرات وجود دارند از این مش
corporeal  nature .    2 -  مفاهیم بنیادی ما از آن ،  طبیعت متفکر ،  و در تطابق با مشعر حس داخلی ، ضمیر         

thinking  nature .  فیزیک  الطبیعه  طبیعت مادی نامیده میشود وراءما  physics  میبایست حاوی تنها اصول  از آنجاییکهو   ؛
،  و  psychologyعلم النفس    الطبیعه  طبیعت متفکر نامیده میشود  وراءما  . یک دانش پیشاتجربی از آن باشد ، فیزیک عقالنی 

 . د فهمیده شو  اشدانش عقالنی بعنوان تنها  ست میبای  پایهبر همان 

علم وظائف  (   2) ؛     ontologyذات شناسی   (   1)   :  از چهار بخش است الطبیعه  بنابراین متشکل  وراءماکل نظام 
الهیات عقالنی   (   4) ؛    rational  cosmology   علم التکوین عقالنی (   3) ؛     rational  physiologyاالعضای عقالنی  
rational  theology  میگردددو قسمت  شاملتعالیم طبیعت که توسط استدالل بحت تطور یافته ، آن  بخش دوم ، یعنی ،   ؛   ،
 .   psychologia  rationalisو  علم النفس عقالنی  physica  rationalis     aفیزیک عقالنی  

این تقسیم را تجویز میکند ، که لذا معمارانه است ،  در تطابق با اهداف   خود  یک فلسفه استدالل بحت  1 مؤسس    ideaفکر
نتیجتا  .   که انگار تصادفی بوده بدانگونه بنیان یافتهو   ، ا  مشهوداتفاق  تشابهات  فنی ، در تطابق با صرفا  اساسی استدالل ، و نه 

مردد بنظر  به احتمال زیاداما ، چند نکته وجود دارند که .  و دارای  حاکمیت قانونی است   بوده  هم غییرتن تقسیم غیرقابل ای
 . ضعیف کنند   شمشروعیت ادعاهای در رابطه با   ما را  اقناع و میتوانند   ، آمده

از مشعرات باشم  در حالیکه آنها به (  الطبیعه ای  وراءماو لذا ) دانش پیشاتجربی   داشتن  توقعماول از همه ،  چطور میتوانم 
  به یک علم دستیابیچیزها و تن طبیعت چگونه دانسو  بشکل پساتجربی ؟    حس های ما داده میشوند ، یعنی ، داده میشوند

ما از تجربه چیزی بیشتر :  ؟   پاسخ این است ممکن میگردد  بطور پیشاتجربی  در تطابق با اصول  وظائف االعضای عقالنی
مشعر حس خارجی را از طریق  مفهوم .  تا به ما مشعری از حس خارجی یا داخلی بدهد  نمیگیریم   باشداز آنچه که الزم 

 بمنار د) متفکر  یموجود از طریق مفهوم   میگیریم ،  مشعر حس داخلی را( بدون حیات   حجم ، غیرقابل نفوذ )   صرف ماده
الطبیعه ای این مشعرات ، میبایست همه اصول  وراءمادر مورد بقیه ، در کل  پردازش " ( .  من تفکر میکنم " داخلی ،  تجریبی
در  خودمان داوریانجام رها کنیم ،  بقصد  دارند ،  یص دیگرخابا هر تجربه   را به این مفاهیم  که ادعای افزودن را تجریبی
 . مشعرات  آن مورد

 و در عصر ما ه ، بود  الطبیعه وراءماخود در  گاهجایمدعی که همواره    بنگریم ،  جریبیتعلم النفس  به چگونه میباید ثانیا  ، 
اسالیب پیشاتجربی  رها   موفقیت توسطبه   امیدکه  ه ، رفتالطبیعه انتظار  وراءماچیزهای عظیمی برای پیشرفت  آنچناناز آن 

، یعنی ، در کنار فلسفه  استتعلق مطبیعت  مخصوص( تجریبی ) به جایی که تعالیم  داردتعلق پاسخ میدهم که .  شده است 
فلسفه کاربردی ، گرچه که  همتصل است ب تا این حد؛  بنابراین  دنقرار دار فلسفه بحتدر  اشکه اصول پیشاتجربی  کاربردی ، 

از قبل با همان فکر  در واقع شده است ؛  اخراجالطبیعه  وراءما قلمرولذا بکلی از   علم النفس تجریبی.  ه شود مشتببا آن  ستنبای
idea  صورتهرچند تنها ب) مدرسی میبایست نوعی جایگاه  عرف بر حسب با اینحال  . ه بودبکلی کنار گذاشته شد  علم  دوم 
 زیرا هنوز آنقدر غنی نیست که  انگیزه های اقتصادی ، با، و  را برایش مجاز بشماریم الطبیعه وراءمادر ( ه معترضه واقعیک 
مجبور و   شده کنار گذاشتهکه بکلی  داردبیشتر از این اهمیت  حالاین باو  ،  دتشکیل بدهبتواند موضوعی را برای مطالعه  خود

گرچه  . تجانس دارد الطبیعه   وراءماخیلی کمتر از با آن ثابت شود که  همکه شاید محله ای جای دیگر ، در در  سکانشود به ا
در موقعیتی پذیرفته شده ، و اجازه میدهیم که بیشتر بماند ، تا اینکه  دهاما از خیلی وقت پیش بعنوان عضوی از خانواست ا غریبه

    .کند  ایجاد،  آویز زینتی تعالیم تجریبی طبیعتآن   کامل ، در یک  علم االنسان  یشرا از آن خو استقرارید بتوانقرار بگیرد که 

ی تقاضای  که بتواند آنچه بیشتر از  الطبیعه وراءمادر ابتدا از   .الطبیعه   وراءما   ideaفکر چنین است لذا ، بطور عام ، 
 واهیاما نشان داده شد که این امیدها .  د کرسرگرم  دلپذیر  گوییهایغیب ، و آن مدتی خود را با  انتظار میرفت دباشمسئوالنه 

 کرده   قانع  بقدر کافیخواننده را   میبایست  نقادی ما ، در مجموع ،  بحث  .است ه افتادعمومی  بی اعتباریهستند ،  اکنون به 

   

a     چیزی که معموال   فیزیک عمومیبعنوان نبایست منظور من  physica  generalis   نامیده میشود گرفته شود ؛  دومی در
بسیار از اینکه دانش ما را   .الطبیعه طبیعت  کامال  از ریاضیات جدا است  وراءما.  بیشتر ریاضی است تا فلسفه  یشطبیعت خو

که یک نقادی از دانش بحت از ادراک  را   اهمیت دارد بسیارریاضی بیافزاید بدور است ،  اما هنوز  ثمربشکل مدر ریاضیات 
 با وجودند ، که خو دارمفاهیم متعارفی  باکه   ، آن ، حتی ریاضیدانان فقدان بخاطر.  میدهد طبیعت  مورد در یشخو کاربرددر 

  با  را طبیعت بابدر  یش دست و پای  تعالیم خو  ند ،  بطور ناخود آگاههست الطبیعه ای وراءماواقع ب هنوز متعارفی بودن
، بدون ، هرچند ، وارد کردن کمترین صدمه ای به بسته اند   ناپدید میشوند  دخیلنقادی از اصول  بمحضفرضیه هایی که 
 [   a نویس زیر پایان]   .است  بی بدیلکامال   توظیفی که در این عرصه   -توظیف ریاضیات 

  

                                                           
1
 [ursprüngliche  . ] 
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،  و اینکه استدالل  باشد شی برایباروین ومیبایست همواره همچاما د ، شودین  شالوده الطبیعه نمیتواند  وراءما هرچندباشد  که 
یک ، که آنرا مهار کرده ،  و توسط   را کنار بگذاردتجادلی است ، هرگز نمیتواند چنین علمی  شطبیعت همانبنا بر انسانی ، که 

در عرصه   بیگمان المحاله  یک استدالل حزری متمرد اّل واد که پیش میگیری ات، از انهدام و علمی  خودشناسی کامال  قانع کننده
در باره یک علم    آنهاییکه نحوه برخورد هر اندازه هم بنابراین میتوانیم مطمئن باشیم که  . اخالق ها و نیز دین مرتکب میشود 

        به هموارهبازهم  ، باشد انتقادی  موهنو  سرد  تأثیرات تصادفیش قضاوت میکنند از رویبلکه   نه از روی طبیعتش
سر و کار داریم    چون اینجا با اهداف اساسی  . مانند برگشتن به یک عزیز پس از مشاجره ای با او  الطبیعه برمیگردیم وراءما
یا با  ، شاندرون در حقیقیبرای بصیرت  تالش،  یا با  دمشغول کنآنها  اخود را ب بالانقطاعالطبیعه میبایست  وراءمااهدافی که  -
  .آنهاییکه ادعا دارند از قبل به آن رسیده اند دالیل  در

مقدمه  همچونکه  ستای ما دو خو ماجراجواستدالل  از طبیعت و هم اخالق ها ،  و بخصوص آن نقادیهم  ، الطبیعه وراءمافقط 
تنها .  که میتوان فلسفه نامید ، در معنای دقیق عبارت ، تشکیل میدهد آنچه را حقا  الطبیعه خدمت میکند ،  وراءمابرای  ییا تمهید
زیر در آن گام نهاده شد ، هرگز نمیتواند  وقتیکه علم میجوید ، که ،  جادهاست ؛  و آنرا در   wisdomعقل   متوجه اش شیفتگی

طبیعی ، حتی دانش تجریبی ما ، ارزش ریاضیات ، علم  . دهد نمیی را سرگردان، و اجازه هیچ   پنهان شود شاخ و برگ ها
  الزم  اهدافی که برای بشریت جهت دارند ، بیشتر ، برای اهداف محتمل ، اما همچنین ، در حاصل نهایی ،  طباالیی بعنوان وسای

دانشی از طریق استدالل از مفاهیم بحت  توسطکه   این خدمت دوم را ، اما ، آنها موقعی میتوانند ارائه کنند.  ند او اساسی 
 . الطبیعه  وراءماچیزی نیست جز  آنرا بنامیم ،   بخواهیم هم  هر طورکه  مساعدت شوند ، 

جدا از تأثیرش ، بعنوان یک علم ، در  کامال  .   نیز هست و شامل  استدالل انسانی  1تطور کامل    الطبیعه وراءمابهمان دلیل  
ن عناصر و باالترین آ در مورد  چون در پرداختن به استدالل.   بی بدیل  استبا بعضی اهداف خاص ،  تدریبی  رابطه
اینکه ، بعنوان حزر .  دهند ، و استعمال همه را بپایه  دقیقا  امکان بعضی علوم را  تشکیل  میبایست که   بحث میکندهایی حکمت

و   احترام برایشاین بر عکس .  نمیکاهد  شاز ارزش  خطاها  تا  گسترش دانش ،به جلوگیری از   صرف ، بیشتر خدمت میکند
با  و براستی سعادت جامعه علمی را ،  ، از طریق آن تحظیری که نظم عمومی و تناسق را تضمین میکند ،  میآورد حاکمیت
 . بشر نوع سعادت همه  د ، کنن  گمرا    میکوشند  هدف اعلی شنام زیرآنهاییکه شجاعانه و مثمر   از اینکه جلوگیری

  

                                                           
1
 [die  Vollendung  aller  Kultur  . ] 



منظری زاده تقی مسعود ترجمه       Critique of Pure Reason  -  [ Immanuel Kant ] بحت استدالل نقد  

 

313 
 

Transcendental  Doctrine  Of  Method 

 اسلوب متخطی تعالیم

 

CHAPTER    IV. 
 

The  History  Of  Pure  Reason 
 

 .IVفصل    
 

  بحتتاریخ   استدالل  
 
 

 

قناعت میکنم من  . آینده میباید تکمیل کنند خدمتگزاران ، که  آخرین بخش از نظاماشاره ای باشد به تا   این عنوان اینجا آمده است
در این عرصه کوشیدند    ر آثار آنهاییکهب  طبیعت استدالل بحت ، زاویهاز ی بحتا  متخطی ، یعنی ، زاویه ا، از  سریعنگاهی به 
 . ویرانه ها بصورت  تنها اما   میکند ، نمایانرا [  یعددتم با شکوه] نگاهی که ساختارهای   -

در کودکی فلسفه از جایی شروع کردند که ما انسانها ، گرچه نمیتوانست طور دیگری باشد ، که  دقتبسیار قابل   استواقعیتی 
 اب در واقع صحیح تر، یا  امید و خود را مشغول کردند بادانش از خدا ،   از، یعنی ،  مداشته باشی در آنجا تمایل به پایان میبایست

  در هر جامعه ای  که هنوز  باستانی رف هایعتوسط تولید شده    مفاهیم دینیبودن  زمخت همهبا   .طبیعت خاص ، دنیای دیگر 
؛  و  ندکرداین موضوعات  در اعضای آگاهتر خود را وقف تفحص آزاد بازهم  ، بودند باقی قبلی تر وحشیوضعیت یک از 

آن قدرت  نمودن برای خرسندنمیتواند   ، خیر، از داشتن حیات قابل اعتمادتری  راه یای بهتر 1زمینه هیچ ند که فهمیدبسهولت 
، در همه این نتیجتا  .  وجود داشته باشد  ،الاقل در دنیای دیگر  مند بودننامرئی که دنیا را اداره میکند ، و نیز برای سعادت

مرجع نقطه دو   ، یا بهتر بگوییم دو انگیزه  الهیات و اخالق ها نمود ، شانکه انسان خود را وقف   تفحصات انتزاعی استدالل
        تحت نام هاکه بعد  دکرآن تالشهایی  تعهد به انجاممتا  حزری را حاما ، بیشتر اولی بود که قدم به قدم استدالل ب  .بودند 

  .  شهرت یافتالطبیعه  وراءما

کنم ، بلکه  مشخص  درخ داالطبیعه  وراءمااین یا آن تغییر در  در آنها  که  تاریخ را ی ازنخواهم کرد که دورانهای سعیدر اینجا 
.   گردیدند[  الطبیعه  وراءما  در نظریه] گوناگونی که منجر به انقالب اصلی    ideasاز فکرهای   میدهم منجز خالصه ایتنها 

 .  مناقشات حاصله رخ دادند  طولکه  در   تی هستندحوالترین تدقت که قابل   وجود دارندپیامد سه میبینم و اینجا 

  ، " از طریق استدالل  ما دانش" همه    در رابطه با مشعر   1
را میتوان    Epicurusاپیکوروس  .  بوده اند    intellectualist  ئیونذکاصرفا     دیگران  و  sensualist  یونحسصرفا     هابعضی

به برمیگردد ظرافتش ، تمام بین دو مکتب ، با  تفاوت  .ن دومیها  دانست بیرا   Platoاولیها ، و افالطون   نبیدر فیلسوف  بارز 
افراد متعلق به مکتب اول عقیده داشتند  . شده اند  حفظ  بی وقفه ی استمرارهمواره تا امروز با   اولین دورانها ؛  و آن دو موضع

ند که در گفت،  اماند ؛  معتقدین به مکتب دوم ، او مابقی خیاالت   منحصرا  در مشعرات حس ها یافت ، ستمیبایرا که واقعیت 
واقعیت را برای مفاهیم ادراک  حقیقت دراولی .  ادراک میداند که حقیقت چیست ، و تنها  وجود نداشته  حس ها  چیزی جز توهم

مفاهیم ذکائی به اولی .   mysticalنی  باطدرحالیکه برای دیگران   طقی بود ،اما این واقعیت برای آنها صرفا  من انکار نکرد ؛ 
بحتا  ذکائی باشند ، و عقیده  ستکه مشعرات حقیقی میبای  الزم دانستدومی .  کرد ، اما تنها مشعرات حسی را پذیرفت  اعتراف

حس ها ، در نظر آنان ،  فقط در   -با حس ها همراهی نمیشود  که  ما دارای بدیهه ای هستیم  داشت که توسط ادراک بحت
 . ند بودخدمت گیج کردن ادراک 

    
 ،  " دانش از طریق استدالل بحت "  شکلهایدر رابطه با منشاء     2

را   Aristotleارسطو  . را در استدالل دارند  یشمنشاء خول از تجربه مستقسؤال این است که آیا آنها از تجربه مشتق شده اند ، یا 
، که  Lockeالک  .  noologists  و استدالل  بدیهه  علماهالی رهبر  نامید ، و افالطون را   empiricistsتجربیون   هبرمیتوان ر

قابل مالحظه با نظام  عدم توافقهرچند در )  افالطون رفت در پی، که  Leibnizدر دوران جدید پیرو ارسطو بود ، و الیبنیز 
درباره  اپیکوروس  داشته باشیم ، او الاقل خیلی نظری هر  . را به نتیجه ای قاطع برسانند  ستیزند این نتوانست، (  او نیباط

.  عبور ورای حدود تجربه  توسط استنتاج نرفت  در پیتناقض بود ،  چون هرگز  یب بیشتر از ارسطو و الک  در این نظام حسی
تا آنجا در استفاده از آنها   ، که ، پس از مشتق نمودن همه مفاهیم و اصول از تجربه ،صادق است این بخصوص درباره الک 

                                                           
1
 [Reading  ,   with  Rosenkranz ,    grundlichere     for    grundliche  .  ] 
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 با اینکه  - ار که هر قضیه ریاضی  ما میتوانیم وجود داشتن خدا و خلود ضمیر را با همان قاطعیت ثابت کنیم گفتکه  رفت پیش
 . هردو تماما  خارج از حدود تجربه ممکن قرار دارند 

 
  -  در رابطه با اسلوب   3

ما میتوانیم اسالیبی را که اکنون در .  عنوان اسلوب را کسب کند ،  میبایست نهجی باشد در تطابق با اصول چیزی اگر قرار باشد 
استدالل بحت  طبیعت گرای . تقسیم کنیم   scientific  یو علم  naturalisticبه طبیعت گرایانه   ندارایج این عرصه از تفحص 
 عقل سلیمی ، بدون علم ، یعنی ، از طریق چیزیکه او متعارفاز طریق استدالل  این را اختیار میکند کهبعنوان اصل خویش 

از آنچه که بکمک  بیشرا تشکیل میدهند ،  الطبیعه وراءماکه موضوع  یعالیترین مسایلآن ، در رابطه با  است، قادر میخواند 
کره ماه را توسط چشم غیرمسلح  فاصلهمیگوید که ما میتوانیم اندازه و  حقیقت دارد لذا او در  .د بیاوردست بمیشود ممکن حزر 
و سخیف تر از همه  به اصول ؛   تقلیل یافته صرف است ،  ،  گریزی دانش ، این . ریاضی معین کنیم  راههایبیشتر از  یبا دقت

لذا .  توسعه دانش ما مورد ستایش قرار گرفته است برای خاص  یبعنوان اسلوب  وسائط مصنوعهمه  جهل نسبت بهاینکه ، 
آنها استدالل متعارفی را دنبال   .بحق مقصر دانست  نمیتوان  ، بصیرت بیشتر فقدانبخاطر طبیعت گرا هستند  کهرا آنهایی 
حقیقت را از چاه عمیق  میبایداست که چگونه  رمزاین بعنوان اسلوبی که حاوی  یشجهل خو زدن دربارهالف بدون   ، میکنند

  . کشیدبیرون   Democritusدمکریتوس 

         a  است که به سولون اهمیت میدهد یالسکاس، اما آر برایم مهم نیستاست ، دیگر  کافی مبرای برای فهمیدن ، همینقدر 
quod  sapio , satis  est  mihi ; non  ego  curo , esse  quod  Arcesilas  aerumnosique Solones   که آنها   شعاری است

به سرگشتگی  یشخو دخالتهایآنرا با و  ،  ادهبخود درباره علم زحمت ند  ، بردهرا پیش  ستودنییک زندگی شاد و  با آن میتوانند
      .ند کنندچار 

؛  اما در هر صورت پیش بروند جزمی یا تشکیکی  بشکل دارند که ختیارند ، ابرمیگزینرا  یرابطه با آنهاییکه اسلوب علمدر 
، و  دهبر نام نهج شکل اول  را بعنوان نماینده   ارجمند  Wolffمیتوانم  ولف  . حرکت کنند   systematically  با نظمند که مجبور

از نام بردن همه آنهای میتوانم حاضر خود ،  نیت مطابقبراحتی ،  آنگاهرا نماینده شکل دوم ، و   David  Humeدیوید هیوم 
همراهی با من را در این مسیر میداشت ،  صبر و لطف  اگر خواننده . مسیر نقادی هنوز باز است فقط .  دیگر چشم بپوشم 

مساعدت خویش برای تبدیل این مسیر به یک شاهراه ،  عاریت دادنمیتوانست اکنون خود قضاوت کند که ، آیا اهمیت میدهد به 
نتوانست انجام بگیرد به انجام رساند ؛  یعنی ، تضمین  مادیی را که قرنهای متکارممکن نشود تا پیش از پایان قرن حاضر شاید 

 لیکآن مشغول کرده است ،  اخود را ب  مشتاقانه طوراین  در تمام مدت  در رابطه با آنچه که  را اقناع کامل برای استدالل انسانی
   . ثمر  تاکنون بی

 

 

a    Persius  [ Sat .   iii   78 - 79 ] . 

 

 

 [  پایان ترجمه کتاب اصلی]  
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 قاموس

.جهت ارائه  لغات کلیدی  و  بعضی صفحات آنها   

.لغات با اهمیت یکم  به خط ضخیم  نوشته شده اند   

.  قرار دارند (  کدر ) لغات مطلقا  الزم جهت فهم کتاب  بعالوه  در متن رنگی   

 

[ مهم بعضی صفحات ]  توضیحات ترجمه لغت  

A' Posteriori [ 14 ] پساتجربی 

A' Priori [ 14 ] پیشاتجربی 

Aesthetic علم الجمال  

Affinity [ 68 ] قرابت 

Aggregation مجموعه  -تجمیع  اندماج  

Analytic [ 16 ] تحلیلی 

Anthropology علم االنسان  

Antinomy [ 161 ] مناقضت 

Antithetic طباق  

Apagoge وصل به محال 
منجر میشود به محال یا  خالف اش کهراه این اثبات یک حکم از 

( مبتنی بر عادات تفکری نوعی برهان خلف)  نامعقول  

Apagogical  Argument وصل به محال  احتجاج بکمک  احاله به محال  

Apodeictic صحیح بالریب  -الزاما  صحیح  مبرهن  

Appearance [ 132 , 25 ] مظهر 

Apperception [ 73 ] ادراک ذکائی 

Application  تنفیذ  

Apprehension [ 67 ] فهم 

Archetype نسخه اصلی  

Argument صغرای قیاس منطقی حجت 

Canon [ 296 ]   قانون بنیادی  شریعت 

Categorical اساسی قاطع 

Category مقوله  

Causality علیت  

Cause  and  Effect علت و تأثیر علت و معلول 

Censor ر ظ   [ 272 ] ح 

Censorship تحظیر  

Certainity ایقان یقین 

Combination ادغام  

Community جمهور  
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[ مهم بعضی صفحات ]  توضیحات ترجمه لغت  

Completeness [ 276 ] ا کمال 

Composition تألیف  

Conceive عبرت گرفتن تصور کردن 

Concept مفهوم  

Conception عبرت تصور 

Consciousness شعور ذکائی  

Consistent نامتناقض متناسق 

Contingency در مورد چیزی که میتواند اتفاق بیافتد  احتمال 

Correlate قرین  

Cosmology علم التکوین  

Critique رفع علت خطا  نقد 

Deduction قیاس جزء از کل استنتاج از عام به خاص 

Deity خداوار  

Delusion انخداع  -عقیده باطل  ضالل  

Demonstration عیان کردن  

Derivation اشتقاق  

Dialectic [ 43 ] تجادل 

Discipline تدریب انضباط 

Discourse تخاطب  

Discursive ( نه از روی بدیهه ) منطقی  استداللی  

Doctrine تعالیم  

Dogma جزم  

Effect معلول تأثیر 

Empirical [ 14 ] تجریبی 

Employment توظیف  

Epistemology دانش شناسی  

Exposition بیان روشن موضوع تبیین 

Function نقش  

Harmony  همخوانی  سازگاری 

Heuristic ابتکاری اکتشافی 

Hypothesis [ 288 ]  حکم موقتی و در انتظار اثبات  فرضیه 

Hypothetical افتراضی  

Idea و غیر تجربی بعید مشعر فکر  
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[ مهم بعضی صفحات ]  توضیحات ترجمه لغت  

Ideal [ 161 ] کمال 

Idealism [ 170 ] ا ستکمال 

Idealist [ 170 ] مستکمل 

Ideality [ 29 ] کمالیت 

Identity همانندی -هویت  تماثل  

Illusion [ 176 ]  تصور باطل توهم 

Imagination [ 67 ] تخیل 

Immanent [ 310 , 146 ] فطری   درونی 

Induction قیاس کل از جزء استقراء 

Inference  استنتاج  

Inherence مالزمت  

Inherent ذاتی مالزم 

Intellect قوه فهم عمیق و انتزاعی ذکاء 

Intelligence ذکاء  

Intelligible قابل درک  

Intuition درک بالواسطه بدیهه 

knowledge [ 50 ] دانش 

Lemma  (معتبر ) فرض کمکی   

Manifold  متشّعب  - متعدد تشّعب  

Maxim  شعار    -اندرز   -پند     حکمت [ 259 , 301 ]  

Merit لیاقت اهلیت 

Metaphysics متافیزیک   ماوراء الطبیعه [ 309 ] 

Method اسلوب  

Mind ذهن  

Modality قید   -حالت  جهت  

Mode طریقه  -سبک   -وجه  شکل  

Modification تغییر و اصالح تعدیل 

Modus  Ponens برهان مستقیم  

Modus  Tollens  ( نوعی ) برهان خلف   از طریق نقیض تالیبرهان خلف  

Monad ذرات وجود  

Necessity  لزوم  -وجوب   

Negation سلب  -ابطال   -انتفاء  نفی  

Notion [ 154 ] پندار 
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[ مهم بعضی صفحات ]  توضیحات ترجمه لغت  

Noumenon [ 132 ]   مستقل از قوه تخیل ذات 

Object ر شع   م 
که شعور آنرا در محدوده ای مشخص مورد تمرکز قرار میدهد آنچه  

 [ 212 , 109 ,  73 , 63 ]  مالحظ -موضوع   

Objective [ 64 ]  مستقل از ناظر   عینی  

Ontology [ 311 ] علم الوجود 

Organon مجموعه کامل از  اصول ارغنون 

Original بکر  -اصیل  جذری    [ 276 ] 

Ostensive  نمایشقابل  ظاهری 

Paradox تضاد درونی تناقض 

Paralogism استدالل غلط غیر عمد قیاس فاسد 

Perception [ 284 , 171 , 81 , 67 ] ادراک حسی 

Perfect ُمهّذب  

Perfection ذب   ه 

Persuation [ 303 ] مجاب شدن 

Phenomenon تجلی پدیده 

Physiology [ 310 ] علم الوظائف اعضاء 

Polemical جدلی  

Postulate اصل بنیادی مسلم فرض کردن 

Precedence سبق  

Preceive پی بردن فهمیدن 

Predicate ُمسند  

Principle [ 147 ] اصل 

Primordial ازلی  

Procedure فرآیند نهج 

Progressive پیشرونده  

Proposition حکم  

Prosyllogism قیاس توسیطی  

Pseudo تزویری شبه 

Psychology [ 311 ] علم النفس 

Pure بحت 
بدون دخالت حواس  -( مطلقا  ) غیر تجربی   

[ 4 , 14 , 26 ] 

Quantum ( Quanta )  (جمع آن ) کمیت یکپارچه کمیت غیرقابل تقسیم      
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[ مهم بعضی صفحات ]  توضیحات ترجمه لغت  

Rational عقالنی  

Realm قلمرو  

Reason استدالل  

Receptivity قابلیت تأثر  - قوه دریافت حسی دریافت حسی  

Reciprocity تبادل  

Reflection [ 136 ] تأمل 

Regressive [ 189 ] منکفی 

Regression [ 189 ]  حرکت بسوی عقب انکفاء 

Regulative [ 104 ] تنسیقی 

Rhetoric بالغت  

Representation مناب - ةا ناب نیابت    [ 13 , 25 ] 

Saltus جهش  

Sceptical [ 193 ] تشکیکی 

Scepticism [ 193 ] شکاکیت 

Sche - Ma / - Mata  طرح ها/ طرح برنامه     -الگو      [ 88 ] 

Scheme برنامه  -الگو  طرح  

Schematism [ 88 ] طرح پردازی 

Science [ 307 , 284 ] علم 

Sensation [ 25 ] احساس 

Sense شعور حس 

Sensibility احساس  -حسی  شعور  [ 25 ] 

Simple بسیط  

Sophism مغالطه  

Sophistry زبان بازی سفسطه 

Soul روح انسانی ضمیر 

Speculation ر ز   استدالل بر پایه دالیل غیر مطمئن ، حدس و فرض ح 

Speculative ری ز   [ 251 ] ح 

Spontaneity  بداهت  -خودبخودی بالبداهه  -بداهة    

Subject    ر مسندالیه  -فاک    

Subjective غیر مستقل از ناظر غیرعینی 

Subsistence معیشت بقاء 

Subsistent دارای حیات   -پایدار  باقی  

Substance فحوی جوهر 
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[ مهم بعضی صفحات ]  توضیحات ترجمه لغت  

Substratum زیر الیه  

Syllogism (  نتیجه   -صغری   -کبری ) شامل     قیاس منطقی [ 148 ] 

Synthesis ترکیب  

Synthetic [ 16 ] ترکیبی 

Synopsis خالصه ملّخص 

System [ 307 ] نظام 

Systematic دارای نظام منظم 

Systematisation انتظام  

Tautology رانی بیان حشو و   بیان د 

Teleology علم الغایت  

Theist خداگرا  

Theme موضوع  

Theology  (توحیدی ) الهیات  علم التوحید 

Theorem قضیه قابل اثبات  

Theory نظام قضایا  -استدالل انتزاعی  نظریه  

Thesis رساله طریحه 

Think به تفکر آوردن  

Totality تمامیت  

Transcendence عبور از حدود تخطی 

Transcendent [ 310 , 146 ] خاطی 

Transcendental [ 42 , 22 ]         متخطی مستعلی    -متفوق    

Transient زائل موقتی 

Treatise مقاله رسمی علمی  

True حقیقی صحیح 

Truth صحت حقیقت 

Understanding [  73 , 69 , 67 , 51 , 40 , 25 ] ادراک 

Universal جامع  
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