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چکیده
من اس تدالیی کانت س وژة نهایی مطلقی اس ت که بنياد منطقی مدرفت و تتربه را تش کيل
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مدرفتش ناس ی کانت هر گونه حکم ،ش هود و تص ور ،تألي  ،مقوله و در یک کالم هرگونه مدرفت و
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مقدمه
من استدالیی کانت سوژة نهایی مطلقی است که بنياد مدرفت و تتربه را تشکيل
میدهد .من استدالیی امری کامالً سووبژکتيو است که از خودش وجود واقدی ندارد ،بلکه
صرفاً عبارت از ضروریترین و بنيادیترین ساختار منطقی فاهمه است که هرگونه حکم،
شهود ،تصور ،تألي  ،مقوله و در یک کالم هرگونه مدرفت و تتربه را بهنحو پيشين همراهی
میکند .مطابق تصریح کانت ،من استدالیی سوژة کامالً مطلقی است که وحدت ،کليت و
ضرورت آگاهی ما و حتی شناختهای ما ناشی از کارکرد منطقی آن در ساختار مدرفت-
شناسی وی است .من استدالیی یک تدبير منطقی کامالً ميان تهی است که تحت هيچ
مقولهای واقع نمیگردد و بنابراین ،هيچ تمثلی نمیتوان از آن داشت (Kant,1964:
) .A356-B338من استدالیی در قالب یک حکم کلی ،ضروری و پيشينِ عمن می-
اندیشم .هر گونه حکمی را همراهی میکند ولی در عين حال ،تابع هيچ مقولهای از
مقوالت محض فاهمه نيست و وسيلة نقلية همة مقوالت است .حکم عمن میاندیشم.
خودش یک تتربه نيست بلکه شرط امکان تتربه است .من استدالیی صورت ادراک
نفسانی است که به هر تتربهای تدلق دارد و بر هر تتربهای مقدم است (ibid: A
) .354, 337در یک کالم ،من استدالیی بنياد منطقی وحدت امکان فاهمه ،شهود ،تتربه
و بهطور کلی امکان مدرفت است و عالیترین اصلی است که در کل قلمرو مدرفت انسانی
یافت میشود ).(ibid, B135-248
با این حال ،یکی از مسائل بسيار اساسی دربارة من استدالیی کانت ،کارکردهای آن
است .با قاطديت تمام میتوان گفت که مسئلة کارکردهای من استدالیی کانت از بنيادی-
ترین و اساسیترین مسائل نقد عقل محض است .مسئلة من استدالیی را میتوان در دو
مسئلة جداگانه که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند مورد تحليل و بررسی قرار داد .مسئلة
نخست عبارت از چيستی و ویژگیهای من استدالیی است و مسئلة دوم که مهمتر از
مسئلة نخست است همان کارکردهای من استدالیی در ساختار نظام مدرفتشناختی کانت
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است .اگر بگویيم که کارکردهای من استدالیی کانت مهمتر و بنيادیتر از ماهيت و
ویژگیهای آن است ،سخنی به گزاف نگفتهایم .بنابراین ،پرسش اصلی ما در این نوشتار
بدین مضمون است :کارکردهای من استدالیی در نظام مدرفتشناختی کانت کدامها
هستند؟ البته ،پرسش دیگری را هم در این راستا میتوان بدین مضمون مطرح کرد :کدام
یک از کارکردهای من استدالیی در مقایسه با کارکردهای دیگر ،اصيل و بنيادین است؟
لذا ،این نوشتار در صدد است توصيفات کانت در با کارکردهای من استدالیی را کش ،
تشریح ،بررسی و تحليل کند تا بدین وسيله ،بنيادین و اساسی بودن آن را در تار و پود
نظام مدرفتشناختی نقد عقل محض آشکار سازد .کارکردهای من استدالیی کانت را که
در این پژوهش به شيوة استقرایی استخراج کردهایم میتوان تحت چهار مورد رکر کرد که
عبارتند از :کليتبخشی به شناختها ،ضرورتبخشی به شناختها ،امکانبخشی به
شناختها و وحدتبخشی به شناختها.
البته ،بهتر است پيش از پرداختن به این کارکردها منظور کانت از کارکرد را روشن
کنيم .کانت خود کارکرد را اینگونه تدری میکند:
منظور من از کارکرد ،وحدت کنشی است که ایدههای گوناگون را تحت
یک ایدة مشترک نظم میبخشد ).(ibid, A68-B93
پيتون این تدری را نمیپسندد و آن را واضح و روشن نمیداند .به نظر پيتون ،کارکرد
هر چيزی در مدنای اولية آن عبارت است از کارکرد یا وظيفهای که آن چيز به تنهایی و
به نحو احسن میتواند انتام دهد .در این مدنا ،برای نمونه کارکرد فاهمه عبارت است از
اندیشيدن یا حکم کردن .البته ،واژة کارکرد نه فقط برای کاری که چيزی یا شخصی انتام
میدهد ،بلکه به شيوة کار کردن یدنی شيوهای که در آن کار انتام میپذیرد نيز اطالق
میگردد .بنابراین ،به نظر پيتون ،کارکرد یک طبيدت مشترک یا صورت مشترک است که
در کنشهای جداگانه ارائه میگردد .همچنين به نظر پيتون هنگامی که کانت دربارة فاهمه
و حکم سخن میگوید ،واژة کارکرد را مترداف واژة (صورت) به کار میبرد (Paton,
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).1936: 246
کانت هرگز از کارکرد شهود سخن به ميان نمیآورد ،بلکه فقط از صورت شهود سخن
میگوید زیرا شهود منفدل است ) .(Kant,1964: 248به نظر میرسد که دیدگاه پيتون
دربارة مفهوم کارکرد قابل قبول باشد.
بنابراین ،منظور ما از اصطالح کارکرد در این نگارش همان وظای من استدالیی است
که در نظام مدرفتشناختی کانت ایفا میکند.
حال ،این کارکردها را مورد تحليل و بررسی قرار میدهيم .الزم به رکر است که این
کارکردها با استناد مستقيم و ذير مستقيم به سخنان کانت در نقد عقل محض استخراج
گردیدهاند.
-1کلیت بخشی به شناختها
به نظر کانت ،تتربه اولين محصولی است که فاهمة ما توليد میکند .با این همه،
تتربه تنها اقليمی نيست که فاهمة ما بتواند به آن محدود گردد .درست است که تتربه
به ما میگوید چه چيزی وجود دارد ،اما آن به ما نمیگوید که آنچيز باید ضرورتاً به همان
شکل باشد و نه به شکلی دیگر .در واقع ،تتربه به ما کليت واقدی و اکيد نمیدهد.
شناختهای کلیای که هم زمان از ویژگی ضرورت درونی برخوردارند ،باید مستقل از
تتربه ،فینفسه واضح و قطدی باشند و همين شناختهای واجد کليت ،شناختهای پيشين
ناميده میشوند و در مقابل شناختهای پسين قرار دارند که منحصراً از تتربه گرفته
شدهاند ).(ibid, A 2
کانت همچنين در بخش دیگری از نقد عقل محض تصریح میکند که تتربه هرگز
به احکام خود کليت حقيقی یا کليت اکيد نمیبخشد ،بلکه فقط کليت نسبی یا فرضی به
آنها میدهد و این کار را از طریق استقرا انتام میدهد .وی حکمی را واجد کليت دقيق
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میشمارد که هيچ استثنایی به مثابة امر ممکن در آن متاز نباشد ،از تتربه مشتق نشده
باشد و مطلقاً به نحو پيشين از اعتبار حقيقی برخوردار باشد و نه اعتبار فرضی و نسبی و
حتی محتمل .البته ،مطابق دیدگاه کانت ،کليت تتربی در بيشتر موارد مدتبر است ولی
کليت اکيد برای یک حکم پيشين ،امری راتی است و کليت اکيد به همراه ضرورت،
شاخصهای مطمئن شناخت پيشين هستند و به طور جداییناپذیر به یکدیگر تدلق دارند
) .(ibid, B4کانت اصلِ مدروف عهر تغيير باید علتی داشته باشد .را به عنوان مثال
برای کليت حقيقی و اکيد عرضه میدارد ).(ibid, B5
به نظر جالی گاش ،کليت و ضرورت تقریباً یکسان هستند و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ
دارند ،اما مطلقاً عين هم نيستند و ميان آنها تفاوت جزئی وجود دارد .مراد کانت از کليت،
محال بودن حتی یک مورد استثناست ،در حالی که وی حکم ضروری را حکمی میداند
که نقيض آن ذير قابل تصور باشد (گاش .)20 :1386 ،ضرورت مورد نظر کانت ناظر به
ضرورت عينی است و نه منطقی صرف و از اینرو ناظر به پيوند عينی و ضروری ميان
محمول و موضوع یا انفکاکناپذیری عينی محمول از موضوع است .کانت حتی در مناسبت
دیگری پا را فراتر میگذارد و شناخت را کليتی از تصورات دقيق و مرتبط میداند
) .(Kant,1964: A97در واقع ،شناخت بدون کليت ،شناخت حقيقی نخواهد بود ،زیرا
آن شناخت مطابق با قوانين کلی و ضروری مرتبط نخواهد شد و در نتيته شاید شهود
بدون اندیشه باشد اما هرگز شناخت نخواهد شد و برای ما به منزلة هيچ و پوچ خواهد بود
).(ibid, A111
حال ،پ از فارغ شدن از این مباحث تمهيدی در صددیم به این پرسش پاس دهيم
که شناختهای ما به ویژه شناختهای پيشين که واجد کليت اکيد و حقيقی هستند این
کليت را از کتا به دست آوردهاند و به تدبير دیگر ،چه عاملی این کليت اکيد و حقيقی را
به شناختهای پيشين ما اعطا کرده است؟ در پاس میگویيم که من استدالیی این کليت
اکيد و حقيقی را به شناختهای ما اعطا کرده است .اینکه من استدالیی چرا و چگونه این
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کليت را به شناختهای ما اعطا میکند پاس مفصلی میطلبد که بالفاصله بدان می-
پردازیم.
مطابق دیدگاه کانت ،در ادراک نفسانی اصيل [= من استدالیی] همه چيز باید ضرورتاً
مطابق شرایط وحدت تمام و کمال خودآگاهی باشد ،یدنی باید تابع کارکردهای کلی تألي
قرار گيرد .به عبارت دیگر ،فقط بر اساس آن تألي  ،ادراک نفسانی میتواند این همانی
تمام و کمال و ضروری خود را به نحو پيشين ا بات کند .وی مفهوم علت را به عنوان
مثال رکر میکند و میگوید که مفهوم علت چيزی نيست مگر ترکيب با مفاهيم و بدون
چنين وحدتی ،که قاعدة خود را به نحو پيشين دارد ،و پدیدارها را تابع خود میکند ،وحدتی
تمام و کمال و کلی و در نتيتة ضروریِ آگاهی در کثرت ادراکات حسی وجود نخواهد
داشت ) .(ibid, A112وی در ادامه میافزاید که هيچ چيز در شناخت نمیتواند بياید
مگر به واسطة این ادراک نفسانی اصيل ) .(ibid, A114این سخن کانت ،خود گواه بر
آن است که کليت به عنوان یکی از عناصر اصلی شناختهای حقيقی ،منوط و موقوف به
من استدالیی و شرطيت و مالزمت آن است.
تصور عمن میاندیشم .که حاصل ادراک نفسانی استدالیی و زایيدة ادراک نفسانی
اصيل است ،به مثابة یک کنش خودانگيختگی ،همة تصورات ما را مالزمت و همراهی
میکند ،زیرا به تصریح کانت در فقرة  ،B132در ذير اینصورت چيزی در من متصور
میگردد که به هيچوجه نمیتواند اندیشيده شود و این امر دقيقاً به مدنای عدم امکان تصور
و هيچی و پوچی آن خواهد بود .ادراک نفسانی اصيل به مثابة خودآگاهی و یا وحدت
استدالیی خودآگاهی ،تصور عمن میاندیشم .را توليد میکند که همين تصور همة
تصورات دیگر را همراهی میکند تا امکان شناخت پيشين ناشی از آنها را مشخص کند.
این تصور عمن میاندیشم .که خاص ادراک نفسانی استدالیی محض یا اصيل است ،همة
تصورات و بهویژه تصورات پيشين را که همگی از کليت برخوردارند توليد میکند .بنابراین،
تصور عمن میاندیشم .به مثابة کنش خودانگيختگی ادراک نفسانیِ محض یا اصيل به
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هنگام توليد تصورات ،هم زمان کليت و ضرورت آنها را نيز توليد میکند ،زیرا تصورات
ناشی از شناخت پيشين ،کليت و ضرورت خویش را به مثابة امر راتیِ خویش دارا هستند
و این کليت و ضرورت خویش را در نهایت از من استدالیی به مثابة آخرین سرچشمة
ضرورت و کليت دریافت میکنند.
-2ضرورتبخشی به شناختها
همانگونه که پيش از این متذکر شدیم کانت بر این عقيده است که همة شناختها
با تتربه آذاز میشود ،ولی هر چند شناخت ما با تتربه آذاز میشود از اینتا نمیتوان
نتيته گرفت که تمامی شناخت ما از تتربه ناشی میشود .به عبارت دیگر ،تتربه تنها
منبع شناخت ما نيست .شناختهای کلیای وجود دارند که هم زمان از ویژگی ضرورت
درونی برخوردارند و مستقل از تتربه ،فینفسه واضح و قطدی هستند و شناختهای پيشين
ناميده میشوند ) .(ibid, A1-2پ شناختی که از ضرورت برخوردار است واجد ویژگی-
های زیر است:
 -1مستقل از تتربه است -2 .از حيث زمانی ،متأخر از تتربه است-3 .فینفسه واضح
و قطدی است-4 .پيشين یا ماتقدم است.
کانت خود دربارة نسبت ميان حکم پيشين و ضرورت چنين مینویسد:
پ  ،اوالً اگر ما گزارهای داشته باشيم که به مثابة امر ضروری اندیشيده
شود ،آن گزاره یک حکم پيشين است اما اگر عالوه بر آن ،گزارة مذکور
از هيچ گزارة دیگری مشتق نگردد ،مگر از گزارهای که خود نيز به مثابة
یک گزارة ضروری مدتبر باشد ،گزارهای خواهيم داشت که مطلقاً پيشين
است ).(ibid, B4
لوران

بونژور دربارة قضية ضروری چنين مینویسد:
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یک قضيه تنها در صورتی ضروری یا ضرورتاً صادق است که در همة
جهانهای ممکن ،یدنی در هر وضديت ممکنی که تحقق یافته یا امکان
تحقق آن وجود داشته ،صادق باشد ،به گونهای که چنين قضيهای در
قطدیترین مدنای ممکن ،باید صادق باشد و نمیتواند کار باشد و یک
قضيه ،ممکن است اگر در برخی جهانها یا وضديتهای ممکن ،صادق
و در برخی دیگر کار باشد ،به گونهای که ارزش صدق آن ،هر چه که
در واقع تحقق یافته باشد ،میتوانست متفاوت باشد (بونژور-20 :1388 ،
.)19
به نظر الیب نيت که اصطالح ضروری را در مدنای فلسفی آن به کار میبرد ،حقيقت
عبارت از گزارهای است که نقطة مقابل آن مستلزم تناقض باشد و هرگاه حقيقتی ضروری
نباشد ،ممکن و محتمل ناميده میشود .به عبارت دیگر ،مراد الیب نيت از حقيقت
ضروری حقيقتی است که انکار آن مستلزم تناقض باشد .وی به دو قسم حقيقت ،یدنی
حقایق استدالل و حقایق واقع قائل است .بيان وی در اینباره به شرح زیر میباشد:
همچنين دو نوع حقيقت وجود دارد :حقایق استدالل و امور واقع .حقایق
استدالل ،ضروری است و مخال آنها ذير ممکن است .حقایق مربوط
بهواقع ،محتمل و ممکن هستند و مخال آنها ممکن است .وقتی حقيقتی
ضروری باشد جهتِ عقلی آن را میتوان از رهگذر تحليل یافت .با تحليل
آن به ایدههای ساده و حقایقِ سادهتر ،میتوان به حقایق اوليه رسيد
).(Leibniz, 1990: 460
مطابق دیدگاه الیب نيت  ،هر حقيقت ضروری را میتوان به یک قضية این همان ،به
صورت عال ال است ،.ارجاع داد .به عقيدة وی ،حقایق ضروری که گاهی حقایق عقلی
نيز خوانده میشوند گزارههایی هستند که فینفسه بر اساس اصلِ عدم تناقض و یا اصلِ
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این همانی ،مبرهن میشوند .به نظر جالی گاش ،مديار الیب نيت دربارة ضرورت و حقایق
ضروری با ضابطة کانت در خصوص حقایق تحليلی ،منطبق است (و البته نه در با گزاره
های تاليفی پيشين) .در نتيته ،به حق میتوان الیب نيت را نيای بزرگ این نظریه
دانست که همة حقایق ضروری ،تحليلی هستند (گاش.)29 :1386 ،
بهطور کلی از نظر کانت باید ميان سه نوع ضرورت تمایز گذاشت :روان شناختی،
منطقی و استدالیی .ضرورت روانشناختی ناظر به ناتوانی روانی نسبت به تفکيک محمول
از موضوع است .ضرورت منطقی ناظر به ابتنای رابطة محمول با موضوع بر اصل عدم
تناقض است (سلب محمول سببت تناقض است) .ضرورت استدالیی ناظر به رابطة
تفکيکناپذیریِ عينی ميان محمول و موضوع است که خود را در حکم تأليفی پيشينی
نمودار میسازد (همان 35 ،31 :و .)38
در مباحث فلسفی ذالباً از دو نوع ضرورت ،یدنی ضرورت روانشناختی و ضرورت
منطقی ،سخن به ميان میآید .گزارهای که نقيض آن ذير قابل تصور باشد از ضرورت
روانشناختی برخوردار است .برای مثال ،گزارة ع .5+7=12دارای ضرورت روانشناختی
است ،زیرا نقيض آن از جهت روانشناختی ،ذير قابل تصور است .در مقابل ،گزارهای که
ضد یا نقيض آن به لحاظ منطقی نادرست باشد و با قوانين منطق ناسازگار باشد از ضرورت
منطقی برخوردار است .برای مثال ،گزارة عهوا بارانی است یا بارانی نيست .از ضرورت
منطقی برخوردار است ،زیرا نقيض آن منطقاً و بر حسب رابطة منطقی مفاهيم و گزارهها
کار است (همان.)31 :
به هر حال ،کانت گزارهای را ضروری میداند که نقيض آن راتاً تصورناپذیر باشد
(همان .)38 :مطابق دیدگاه کانت ،همة گزارههای ضروری پيشيناند و همة گزارههای
پيشين ضروریاند .همانگونه پيش از این متذکر شدیم شناخت ضروری یا پيشين هرگز
مستفاد از تتربه و یا ناشی از آن نيست.
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عالوه بر این دو نوع ضرورت ،ضرورت دیگری نيز وجود دارد که کانت آن را ضرورت
استدالیی مینامد .حقيقتی که ضرورت استدالیی دارد ،قضيهای تاليفی نيز میباشد (همان:
 .)35به نظر میرسد که ضرورت احکام تأليفی ماتقدم از نوع ضرورت استدالیی باشد .ضمناً
صفت ماتقدم یا پيشينی در قضایای تأليفی ماتقدم دال بر ضروری بودن آنهاست.
الزم به رکر است که ماتقدم یا پيشين بودن احکام تاليفی ماتقدم ،خود گواه بر ضروری
بودن آنهاست زیرا در قاموس کانت هر امر ضروری پيشين یا ماتقدم است .در واقع ،کانت
دو مديار اساسی برای تشخيص یک حکم پيشين به دست میدهد که عبارتند از ضرورت
و کليت.
در ادامه باید پرسيد چه عاملی و چگونه به شناختهای ما ضرورت میبخشد؟ پيش از
این با استناد به سخنان کانت به صراحت اعالم کردیم که تتربه نمیتواند به شناختهای
ما ضرورت ببخشد .پ چيست آنکه ضرورت را به شناختهای ما بهویژه به شناختهای
پيشين اعطا میکند؟ پاس کانت به این پرسش خيلی واضح و روشن است .به نظر وی،
هر نوع ضرورت همواره بر مبنای شرطی استدالیی قرار دارد .بيان خود کانت در اینباره
آشکار و صریح است:
هر نوع ضرورت همواره بر مبنای شرطی استدالیی قرار دارد .بنابراین،
باید یک مبنای استدالیی وحدتِ آگاهی در ترکيب کثرت همة شهودهای
ما و در نتيته یک مبنای استدالیی مفاهيم اعيان بهطور کلی و به تبع آن
همچنين یک مبنای استدالیی همة متدلقات تتربه وجود داشته باشد ،بدون
این مبنای استدالیی ،ناممکن خواهد بود که برای شهودهایِ خود نوعی
متدلق بيندیشيم ،زیرا این متدلق چيزی نيست مگر آن چيزی که برای آن،
مفهوم ،این نوع ضرورت ترکيبی را بيان میکند .حال ،این شرط اصيل و
استدالیی چيز دیگری نيست مگر ادراک نفسانی استدالیی (Kant,
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).1964: A107
اما من استدالیی چگونه به شناختهای ما ضرورت میبخشد؟ در پاس میگویيم که
ضرورتبخشی به شناختها از طریق وحدت آگاهی که پيش از همة دادههای شهودها
میآید و فقط از طریق رابطه با وحدت هر نوع تصور اشياء ،امکانپذیر است .جالب توجه
است که حتی محضترین وحدت عينی ،یدنی وحدت مفاهيم پيشين (مکان و زمان) فقط
از طریق رابطة شهودها با آن وحدت آگاهی ممکن میباشد .به این ترتيب ،وحدت عددی
این ادراک نفسانی استدالیی ،مبنای پيشين همة مفاهيم را تشکيل میدهد به همان
ترتيب که کثرات مکان و زمان ،مبنای پيشين شهودات حسی را تشکيل میدهد
) .(ibid,A107پيش از این گفتيم که ضرورت و ضروری بودن ،دست کم در قاموس
کانت مترادف و مساوی با پيشين بودن است.
کانت در جای دیگر ،امکان و ضرورت مقوالت را بر مبنای رابطهای میداند که متموع
ادراک حسی و همة پدیدارهای ممکن با ادراک نفسانی اصيل دارند .در ادراک نفسانی
اصيل ،همه چيز ضرورتاً باید با شرایط وحدت تمام و کمال خودآگاهی مطابق باشد ،یدنی
باید تابع کارکردهای کل ترکيب قرار بگيرد .به عبارت دیگر ،از آن ترکيب ،مطابق با
مفاهيم ،که فقط بر اساس آن ترکيب ،ادراک نفسانی میتواند این همانی تمام و کمال
خود را به نحو پيشين ا بات کند ).(ibid, A112
همچنين کانت تصریح میدارد که هيچ چيز در شناخت نمیتواند بياید ،مگر به واسطة
ادراک نفسانی اصيل ) .(ibid, A114منظور از هيچچيز در شناخت ،اموری از قبيل
کليت ،ضرورت و حتی وحدت است ،یدنی اموری از قبيل کليت ،ضرورت و وحدت نمیتواند
در شناختها بياید مگر به واسطة ادراک نفسانی اصيل.
با توجه به همة این مباحث ،روشن میشود که من استدالیی از طریق وحدت استدالیی
خودآگاهی ،به شناختهای پيشين ما ضرورت میبخشد.
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-3امکانبخشی به شناختها
یکی دیگر از کارکردهای من استدالیی در نظام مدرفتشناسی کانت ،امکانبخشی به
شناختهای ماست .کانت از تألي نقد عقل محض دو هدف اساسی را دنبال میکند که
یکی مسئلة عام یدنی تديين امکان یا امتناع متافيزیک به طور کلی است )(ibid, A xii
و دیگری مسئلة خاص که در این پرسش متدين شده است :احکام تأليفی پيشين چگونه
ممکن هستند )(ibid, B19؟ اکنون پرسش ما این است که در تحليل نهایی ،چه عاملی
و چگونه به شناختهای ما (که البته احکام تاليفی پيشين نيز خود جزو همين شناختها
بهشمار میآیند) امکان میبخشد یا آنها را ممکن میگرداند؟
در پاس به این پرسش عتالتاً میگویيم که بدون فرض نوعی خودآگاهی محض،
استدالیی و پيشين ،به طور منطقی نمیتوان از تبديت شاکلههای مقوالت از اصول فاهمة
محض ،اطالق شاکلهها بر مقوالت فاهمه ،اطالق مقوالت فاهمه بر شهودات حسی و
تألي ضروری و پيشين دادههای خام حسی در یک شهود سخن گفت .بنابراین من
استدالیی به منزلة آخرین و نهاییترین بستر و زمينة همة شناختهای قوای شناختی ما،
عامل اصلی و نهایی شناختهای پيشين ماست .من استدالیی به مثابة سوژة شناسنده به
نحو پيشين و ضروری ما را به صدور احکام تأليفی پيشين قادر میسازد و ضامن قوام،
انتظام ،وحدت و در نهایت امکان مدرفت انسانی است.
مکان و زمان تصورات ضروری و پيشين هستند .پيش از این متذکر شدیم که من
استدالیی به منزلة عامل نهایی و اصيل و بنيادی ،به شناختهای پيشين ما ضرورت
میبخشد .بنابراین ،مسلم میگردد که مکان و زمان ،ضرورت خویش را از من استدالیی
کسب میکنند .من استدالیی به منزلة بستر و نقطهی نهایی قوای شناختی ما و نيز به
منزلة امری اصيل همة تصورات و حتی شهودات ما را همراهی میکند و نقش بنيادین
شرطيت را در همة شناختهای ما عهدهدار میگردد و به تبع آن ،تصور ضروری و پيشين
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مکان به مثابة صورت پيشين شهود بيرونی و تصور ضروری و پيشين زمان به منزلة صورت
پيشين شهود درونی را امکانپذیر میسازد.
باید مبنای استدالیی وحدت آگاهی در ترکيب کثرت همة شهودهای ما
و در نتيته همچنين یک مبنای استدالیی مفاهيم اعيان و به طور کلی و به
تبع آن همچنين یک مبنای استدالیی همة متدلقات تتربه وجود داشته باشد،
بدون این مبنای استدالیی ،ناممکن خواهد بود که برای شهودهای خود،
نوعی متدلق بيندیشيم ،زیرا این متدلق چيزی نيست مگر آن چيزی که برای
آن ،مفهوم ،این نوع ضرورت ترکيبی را بيان میکند .حال ،این شرط اصيل
و استدالیی چيز دیگری نيست مگر ادراک نفسانی استدالیی .بنابراین ،باید
شرطی باشد که پيش از هر نوع تتربه قرار بگيرد و خود تتربه را ممکن
گرداند ،شرطی که باید این فرض پيشين استدالیی را اعتبار بخشد (ibid,
).A107
کانت در ادامه میافزاید که بدون این وحدت آگاهی که از همة دادههای شهودها
میآید و فقط از طریق رابطه با وحدت هر نوع تصور اشيا ممکن است ،هيچ نوع شناخت
و هيچ نوع ترکيب [تألي ] و وحدت شناختها در بين خود ،در ما رخ نخواهد داد(ibid) .
و به تدبير دیگر ،هيچ نوع شناختی ،حتی شناخت تتربی امکانپذیر نخواهد بود .کانت از
این عامل به مثابة آگاهی تبدیلناپذیر ،اصيل و محض ،به عنوان ادراک نفسانی استدالیی
یاد میکند و در ادامه تأکيد میکند که حتی محضترین وحدت عينی ،یدنی وحدت مفاهيم
پيشين مکان و زمان فقط از طریق رابطة شهودها با آن وحدت آگاهی ممکن میباشد
) .(ibid, A107پدیدارها در تتربه باید تابع شرایط صوری مکان و زمان قرار گيرند ،در
واقع ،تحت این شرایط است که اساساً هر نوع شناخت ممکن میگردد ).(ibid, A110
ادراک نفسانی استدالیی ،به مثابة قوة اساسی همة شناختهای ما ،شناختهای پيشين
را امکانپذیر میسازد .متموعة ادراک حسی ،به نحو پيشين بر مبنای شهود محض و نيز
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بر مبنای زمان به منزلة صورت شهود درونی قرار دارد و هر نوع آگاهی تتربی ،بر مبنای
ادراک نفسانی محض ،یدنی بر مبنای این همانی تمام و کمال خود در بين همة تصورات
ممکن که زمان و مکان نيز جزء همين تصورات هستند ،قرار دارد .حال ،اگر بخواهيم
مبنای درونی این ترکيب تصورات را تا آن نقطه دنبال کنيم که همه باید به آن مدطوف
باشند ،تا از آن طریق ،برای اولين بار وحدت شناخت برای یک تتربهی ممکن حاصل
شود ،آن وقت باید از ادراک نفسانی محض شروع کنيم .بنابراین ،ادراک نفسانی محض،
یک اصل وحدت ترکيبی کثرت را در هر نوع شهود ممکن ارائه میدهد (ibid, A116-
).7
مطابق گفتار صریح کانت ،عالیترین اصل امکان هر نوع شهود در ارتباط با حسيّات
و مطابق با حسيات استدالیی این است که کل کثرت شهود باید تابع شرایط صوری مکان
و زمان باشد .عالیترین اصل همين امکان دربارة فاهمه عبارت است از اینکه هر نوع
کثرت شهود باید تحت شرایط وحدت ترکيبی و اصيل ادراک نفسانی قرار بگيرد .همة
تصورات متکثر شهودها ،تا جایی که به ما داده میشوند ،تابع اصل اوليه هستند ،اما تا آنتا
که باید بتوانند در یک آگاهی به یکدیگر مرتبط شوند تابع اصل دوم هستند ،زیرا بدون
این ارتباط هيچ چيزی نمیتواند اندیشيده یا شناخته شود ،چون تصورات داده شده با کنش
ادراک نفسانی ،یا عمن میاندیشم .چيزی مشترک ندارند و بنابراین نمیتوانند در یک
خودآگاهی واحد با هم درک و تلفيق شوند ).(ibid, B137
کانت از سه منشأ اصلی یا قوة روح که شرایط امکان هر نوع تتربه را در خود دارند و
نيز نمیتوانند از هيچ نوع قوة دیگر رهن مشتق شوند ،پرده برمیدارد .این سه منشأ اصلی
یا قوا عبارتند از :ح ّ ،قوّة خيال و ادراک نفسانی .ح ّ به نحو پيشين کثرت را تلخيص
میکند .قوّة خيال به ترکيب این کثرت میپردازد .ادراک نفسانی اصيل وحدت این ترکيب
را ممکن میگرداند .همة قوای مذکور عالوه بر کاربرد تتربی ،از کاربرد استدالیی نيز
برخوردارند که منحصراً به صورت مربوط است و به نحو پيشين ممکن است (ibid,
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) .A95عامل اصلی و تمامکننده ميان این منشأ یا قوا ،ادراک نفسانی اصيل است که
وحدت ترکيب یا تألي را در شناختها ممکن میگرداند و شناخت را به مدنای حقيقی
تحقّق میبخشد .در واقع ،بدون ادراک نفسانی اصيل یا من استدالیی ،فرایند یا مرحلة
شناخت تکميل نمیگردد.
ادراک نفسانی محض ،استدالیی یا اصيل به خاطر مولد بودنش در حوزة شناختها و
به مثابة نقطة نهایی همة قوا و سرچشمههای رهن در فرایند شناخت ،حصول و تحقق
شناختها را ممکن میگرداند .مراحل شناخت نظير تلخيص کثرت توسط عامل بنيادی به
نام من استدالیی امکانپذیر و تکميل میگردد.
اساسی و بنيادی بودن ادراک نفسانی استدالیی برای کانت آنچنان واجد اهميت است
که وی حتی طبيدت را از حيث قانونمندی خود تابع مبنای رهنی ادراک نفسانی میداند.
وی در این زمينه چنين مینویسد:
اینکه طبيدت باید خود را مطابق با مبنای رهنی ادراک نفسانی ما تطبيق
کند و حتی باید از حيث قانونمندی خود تابع مبنای رهنی ادراک نفسانی
ما باشد ،بسيار عتيب و نامرتبط به نظر میرسد .اما اگر فکر کنيم که این
طبيدت ،فینفسه چيزی نيست جز متموع کلی پدیدارها و در نتيته به
هيچ وجه شیء فینفسه نيست ،بلکه صرفاً متموعهای است از تصورات
رهن ،آن هنگام شگفتزده نخواهيم شد که طبيدت را صرفاً در قوة اساسی
همة شناختهایمان ،یدنی در ادراک نفسانی استدالیی و در چنان وحدتی
ببينيم که فقط برای آن ،طبيدت میتواند موضوع هر نوع تتربة ممکن
خوانده شود ،یدنی میتواند طبيدت ناميده شود ).(ibid, A114
قوة اساسی بودن همة شناختها بدین مدنی است که قوای سهگانة شناخت نظير ح ،
خيال و فاهمه همگی ریل فاعليت و عامليت ادراک نفسانی اصيل از کارآیی و بهرهمندی
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برخوردارند و بدون ادراک نفسانی اصيل ،محض و استدالیی نقشها و کارکردهایشان
ناقص است و شناخت حقيقی به حصول نمیپيوندد.
از آنچه گفته شد میتوان چنين نتيته گرفت که امکان آگاهی از ادراکات حسی و
شناختهای پيشين و استدالیی منوط و موقوف به من استدالیی است .تصور عمن می-
اندیشم .به مثابة یک کنش خودانگيختگیِ خودآگاهیِ محض یا ادراک نفسانی اصيل،
همة تصورات من را همراهی میکند .زیرا به تصریح کانت ،در ذير این صورت چيزی در
من متصوّر میگردد که به هيچوجه نمیتواند اندیشيده شود و این دقيقاً بدان مدناست که
تصور یا ناممکن باشد یا دست کم برای من هيچ باشد ) (ibid, B132و این است مدنای
امکانبخشیِ به شناختهای ما توسط من استدالیی در مقام سوژة نهایی.
اکنون به پرسشِ عاحکام تاليفی [ترکيبی] پيشين چگونه ممکن است؟ .از زبان کانت
پاس میدهيم:
احکام تأليفی پيشين وقتی ممکن هستند که با شرایط صوری شهود
پيشين ،ترکيب قوّة خيال و وحدت ضروری این ترکيب را در یک ادراک
نفسانی استدالیی ،به یک شناخت تتربی ممکن بهطور کلی مربوط کنيم،
و بگویيم ،شرایط امکان تتربه بهطور کلی ،هم زمان شرایط امکان متدلّقات
تتربهاند و به این دليل در یک حکم تأليفی [ترکيبی] پيشين اعتبار عينی
دارند ).(ibid, A158-B197
در اینجا نيز کانت با صراحت تمام ،پای ادراک نفسانی استدالیی را در امکان بخشيدن
به شناختها و احکام تأليفیِ پيشين به ميدان مدرفتشناسی باز میکند .ادراک نفسانی
استدالیی به مثابة کنش من استدالیی نقش تمامکننده را در تحقّق شناختهای ما بازی
میکند.
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-4وحدتبخشی به شناختها
یکی دیگر از کارکردهای من استدالیی ،وحدت بخشيدن به شناختهای متکثر ماست.
واژهی عوحدت 4.از جملة اصطالحاتی است که در فلسفة کانت به طور اعم و در نقد
عقل محض به طور اخصّ فراوان به کار رفته است .کانت دو مدنا از وحدت اراده میکند
که یکی مدنای عام است و دیگری مدنای خاص .کاربردهای این اصطالح نزد وی حاکی
از ایهام اساسی در تدری مفهوم وحدت است و این ایهام از اینتا ناشی میشود که وی
این اصطالح را گاه به مفهوم سنتی استدالیی وحدت و گاه به مفهوم انتقادی آن به مثابة
نخستين مقوله از مقوالت کميت به کار میبرد ) .(Caygill, 1994: 407کانت بر تمایز
ميان مدنای مقولی و فرامقولی وحدت تأکيد میورزد .به نظر وی ،وحدتی که به نحو پيشين
مقدم بر همة مفاهيم ترکيب است ،مقولة وحدت به شمار نمیآید ،زیرا همة مقوالت مبتنی
بر کارکردهای منطقی احکام هستند و ترکيب و نيز به تبع آن ،وحدتِ مفاهيم داده شده،
در این کارکردها اندیشيده میشوند ) .(Kant,1964: B131وی در کتا تمهیدات
بر وحدت فرامقولی اینگونه اشاره میکند:
برای یک فيلسوف مطلوبی باالتر از این نيست که بتواند کثرت مفاهيم
یا اصولی را که قبالً در ضمن استفادة انضمامی از آنها بر او عرضه شده
است ،از یک اصلِ مقدم بر تتربه منشدب سازد و بدین سان همه را در
یک نوع شناخت ،جمع نماید (کانت)167 :1370 ،
در واقع ،منظور کانت این است که کثرت مفاهيم را به واسطة یک اصل پيشين یا
مقدم بر تتربه در یک شناخت وحدت بخشد.
توسّل به وحدت فرامقولی مشکالت جدی برای فلسفة انتقادی به بار میآورد که
گریزی از آنها نبود .برای کانت ضروری بود که عآگاهی تبدیلناپذیر اصيل محض .یا
عادراک نفسانی استدالیی .را مسلّم گيرد که وحدت عددی آن بدین سان مبنای پيشين
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همة مفاهيم است ) .(ibid, A107در ذير اینصورت ،کل فلسفة استدالیی در مدرض
خطر تقليل به روانشناسی تتربی قرار میگرفت ) .(Caygill, 1994, 408بر این
اساس ،کانت به طور عمدی وحدت ادراک نفسانی را عوحدت استدالیی خودآگاهی .می-
خواند تا امکان شناخت پيشين ناشی از آن را نشان دهد ).(ibid: 409
بنابراین ،وحدت در مدنای عام ،همان وحدت فرامقولی است و در مدنای خاص ،وحدت
مقولی است که ناظر بر مقولة کميت است .بنابراین ،در قاموس کانت وحدت بر دو نوع
است :وحدت کمی که همان وحدت مقولی است و وحدت کيفی که همان وحدت فرامقولی
است .خود وحدت کيفی بر دو نوع است :وحدت ادراک نفسانی به مثابة کيفيت کنش یا
فدل من استدالیی که از طریق عمل ترکيب یا تألي  ،بر همة شناختهای ما وحدت
میبخشد و وحدت هر یک از شناختها که محصول وحدت ادراک نفسانی استدالیی است،
شناخت به مدنای حقيقی آن را برای ما امکانپذیر میگرداند .کانت وحدت کيفی را اینگونه
تبيين میکند:
در هر نوع شناخت یک شیء ،نخست ،وحدت مفهوم وجود دارد که
میتوان آن را وحدت کيفی ناميد ولی تا جایی که ریل آن مفهوم فقط
وحدت در ترکيب کثرت شناختها اندیشيده شود ،تقریباً مثل وحدت
موضوع در یک نمایش ،یک سخنرانی ،یا یک داستان (Kant,1964:
).B114
به نظر کورنر ،وحدت ترکيبی کثرات را باید از مقولة وحدت فرق گذاشت .وقتی
میگویيم کثرات به مدنایی که از مقولة وحدت اراده میشود دارای یگانگی است ،منظورمان
این است که مفهوم مدينی ،یدنی مقولة وحدت ،به آن قابل اطالق است .اما وقتی میگویيم
کثرات از وحدت ترکيبی بهرهمند است ،ذرض این است که این کثرات شالودهای درست
کرده است که میتوان آن مقوله یا هر مقولة دیگر را بر آن بار کرد .وحدت ترکيبی کثرات،
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یکی از شرطهای الزم برای اطالق مقوالت است ،ولی خود وحدت ترکيبی از شمار مقوالت
نيست .کثراتی که وحدت ترکيبی نداشته باشند ،ممکن است به ادراک درآیند اما دست کم
در احکام تتربی عينی قابل اندیشيدن نيستند (کورنر.)191-2 :1380 ،
همچنين به نظر کورنر ،وحدت ادراک نفسانی محض (یدنی امکان اینکه رهن خودآگاه،
از تصوراتی که حاصل میکند نيز آگاه باشد) یکی از شرطهای وحدت ترکيبی کثرات است.
وقتی میگویيم کثرات از وحدت ترکيبی برخوردار است ،منظور این است که عينيت پيدا
کرده است و میتوان مفاهيمی بر آن بار کرد که صرفاً در وص تأ رات رهنی نباشد
(همان .)196 :این همان چيزی است که کانت خود بدان اقرار میکند:
وحدت استدالیی ادراک نفسانی عبارت است از آن نوع وحدتی که از
طریق آن هر آنچه در یک کثرت که از طریق شهود داده میشود ،در یک
متدلق وحدت پيدا میکند .بنابراین ،چنين آگاهیای عينی ناميده میشود و
باید از وحدت رهنیِ آگاهی متمایز گردد ،که نوعی تدين ح درونی است
).(Kant, 1964: B140
کانت عالوه بر وحدت کمی و کيفی و وحدت مقولی و فرامقولی ،از وحدت فاهمه و
وحدت عقلی پدیدارها نيز سخن میگوید .وی همچنين واژة وحدت را در ترکيباتی نظير
عوحدت آگاهی ،.عوحدت استدالیی ترکيبی قوة خيال ،.عوحدت استدالیی خودآگاهی،.
عوحدت تتربی آگاهی ،.عوحدت ترکيبی اصيل ادراک نفسانی ،.عوحدت ادراک نفسانی.
و عوحدت رهنی آگاهی .بهکار میبرد که همگی به نحوی و در نهایت با من استدالیی
نسبتی دارند .وی از اصطالح عوحدت نظاممند .استفاده میکند و آن عبارت است از امری
که شناخت عادی را در اصل به علم 5تبدیل میکند ).(ibid, A832-860
بنابراین ،آنچه از مدنای وحدت در این مبحث مورد نظر ماست همان وحدت شناخت-
هاست .پرسش اصلی ما در این مبحث این است که :عمن استدالیی چگونه به شناختهای
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ما وحدت میبخشد؟ .برای پاس به این پرسش ناگزیریم تکلي یک مسئلة دیگر را نيز
که ارتباط تنگاتنگی با این مبحث دارد روشن کنيم و آن ،مسئلة ترکيب یا تالي است .من
استدالیی یا ادراک نفسانی استدالیی به ميانتی ترکيب تصورات در احکام ،به شناختهای
ما وحدت میبخشد.
مسئلۀ ترکیب یا تألیف
اصطالح عترکيب .یا عتألي  6.یکی دیگر از اصطالحات بنيادین کانت به ویژه در
نقد عقل محض است .این اصطالح نقش اساسی در فلسفة کانت ایفا میکند زیرا کارکرد
بنيادین وحدتبخشی به شناختها توسط من استدالیی متکی به فدل یا کنش ترکيب
است .کانت ترکيب را به شرح زیر تدری و تبيين میکند:
اما مراد من از ترکيب در عامترین مدنای آن عبارت است از کنش کنار
هم نهادن تصورات گوناگون و فهم کثرت آنها در شناختی واحد .اگر
کثرت مورد نظر نه به نحوی تتربی ،بلکه به نحو پيشين داده شود( ،مانند
کثرت زمان و مکان) ،چنين ترکيبی محض است ....ترکيب یک کثرت
(خواه تتربی داده شود ،خواه پيشين) امری است که نخست ،شناخت را
ایتاد میکند .البته ،این شناخت در ابتدا هنوز خام و آشفته است و لذا
نيازمند به تحليل است .ولی این فقط ترکيب است که در واقع ،اجزاء را
برای شناختها گرد هم میآورد و آنها را در محتوا و مضمون خاصی
وحدت میبخشد ).(ibid, A78-B103
در اینجا باید متذکر شویم که از منظر هانری آليسون ،در ارمر خوانش تحليلی اصل
ادراک نفسانی هنوز مشکل و مانع عمدهای وجود دارد و این مشکل مربوط به ارتباط ادراک
نفسانی با دکترین ترکيب یا تألي است .در واقع ،آليسون با استناد به دیدگاههای خود
کانت در نقد عقل محض نتيته میگيرد که وحدت تحليلی ادراک نفسانی پيش فرض
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وحدت ترکيبی است .یدنی اینکه آگاهی از این همانیِ عمن میاندیشم .مشتمل بر یک
ترکيب است و اینکه چنين آگاهیای فقط از طریق آگاهی از این ترکيب امکانپذیر است
).(Allison, 2004: 168
البته ،آليسون این ادعا را که ادراک نفسانی فقط از طریق آگاهی از ترکيب امکانپذیر
است امری پيچيده تلقی میکند ،زیرا وی در مفهوم یا اصطالح ترکيب ابهاماتی را مالحظه
میکند .ابهام از اینتا ناشی میشود که این امر یدنی امر ترکيب یا به خود کنش و یا به
حاصل کنش مربوط میگردد و کانت ظاهراً ترکيب را در هر دو مدنا به کار میبرد(ibid: .
)169
در واقع ،در اینجا ميان کنش و حاصل کنش ابهامی رخ میدهد .اینکه ترکيب کنش
یا حاصل کنش است در اصل دیدگاه ما مبنی بر نقش من استدالیی در مسألة ترکيب
تفاوتی ایتاد نمیکند.
ضمناً عمن میاندیشم ،.یک تصور تهی از عمن .است بدین مدنی که این تصور تهی
را میتوان به مثابة صورت وحدت تحليلی در نظر گرفت که با همة مفاهيم کلی مرتبط
است .این وحدت تحليلی به مثابة امری جدا و مترد از همة محتوا (محتوای شناختی)
لحاظ میگردد .آگاهی یافتن از این عمن میاندیشم ،.صورتِ کنش تأمل است که رهن
بدین وسيله این همانی را در شکلگيری مفاهيم کلی بهطور متزّا دریافت میکند .در
حقيقت ،کنش عمن میاندیشم .چيزی ذير از کنش منطقی نيست که مترد و جدای از
همة محتوای شناخت لحاظ میگردد .آگاهی از کنش ترکيب ،اگاهی از صورت اندیشيدن
است ).(ibid: 172
در واقع ،ترکيب مبنایی مربوط به منطق استدالیی است ،منطقی که مرة آن شناخت
ترکيبی پيشين است که از طریق ترکيب مفاهيم و شهودها به دست میآید .ترکيب را
نمیتوان از کثرت مشتق کرد ولی همواره به کثرت افزوده میگردد .به هر حال ،بدون
ترکيب ،ما هيچ نوع شناختی نمیتوانيم فراچنگ آوریم )(ibid:172
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اقسام ترکیب
کانت عالوه بر تدری و تبيين ترکيب ،از انواع آن نيز سخن به ميان میآورد .وی به
سه نوع ترکيب از قبيل ترکيب ادراک ساده در شهود ،ترکيب بازتوليد در خيال و ترکيب
بازشناسی در مفهوم باور دارد .وی عالوه بر این سه نوع ترکيب ،از ترکيب محض قوة
خيال نيز سخن میگوید و وحدت ادراک نفسانی ،یدنی وحدت عخود .یا عمن .را بر آن
مبتنی میکند .حال ،هر یک از این انواع ترکيب را به اجمال از نظر میگذرانيم.
-1هر تصور تا جایی که در یک لحظه جا داده شده است ،هرگز نمیتواند چيز دیگری
باشد جز وحدت مطلق .برای آنکه از این کثرت ،وحدت شهود متولد گردد ،دو چيز ضروری
است ،ابتدا بررسی و مرور کثرات و بدد با هم قرار دادن این کثرات .کانت این کنش را
ترکيب ادراک ساده مینامد ،زیرا بهطور مستقيم متوجه شهود است ،که البته کثرت را ارائه
میکند .عالوه بر این ،ما دارای ترکيب محض ادراک ساده نيز هستيم (Kant,1964:
).A100
-2کانت از ترکيب بازتوليد در خيال نيز سخن میگوید .وی ابتدا از ترکيب بازتوليد
تتربی آذاز میکند و سپ به بحث از بازتوليد محض میپردازد ).(ibid, A102
مطابق دیدگاه کانت ،قوة خيال مبنای پيشين الزم را برای وحدت ترکيبی پيشين
پدیدارها فراهم میکند .انسان برای اینکه بتواند آنچه را ادراک نموده است مشخص
سازد باید آن را در ساحت رهن خود بازتوليد کند .و این یدنی اساساً ترکيب ادراک بدون
ترکيب بازتوليد ،ممکن نيست و این دو فقط در تحليل رهنی از همدیگر متمایز میگردند.
-3ترکيب سوم ،ترکيب بازشناسی در مفهوم است .کانت این ترکيب را به ادراک
نفسانی ربط میدهد و از ادراک نفسانی استدالیی در بحث مربوط به ترکيب بازشناسی
بحث میکند و نه در دو ترکيب دیگر .به نظر میرسد این ترکيب در مقایسه با دو ترکيب
قبلی ،از اهميت بيشتری نزد کانت برخوردار است .هنگامی که کانت ترکيب بازشناسی را
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با عمفهوم .مرتبط میکند ،بهطور ضمنی این نکته را نيز متذکر میگردد که این ترکيب
توسّط قوة فاهمه انتام میپذیرد .به نظر کانت ،مفهوم عبارت است از یک آگاهی که
کثرت را که به تدریج شهود شده و بدداً بازتوليد نيز میشود ،در یک تصور کامل کند
).(ibid, A104
الزم به رکر است که ای .سی .یوئينگ ترکيب بازشناسی در مفهوم را چندان روشن
نمیداند .همچنين وی مدتقد است که ما نباید به تمایز ميان ترکيب ادراک ،ترکيب بازتوليد
و ترکيب بازشناسی بيش از حد تأکيد ورزیم و به طریق اولی نباید نتيته بگيریم که کانت
بر سه نوع ترکيب اصرار دارد نه بر یک ترکيب واحد .به نظر یوئينگ ،نباید این سه ترکيب
را به عنوان افدال جداگانه ،بلکه صرفاً باید به منزلة اجزا و آنات مختل در یک ترکيب به
شمار آورد (یوئينگ.)103 :1388 ،
کانت عالوه بر این ترکيبهای سه گانه از ترکيب دیگری نيز سخن میگوید که الزمه
و پيشفرض ترکيبهای سهگانة قبلی است و باید بين شهود محض و فاهمة محض وجود
داشته باشد .این ترکيب ،ترکيبِ محض ناميده میشود .وی ترکيب محض را چنين تدری
میکند:
ترکيب محض ،اگر به مدنای عام آن لحاظ گردد ،مفهوم محض فاهمه
را به دست میدهد .مراد من از ترکيب محض ،آن نوع ترکيبی است که
مبتنی بر وحدت ترکيبی پيشين است ).(Kant,1964: A78-B104
کانت همچنين از اجزای تشکيل دهندة شناخت محض پرده برمیدارد و آنها را بر
سه نوع میداند-1 :کثرات شهود محض زمان -2ترکيب محض کثرات زمان به ميانتی
قوة خيال -3مفاهيم محض فاهمه.
به نظر پی.اف استراوسون دکترین ترکيب ،بر تمایز ميان قوا مبتنی است .در واقع،
تمایز ميان قوّة ح ّ به منزلة پذیرش صرف دادهها و قوة فاهمه به مثابة قوّة فدال به
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همراه قوة خيال به عنوان واسطة ميان آن دو ،بر کارکرد ترکيب ناظر است .دادههای ح
به تنهایی اموری متزا ،جداگانه و پراکنده و بدون پيچيدگی هستند .کل فرایند ترکيب یا
تألي به واسطة قوة خيال ایتاد میگردد که دادههای ح را گرد هم آورده و بازتوليد
میکند و این کار را تحت کنترل و نظارت فاهمه که منشأ و خاستگاه مفاهيم است انتام
میدهد .تتربه ،محصول این فداليت ترکيب یا تألي است .البته ،استراوسون در نهایت،
ما را از تأمل و تفکر عميق دربارة گزارهها و جمالت مربوط به مبحث ترکيب به خاطر
بيهوده بودن آنها بر حذر میدارد ).(Strawson, 1995: 97
رابرت استرن بر این باور است که کانت وحدت سوژه را بهکار میگيرد تا وحدت رابطی
ابژه را بنياد نهد و آموزة ترکيب در این زمينه ،نقش اساسی و بنيادین ایفا میکند (استرن،
 .)27 :1393در حقيقت ،از سخن استرن میتوان چنين نتيته گرفت که آموزة ترکيب،
واسطة ميان وحدت سوژه و وحدت ابژه است ،یدنی واسطة ميان وحدت ادراک نفسانی
استدالیی و وحدت شناختهاست.
رابرت پل ول مدتقد است که مسألة ترکيب در فلسفة استدالییِ کانت قاعدهمند و
منضبط است .زیرا نوید حل مدضل وحدت در کثرت مدرفتشناختی کانت را میدهد
).(Kitcher, 1990: 82
واین واکسمن بر این باور است که ميان جنبة آگاهانة ترکيب که با مفهوم فاهمه سر
و کار دارد و جنبة ناآگاهانة ترکيب که با قوة خيال ارتباط دارد ،تفکيک و تمایز مدرفتی
وجود دارد ).(Waxman, 2005: 79
پاتریشيا کيچر ترکيب را یک کنش یا فرایندی میداند که به ایتاد تصویر یا تصوّر
منتر میگردد .نتيتة ترکيب حاالت شناختی ،حالت شناختی دیگری است که در بر گيرندة
مضمون موجود در حاالت قبلی است .مطابق این دیدگاه ،تصورات بازنموده میشوند
).(Kitcher, 1990: 74-5
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جورجز دیکر بر این باور است که وابسته و متکی کردن خودآگاهی بر آگاهی از کنش
رهنی یا همان ترکيبِ مذکور ،به دشواری قابل دفاع و توجيه است ،زیرا به نظر درست
نمیآید که ما از کنشی که کانت آن را ترکيب مینامد آگاه باشيم (Dicker, 2004:
).133
اکنون نوبت آن فرا رسيده است که بدانيم ادراک نفسانی استدالیی یا من استدالیی
چگونه به شناختهای ما وحدت میبخشد؟ جهت پاس به این پرسش میگویيم که بدون
وحدت آگاهی تبدیلناپذیر ،اصيل و محض و استدالیی هيچ نوع ترکيب و وحدت شناختها
در ما رخ نخواهد داد .حتی محضترین وحدت عينی ،یدنی وحدت مفاهيم پيشين (مکان
و زمان) فقط به واسطة رابطة شهودها با آن وحدت امکانپذیر است .بدین سان وحدت
عددی ادراک نفسانیِ استدالیی مبنای پيشين همة مفاهيم و حتی وحدت آنها را تشکيل
میدهد ) .(kant, 1964: A107کانت در ادامه در مقام تأکيد میافزاید که دقيقاً همين
وحدت استدالیی ادراک نفسانی ،از همة پدیدارهای ممکن که هميشه میتوانند در یک
تتربه جمع شوند و وحدت یابند ،نوعی ترکيب را از همة این تصورات ،مطابق با قوانين
تشکيل میدهد.
کانت در جای دیگر تأکيد میکند که بدون وحدت ضروری اگاهی ،وحدت در یک
کثرت شناخت روی نخواهد داد و این وحدت باید به منزلة امر پيشين وضروری درک شود.
زیرا در ذير اینصورت ،شناخت بدون متدلق خواهد بود .پدیدارها در تتربه باید تابع شرایط
وحدت ضروری ادراک نفسانی باشند ) .(ibid, A110مطابق دیدگاه کانت ،وحدت تمام
و کمال و ترکيبی ادراک حسی در حقيقت ،صورت تتربه را تشکيل میدهد و تتربه چيزی
ذير از وحدت ترکيبی پدیدارها مطابق با مفاهيم نيست .مفاهيم تتربی باید بر مبنای
استدالیی (یدنی من استدالیی) قرار داشته باشند ).(ibid, A111
بنابراین اگر بخواهيم مبنای درونی ترکيب تصورات را تا آن نقطه دنبال کنيم که همه
باید به آن مدطوف باشند ،تا از آن طریق ،برای اولين بار وحدت شناخت برای یک تتربة
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ممکن حاصل گردد ،آن وقت باید از ادراک نفسانیِ محض شروع کنيم .کانت از یک اصل
به نام عاصل استدالیی وحدت هر نوع کثرت تصورات ما .یاد میکند که اصلی بسيار مهم
و بنيادی است و از آنجا که این وحدت کثرت در یک رهن ،ترکيبی است ،بنابراین ،ادراک
نفسانیِ محض ،یک اصل وحدت ترکيبی کثرت را در هر نوع شهود ممکن ارائه میدهد
).(ibid, 117
وحدت ترکيبی مستلزم ترکيب است و ترکيب را شامل میشود و اگر وحدت بخواهد
به نحو پيشين ضروری باشد ،آنوقت ترکيب نيز باید یک ترکيب پيشين باشد .بنابراین،
وحدت استدالیی ادراک نفسانی به ترکيب محض قوة خيال مربوط میگردد و ترکيب
محض قوة خيال به مثابة شرط پيشين امکان هر نوع ترکيب کثرت در یک شناخت است.
ترکيب کثرت از طریق قوة خيال محض ،وحدت همة تصورات در ارتباط با ادراک نفسانی
اصيل ،قبل از کل شناخت تتربی میآیند ).(ibid, A130
مطابق دیدگاه کانت ،ترکيب چيزی مگر تصور وحدت ترکيبی کثرتها نيست .بنابراین،
تصور این وحدت نمیتواند از ترکيب ایتاد شود ،بر عک  ،تصور وحدت ،خود به تصور
کثرت اضافه میگردد و مفهوم ترکيب را برای نخستين بار ممکن میگرداند .بنابراین ،باید
این وحدت یدنی وحدت فرامقولی یا کيفی را باید در باالتر جستتو کنيم ،یدنی در آن امری
که خود ،مبنای وحدت مفاهيم مختل را در احکام و در نتيته مبنای امکان فاهمه را،
حتی در کاربرد منطقی آن ،در خود متدين میکند ) .(ibid, B131هر نوع وحدت تصورات
مستلزم وحدت آگاهی در ترکيب آنهاست .در نتيته ،وحدت آگاهی امری است که به
تنهایی رابطة تصورات با یک متدلق و بنابراین ،اعتبار عينی تصورات را تشکيل میدهد و
در نتيته ،آنها را به شناختها تبدیل میکند و حتی امکان فاهمه بر پایة وحدت آگاهی
قرار دارد ) .(ibid, B137با توجه به این مطالب حتی میتوانيم بگویيم که کارکرد
وحدتبخشی من استدالیی به شناختها از همة کارکردهای دیگر اساسیتر و بنيادیتر
است .زیرا مسئلة ترکيب در نظام مدرفتشناسی نقد عقل محض امری اساسی است و
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همانگونه که پيش از این گفتيم مسئلة خاص نقد عقل محض مسئلة بنيادین امکان
احکام ترکيبی پيشين است که ترکيب در آنها نقش اساسی ایفا میکند .اگر بگویيم که
مسئله یا امر ترکيب بنيان و شالودة اساسی علم را تشکيل میدهد سخنی به گزاف نگفته-
ایم .در واقع ،مسئلة ترکيب به عنوان واسطة ميان وحدت استدالیی ادراک نفسانی و وحدت
شناختها نقش بنيادین در مدرفتشناسی کانت ایفا میکند .بنابراین ،کارکرد وحدتبخشیِ
من استدالیی به شناختها به واسطة وجود امر بنيادین ترکيب یا تألي  ،از همة کارکردهای
دیگر آن نظر کليتبخشی ،ضرورتبخشی و حتی امکانبخشی اساسیتر است.
کالم آخر اینکه من استدالیی به مثابة سوژة نهایی همة شناختهای ما اعم از پيشين
و پسين ،استدالیی و تتربی ،به واسطة کنش ادراک نفسانی استدالیی و وحدت ادراک
نفسانی و نيز با به کارگيری فرایند ترکيب و در جایگاه مبنای قوای شناختی نظير ح ّ،
خيال و فاهمه ،به همة شناختهای متکثّر و پراکندة ما وحدت میبخشد و در نهایت آنها
را در قالب یک دستگاه منظم علمی که دستگاه نقد عقل محض نمونهای از آن است ارائه
میکند.
نتیجهگیری
با توجه به همة مباحثی که در این نگارش طرح گردید میتوان به این نتيته رسيد که
نادیده گرفتن نقش و کارکردهای من استدالیی در نظام مدرفتشناختی کانت و نپرداختن
به آن و ذفلت از ساز و کارهای بنيادین آن موجب گردیده که من استدالیی به عنوان رکن
بنيادین نظام فلسفی کانت ،دست کم به نزد بسياری از شارحان و مفسران کانت اهميت
اساسی خود را آشکار نسازد و این امر باعث شده که منِ استدالیی کانت ،بر خالف کوژیتوی
دکارت به عنوان مغز اصلی و هستة اساسی فلسفة وی ارائه نگردد .در واقع ،فلسفة
استدالیی کانت که ایدئاليسم استدالیی زمينه و بنياد آن را تشکيل میدهد و من استدالیی
به عنوان روح پنهان ایدئاليسم استدالیی وی با ارائة کارکردهایی نظير کليتبخشی،
ضرورتبخشی ،امکانبخشی و وحدتبخشی در تمامی اجزا و تار و پود آن رسوخ کرده
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است بدون توجه کافی به کارکردهای من استدالیی در مقام ادراک نفسانی محض ،اصيل
و استدالیی ،اهميت بهسزای خود را آنچنان که باید و شاید به دست نخواهد آورد .به
ضرس قاطع میتوان گفت که ایدة اصلی و نهایی ایدئاليسم استدالیی کانت و به تبع آن
فلسفة استدالیی کانت را من استدالیی تشکيل میدهد .با حذف من استدالیی کانت یا با
به چالش کشيدن آن ،کل نظام فلسفی کانت فرو میپاشد و مدنای این سخن این است
که من استدالیی از حيث کارکردهای چهارگانة خویش ،نقش بنيادین و اساسی را در کل
فلسفة کانت ایفا میکند.
پینوشتها
1. unity
2. science
3. synthesis
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