
 

 

  
  

  در ساختار معرفتي كانت» شهود«تحليلي بر 
  

  ∗مجتبي سپاهيدكتر 
  

  چكيده
يعنـي   ،   كانـت  ي  تـرين مفـاهيم فلـسفه        ييكي از بنياد  در تحليل    اين مقاله 

روابط و   و   تحليل كاركرد .  كانت است  ي  زيرساخت انديشه » شهود« .است» شهود«
 .شـده اسـت   قاله مطرح   در اين م   معناي شهود و انواع آن       و» اهمهف«تعامل آن با    

و  كانت   ي   انديشه  اساس »شهود«آيد اين است كه       دست مي ه  چه از آثار كانت ب     آن
 علـوم تجربـي را در برابـر    تـوان  مـي ن اسـت  آ و با تكيه بر مقدم بر فاهمه است   

   .نجات داد ،مقاوم» هيوم«ي گراي شك
  نت كا-4   شهود محض -3    شهود حسي -2     شهود-1: ي كليديها واژه
  

  مقدمه. 1
 از گـذر   ،پردازند و در اين فعاليت       مي  به فعاليت » حساسيت و فاهمه   «، كانت ي در فلسفه 

ارائـه  » معرفـت «و  » شـناخت  «ي  منزلهتركيب و تعامل بيروني و دروني، محصول خود را به           
تري دارند نيازمند بررسي عميق و        يك از اين دو سهم بيشتر و بينادي         كدام كه  اين. دهند  مي

 كه  اينقضاوت در مورد    .  است نقد عقل محض  ويژه در كتاب      به ،هاي كانت   ديدگاه  ي  گسترده
در ايـن   .  جدي اسـت   يملكدام فرع، نيازمند تأ   ند و   ا  اصل»  2اهمهف«و  » 1شهود«يك از    كدام
 قبل از گرچه  . شود   در اين مورد داوري      ، كانت  اصليِ متون تالش شده است با تكيه بر        ،مقاله
» اهمـه ف«ي    مسأله  بحث  و نيز     است، اين   بحث شهود مطرح شده    ، ديگر يهاي  ونهگ به   ،كانت

   .اي به كلّي متفاوت مطرح شده است  به گونه، كانتي در چارچوب انديشه
  

  شهود. 2
  ت ـوري در نظام معرفتي كانـ است كه نقش محيرـ يكي از عناص،شهود در نگاه كانت
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  .آن است ي ه و بلكه جوهر، كانتي ن فلسفه اين اصطالح يكي از كليدهاي بنيادي.دارد

 كـه   دو پايـه اسـتوار اسـت    بـر هـا  اوبـژه  شناخت و معرفت آدمي نسبت بـه    ،از نظركانت 
  .اهمه ف-2و » شهود -1  :ند ازا عبارت

 شهود و تحقـق     ي  مرحله . است 3 حس ي   حساسيت يا همان قوه    ي  با قوه » شهود«تحقق  
در تعامل و   » شهود« . و محتواي معرفت است     هزمين و بنياد و     شود  ميآن با قواي حسي آغاز      

 ي  توسط فاهمه يا همـان قـوه      » فهم« اما   .افتد ها  اتفاق مي      با پديده  ي حساسيت   برخورد قوه 
قابـل شـناخت اسـت كـه        بـراي آدميـان      هنگـامي  اشياء   ،از نظر كانت  . يابد  فعليت مي  4فهم

ـ      » حس و فاهمه  «و يا همان    » فهم« و  » شهود« . ه تعامـل معرفتـي بپردازنـد    در كنـار هـم ب
  .آدمي است شدن جهان بر 5»پديدار« ديگر يكگيري از  حاصل اين تعامل و بهره

بـه  » شـهود و فهـم     «ي   در حيطـه   6نقد عقل محـض     كتاب ويراست اول و دوم   كانت در   
 و نيـز    هـا   آن نفوذ   ي  و دامنه » چيستي شهود و فهم   « او به بررسي  . تفصيل سخن گفته است   

 پيداست كه تعيـين دقيـق مـرز         . پرداخته است  ديگر  يك با   ها  آنطه و تعامل    چند و چون راب   
 وگرنـه در مقـام      ،تنها در مقام اثبات اسـت     » فاهمه«و» حساسيت«و  » فهم«و  » شهود«بين  

انـد    يداراي پيوندي وجودي و محتـواي     » فاهمه شهود و «و واقعيت جريان شناخت،     » ثبوت«
پديـداري  » معرفـت  شـناخت و   «ي  در ارائـه  مـي   براي آد كه هركدام بدون ديگري كاركردي      

كـاركرد  و  » حـس «از ريشه و بنياد،     » اهمهف«آبشخور   ،در اين نظام معرفتي   . ها ندارند   پديده
 ي  مايـه   محتوي و بـن    ،»ها  پديده« حس با ايجاد و برقراري رابطه با         ي  قوه. است» شهود «آن

 فاهمـه روي آن     د و سـپس   دهـ   ، به فاهمـه مـي     و جهت انديشيدن   هآورد  معرفت را به چنگ     
 رسد به پايان نمي  » حساسيت «ي  شود شناخت در مرحله     معلوم مي جا    از اين  .كند  انديشه مي 

ـ  ي  فاهمه بـر روي مـاده     پس  . گردد  فاهمه فعاليتش آغاز مي    با اتمام فعاليت حساسيت،      و ه  ب
ابهـام  دسـت آمـده از شـهود را از          ه  پردازد و محتواي ب     حس به فعاليت مي    از راه دست آمده   

 ي  هدار كـردن مـاد      با نـشان   ، يعني بخشد بر آن، آن را تعين مي     » مفهوم«درآورده و با اطالق     
گويا حس چون دستي  ،در مثَل. كند ، غبار ابهام را از آن پاك مي»مفهوم«شده به نشان  ارائه

 فاهمـه آن جسم چيست؟     داند  است كه در تاريكي بر روي جسمي قرار گرفته است، اما نمي           
 اين پرتـوافكني    فاهمهگويد كه آن جسم چيست؟ البته         مي ، با پرتوافكني خود   ،شمعيچون  

تعبيري . دهد   انجام مي  ي حساسيت   سازي به ماده   مفهوم كنش   و» مفهوم« قالب   ي  ارائه را با 
 فاهمـه بدون  » حس« دارد اين است كه      نقد عقل محض  كه كانت در صفحات آغازين كتاب       

  : تهي استي حسيمحتواون دبفاهمه نابيناست و 
Without sensibility no object would be given to us, and without 

understanding None would Thought. Thoughts without content are 
empty, intuitions without concepts are blind (16, B, 75, A, 51) 
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 ي   هـيچ پديـده    »همـه فا«شـود و بـدون        چيـزي بـه مـا داده نمـي        » حساسيت«بدون  «
 حـسي،  ي  هـا بـدون محتـوي و مـاده         انديـشه ] زيرا[ گيرد  اي مورد انديشه قرار نمي      شده داده
   .»بدون مفاهيم، مبهم و كورند) شهود( حساسيت ي شده توسط قوه اند، و مواد داده  تهي

 ي   محـصول تعامـل كامـل و گـسترده         ،بنابراين شناخت آدميان در نظام معرفتي كانـت       
ناميـده  » شهود«ها را       حس با پديده   ي  همواجهكانت محصول    .است» اهمهف« و   »حساسيت«

نام گذاشته اسـت و محـصول معرفتـي         » فهم«را  » شهود«با  » فاهمه «ي  هو محصول مواجه  
  .نامد  مي7»شناخت پديداري«اين تعامل را 

  

  »شهود«معناي . 3
:  اسـت    دو ويژگـي    ادراكي اسـت كـه داراي      ،است» ادراك«نوعي  » شهود «،از نظر كانت  
مرتبط » پديده«حساسيت بدون واسطه با      زيرا   واسطه و مستقيم است،      بي كه  ويژگي اول اين  

ارتبـاط  . ي بـودن آن اسـت     يـ دوم جز   ويژگـي . )80:  ص ،11(كنـد   مـي » شـهود « آن را    ،شده
شـهود  .  مفـاهيم اسـت    آنكلـي بـودن از      . ي اسـت  يـ به صـورت جز   » ها پديده« با   حساسيت

  . شهود كلي وجود ندارد نيز شهود با واسطه و، در تفكر كانتود تواند كلي باش نمي
 عرفـت اسـت،   غيـر از شـناخت و م      »  شـهودي  ادراك« معلوم شد كه در ديدگاه كانـت،        

 شناخت پديـداري     و )53: ص،  6(است» شهود« معرفت آدميان    ي   منبع و سرچشمه   هرچند
  .شود از آن شروع و سرازير مي

  
  »شهود«انواع . 4

 بـه انـواع   ،را در معرفت آدميان نـشان دهـد  » شهود «ي  جايگاه و رتبهكه  يناانت براي   ك
  :بر دو نوع است» شهود «،از نظر كانت. كند شهود اشاره مي

  هي شهود اال. 1. 4
 فعـل شـهود   ي كننده متعلقات شهود را در زمان شهود به وسـيله    هي، شهود در شهود اال  

زمان با   د ندارد، بلكه با خود شهود و هم       متعلق شهود قبل از تحقق شهود وجو      . كند  خلق مي 
 باشـد   بودن، عقلي نيز مـي    )  اي  نمونه (هي عالوه بر مثالي     بنابراين شهود اال  . يابد آن تحقق مي  

 شهود خالق و شـهود      ،در انسان . شهود عقلي يك شهود خالق است     ). 252- 251:ص ص ،3(
. ق شـناخت وجـود نـدارد    زيـرا امكـان خلـق متعلـ     به معناي واقعي كلمه وجود ندارد،     عقلي

ي كانت وابسته به همين نفي است،     تمام فلسفه . بنابراين بايد متعلق شناخت به او داده شود       
توانـد    انـسان نمـي  كـه  ايـن زيرا معناي اين نفي شهود عقلي يعني متناهي دانستن انـسان و     

صورت ي و تفكيك     را جز از طريق تفكيك فاعل شناسايي از متعلق شناساي          واقعيت پديداري 
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 زمـان و    ي  ههـي در حيطـ    شـهود اال  ،  از طرف ديگر   .)557 -551: ص ص ،1( از ماده بشناسد  
بنـابراين  . شـوند    زمان و مكان نيـز خلـق مـي         ،هيكه با شهود اال     چون ،گيرد  مكان قرار نمي  

  .)264 : ص،8(نيست ) مكاني –زماني ( هي شناخت پديداريشناخت اال
   شهود انساني. 2. 4

شهود انساني متناسب بـا  . ق است نه عقلي و نه خال،هيف شهود اال  شهود انساني بر خال   
در شهود انساني است كه فقـط شـناخت پديـداري           . متناهي بودن ابعاد وجودي آدمي است     

 شـناخت و ارتبـاط معرفتـي انـسان را بـا      ي  نحـوه  كـه استيابد و به همين دليل       تحقق مي 
 معرفتي بين فاعـل شناسـنده و متعلـق           وجودي و  ي   زيرا وجود فاصله   ،ها تبيين كنند    پديده

هـا چگونـه      ال بوده است كه شناخت عالم واقـع و پديـده          بناي اين سؤ  مورد شناخت آن، زير   
  :كند كانت در جواب، شهود متعلق به ساحت انساني را دو نوع معرفي مي گيرد؟ صورت مي

انـسان   معيني بـر     ي  هاوبژيابد كه    شهود حسي وقتي تحقق مي    : 8 شهود حسي  .1. 2. 4
وقتي چنـين اتفـاقي بيفتـد و        . عرضه گردد و مورد احساس يكي از حواس انساني قرار گيرد          

متـصور  » احـساس « ي در برخورد با حواس قرار بگيرد، در ما چيزي بـه نـام             ي و يا اشيا   ءشي
  اسـت و   كند كـه بـه صـورت احـساس ذهنـي            مي» احساس« يعني ذهن چيزي را      ،شود  مي

و ظرفيـت قبـول تـصورات       » اسـتعداد «اين احساس    .شود يدر ذهن م  »  اوبژه تصور«موجب  
يعنـي وقتـي اشـيا بـا        . آيد   پديد مي  ها  آنپذيري از برخورد با      هاست كه از طريق تأثير     پديده

  حـواس ايـن احـساس  كنـد، تـصور برآمـده از          مـي » احـساس «  ايجـاد  ،تأثير خود در حواس   
 آن  بـه ك تصور ذهني است كه       شهود حسي ايجاد ي    ي  بنابراين نتيجه . گيرد   مي  نام» شهود«
گـوييم احـساس    كنـيم و مـي   پس وقتي ما با اشياء برخـورد مـي        . شود  گفته مي  9»احساس«

» x«يء است، يعني تصور ذهني مـن ايـن اسـت كـه آن شـ          » x «يءكنم كه مثالً آن ش     مي
   .)253-252:ص ص،y« )3«است نه 
 بعد از تعلق حـواس       شده و  ناميده 10»پديده«  متعلق حواس باشند   كه  اين قبل از    ها  اوبژه

 انـد   هاي حواس بيروني و حواس دروني        داده محصولپديدارها  . نام دارند  11»پديدار «ها  آنبه  
توانـد در خـدمت     كانت معتقد است كه شهود حسي و تجربي به تنهايي نمي .)253 :ص،  6(

هود شـ «فاهمه قرار گيرد، زيرا تحقق شهود حسي مبتني بر وجود شهود ديگري اسـت كـه                 
ها بدون واسـطه      يابد كه حواس انسان با پديده      شهود حسي وقتي تحقق مي    .  است 12»محض

 تحقق چنين ارتباطي مبتني بر وجود ارتباط با شهود محضي           ، اما به نظر كانت    مرتبط شود؛ 
   .)252 : ص،3(بخش شهود حسي است  است كه قوام

 حـسي دارد و نـه       شهود محض شهودي است كـه نـه محتـواي         :  شهود محض  .2. 2. 4
ي يـ  يـك مفهـوم و امـري جز        ،محتواي ذهني و نه مفهومي كلي است و نه مفهومي منطقي          
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 و  ها  آنهاي حسي با      اي است كه داده      اما به گونه   ،شود   حسي ناشي نمي   هاي  اوبژهاست كه از    

 شـهود «  شهود حسي ماده و محتـواي      ، به تعبير ديگر   .يابند  و تحقق مي   شناخته   ها  آنتحت  
تركيب و تأليف ايـن دو       . دهد  به آن صورت مي   » شهود محض «بخشد و     را تحقق مي   »محض
طـور كـه تحقـق مـاده بـدون            پس همان  .آورند  فراهم مي فاهمه  براي  را    ماده و محتوا   دشهو

بـه  . پذير نيست   صورت امكان ندارد، تحقق شهود حسي هم بدون تحقق شهود محض امكان           
 دارنـد، امـا در    ديگـر   يـك از  فقط استقالل منطقـي     ض   شهود حسي و شهود مح     ،تعبير ديگر 

 است و شـهود     13شهود حسي شهود پسيني   . ندديگر  يك وابسته به    ،تحقق و تعين و تشخص    
 معلـوم شـد     حال كه . است 14»شهود پيشيني « كه صور پيشيني زمان و مكان است،         ،محض

شهود  تعلق سؤال ديگر اين است كه م      زي است،  و متعلق آن چه چي     چيست» شهود حسي «
 ، كانت در جواب اين سؤال     ؟يابد محض و پيشيني چيست؟ و چگونه شهود محض تحقق مي         

  تحقـق  ،اسـت » زمـان و مكـان    « كـه همـان صـورت        ،»شهود محض « مدعي است كه بدون   
، بايد تحقق داشته باشـد    » شهود حسي « شهود محض قبل از      .ممكن نيست » شهود حسي «

اي در بيرون   هيچ زمينه صورت چونماده است و   صورت براي    ي  هچون شهود محض به منزل    
 شـهود   كـه   ايـن به محـض    .  شهود محض بايد تنها در ذهن وجود داشته باشد         ،از ذهن ندارد  

 فتاد، يعني حواس با شـيء مـرتبط شـد،   حسي بعد از تأثر ذهن توسط حواس از اشيا اتفاق ا      
 و يـا  15»مكان« ماً در قالب   ايجادشده از اشيا حت     اين تصورِ  .شود  يك تصور در ذهن ايجاد مي     

 شهود حسي هر شيئي در قالب       .)103-102:ص، ص 1، ج 12 (شود  پديدار مي 16در قالب زمان  
 پس متعلق پديدارشده در ذهن بعـد از شـهود حـسي متعلقـي               ؛شود زمان و مكان درك مي    

گام اند كه هن   موجود  قبلو قالبي از  گويا مكان و زمان دو جامه       . است كه مكاني و زماني است     
ايـن قالـب    . كنند   عرضه مي  حس بر    ها  آن قرار گرفته و خود را با        ها  آندر   شهود حسي، اشيا  

اند كـه     بلكه صور محضي   ست،ا  ذهنيانتزاعي   و نه از مفاهيم       زمان و مكان نه از بيرون آمده      
 خـود را ظـاهر كـرده و         ،به محض برخورد حواس با اشيا      و   قبل از شهود حسي تحقق داشته     

و » حـواس «انـد كـه در تعامـل بـين            هـايي   هـا صـورت     ايـن  ،به تعبير ديگـر   . دهند  ينشان م 
 يعنـي اگـر شـهود    كننـد؛   نمايان ميها آن قالب بخشيدن به ي ، خود را به واسطه»ها  پديده«

 ،شـود   گاه اين شهود محض به صورت مكان و زمان نمايان نمي            هيچ ،حسي تحقق پيدا نكند   
وقتي شهود حـسي تحقـق نيابـد،        . يابد    ن قالب تحقق مي   زيرا متعلق شهود حسي فقط در اي      

 پس صورت محض مكان و زمان هم نمايان ،يعني متعلقي وجود ندارد، و وقتي متعلق نباشد      
 امـا   ، زمان و مكان هم وجود نـدارد       ، نباشد ه بگوييم اگر عالم ماد    اين است كه  مثل  . شود  نمي

بنـابراين  . كنـد  عرضـه مـي     خـود را بـر مـا       ، حتماً در قالب مكان و زمان      ،اگر عالم ماده باشد   
 تحقـق   ،طور كه شهود محض در تحقق شهود حسي نقـش دارد            همان توان نتيجه گرفت   مي
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و » زمـان «و» مكـان « بنـابراين . شهود حسي هم در نمايان شدن شـهود محـض نقـش دارد          

 شـود   جهان حسي با اين اصول صوري بر انسان پديدار مـي          . اند جهان حسي » اصول صوري «
 ، كه همان مكـان و زمـان اسـت          را،  شهود محض يا اصول صوري جهان حسي       .)54 : ص ،6(

اند كه با تحقـق شـهود حـسي          هاي خود ذهن    بلكه از توانمندي   ،دكن شهود حسي توليد نمي   
 اين اصول   ،در ديدگاه كانت  . اند اين اصول شرايط ذهني هر نوع ادراك حسي       . شوند  ظاهر مي 

» واقعيت تجربي «ارتباط دارند،   » واقعيت خارجي « ود حسي با  صوري از آن جهت كه در شه      
 ،يابند و از آن جهت كه جايگاهي در ذهن دارند          حسي واقعيت مي    دارند، زيرا با تحقق شهود    

  .كنند پيدا مي17»ييمثالي و استعال«واقعيت 
 :نـد ا   داراي دو خصوصيت   ، كه همان مكان و زمان هستند      ، جهان حسي  اين اصول صوريِ  

 ؛ يعني وابسته به متعلـق خـود نيـستند         ،اند  ضروري ،اند و به همين دليل      پيشيني كه  اينل  او
 يعني هر چيزي كـه متعلـق        ؛ چون در تمام شهودات حسي حضور دارند       ،اند  كلّي كه  ايندوم  

پـس شـهود     .شـود    در قالب مكاني و زماني خودش براي انسان ظاهر مـي           ،حواس قرار گيرد  
 وقتـي اشـيا بـا حـواس برخـورد           .د كه حواس با اشيا برخورد كنند      افت  حسي وقتي اتفاق مي   

حسي  هاي   دادهي پس همه. يابند  يعني قالب زمان و مكان، مي،كردند، آن را با شهود محض 
 نـامتعين بـه صـورت       ي  شوند و آن ماده      منظم و مرتب مي    ،در همان چارچوب مكان و زمان     

رف بـه معنـاي ايـن نيـست كـه مـا اول از               البتـه ايـن حـ     . شـود    متمايز پديدار مي    متعين و 
 را تحـت صـورت مكـان و زمـان مرتـب             ها  آنيابيم و سپس     هاي نامرتب آگاهي مي    احساس

ـ     رو نمي  ههاي نامرتب روب   گاه ما با احساس     زيرا هيچ  ؛كنيم مي رو شـدن بـا      هشويم و امكان روب
ه ناخواسـته   اي اسـت كـ       وجود ندارد، و چون سـاختار دسـتگاه معرفتـي مـا بـه گونـه                ها  آن

گـردد و بـه صـورت          محض ارائه مـي      شهود ي  ههاي شهود حسي ما از طريق و دريچ        دريافت
 در قالب مكـان و     ، ارتباط با اشيا به هر شكل و نوعي        ،شود  متعين و متمايز و مرتب ظاهر مي      

  .يابد زمان فعليت مي
 است 18»ربهتج«اساس و بنياد » شهود حسي«،  گفته شد، از نظر كانتچه آنبا توجه به  

ايـن صـور    . »اند  هاي پيشيني  صورت« است كه همان  » شهود محض « و اين تجربه مبتني بر    
 موجـب تحقـق   ،آيد و به هنگام برخورد حواس با متعلق     پيشيني از ساختار ذهن آدمي برمي     

 و  19»ضـرورت «   چون داراي دو ويژگي    ها  آن. سازد خود را نمايان مي    گردد و   شهود حسي مي  
   .د تا تجربه نيز كليت و ضرورت يابدنگرد  موجب مي،ند ا20»كليت«

هيـوم نجـات     ، علوم تجربي را از شـكاكيت      رسد كانت با تكيه بر شهود محض       به نظر مي  
 : دو خصوصيت را اثبـات كنـد       ،كند تا براي شناخت آدمي      كانت تالش مي  . )40:  ص ،7( داد

ن شـهود محـض اثبـات        با تبيي   اين دو ويژگي را    ،»شهود حسي « در بخش . ضرورتو  كليت  
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اسـت و هـم     » شـهود حـسي   «هم باعث تحقق    » شهود محض «،   يعني از نظر كانت    .كند  مي

 تـأليفي   قـضاياي «آورد كـه از طريـق         را بـه وجـود مـي       معرفت پيشيني    احكام الزم و كافيِ   
بنابراين بنياد احكام تأليفي پيشيني در شهود محض نهفته است          . گردد  حاصل مي » پيشيني
  . جربه و علوم تجربي را از سراشيبي سقوط نجات دهدتواند ت كه مي

 .)42 :ص،  7( احكام تأليفي پيشيني از ابداعات خـاص كانـت اسـت           ،»هارتناك«به نظر   
شود و شايد به همين جهـت         ريزي مي   اساس دستگاه معرفتي كانت پي     ،پس با شهود محض   

ـ  ي   اصـلي فلـسفه    ي  باشد كه بعضي از فيلـسوفان پـس از كانـت جـوهره             » شـهود «ت را    كان
است و  » شهود«وابسته به   » فاهمه« اساس تحقق و فعاليت      ، چراكه )148 : ص ،2(اند    دانسته
 21»شماتيـسم « اسـاس    ، كانـت  ي   در فلـسفه    نيـز  زمان. است» زمان«  شهود همان  ي  جوهره

اسـاس  پـس   . بخشي مفاهيم در دستگاه معرفتي كانت است       است و شماتيسم اساس عينيت    
فكـر بـدون   «كنـد كـه    كانت بارها اعـالم مـي  و مبتني بر شهود است دستگاه معرفتي كانت   

  .دارد و اين نشان از اهميت شهود » كور است،اهمهشهود، تهي است و شهود بدون ف
  

  قلمرو شهود. 5
 تواند شهود  ي را مي  يكجاست و انسان چه اشيا     شود قلمرو شهود تا      مشخص   كه  اينبراي  

 واقعيـت عـالم   ،كند، الزم است ببينيم از ديدگاه كانـت تواند شهود  ي را نمييكند و چه اشيا  
طـور كـه      همان ،را پذيرفته » فنومني«و  » نومن« رسد كانت ثنويت   به نظر مي   چگونه است؟ 

عـالم  «و  » عـالم مـاده   «را عنوان كرده و ارسطو      » عالم معقول «و  » عالم محسوس «افالطون  
 كانـت نيـز بـه       .اشاره دارد » عالم فكر « بيان نموده است و دكارت به عالم ماده و            را »صورت

 آيا به كه ايندر  . پديداري اشاره دارد   ي في نفسه و عالم فنومن يا اشيا       ي يا اشيا  22عالم نومن 
انـد، امـا از نظـر معرفتـي            اين دو داراي واقعيت مستقل هستند يـا يـك واقعيـت            ،نظر كانت 

  :كرد ارائه توان ميند، دو گونه تفسير شو بندي مي تقسيم
 دو واقعيـت مـستقل پذيرفتـه        ي  منزلـه به  » فنومن« و» نومن «كه است    اينتفسير اول   

 مـا   ،در اين تفسير  . زم شويم تاگر ما اين تقسيم را بپذيريم، بايستي به لوازم آن نيز مل            .شوند
 اسـت و    پذير كه شـهود   ،ارشده واقعيت پديد  :رو هستيم  ه با دو واقعيت روب    ،در برخورد با اشيا   

 .نـاميم  مـي » فنـومن « اين واقعيت پديداري را عـالم        شود؛  ، پديدار مي  در قالب زمان و مكان    
افتد و اساساً فاهمه با تكيه بـر         شهود متعلق به اين عالم است و تجربه در اين عالم اتفاق مي            

يـت پنهـان و     امـا واقعيـت ديگـر واقع      . شـود   اين شهود پديداري به حكم كردن مشغول مـي        
 كانـت   .گيرد ين در قالب مكان و زمان قرار نمي        نيست، بنابرا  پذيرپديدارنشده است كه شهود   

. نامـد  مـي » واقعيات غيـر پديـداري    «و يا   »  في نفسه  ياشيا«يا  » نومن«را عالم    واقعيات    آن
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 يعنـي   ؛درآمده واقعيت تجربـي و شـهودي و پديـداري دارد           شهود  به ء شي ،طبق اين تقسيم  

اگرچـه واقعيـت تجربـي      »  فـي نفـسه    ياشـيا  «،از آن طرف  . اند  ها واقعيات تجربي   »منفنو«
بـالطبع  . بنابراين قابل شهود تجربـي نيـستند      . ي دارند يو استعال » مثالي«ندارند، اما واقعيت    

چيـزي كـه     چـون گيـرد،  تعلـق نمـي    هـا   آنشناخت و معرفت و حكم و داوري و تصديق به           
  . نيستشدني  و داوريكردني كمنباشد، ح» شهود تجربي «مشمول
» شيء في نفـسه   « پديدارشده با    يء اصوالً مرز ش   كه  اين جا مطرح است   ؤالي كه در اين   س

يء  شـ  ي   پديدارشـده   پديدارشـده بخـشِ    ِ  فهميم كه اين شـيء     كجاست؟ يعني ما چگونه مي    
 فـي   شده است؟ چگونه پديدار نشدن اشـياي      ، ولي هنوز بخشي وجود دارد كه پديدار ن        است

  اشـيا و هـر چيـزِ       ،طبـق ديـدگاه كانـت     مگر نه اين است كـه       شود؟    فسه براي ما محرز مي    ن
 في نفسه در قالب زمـان و        ي اشيا كه  حال آن  ؟ بايد در قالب مكان و زمان باشد       پذير  شناخت

ايـم و از     بـرده   پـي  هـا   آن پس چگونه ما به وجود       .شوند  مكان نيستند، يعني بر ما پديدار نمي      
  يم؟گوي  سخن ميها آن

 شـكل   هـا   آن كـه اسـاس فاهمـه و داوري بـا            را،» مقوالت كانتي « آيا   كه  اينال ديگر   ؤس
كـه   اطالق كرد يا نه؟ چون بدون اطـالق مقـوالت،           »  في نفسه  ياشيا« توان بر  گيرد، مي  مي

 بنـابراين آيـا كانـت مفـاهيمي چـون           تـوان شـناخت؛     را نمي  اشيا   ،اند همان مفاهيم پيشيني  
،  بـه كـارگيرد   »  في نفسه  ياشيا «ي  تواند در حوزه   مفاهيم ديگر را مي   و  » عليت«و  » وجود«

 دو واقعيـت معرفـي     ي  منزلـه را بـه    »  فـي نفـسه    ياشـيا «و  »  پديداري ياشيا«كه   در حالي 
وجود دارند و بـا     » في نفسه  «ي كانت چگونه پي برده است كه اشيا       ،به عبارت ديگر  . كند  مي

 كرده است؟ چون انسان تـا واقعيتـي         ،ها  آنود   يعني حكم به وج    ،اي چنين حكمي   چه مقوله 
 خبـر دادن از مجهـول       ، به تعبير فني   . حكمي صادر كند   ها  آنتواند در مورد     را نشناسد، نمي  

  .امكان ندارد
رسد   نيستند، به نظر مي    يدادن  كه با دستگاه معرفتي كانت پاسخ      ،االتؤبا توجه به اين س    

به عنوان دو   »  في نفسه  ياشيا«و  »  پديداري ياشيا« وجودشناسانه و پذيرفتن     كرد رويكه    
 چـون   ؛زم شـود  تتواند به آن مل    واقعيت واقعي و وجودي تفسيري درست نيست و كانت نمي         

 في نفـسه     بنابراين اشياي  . في نفسه خبر داد    يتوان از وجود اشيا    با ابزار شناخت كانتي نمي    
  .  بيرون استاهمه ناشناختني و از قلمرو شهود و فيواقعيات

 )52-51:صص ،7( يك واقعيت    ي  منزلهبه  » فنومن«و  » نومن «كه است    اينتفسير دوم   
 ولـي   ، در واقعيت موجود است يك وجود و واقعيت بيشتر نيست          چه  آن يعني   ؛پذيرفته شوند 

بنابراين تمام واقعيت توسط    . شود  آن واقعيت به صورت واقعيت پديداري بر انسان كشف مي         
  واقعـيِ   في نفسه نه وجود    ياشيا« ،اين تفسير  بر بنا. است يارشدن پديد ،ابزار معرفتي انسان  
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 عنـاويني   در اين صورت،  ال مهم اين است كه      ؤمنتهي س  .»ندا  متمايز دارند و نه قابل معرفت     

از كجا پيدا شده و چه      » فنومن«و  »  پديداري اشياي«و  » نومن«و  » اشياي في نفسه  «چون  
» نفسه  في ياشيا «كه  اين تفسير، حكم به     طبقت؟   وجود داشته اس   ها  آنضرورتي براي طرح    

اي   بهـره » نومن« و» نفسه  في ياشيا« زيرا   ، صحيح نيست  يك امر ناشناختي است   » نومن«و  
 امـا   . شناخت و يا عدم شناخت آن بحـث شـود          ي  د تا درباره  ناز وجود و واقعيت مستقل ندار     

ت؟ بيان مطلب اين است      به طرح اين بحث پرداخته اس      ،نقد عقل محض  در كتاب   كانت  چرا  
شـيء  «گويـد وقتـي مـا صـحبت از          و مـي   را مطـرح كـرده       23كه كانت نگاه پديدارشناسـانه    

 پديـدار    بـر مـا     چيزي وجود دارد كه     يك  از نظر منطقي و عقلي گويا      ،كنيم مي» پديدارشده
 ،به تعبيـر ديگـر    .  پديدار نشده است    بر ما  حكايت از چيزي دارد كه آن     آن چيز     و شده است 

در نظـر   »  پديدارشـده  ياشـيا «را بـراي    »  في نفسه  ياشيا «، انسان به ضرورت منطقي    عقل
كـل آن   »  پديدارشـده  ءشـي « بگويـد    كـه   ايـن شود بـه       زيرا عقل انسان راضي نمي     گيرد، مي

 كه است »x=چيزي« پديدارِگويا   گويد آن شيء پديدارشده، لذا عقل مي. واقعيت شيء است  
 يـك   ، بلكه به طور كلي    ،وجود واقعي نداشته  »  في نفسه  ياياش«بنابراين  . پديدار نشده است  

و اي    وجود منطقي دارند و بيشتر كاركرد تحديـدي و تنظيمـي داشـته و وجـودات انديـشه                 
و  بارها بـه طـرح ايـن موضـوع پرداختـه             ،نقد عقل محض    كانت در  .)311ب،  10( اند  مليتأ

  شهودشـده خـود    ي شـيء   يعن ؛ نيست يءي ش    چيزي جز تصور پديدارشده    »شهود«گويد   مي
شـيء  .  شيء متفاوت است   هاي خود  هاي شيء شهودشده با نسبت      حتي نسبت  شيء نيست؛ 

هـر شـيء بـه خـودي خـود و      . وجود نداردو جدا از ما شده و پديداري به خودي خود  شهود
 پس شـناخت    ،هاي ناب شهودند    صورت مكان و زمانْ  .  نيست ني براي ما شناخت   ،بدون شهود 

 شـدني   هجهان حسي جهان پديداري و شناخت     بنابراين  . ب زمان و مكان است    هر شيء در قال   
 ،9(ناپذير اسـت      و شناخت )  في نفسه  ياشيا( جهان غير پديداري     ناپذيراست و جهان شهود   

در بيرون از ذهن ما وجـود نـدارد و بـاالترين            » پديداري«واقعيت  كه   پس معلوم شد     .)59ب
 ياشـيا «بنابراين  . كند  نزديك نمي » نومن«و  » ي نفسه  ف ياشيا« پديدار نيز ما را به       ي  هدرج

 ،9( شده به ما شناخته نخواهند شد   دادهترين شناخت پديداريِ حتي از راه روشن» في نفسه
 هـيچ چيـزي را در خـود         ،به طور كلي در شهود    » جسم« تصور يك    ، به عنوان مثال   ؛)57ب

بلكه صرفاً پديدار چيـزي اسـت       اطالق شود،   » شيء في نفسه  «گنجاند كه بتواند به يك       نمي
 بلكه صرفاً ،نيست» شيء في نفسه «بنابراين تصوير حسي ما به هيچ وجه تصوير          ).67 ب ،5(

ال ؤشناسيم و اگر از مـا سـ    پديدارشده را مييعني ما فقط اشياي. دن آن بر ماستپديدار ش 
 ايـن پديـدار     زيـرا  ،دانـيم   نمي يميبايد بگو   واقعيتش چيست،  ه پديدارشد ءكنند كه اين شي    

  .پذيرد  صورت مي، كه همان مكان و زمان است،»شهود محض«شدن در قالب 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

158
 شناخت و معرفت آدمي يك شناخت پديداري است كه اينكانت بعد از تصريح روشن به 

 ي  او را در زمــرهكــه ايــنهــاي ذهنــي ماســت، بــراي  كــه عناصــر اساســي آن در توانمنــدي
 جايگـاه خـودش   24،»آليسم ايده«رده است با بيان انواع  تالش ك  ،قرار ندهند » ها آليست  ايده«

 و  25آليـسم تجربـي    ايـده «آليـست از نـوع        گويد نبايـد كـسي مـرا ايـده          او مي  .را روشن كند  
ليـسم مـصطلح   آ  زيرا ايـده ،بنامد» كليبار 28و تخيلي 27آليسم صوفيانه ايده« و يا 26»دكارتي

آليسم مورد نظر     لكه ايده  ب سم رايج است،  آلي من شك در وجود اشيا نيست كه مورد نظر ايده         
 نه خود اشيا    ، حسي اشيا است   هاي تعلق پيدا كردن قواي ادراكي و شناختي ما به تصوير          من

آليـسم   ايـده «آليـسم را در ابتـدا     ايـن ايـده  ،از ايـن رو . و نه تعينات ذاتي نفس االمـر اشـياء   
. )132-131:ص صـ  ،4(نامم     مي 30آليسم انتقادي   ناميدم، ولي اكنون آن را ايده      29»ياستعالي

اند كـه وجـود واقعـي و خـارج از ذهـن اشـيا را                 هاي واقعي كساني   آليست   ايده ،از نظر كانت  
 امـا در شـناخت و       ، خارج از ذهـن را قبـول دارنـد         ي كه اشيا  ،منكرند، اما كساني مثل كانت    

 از كه ايند، بدون توان شناخت پديداري پيدا كر  معتقدند كه تنها مي،ها آنارتباط معرفتي با 
  .نامد آليست انتقادي مي  ايده،خبري بتوان داشت»  في ذاتهياشيا«

 اسـت كـه     هـايي   اوبـژه در ديـدگاه كانـت، شـامل        » شهود« قلمرو     معلوم شد كه   بنابراين
، اگر وجود داشته اهمهبخشد، اما موجودات بيرون از شهود و ف  شناخت پديداري را تحقق مي    

  .  ناشناخته خواهند ماند،فتيباشند، در اين نظام معر
  

  گيري نتيجه. 6
و ن   اشـيا از حيـث پديـدار شـد         ،به بيان ديگـر   . چيزي جز تصور پديدار نيست    » شهود«

» بـه خـودي خـود     «كنـيم    ي كه مـا شـهود مـي       ي يعني اشيا  ؛ندا  با هم متفاوت   پديدار نشدن 
د كه بر ما پديـدار     گونه نيستن   آن ها  آنهاي   كنيم و نسبت   مي» شهود«گونه نيستند كه ما      آن
هاي ذهني   ها و نسبت    ء   شي ي  شوند و اگر ما ذهن و ذهنيت خودمان را حذف كنيم، همه             مي
  زمـان و مكـانِ     پـس .  در مكان و زمان و حتي خود زمان و مكان ناپديد خواهنـد شـد               ها  آن

 فـي   ياشـيا « چيـستي    كـه   اين .ما وجود دارند  نسب با   ها در     اين ي   وجود ندارد و همه    مطلقْ
تواند باشد به طور كلي بر ما ناشناخته  ، چگونه ميها آن جداي از هر نوع پديدارشدن  ،»سهنف

هـاي    كـه صـورت    ،»مكـان و زمـان    «ها اين است كـه در درون          معرفتي انسان  ي  شيوه. است
است، اشـيا را درك     » شهود«ه و بنيادين     اولي ي  ه كه ماد  ،محض شهودند و از طريق احساس     

 بـاز بـه ذات      ، روشني هـم برسـانيم     ي  خود را به باالترين درجه    » شهود«لذا اگر ما    . كنند مي
 حتي از   ،چه هستند » نفسه  في ياشيا «كه  اين  اما .تر نخواهيم شد   نزديك» نفسه   في ياشيا«

 ، از كالم كانت.)60 ب ،9(  هرگز بر ما شناخته نخواهد شد ،ترين شناخت پديداري   راه روشن 
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گويـد درسـت       چون مي   محض است،  31آليست  ت يك ايده  شود كه كان    گاهي اين برداشت مي   

) 62 ب ،9( كند همين سرشت ذهني است كه صورت اشيا را به عنوان يك پديدار تعيين مي             
هـايش كـه در شـهود         خاصـيت  ي   با همـه   ء اگر اين سرشت ذهني را حذف كنيم، آن شي         و

 يات اشـيا  ذ كانـت،    در ديـدگاه   ،به همـين دليـل    . شود نميحسي همراه خود داشت، يافت      
 را بـه صـورت مـبهم        هـا   آن كه  اينتوان شناخت، نه     از راه شهود حسي نمي    نفسه را اصالً      في
 فـرق بـين     ،از نظر كانت  . آمده است  32 اليب نيتس  ي  گونه كه در فلسفه     آن ،توان شناخت   مي

گـردد كـه همـان         بر مـي   ها  آن 34 و محتواي  33يك امر شهودي و يك امر فكري به خاستگاه        
 با يك امر شهودي     ،به همين جهت  . است» ياستعالي« يك تفاوت    ها  آن تفاوت   و شهود است 

 ايـن تفـاوت يـك       ، اليب نيـتس   ي   فلسفه دراما  . توان محتواي يك امر فكري را شناخت       نمي
 است، منتهي يكي به صورت واضح و        ني شناخت ها  آن است و هر دوي      35تفاوت صرفاً منطقي  

كانت به صراحت معتقـد اسـت كـه       ). 63ب ،9(مبهم   و ديگري به صورت نامتمايز و        ،متمايز
آن مربـوط اسـت و تنهـا      شـهودي   فرق يك تصور روشن و يك تصور غير روشن به محتواي            

 بـراي تبيـين ايـن       .گرايـان معتقدنـد    گونه كه عقل   آن ،)61 ب ،9( يك تفاوت منطقي نيست   
پديـدار   . شـويم   تفكيك قائـل   ييكلّي و جز  بايد بين دو پديدار     ما   كه   گويد  مي كانت   ،مطلب

 هـر نـوع مـصداق       ي  هكلي پديداري است كه هنگام شهود، يك تصور كلّي و بـدون مالحظـ             
 ي مصداق خـاص نيـست،        معطوف به ارائه   ،واقع اين پديده در  آيد و     پديد مي خاص در ذهن    

شـود    مـثالً وقتـي گفتـه مـي    عطوف به نشان دادن مصداق خـاص اسـت؛        ي م ياما پديدار جز  
 آن ي مابـازا .تصوير كلّي آن هستيم مابازايدار كلي است، لذا به دنبال      ، اين يك پدي   »باران«

امـا تـصور     .نيـست » شـهود « ايـن مابـازا در قلمـرو      . ي است، كه كلي اسـت     ييك امر استعال  
 آن يك امر تجربي است و در قلمـرو شـهود            يي است و مابازا   يجز» پديدار«هاي باران     قطره
يـات،  ي بدون توجـه بـه جز      ،ذاته شت و واقعيت في   ال از سر  در پديدار كلي است كه سؤ     . است
كـه چنـين پديـدار       چيـست    ،»ذاتـش «و  » خودش «،شود كه باران     يعني سؤال مي   ،شود  مي
هـاي بـاران پديـدارهاي       قطـره . ي اسـت  ي استعال ي  ال بنيادي فلسفه  ؤ س ،شود؟ اين سؤال    مي
 و  هـا   آن ريخـت     حتـي شـكل    . في ذاته نيـستند    ي نه پديدار كلي، و از اين رو اشيا        اند  ييجز

هـاي حـسي مـا      چيزي في نفسه نيست، بلكـه تنهـا شـالوده   گيرند  مكاني كه در آن قرار مي     
 چون از   ،ي مثالً باران يعني ذات باران به خودي خود        ي اما آن واقعيت خارجي استعال     .هستند

  بيـان شـد،    چه  آن با توجه به     .)63، ب 9(ماند  بر ما ناشناخته مي    ،قلمرو شهود ما بيرون است    
» شـهود  « ايـن  ي  ه و جـوهر   اسـت » شـهود «اد سيستم معرفتي كانت     معلوم شد اساس و بني    

قـضاياي  » شـهود محـض   «و  » شهود تجربـي  « تركيب   آورد   و ره  است» زمان«صورت محض   
  .تأليفي پيشيني است كه كلّيت و ضرورت از لوازم الينفك آن قضاياست
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  ها يادداشت
1. intuition        
2. understanding                       
3. sensibility 
4.faculty of the understanding 
5. phenomenal 
6. critique of pure reason                  
7. phenomenal          
8. sensible intuition                            
9. sensation               
10.phenomena 
11. phenomenal                                 
12. pure intuition       
13. posterior intuition                        
14. Prior intuition        
15. space 
16. time                                              
17. transcendental         
18. experience              
19. necessary 
20. universal                                      
21. schematism             
22. noumenal 
23. phenomenological                       
24. idealism                                              
25. empirical idealism                      
26. cartesian idealism                       
27. mystical idealism                         
28. dreaming idealism                        
29. transcendental idealism               
30. critical idealism           
31. idealist                              
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32. Leibniz  
33. source 
34. content                                       
35. Logical                                          
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