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فلسفۀاستعالیی

لکه شناختی که نه به ابژه ها، ب: شناخت استعالیی
به طور عاممفاهیم پیشینی ما از ابژه ها فقط به 

.می پردازد

شینی شامل نظامی از مفاهیم پی: فلسفۀ استعالیی
.ما از ابژه هاست



نقداستعالیی

آنچه در اینجا موضوع را تشکیل می دهد، طبیعت
ت است که درباره طبیعفاهمهاشیاء نیست بلکه 

ینی تنها به شناخت پیشاشیاء حکم صادر می کند، 
ا و چون الزم نیست این شناخت راشیا مربوط است

ن خارج از خود جست و جو کنیم، نمی تواند از ما پنها
.بماند



چندنکته

با "Immanent“و "Transcendent“واژه هایتفاوت ✓
؛اسپینوزاییو افالطونیپیشینۀارجاع به 

و "Transcendent"واژه هایتفاوت ✓
"Transcendental" ؛منادو مفهوم الیب نیتسبا ارجاع به



آموزۀاستعالییعناصر

بخشاول

حسیاتاستعالیی



ازنظرکانت«شهود»تعریف
(Intuition)

طه ، به نحوی بی واساز طریق آنچیزی که شنا خت 
ه ب،تفکریبه ابژه ها مربوط می شود و چیزی که هر 

.  استشهودهمچون هدف خود معطوف است، آن 
(A 19/B33: از متن)



A 19/B33:ازمتن

ه اما این شهود فقط تا جایی رخ می دهد که ابژه ای ب
که ما داده شود و این امر نیز تنها تا آنجا ممکن است

.این ابژه به نحوی معین بر ذهن تأثیر گذارد



ازنظرکانت«حساسیت»تعریف
(Sensibility)

یی ها، به بازنما( یا توانایی پذیرندگیِ)توانایی کسب 
شیوه ای که در آن، ما از ابژه ها متاثر می شویم، 

.نامیده می شودحساسیت



1. Sensibility:Objects are given to 

us.        

IntuitionCognition

2. Understanding: Objects are thought



ازنظرکانت«احساس»تعریف
(Sensation)

، تا (حساسیت)اثر یک ابژه بر توانایی بازنمایی ما 
احساسجایی که تحت تاثیر آن قرار می گیریم، 

.  است



ازنظرکانت«نمود»و«شهودتجربی»تعریف
Empirical Intuition and Appearance

آن شهودی که از طریق احساس با ابژه مرتبط 
.نام دارد( حسی)شهود تجربی می شود، 

.ودنامیده می شنمود( حسی)یک شهود تجربی ابژۀ 



1. Sensibility:Objects are given to 

us.        

IntuitionCognition

2. Understanding: Objects are thought



احدتأملیبسطیافتهدربارۀیکپرسشو:نقداول

"چگونه احکام ترکیبی پیشینی  امکان پذیر هستند؟"

ایده آلیسم استعالیی کانت



ابتفسیرجدیدیازایدهآلیسمکانتیدراینکت

نقطه عطف این تفسیر

شینی از پاسخ کانت در نقد اول به سؤال دربارۀ احکام ترکیبی پی
.مشغولیت دراز مدتش در مسألۀ مبنایی تری نشأت می گیرد



In his pre-Critical work of 1763

مفهوم بازنمایی

representation

‘The Only Possible Argument in Support of a Demonstration of the Existence of God’, 1763.



اشد؟چیز دیگر ببازنما کنندۀچگونه یک چیز می تواند 



بازنماییتصویری



بازنماییزبانی

زنده باد ایران•
پوپولیسم•
عدالت اجتماعی•
یارانه ها•
مسکن مهر•
خس و خاشاک•
•  ...............



بازنماییزبانی

دانشگاه صنعتی اصفهان▪

کانون پنجره▪

قرارداد در بازنمایی زبانی❖



ترکیبیازبازنماییتصویریوزبانی



بازنماییذهنی
mental representation

.حاالت ذهنی بازنمایی کنندۀ چیزی در جهان هستند



representation

A representation is (a Vorstellung)—literally, a 
‘putting’ (stellung) of something ‘before’ (Vor) a 
conscious mind.



انواعحاالتذهنی
Mental States

:افکار1.
 Propositional Attitudes: گرایش های گزاره ای. الف

باور داشتن، شک داشتن، آرزو داشتن، ترس، امید
........من می ترسم که : محتوای گزاره ای دارند✓

اعتماد، عشق: گرایش های غیر گزاره ای. ب
........ !!!من عاشقم که : محتوای گزاره ای ندارند

Sensations: احساسات. 2
درد، گرسنگی، خارش

!!دارندشدت و ضعف دارند اما احساسات درباره گی افکار، ❑



تزبرنتانو
Franz Clemens Honaratus Hernann Berentano

Intentionality: حیث التفاتی، ممیزۀ امر ذهنی است❑

آن چیزی که امر ذهنی را از سایر امور جدا می کند، حیث 
.  است( درباره گی)التفاتی



پرسش

یریتصورا به بازنمایی ذهنیآیا می توانیم بازنمایی ❑
کاهش دهیم؟

کاهش زبانیرا به بازنمایی ذهنیآیا می توانیم بازنمایی ❑
دهیم؟



ویریاولویتتفسیرنسبتبهبازنماییزبانیوتص

اولویت مفهومی❖
تفسیر توسط ذهن❖

و داردمفهومیهم در بازنمایی تصویری اولویتذهنیبازنمایی 
.  زبانیهم در بازنمایی 



تزده سال بعد در نامه ای معروف به دانشجوی سابقش مارکوز هر

نقد عقلدر حالی که موضوعات اصلی آنچه بعدا نهایتا کتاب 
.محض می شود را بیان می کند، به همان مفهوم می پردازد

‘The Limits of Sense and Reason’:

1. Theorictical: 
I. general phenomenology

II. metaphysics, but only with regard to its nature 
and method

2. Practical

Immanuel Kant: Philosophical Correspondence, 1759–99, trans. A. Zweig (Chicago: University of 
Chicago Press, 1967)



در نامه اش به مارکوز هرتز

How an a priori (that is, non-empirical or non-
sensory) mental representation can correctly 
refer to real objects.

طور می تواند به( غیر تجربی)ذهنی پیشینیچگونه بازنمایی 
صحیحی به اشیاء ارجاع داده شود؟



:درحقیقتکانتمیخواهدبداند

‘how my understanding may form for itself 
concepts of things completely a priori, with 
which concepts the things must necessarily 
agree’ (PC Ak. x. 131)

نی در چگونه فاهمه انسان مفاهیمی از اشیاء را به طور کامال پیشی
باید با آن مفاهیم به طور ضروریاشیاءکه می دهدخود شکل 

؟مطابقت داشته باشند



سؤالدربارۀ

objective mental representations

بازنمایی های ذهنی عینی



:اصطالحفنیکانتبرایبازنماییذهنیعینی

In the Critical period, Kant’s technical term for 
any sort of objective mental representation is:

“cognition”
(Erkenntnis)

شناخت



Consciousness / representation

An objective mental representation: Cognition

An objective perception: Cognition

Matter (Content) + Form

        Matter                       Form 

✓ Objective Mental Representation: Cognition 

✓ Objective Perception: Cognition 



حسیاتاستعالییازمتنکتاب
A 22

م را متمایز خواهیحساسیتدر حسیات استعالیی، ما ابتدا 
کرد؛ به این ترتیب که همۀ آنچه را فاهمه از طریق مفاهیم

خود دربارۀ آن ها می اندیشد، کنار خواهیم گذاشت تا چیزی 
در مرحلۀ دوم، ما هر . باقی نماند( حسی)شهود تجربی جز 

م جدا خواهیشهود تجربی آنچه را به احساس تعلق دارد از این 
باقیشهود محض و صورت محض نمودها کرد تا هیچ چیز جز 

ه نحو نماند، که تنها چیزی است که حساسیت می تواند آن را ب
صورت و نتیجۀ این تحقیق این است که د. پیشینی ایجاد کند

نی به عنوان اصول شناخت پیشی( حسی)شهود تجربیمحض
.یعنی مکان و زمانوجود دارند، 



«حساسیت»
(Sensibility)

(تجربیشهود)نمود احساس+ شهود محض :
صورت محض نمودها                                                           

Appearance   : Sensation + Pure Intuition

ماده Matter + صورت Form

مثل نفوذناپذیری، سفتی و رنگ  زمان و مکان      



B38
ویراستدوم

ستند، آیا زمان و مکان فقط تعینات و یا نسبت های اشیا ه
ینات به نحوی که حتی اگر آن اشیا شهود نشوند، این تع

و نسبت ها باز هم در آن اشیا وجود دارند؟ 
رت آیا مکان و زمان طوری هستند که فقط به صویا، 

شهود مربوط می شوند و در نتیجه با ساختار 
این سوبژکتیو ذهن ما پیوند می خورند که بدون آن

را هرگز نمی توان به هیچ ( زمان و مکان)محموالت 
شیئی اطالق کرد؟ 



بازگشتبهعقب

سفۀ ـفلن میاق فر«ان فصلی با عنوـ متافیزیک ( کاپا)هم زدیاب کتارم از فصل چهان پایادر سطوار▪
:میگویدـ »نش طبیعیت و دایاضیاربا اولی

o…» 1384، طوـسار) »تـنگاشات ـحکماز ایی ـشهـبخت را یاـیاضو رنش طبیعی داباید ،
ـ خن میگوید ـا سـشهـنی داتقسیمبنداز که ـ هم زدیاب فصل هفتم کتارا در ین مطلب ا354).ص

334).ـ5صصن، هما)پیگرفت ان نیز میتو

:سفهـت فلـخالاز دز ـگریو یـیاهگرـتجرب▪
را نیوتن و بویل ت، رـگیلب، هـگالیلن وـسانی چـکر عاـد شـیکوشـم، وینـنم لطبیعی علوامابعددی مباب کتادر تبر»

و متافیزیکی ی هاضفراره از همون، اـستیشـیتیویزپوت دعیاـمف الـر خـا بـهآنه ـد کـهن دشاـنو سی کند رنه برامنتقد
(1385ت،رـب. ک.ر)د ـندهابره بهرد علمی خوی هارکادر ها وریپرلبرخی خیا

انگاشتن متافیزیک؛بی معنا: پوزیتیویسماوج آن در ▪

1390ال هفتم تابستان ، حکمت و فلسفه س"گودل؛ از نسبیت تا ایدئالیسم سازگاری نسبیت آینشتاین با فلسفۀ کانت در باب مسألۀ زمان"، امیر نعیمی،علی اکبر احمدی افرمجانی
(26پیاپی )2شماره 

http://ensani.ir/fa/article/author/2122
http://ensani.ir/fa/article/author/59727


بازگشتبهعقب

ای ۀ مالکی برـئاراددـصدرک ـتن متافیزیـنگاشای ـیمعنـبی اـهجـب: پوپرکارل ▪
ته ـشرا داک ـمتافیزیازی دـناصد برـه قـنکآیـب، دـمدنآبرکـمتافیزیاز م ـتمییز عل

.ندـباش
oیی استقرامنطق ینکه به از اپس ، علمیف کتشاامنطق ب کتادر پوپر

ای تمییز برک ئۀ مالاز اراین منطق اکه د میگیراد رـیاین ـچنا ـستهـیتیویزپو
، یک مرتبه مینشاندرا در ا ـهر آنبه ناچاو ستامتافیزیک عاجز از تفکیک علم 

:میگوید
ر اـبهکا متافیزیک ــصومت بــخۀ زــنگیاه ــط بــفقه ــکـ افیزیکی ــد متــضی دهاــترفنن ــیام ــغره ــب«
ی  ــم تجربــا علــم تــنآر ــه بــبلک. ستمـل نیـک قائـختن متافیزیادـناالت برـسد روـخای رـن بـمرود ـ یـم

ف ــتعریی وــهنحــبرا ک ــمتافیزیو ی ــم تجربــاهیم علــمفو شناسانم ــت بــساسته ــه شایــکن اــچنرا 
ط وـی مربـم تجربـه علـا بـهارهزـگاز ه ـمجموعام دـقیقتر کدی ــسرست برــنان داوــه بتــنم کــک
(52-51صص، 1384، وپرـپ)«دوـیشـم

؛سفهـفلو ک ـمتافیزیای رـم بـعلدن وـبز وـمآدرسن اـمکا▪

1390فتم تابستان ، حکمت و فلسفه سال ه"گودل؛ از نسبیت تا ایدئالیسم سازگاری نسبیت آینشتاین با فلسفۀ کانت در باب مسألۀ زمان"، امیر نعیمی،علی اکبر احمدی افرمجانی
(26پیاپی )2شماره 

http://ensani.ir/fa/article/author/2122
http://ensani.ir/fa/article/author/59727


زمانچیست؟

oه یدـن نپرسـماز سی ـه کـکه اـنگ؟ آستـچین اـمز»: آگوستینوس
و د ـن بپرسـماز سی ـر کـگاا ـما. ستـه چیـم کـندانیک می، تـسا
 »موـیشـشفته مآی ـهکلـب، یمآرـبآن یح ـتوضد دـصدرن ـم
 )366.، ص1381س، تینوـگوسآ)



مختصاتزمانیومکانی

را از ها اددـیء و رویاـشاد ـیکنـک مـا کمـه مـه بـیژگیکولین او:مکانیو مانی ت زمختصا▪
.  کنیممتشخّصویکدیگر متمایز 

ضرورت داشتن مبدأ؛▪
؛بطلمیوسیزمین مرکز بودن نظام▪
:کپرنیکیانقالب ▪

oل آن اـنبدهـبو ت ـفن راـمیری از وـینمحـم، زشناسینکیهادر ی ـکپرنیکب الـنقاا ـب
امالًــکلکــی شــشناسناــکیهم و وــنج،وتنــنیو ه ــر گالیلـکپلی اـهرا کاـب

اکم  ــین حــمن و زماــسآر ــشترکی بــنین ماوــقو ت ــگرفد وــهخــبی دــجدی
(10. ص1385،بورن).   دــش

ت در آن از حرکاو ها ادیدروهد که دضایت ای ریـطبیعن اـه جهـست بـنایتوـنموتنـنی▪
.نددنبوردار وـبرخدی رـصربهفـمنحو ق ـمطلی یژگیهاو وموقعیت 

ه ستگادبه یک ای بستگیوایچ ـهون دـبد دارد، وـجو»قـعینی مطلن ماز«یک د کرض فرنیوتن▪
؛هیژت ومختصا

.مسوپ چا، فرهنگیو علمی رات شاـنتاشرکت : انتهر. نترجمۀ هوشنگ گرما. ینشتاینآنظریۀ نسبیت ، (1385).ماکسرن، بو



نیوتنیزمان

ن  ـیاا ـبر ـالیتغیو ین ــسبت معـک نـیاد دـیرور ـه: زمانمطلق بودنویژگی ▪
.  تـساد ایدآن رومانی زیژگی ن واـه همـکدارد (زمان)یـعیند وـجو
o»ر  ـمایچ ـه هـسبت بـنون بدو طبع ی به مقتضاد و بهخودخو، قعیو وایاضی رمطلق ن ماز

(3-242. صصت،رـب: ازبه نقل ).......داردخت اجریانی یکنو، جیرخا



نرکورونیوتنازکتابالیبنیتسدرنظر"زمان"و"مکان"تفاوت

:  نیوتن. 1
به طبع و خودی خود بدون نسبتمطلقزمان : زمان

همانند یک . با هیچ چیز در حال حرکت است
.کورنومتر

که دارد بدونطبیعتیبنابر مطلقمکان : مکان
انتساب به هیچ چیز خارجی همیشه همانند و 

.  استحرکت ناپذیرباقی



تنونیوالیبنیتسدرنظر"زمان"و"مکان"تفاوت

: الیب نیتس. 2
مکان چیزی : ذهن ما هستندزادۀزمان و مکان 

و زمان چیزی نیستمنادهانیست جز تصور امتداد 
؛توالی هاجز نظام 

(زمان تمایز نهادن میان دو تجربه است)



زمانازنظرکانت

حسی درونی و تجربۀضروری پیشینیصورت : زمان
.بیرونی ماست

زمان مند( چه بیرونی و درونی)چرا که همۀ تجارب ✓
: المث. مکان مند اندهستند اما صرفا تجارب بیرونی 

یک میزتجربۀافسردگی با تجربۀمقایسۀ
زمان حتی یک مفهوم هم نیست چون قابل تعریف✓

.استزمان مندنیست چرا که هر تعریفی خودش 



شرحمتافیزیکیمفهومزمان

وعی که از ننیست ( حسی)زمان یک مفهوم تجربی. 1
زیرا اگر زمان، به نحو . تجربه انتزاع شده باشد

یا آنگاه همزمانیپیشینی، مبنا قرار نمی گرفت، 
.توالی به ادراک در نمی آمد

اد که فقط بر مبنای پیش فرض زمان می توان نشان د
( به نحوی همزمان)برخی چیزها در زمان واحد

ی به نحو)هستند، و برخی دیگر در زمان های متفاوت
(. متوالی



شرحمتافیزیکیمفهومزمان

ونه زمان یک بازنمایی ضروری است که مبنای هرگ. 2
.  شهود است

.  هرگونه فعلیتِ نمودها فقط در زمان ممکن است
نمودها می توانند همگی از بین بروند، اما خود 

، (به مثابه شرط کلی امکان این نمودها)زمان
.نمی تواند حذف شود



شرحمتافیزیکیمفهومزمان

زمان های متفاوت : زمان فقط یک بعد دارد. 3
ان های حال آن که مک)همزمان نیستند، بلکه متوالی اند

(متفاوت متوالی نیستند بلکه همزمانند



نقد

ا این امر را تغییر بازنمایی های خود م. )تغییرات واقعی اند1.
ن انکار اثبات می کند، حتی اگر همۀ نمودهای بیرونی را با تغییراتشا

(کنیم

.تغییرات فقط در زمان ممکن هستند2.

.در نتیجه، زمان چیزی واقعی است



پاسخکانت

ه مثابه ببلکه نه به مثابه ابژه، زمان را باید واقعا ✓
ر تصوشیوۀ بازنمایی خود من در مقام ابژه، 

.کرد

رفا زمان به خود ابژه ها الصاق نشده است، بلکه ص✓
به سوژه ای مربوط است که این ابژه ها را شهود 

.می کند



زمانوریاضیات

کانت بر این باور است که ریاضیات از زمان ✓
.می گیرندسرچشمه 

اعداد-توالی زمانی-زمان
.می کنیمما توالی اعداد را از طریق زمان تجربه 



آینشتیننسبیتنظریۀزماندر

: "مادیاشیاءالکترودینامیکدربارۀ"با عنوان 1905مقالۀدر آینشتاین▪
oوت اــمتفاناظرــق نــفاتورد وــم، ینــمعاد دــیروک ــانی یــمزصۀــمشخص، اــسبیت خــنس اــسار ــب

.ارددـند وـجی ورـیگدر ـبان اظرـناز ی ـیکارش زـرجیح گـتای رـی هم بــیچ مالکــر هــیگف درــطو از ، ستــنی

د آن رـبهفصرـسبت منحـناز ه ـست کـر نیـالیتغیی مراها ادیدروانی ـمزصۀ ـه مشخـینکاه ـنتیج▪
.انی حکایت کندـی جهـعینن اـمزک ـا یـباد دـیرو

ناظر  آن ی ـت فیزیکـه موقعیـبدارد ستگی ـباد دـیروک ـانی یـمزصۀ ـمشخرۀ بادرهر ناظر ارش گز▪
باشد؛اددـیآن روی ـتذاینکه مشخصۀ انه اد، یدآن رونسبت به 

.ما هستندحسایتبا اشیاءرابطۀ تعیناتزمان و مکان : گودل▪

.پ دومچا، ميارزخورات شاـنتا: انتهر. رجهپواضا خورترجمة محمد. نسبيتم مفهوو نسبيت  (1378).. تلبر، آينشتاينآ



تاقبلازکانت"مکان"نگرشدرباره

(Objective. )مکان عینی است. 1
همچون جان الک؛رئالیست هانیوتن و 

؛حاصل تخیل و تصور ذهن مامکان ذهنی است و . 2
الیب نیتس



"مکان"نگرشکانتدرباره

ذهنی است و نه یک عینیت دادۀمکان نه یک . 3
ه مستقل از ذهن؛ بلکه ظرفی است که شرط تجرب

.می باشد
از )ا مبیرونیحسی تجربۀپیشینیصورت : مکان

؛(جهان خارج
ما : استمکان مندحسی ما از جهان تجربۀشیوۀ

ما موجوداتی با درک : موجودات مکانی هستیم
.هستیمسه بعدی



تاقبلازکانت"مکان"نگرشدرباره

.مستقل از ذهن ما هستنداشیاء:رئالیست ها

ل از همچون مکان مستقشیءبخشی از : ثانویهرئالیست
جان الک-(مکان، حرکت، شکل. )ذهن ماست

و نومن(: تجربی اورئالیستیا )کانتاستعالییایده آلیسم
فنومن



Objectiveمرادکانتازواژۀ

نومن(: Object)چیزی مستقل از ذهن من. 1
فنومن:(Gegenstand)ذهن ماابژۀ: ابژه یا متعلق چیزی. 2

Gegenstand (cf., B349).17. This implies 
that Kant must have a specific kind of object in 
mind when he claims that certain representations 
are 'without objects'.

ی در حالی که کانت خود با بی دقتی این دو واژه را در بعض✓
ی انگلیسترجمۀهم در گایر، می بردبه کارموارد به جای هم 
.می کنداستفاده objectiveبرای هر دو از واژۀ 

Kant on the Content of Cognition

http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/ctolley/publications/tolley-KCC-ms-2011.pdf


مفهوممکانمتافیزیکیشرح
A23

ی که از تجارب خارجنیست ( حسی)مفهومی تجربی مکان . 1
یزی زیرا برای آن که احساسات معینی به چ. انتزاع شده باشد

ی یعنی به چیزی در جایی دیگر از مکان، جز جای)خارج از من 
ه مربوط شوند، و نیز برای آن ک( که من خود را در آن می یابم

مایی من بتوانم آن احساسات را در خارج و در کنار یکدیگر بازن
. دکنم، بازنمایی مکان باید خودش از پیش، مبنای آن ها باش

ز ، بازنمایی مکان را نمی توان به واسطۀ تجربه، ابنابراین
یرونی بلکه این تجربۀ بنسبت های نمود بیرونی اخذ کرد، 

خودش بیش از هر چیز، فقط از طریق همین بازنمایی 
.مکان ممکن می شود



مفهوممکانمتافیزیکیشرح

ست مکان، یک بازنمایی ضروری پیشینی ا.2
هر چند به . که مبنای همۀ شهودات بیرونی است

ان خوبی می توان تصور کرد که هیچ ابژه ای در آن مک
که وجود نداشته باشد، اما هرگز نمی توان تصور کرد

ان را بنابراین، مک. هیچ مکانی وجود نداشته باشد
و نباید آن را باید شرط امکان نمودها دانست

.تعینی تلقی کرد که وابسته به ابژه هاست



مفهوممکانمتافیزیکیشرح

ه مکان نه یک مفهوم استداللی، یا همانطور که گفت.3
می شود، مفهوم نسبت های اشیاء به طور عام، بلکه نوعی 

ا زیرا ابتدا انسان فقط می تواند مکانی واحد ر. شهود محض است
ن بازنمایی کند و اگر از مکان های متعدد حرف بزند، مقصودش هما

.اجزای مکان واحد و یگانه است
از این جا نتیجه می شود که در خصوص مکان، یک شهود 

یم آن ، مبنای تمام مفاه(نیست( حسی)که تجربی )پیشینی 
این هندسه، برای مثال( بنیادین)به این ترتیب، همۀ اصول .است

ز که در یک مثلث مجموع دو ضلع بزرگ تر از ضلع سوم است، هرگ
اصل نمی توانند از مفاهیم کلی خط و مثلث مشتق شوند، بلکه ح

.  شهود هستند و البته به نحو پیشینی و با قطعیت یقینی



مفهوممکاناستعالییشرح

ر منظور از شرح استعالیی یک مفهوم، شرح آن مفهوم د
مقام اصلی است که می توان بر مبنای آن اصل، امکان

. کردرا درکشناخت های ترکیبی پیشینی حصول دیگر 
:برای این منظور ضروری است که

.داین شناخت ها واقعا از مفهومِ داده شده مشتق شون1.

نِ این شناخت ها تنها بر مبنای پیش فرض قرار داد2.
.دشیوه ای داده شده از شرحِ این مفهوم، ممکن باشن



"مکان"بودنپیشینیاستداللکانتبرای

هندسه علمی است که ویژگی های مکان را به نحو 
.  ترکیبی و البته پیشینی تعیین می کند

.استپیشینییقینی و اقلیدسیهندسۀ. 1
.هندسه چیزی نیست جز علم مکان. 2

.استپیشینیبنابراین، مکان . 3



توجه

اگرچه شرط : استعالیی اندزمان و مکان اموری ✓
.اما خارج از تجربه نیز نیستندتجربه اند

و (اصالت مکان)حقیقت برای ما مکان بودقرن ها✓
(.اصالت زمان)حقیقت برای ما زمان شد آرامآرام 


