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آموزۀاستعالییعناصر

بخشدوم

منطقاستعالیی



1. Sensibility:Objects are given to 

us.        

IntuitionCognition

2. Understanding: Objects are thought



چندنکته

، و ، هیچ ابژه ای نمی تواند به ما داده شودحساسیتبدون 
.نمی توان به هیچ چیزی اندیشیدفاهمهبدون 

حواسنمی تواند هیچ چیز را شهود کند و فاهمه
.نمی توانند به هیچ چیز بیندیشند

حسیات: علم قواعد حساسیت
منطق: علم قواعد فاهمه



منطق

منطق خاص
منطق کاربرد عام فاهمه

منطق کاربردی  

منطق ❖

منطق کاربرد خاص فاهمه



منطقکاربردعامفاهمه

قواعد مطلقا ضروری تفکر•
.دبدون آن فاهمه هیچ کاربردی نمی تواند داشته باش•
ن ها صرفِ نظر از تفاوت ابژه هایی که فاهمه بتواند به آ•

.توجه کند، به خود قواعد فاهمه می پردازد
منطق عمومی یا عام•



منطقکاربردخاصفاهمه

ع دربردارندۀ قواعدِ اندیشیدن صحیح دربارۀ نو•
.معینی از ابژه هاست

ابزار این یا آن علم معین؛ •
وم اغلب در مدرسه ها به عنوان تمرین مقدماتی عل•

.آموزش داده می شود



منطقمحض/منطقعمومی

که تحت آن ها ( حسی)همۀ شرایط تجربیدر منطق محض ما از •
ل از فاهمه مان به کار گرفته شده است، منتزع می شویم؛ برای مثا

و تأثیر حواس، بازی خیال، قوانین حافظه، قدرت عادت، تمایالت
...

کاربرد فاهمه تحت وضعیتی مشخصمنطق محض فقط به •
. توجه دارد و برای شناختن این وضعیت، به تجربه نیاز است

ی اکیدا پیشین، با اصول منطق عمومی اما محضبنابراین، •
سروکار دارد و قانون کلی برای فاهمه و عقل است

اما فقط در مورد جنبۀ صوری کاربرد آن ها، حال، محتوایش هرچه •
(.تجربۀ حسی یا استعالیی)می خواهد باشد



استعالییبخشمنطقشماتیکطرح

واقعیت فهم ما چیست؟
تحلیالت مفاهیم 

استعالییاستنتاج : آیا بر حق است؟استعالییتحلیالت 

شاکله سازی
تحلیالت اصول 

استعالییمنطق ❖
محضفاهمۀنظام تمام اصول ❖
تفکر تجربیموضوعۀاصول ❖

معقولذواتووپدیدارها

استعالیییا جدل استعالییدیالکتیک 



فاهمهراهنمایکشفمفاهیممحضدربارۀ





؟استعالییچرامنطق

(بنابر تعریف. )استمفاهیماستفاده از قوۀ،فاهمه. 1
.استمفهومبا آن حکم، صدور یک مفهوماستفاده از یک . 2

.نیز هستحکمصدور قوۀ، فاهمه. 3

32. ، ص1387حداد عادل، نشر هرمس، تهران، ترجمۀکانت، فلسفۀمعرفت در نظریِۀ، هارتناکیوستوس



؟استعالییچرامنطق

.استحکم کردن ، همان فهم1.

.استاحکام، شناخت منطقوظیفۀ2.

استفاده فهمبرای شناخت منطقاز می توان3.
.کرد



تقسیمحکمبهچهاردستهاصلی

کمیت. 1
کیفیت. 2
نسبت. 3
جهت. 4







کمیت.1

.ناطق اندانسان هاهمۀ : کلی❖

.زن اندانسان هابعضی : جزئی❖

.این زن ایرانی است: شخصی❖



کیفیت.2

.قهوه ایستصندلی : موجبه❖

.نیستقهوه ایصندلی : سالبه❖

.استغیرقهوه ایصندلی (: محصوره)معدوله❖



نسبت.3

.می باردفردا باران : حملی❖

یس اگر باران ببارد، خیابان خ: شرطی متصل❖
(P˃Q. )خواهد شد

.االن یا شب است و یا روز: منفصلشرطی ❖



جهت.4

.می شودکالس تشکیل ( شاید)امروز : ظنی❖

.ودمی شامروز کالس تشکیل (:وقوعی)تحقیقی❖

، اصل اینهمانیاصل . مثلث سه ضلع دارد: یقینی❖
....و نقیضیناجتماع 



مقوالت

اید هریک از انواع احکام، بمتناظربنابراین، ✓
فهمی وجود داشته باشد که نام آن مقوالت

.است



تقسیممقوالتبهچهاردستهاصلی





حکمازحیثکمیت.1

.ناطق اندانسان هاهمۀ : کلی❖

.زن اندانسان هابعضی : جزئی❖

.این زن ایرانی است: شخصی❖



مقولهازحیثکمیت.1

وحدت❖

کثرت❖

تمامیت❖



حکمازحیثکیفیت.2

.قهوه ایستصندلی : موجبه❖

.نیستقهوه ایصندلی : سالبه❖

.استغیرقهوه ایصندلی (: محصوره)معدوله❖



مقولهازحیثکیفیت.2

واقعیت❖

نفی❖

حدگذاری❖



حکمازحیثنسبت.3

.می باردفردا باران : حملی❖

یس اگر باران ببارد، خیابان خ: شرطی متصل❖
(P˃Q. )خواهد شد

.االن یا شب است و یا روز: منفصلشرطی ❖



مقولهازحیثنسبت.3

.(محمول آن استهمه چیزموضوعی که )جوهر ❖

علیت❖

(تبادل)مشارکت❖



وارناکجفریورودبهکانتازنظرنقطۀبهترین

یافته های علوم طبیعی و معتقدات بنیادی در اخالق و دینتعارض میان ❑
بودن مفروضعلوم طبیعی آن است که با پیش فرض هاییکی از : موجبیت فیزیک❑

شروط مقدم بر هر رویداد، هیچ چیز دیگری جز آنچه روی داده، ممکن نبود روی 
.دهد

.در حوزه اخالقاراده و اختیار و موجبیت فیزیکی تعارض میان ❑

ا که در جهانی که حرکات ماده تابع قوانین جبری علمی است چگونه حرکات بدن م❑
!نوعی ماده است تابع ارادۀ آزاد یا اختیار است؟



«دترمینیسم»یا«اصلموجبیت»

(.عامهعلیتاصل )، این است که هر حادثه علتی دارد دترمینیسممنظور از موجبیت یا 
در د که این امر که هر حادثه معلول علتی است در فیزیک کالسیک بدین صورت تعبیر می ش

. م بودقادر به پیش بینی آینده آن خواهیصورت فهم و علم به حالت فعلی یک سیستم،
زمان حال منظور از فهم در این تعبیر، تعیین و اندازه گیری دقیق تمامی کمیت های سیستم در

رفتار آنها در ند، از آنجایی که سیستم های فیزیکی از قوانین تغییرناپذیر عِلَی پیروی می کن. بود
ن صرف تعیین آینده نیز تابع این قوانین و به عبارت دیگر تابع حالت فعلی آنها خواهد بود؛ بنابرای

آنها را پیش مقادیر مربوط به حالت فعلی آنها، کافیست تا با استفاده از قوانین فیزیکی آینده
.بینی کنیم

ع دقیق اطالواژه ی علیت تا قرن نوزدهم در میان فیزیک دانان به این معنی به کار رفته است که 
ه عبارتی دیگر، ب. از حالت فعلی یک سیستم فیزیکی، برای پیش بینی آینده ی آن کفایت می کند

نده ی هر در جهان قوانین غیر قابل تغییری وجود دارند که به کمک آنها می توان به طور یگانه، آی
اصل »ا این تعبیر خاص از علیت ر. سیستم فیزیکی را از روی وضعیت فعلی آن تعیین کرد

.می نامند« دترمینیسم»یا « موجبیت



علیت

به مرور زمان مفهوم علیت عامه در میان فیزیک دانان، خاص تر و خاص تر شد و 
می توان سرانجام این تز را که قوانین تخلف ناپذیر وجود دارند و به کمک این قوانین

عبیر فوق از ت. آینده ی هر سیستم فیزیکی را از حال پیش بینی کرد، موجبیت نامیدند
19رن الپالس در ق. اصل علیت تعبیر مورد قبول و رسمی آن نزد فیزیکدانان بود

براساس . فلسفی مدون ساخت-میالدی این نگاه و تعبیر فیزیکی را در قالبی علمی
کمفرما این بینش قوانین تغییر ناپذیری بر تمامی اجزای جهان به طور یکنواخت ح

رت این مطلب را الپالس به صو.بود و جهان از یک موجبیت علمی پیروی می کرد
:زیر بیان کرد

ما می توانیم حالت فعلی جهان را معلول حالت قبلی آن و علت حالت بعدی اش» 
بیعت یک مغز متفکر که در یک لحظه تمامی نیروهای به کار اندازنده ی ط… . بدانیم

ن و مکان موجودات سازنده ی آن را می داند، می تواند در یک فرمول، حرکات بزرگتری
برای چنین موجودی، هیچ چیز غیر . اشیای جهان و سبک ترین اتم ها را جای دهد

«.…یقینی نیست و آینده مثل گذشته در مقابل چشمانش حاضر است



قرننوزدهموبیستم

ن و از این زمان به بعد غالب فیزیک دانان به تبعیت از بور، بور
ه عدم کهایزنبرگ موجبیت را از دنیای اتمی طرد کردند و گفتند 

ت و عقیده ی ما در مورد علیموجبیت، ذاتی پدیده های اتمی است 
ورد از تجاربمان با اشیای ماکروسکپی نشأت گرفته است و در م

.اشیای میکروسکپی صادق نیست



دغدغۀدیگرکانت

ع با جهانی که ذاتا مادی و تابچگونه اعتقاد به خداوند ❑
!، سازگار است؟موجبیت فیزیکی است

:  دغدغۀ مشترک بارکلی و الیب نیتس❑
حل این مسئله با دست کم گرفتن مدعیات علوم طبیعی



حکمازحیثجهت.4

.می شودکالس تشکیل ( شاید)امروز : ظنی❖

.ودمی شامروز کالس تشکیل (:وقوعی)تحقیقی❖

، اصل اینهمانیاصل . مثلث سه ضلع دارد: یقینی❖
....و نقیضیناجتماع 



مقولهازحیثجهت.4

ور قابل تصوجودش(: ممتنعدر برابر )عامامکان ❖
.است

(عدمدر برابر )وجود❖

یا امکان خاص در برابر )ضرورت یا وجوب ❖
(حدوث



ل قابنقیضشچیزی است که (: Neccessary)ضروری❑
.مثلث سه ضلع دارد: تصور نباشد

وجودشچیزی است که : (Impossible)ممتنع❑
.تصورنباشدقابل 

و هم نقیض وجودشچیزی است که هم : ممکن❑
.قابل تصور است



قابل تصور وجودش: (Possibility)امکان عام ✓
.است

(:  Contingency)حدوثامکان خاص یا ✓
.  قابل تصور استنقیضش



مقوالت ریاضیمقوالت کمیت و کیفیت در ذیل 
دینامیکیمقوالت مقوالت نسبت و جهت در ذیل 



حسی در قالب زمان و مکانکثرات: شهود تجربیحسیداده های

موحدت بخشیدن در قالب حک: به سطح مفاهیم آوردن: فنومنترکیب               

ان حسی در قالب زمان و مککثراتمحضِبه ترکیب ( مقوالت)فاهمهمفاهیم محض ✓
.می بخشندوحدت 

حساسیت

فاهمهتخیل



استعالییبخشمنطقشماتیکطرح

:واقعیت فهم ما چیست؟
(فاهمهراهنمای کشف تمام مفاهیم محض دربارۀ)

تحلیالت مفاهیم 

استعالییاستنتاج : آیا بر حق است؟استعالییتحلیالت 

شاکله سازی
تحلیالت اصول 

استعالییمنطق ❖
محضفاهمۀنظام تمام اصول ❖
تفکر تجربیموضوعۀاصول ❖

معقولذواتووپدیدارها

استعالیییا جدل استعالییدیالکتیک 



فاهمهاستنتاجمفاهیممحضدربارۀ



است؟حقآیا استفادۀ ما از مقوالت به 

است؟شرط الزم آیا استفاده از مقوالت برای معرفت 



واستنتاجتجربیاستعالییتفاوتاستنتاج
B118

 توانندمیبا آن مفاهیم مطابقِرا که شیوه ایمن تبیین »: کانت▪
آن عالییاستاستنتاج مربوط شوند، ابژه هابه پیشینیبه نحو 
نممی کجدا ( حسی)استنتاج تجربی و آن را از می نامممفاهیم 

که چگونه یک مفهوم از طریق می دهدرا نشان شیوه ایکه 
به و بنابراین نهمی شودتجربه حاصل دربارۀتجربه و تأمل 

ا از که ممی شودمفهوم، بلکه به این واقعیت مربوط حقانیتِ
«.کجا مالک آن مفهوم شدیم

مقوالت-مکان و زمان : دو نوع مفهوم▪



(ویراست اول)تجربهامکانِپیشینیمبانی دربارۀ
(ویراست دوم)فاهمهمفاهیم محض استعالییاستنتاج 

ترکیب دریافت در شهود. 1
A99/کتاب185. خواند ص

هارتناککتاب 49. خواندن ص

در تخیلبازتولیدترکیبِ. 2

بازشناسی در مفهومترکیبِ. 3



چندنکته



کانتازدکارتوامگیری

؛(ابژه)رابطۀ سوژه با جهان▪
جوهر مادی و ذهنی؛دوآلیسم▪
ا طرح باسپینوزاپرداختن به رابطۀ ذهن و جسم توسط ▪

نظریۀبا طرح الیب نیتسو تک جوهرینظریۀ
؛پیشین بنیادهماهنگی 

این سوژه و مقوالت او بودند که صورتکانتاما نزد ▪
فراهم آمده از جهان خارج افکنده و مادۀشناخت را بر 
.برمی ساختندرا فنومنجهان نمود و 

1391، چاپ دوم، بیدگلمحمدی اصل و اردبیلی، نشر ویراستۀنقادی عقل محض، 



هیومکانتازوامگیری

یشناسایکهساختامراینمتوجهراکانتهیومحقیقت،در▪
ژهسوکهمی گیردبه کارراذهنی ایوسوبژکتیواصولآدمی
اما.می رودفراترانطباعاتروزۀهرتجربۀصرفِازآن هاتوسط
ازدفاعبراینتیجهدروهیومانتقاداتازرهاییبرایکانت
دمورروان شناختیتداعیاصلبرخالفبشری،معرفتامکان
درهککردمعرفیاستعالییاصولیرااصولاین،هیوماعتقاد
.بودندنیزپیشینیحالعین

روان شناختیامریمنزلۀبهنهفاهمهکانتبرایبنابراین،✓
آندرمندرجمقوالتومفاهیماساسبربلکه،هیومهمانند
.می شودتعریف
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وکانتهیومبنیادینتفاوتهای

بر : می کندرا انکار نفس یا خود جوهری به نام هیوم▪
باعات باور او و تغییر و سیالن این انطانطباعمنطق اساس 

هیچ چیز واحدی با عنوان من یا هیومدر طی زمان، برای 
.نفس در پس ادراکات وجود نداشت

وحدت ونسبت به هیومکانت برای رهایی از انتقادهای ▪
من ادراک تجربی و دیگری مندو من، یکی ، استمرار من

به زعم کانت انتقادات. می دهد، را از هم تمیز استعالیی
صرفا بر من ادراک تجربی وارد است، حال آنکه منهیوم

و در ن، امکان آپیش شرطِادراک، بلکه نتیجۀنه استعالیی
.استهیومشبهاتنتیجه غیر تجربی مبرا از 
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Objectiveمرادکانتازواژۀ

نومن(: Neumena)چیزی مستقل از ذهن من. 1
ابژه(: Objekt)ابژه یا متعلق چیزی. 2
جهان و هر آنچه در : طبیعت:فنومن:(Gegenstand)برابر ایستا. 3

شناختابژۀسوژه و برهم کنش: اوست
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


هن و نه کامال محصول ذ( سوژه)طبیعت نه کامال مستقل از انسان•
ک و همچون التجربه گراییفیلسوفان رئالیستینه نگاه . )ماست
(یبارکلفیلسوفی همچون مطلقایدئالیستیو نه نگاه هیوم

تبدیل ابرابرایستبه درآمده و به فی نفسه اشابژۀطبیعت از جایگاه •
ه در برابر وابسته ب)وابسته به ماستهستی اشیعنی از یک  سو : شده

. و از سوی دیگر، خارج از ما ایستاده است( ما بودن است
محض صورت های)محصول مشترک عقل سوبژکتیو ماطبیعت •

داده حسی ناشی از )فی نفسه شیءو ( شهود حسی و مقوالت
.است( جهان
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