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 تحليل بحث زمان در رسالة استادي كانت      

 

 

ازاين رو جدال اهل مابعدالطبيعه بر سر ابتداي زماني عالم          ). »سازي استعاليي   شاكله«(كند    پر مي 
راه . نفسـه دارد    حاصل اين فكر خطاست كه زمان نسبتي با اشياء فـي          ) »تعارض حدوث و قدم   «(

شود كه بدانيم زمان نحوة كار ذهـن را آن هـم در محـدودة                حل اين تعارض فقط آنجا يافت مي      
 ). »جدل استعاليي«(دهد و از امري در حاق اشياء حكايت ندارد اري نشان ميتجربة حسي و پديد

منطبق كنيم، سطح مشتركي كـه بـه دسـت    رساله حال اگر اين تصوير كلي را بر بحث زمان در           
نظر از تفاوتهايي كه در ادامه ذكـر خواهـد شـد، تصـور                صرف. آيد حجم زيادي خواهد داشت      مي

جدا از مسئلة تفاوت فاحش     . ساساً در مسير فلسفة نقادي واقع است      كانت از زمان در اين نوشته ا      
حجم، به طور كلي آنچه كانت دربارة ماهيت زمان، سهم آن در شناخت، و حدود و حيطة اعتبـار                   

اين معنا را هم از لحاظ مباني فكر نقـادي و هـم در           . 1گويد در هر دو نوشته يكسان است        آن مي 
توان بـه چنـد اصـل و مفهـوم           مثالً مي . تفصيل بيشتر بررسي كرد   توان با      مي رسالهنظرية زمان   

تمايز اساسي حس از فهم، مفاهيم تماميت، جهان، جهـان پديـداري،         :  اشاره كرد  رساله» نقادانة«
 . صورت و شهود محض

هاي كانت بسط نيافته بوده است، آنچـه بـا     در نوشته  1770از اصول فلسفة نقادي كه تا پيش از         
 كانـت در    2.باط تام دارد يكي اصل تفكيك حوزة حس از حوزة فهم يا عقل است             بحث حاضر ارت  

خواند كه غفلت از آن زمينة بـروز معضـالت             تفكيك امور محسوس از معقول را اصلي مي        رساله
 . الينحل فلسفي بوده است

» جهـان « پيداست، به صـورت متمـايز كـردن دو    رسالهكانت تفكيك مذكور را،چنانكه از عنوان     
به گمـان وي بررسـي مفهـوم جهـان     . (Kant 1992: 2:387-388)كند  و عقل طرح ميحس 
در اهميت اين بحث همين اشاره كافي     .  مابعدالطبيعه فراهم كند   روشتواند بصيرتهايي دربارة      مي

كه در واقع بديل مفهوم جهان در       » تماميت شرطها «است كه نزد كانت در دوران نقادي، مفهوم         
 كانــت  .كند صلي همة تعارضات از جمله تعارض آغاز زماني عالم را فراهم مي است، كليد ارساله

وي در بخش اول دو .  وقوف خويش را به نسبت زمان با تماميت نشان داده است  رسالهاز ابتداي   
 1"تركيـب " يك طريق آن است كه به مدد مفهوم   3 .كند  نحوه تكوين مفهوم جهان را وصف مي      

طريق دوم آن است كـه  .  يكديگر تحت مفهوم كلي تركيب مندرج شودتعدادي از اشياء مرتبط با    
مفهوم جهان به نحو انضمامي با استفاده از يك شهود مشخص حسي متمثل گردد، افزودن هـر                 

 مطـابق بـا شـرايط زمـان         4 )سنتز(جزء به جزء ديگر و رسيدن به مفهوم امر مركب از راه تأليف              
 . ممكن است

مسئلة اتصـال   : گردد  ن موجب نارسايي هر دو شيوة تحليل و تأليف مي          جها  حال دو مسئله دربارة   
پيوستگي كه مقابل امكان جزء بسيط است و مسئلة عدم تناهي كه حصول تماميت را ناممكن         يا  
رسد و مفهوم امـر بسـيط از        دهد، تحليل و تأليف به اتمام نمي        همچنانكه كانت شرح مي   . كند  مي
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