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 تحليل بحث زمان در رسالة استادي كانت      

 

 

اما زمـان   . اگر زمان با صورت جهان محسوس مرتبط است، بايد مرتبط با تجربة حسي به شمار آيد               
. به مادة تجربه تعلق ندارد بلكه صورت محض جهان محسوس اسـت يعنـي شـهود محـض اسـت          

در اين نوشته، همچنانكـه      1مفهوم شهود . كند  ي وصف م  "شهودي"كانت معرفت حسي را با صفت       
، كانـت در دورة بـه       1770دانيم كه تا پيش از رسـالة          مي. بعدها در فلسفة نقادي، اهميت بسيار دارد      

رو تصور وي از زمان تفاوتي با تصور اين جريـان   برد، از همين ولفي به سر مي  ـ   نيتسي  اصطالح اليب 
امـا  . فهوم شهود هنوز در تعيين چيستي زمان داخـل نشـده اسـت         تر اينكه م    از اين مهم  . غالب ندارد 

 كه به تأمـل  1768در  2در مبناي اصلي اختالف جهات در فضا   اي با عنوان      ، در نوشته  رسالهپيش از   
رسـد كـه      در اين نوشته كانت به اين نتيجه مي       . گردد  در مكان اختصاص دارد، اين مفهوم ظاهر مي       

 را براي مكان بـه كـار        3"شهودي"وي صفت   . بيروني ادراك كرد  توان با حس      مكان مطلق را نمي   
گيـري مفهـوم كليـدي شـهود در فلسـفة       اين نوشته آغاز شكل. (Kant 1974c: II,1000) برد مي

كنـد تفصـيل در     را تمهيد دوران نقادي مـي رسالة استاديترين عواملي كه  يكي از مهم . كانت است 
 كانت تصريح   6 .شود   كمابيش بدون تغيير حفظ مي     نقدر  ها و انواع شهود است كه د        معرفي مشخصه 

هـاي آن   كند كه تنها نوع معتبر شهود نـزد انسـان شـهود حسـي اسـت كـه يكـي از مشخصـه           مي
به تعبير كانت شهود محـض انسـان يـك مفهـوم كلـي يـا منطقـي نيسـت كـه                . بودن است   جزئي

متصـور   وسـات در آن    آن به تعقل درآيند بلكه مفهـومي جزئـي اسـت كـه محس              تحتمحسوسات  
همچنين شهود انسان منفعل است، به خالف شهود الهي كه اصل و مبدأ اشياست و جنبة                . شوند  مي

از . خالقيت دارد و كامالً عقالني است؛ انسان هيچ نوع شـهودي نـدارد كـه از آنِ قـوة فهـم باشـد          
 بـا اسـتفاده از مفـاهيم        شود نه   سويي تفكر تنها با استفاده از مفاهيم كلي به نحو انتزاعي ممكن مي            

. جزئي انضمامي، و از سوي ديگر شهود هم براي انسان فقط شهود حسي اسـت نـه شـهود عقلـي                    
كند كه اصل صوريِ شهودِ انسـان ـ يعنـي زمـان و مكـان ـ شـرطي اسـت بـراي           كانت تأكيد مي
 تواند شـرايط شـهود عقلـي را فـراهم كنـد      شدنِ متعلق حس و به همين سبب نمي محسوس واقع

(Kant 1992: 2:397) .شـود كـه شـهود تنهـا      از اين بحث هم اين اصل فلسفة نقادي نتيجه مي
به تصـريح كانـت در      . دهد و به حقيقت اعيان راه ندارد        نحوة ظهور اعيان براي ذهن ما را نشان مي        

 . توان با تمثالتِ برگرفته از حس ادراك كرد  اشياء في نفسه را نمي)407-2:406 (رساله
ايـن شـرح در بيـان       . است   شرح مبسوطي از ماهيت و كاركرد زمان آمده        رسالهسوم  در بخش   

هنگـام  . هفت قضيه دربارة زمان كه بعضي سلبي و بعضي ايجابي اسـت شـكل گرفتـه اسـت      
 از اقوال فيلسـوفان پيشـين مثـل         هاي رايج دربارة زمان، گذشته      ترين نظريه    مهم رسالهتأليف  

 جويـد  ان الك كه منشأ تصور زمان را در توالي تصورات مينظرية ج: ارسطو، اينها بوده است

                                                 
1. intuitus  رسالهالتيني در،Anschauung هاي آلماني كانت در نوشته. 

2. Von Dem ersten Grunde des Unterschiedes Der Gegenden im Raume 
3. anschauend 


