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We are aiming to show why human beings are accustomed to ask
metaphysical questions. However, we will ask this question as a
metametaphysical question. We show that a mature metaphysics will never
be able to explain ever raising metaphysical questions nor to determine its
metaphysical questions unless it extendedly discusses the questionability of
metaphysics. To this aim we first set a framework for possible alternative
theories about the questionability of metaphysics and then, as a case study,
based on Maecus Willaschek interpretation of Kant first critique, will show
how two-layer critique of Kant has cleverly set forth this framework and
gives his own answer.
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We are aiming to show why human beings are accustomed to ask
metaphysical questions. However, we will ask this question as a
metametaphysical question. We show that a mature metaphysics will never
be able to explain ever raising metaphysical questions nor to determine its
metaphysical questions unless it extendedly discusses the questionability of
metaphysics. To this aim we first set a framework for possible alternative
theories about the questionability of metaphysics and then, as a case study,
based on Maecus Willaschek interpretation of Kant first critique, will show
how two-layer critique of Kant has cleverly set forth this framework and
gives his own answer.
First of all, we must distinguish between two modes of research in
metaphysics: the question of the ground (the basis of validity / invalidity)
versus the question of origin. This has been showed in our paper by
"answerability" of Metaphysical questions versus "questionability" or value
of those questions: what is the ground for answering metaphysical questions
and what is the origin of metaphysical questions. From a historiographical
point of view, it can be said that most histories of metaphysics actually
narrate
the
history
of
answerability
of
metaphysics.
But we think that it is more precious to pursue this question: " how could
it be explained that so many men in all ages and nations, among them
eminent minds, spent so much energy, nay veritable fervor, on metaphysics
if the latter consisted of nothing but mere words, nonsensically juxtaposed?
And how could one account for the fact that metaphysical books have
exerted such a strong influence on readers up to the present day?". To
illustrate this point, we have shown that the central problem of
questionability is the question of what is the "source" or "origin" of human
tendency toward metaphysics, and what are the characteristics of this origin
makes it an unavoidable attribute.
We will then draw a normative framework that includes two radical
sides. On the one hand, "eternalists" or " necessitists " inevitably have to
resort to an inherent, non-psychological, and inalienable origin that is 1) the
constant cause of our tendency toward metaphysics; and 2) be able to
determine the object of our tendency once and for all. On the other hand,
the "contingency-oriented" metaphysicians, of whom we chose Rorty as the
most radical representative, believe that there is no such thing as eternal
questions or concerns. He thinks that the determination of questions of a
discipline, for example metaphysics, is entirely dependent on the
contingent conditions at different times, and the notions like "eternal
problems" or "necessary questions" is nothing but rationalization of
context, situation, particular language games, and historical practices.
We present Kant's theory of rational source as the most radical
formulation of the necessitists, according to which the structure of rational
thinking naturally and inevitably leads us to metaphysical reflections. He
thinks that discursivity, iteration, and interest in completeness are three
central features of the structure of reason that force us to find the condition
for every conditional cognition, and to continue the same process for every
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other condition until we reach the premise that is needed. Such premises no
longer need to be explained, or in other words, it is basically impossible to
explain them. For this reason, we can call them unconditional. Then, we will
point out that due to the metaphysical background or presupposition, that
is, the transcendental illusion, this principle that governs our rationality is
regarded as a correct description of reality. This background is never a
passive or psychological component, but has a metaphysical content
because it is based on the idea that the world is like ours and that it is
nothing but a realist position.
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چکیده
هدف اين نوشتار اين است که اين پرسش را که چرا انسانها ،تقريباً به طور
الينقطع ،پرسشهای متافیزيکی طرح میکنند به عنوان پرسشی درجه-دوم در
فرامتافیزيک پیش بکشد و نشان دهد که يک فرامتافیزيک بالغ ،بدون بحث
از «منشأ و وجه پرسشهای متافیزيکی» که از آن به پرسشپذيری متافیزيک
تعبیر میکنیم ،نه تنها از تبیینِ برآمدن و باز-برآمدنِ اين پرسشها نزد انسانها
عاجز خواهد بود بلکه در متعین کردن پرسشهای متافیزيکی نیز خامدستانه
عمل خواهد کرد .در اين راستا ابتدا میکوشیم چارچوبی نظری برای مواضع
بديل ممکن در باب پرسشپذيری را ترسیم کنیم ،سپس به عنوان يک مطالعة
موردی ،بر اساس تفسیر مارکوس ويالشک از نقد عقل محض ،فرامتافیزيک
کانت را نمونهای معرفی خواهیم کرد که چارچوب نظری مذکور در آن قابل
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رديابی است و نشان خواهیم داد که بهواسطة همین توجه ،فرامتافیزيک کانت
در نسبت با ديگر منتقدان متافیزيک ،از خصلتی دواليه برخوردار است.
کلیدواژهها :پرسشپذيری متافیزيک ،جاودانگرايی و امکانگرايی ،کانت،
ديالکتیک استعاليی ،مارکوس ويالشک ،ريچارد رورتی.

مقدمه
در دورة جد يد ،ت عابیری م ثل « پا يان»« ،مرگ» و «تخر يب» م تافیز يک ،بدون اغراق از
پرتکرارترين ژ ستها در برابر متافیزيک شمرده می شوند ،تا جايی که بديو اعتقاد دارد
که تقريباً سههه قرن اسههت که «اُپرایِ پايان متافیزيک هرگز از لیسههت اجرا غا ب نبوده
است» 0و تمام جريانهای اصلی در فلسفه معاصر (پست مدرنیسم ،هرمنوتیک و فلسفة
تحلیلی) ،با تمام اختالفات مفهومی ،جغرافیايی و سهههیاسهههیای که با يکديگر دارند
«متفقالقولاند که ما در پايان متافیزيک قرار داريم ،که فل سفه ديگر در مقامی نی ست که
بتواند جايگاه کالسهههیکاش را حفظ کند» 4.به تعبیر ديگر ،اعتبار ادعاهای متافیزيک
عمدهترين دلمشهههغولی دربارة آن اسهههت ،چنانچه وقتی به آثار فرامتافیزيکی 9رجوع
میکنیم ،متوجه اين مطلب می شويم که سؤاالت ا صلی فرامتافیزيکی بدين شرح ا ست
0
که چگونه (آيا) میتوان به پرسشهای متافیزيکی پاسخ داد؛ آيا اين پاسخها محتوايیاند
يا صرفاً مربوط به ا ستعمال الفاظاند؟ آيا عقل سلیم ،آزمايشهای ذهنی ،مدل سازیهای
رياضی و يا روش کرسینشینانه میتوانند بحران روششناختی متافیزيک را مرتفع کنند؟
به تعبیر ديگر« ،پرسهههش محوری فرامتافیزيک اين اسهههت :چگونه ما معرفت متافیزيکی
ک سب میکنیم؟» 5.غلبة اين جريان در فرامتافیزيک به دلیل ت صور يا انتظار يکجانبهای
از پر سش های متافیزيکی ا ست .مطابق اين ت صور ،م شروعیت پر سش فقط در ن سبت با
امکان تبديلاش به پاسههخ احراز میشههود ،پرسههش برای پاسههخ خواسههتنی اسههت و در
غههیههرايههنصههههورت ارزش ويههژهای نههدارد .امهها بههه نههظههر مهها ،ايههن تصههههور
تکبعدی از پرسش ،که خود را بر معرفت شناسی ،معناشناسی و روش شناسی متافیزيک
متمرکز کرده اسهههت ،هرگز يک مطالعة درجه-دومِ کافی دربارة متافیزيک نیسهههت زيرا
« فارغ از اينکه متافیزيک به مثابه يک علم عقلی ،از نظر عینی خوشبنیاد [معرفت افزا،
معنادار ،رو شمند] 6با شد يا نه ،همچنان ،به صورت برخی پر سشهای غايی ،به صورت
بالفعل وجود دارد ،تا جايی که ما در مقام موجودات متناهی و انديشهههنده ،نمیتوانیم
7
صادقانه نسبت به آن بیتفاوت باشیم».
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بايد میان دو جهتِ پژوهش در فرامتافیزيک تمايز گذاشههت :پرسههش از بنیاد( 8زمینه
اعتبار /عدماعتبار) در برابر پر سش از من شأ3،يا به تعبیر ر ساتری که ما ترجیح میدهیم تا
پايان اين نوشههتار از آن اسههتفاده کنیم« ،پاسههخپذيریِ» پرسههشهای متافیزيک در برابر
«پر سشپذيری» يا «ارزشِ پر سش» آن پر سشها 01.مادامی که جهت اول مد نظر با شد،
هم دستهبندیهای منظمی از پاسخهای بديل به پاسخپذيری متافیزيک در دسترس است
و هم از نظر تاريخنگارانه ،عمد ،تاريخ های متافیزيک ،در واقع تاريخِ پاسهههخ پذيری
متافیزيک را روايت میکنند ،يعنی بحث میان کسهههانی که برای پرسهههشهای متافیزيکی
پاسخهايی فراهم میکنند و کسانی که در مقابل ،امکان به پاسخ رسیدنِ اين پرسشها را
نفی میکنند .اما پرس شی که بايد به صورت جدیتر در بحثهای فرامتافیزيکی پیگیری
شود ،اين ا ست که خواه در فرض تأمین وجه پا سخپذيری(چه به صورت سلبی چه
ايجابی)« ،چگونه میتوان اين مطلب را تبیین کرد که بسیاری از انسانها ،و در میان شان
برجسهههتهترين اذهان ،در همة دورانها و ملت ها ،انرژی بسهههیاری ...بر روی متافیزيک
صرف کردهاند ...و آثار متافیزيکی ،تا به امروز ،تأثیر ب سیاری بر خوانندگاناش گذا شته
است؟» 00.نمونهای از دقت به اين تمايز ،و ترسیم طرحی برای اين مطلب در بحثهای
فرامتافیزيکی را رورتی در مقدمهاش بر چرخشزبانی ،ضهههمن بحث از «مشهههکالت
فرافلسهههفی چرخشز بانی» به ن مايش می گذارد .در برابر فیلسهههو فانز بانی ( به عنوان
اصههلیترين جريان نقدی در قرن بیسههتم) که تصههور میکنند از طريق اصههالح و يا فهم
بیشههتر از زبانی که مورد اسههتعمال فیلسههوف متافیزيکی اسههت ،میتوان مسهها ل مرموز
متافیزيکی را حل يا منحل کرد ،04فیلسهوفانِ «سهنتگرا»09پاسهخ میدهند که بیاختیار و
ضههرورتاً به سههوی اين مسهها ل کشههیده میشههوند زيرا «عقل سههلیم و /يا علوم ،ما را در
معرض پرسههشهای فلسههفی [متافیزيکی] قرار میدهند» ،تا جايی که میتوان گفت نزد
يک سنتگرا ،يا جاودانگرا ،اين مسا ل «اجتنابناپذير میباشند ،زيرا برآمده از تأمل بر
00
روی موضوعات برونفلسفی هستند».
رورتی ت صور میکند که اين نگاه را میتوان مو ضعی فرافل سفی دان ست که هم در
عملکرد بالفعل ب سیاری از فیل سوفان قابل م شاهده ا ست و هم در ناخودآگاه خوانندگان
آثار فل سفی .به همین دلیل ،در آغاز ا صلیترين کتاب خود ،فل سفه و آينه طبیعت ،خود
را در برابر آنها تعريف میکند .رورتی آنها را کسههانی میداند که گمان میکنند فلسههفه
رشههتهای اسههت که «به بحث در باب مسهها ل ابدی يا جاودان میپردازد -مسهها لی که به
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محض تأمل ان سان رخ مینمايند» 05.او ه شدار میدهد که قرار نی ست اثر او ،برای مثال،
در باب مسألهای جاودان در معناشناسی يا معرفت شناسی باشد ،و هر کس اين انتظار را
از کتاب او دا شته با شد« ،طرفی نخواهد ب ست» زيرا «ا صالً م سألهای [جاودان] در کار
نیسهههت» 06.برای خالصهههی از اين تصهههور ،ما نیاز به آگاهی از اين مطلب داريم که
«پر سشهايی که شرايط امکانی زمان معا صر باعث می شوند که آنها را پر سشها07تلقی
کنیم ،پرسشهايی هستند که اگرچه ممکن است بهتر از پرسشهايی باشند که اسالف ما
میپرسیدند اما نیاز نی ست همان پرسشها باشند .آنها پرسشهايی نی ستند که هر ان سان
08
انديشندهای بايد ضرورتاً با آنها مواجه شود».
ما برای تکمیل ضلع سنتگرا ،بر فیل سوفی تمرکز میکنیم که هم در مورد م سألة ما
دغدغهمند اسهههت ،و هم عالوه بر آن ،يا خود تحلیلی نظاممند از اين دغدغه ارا ه کرده
با شد و يا ا ستخراج بردا شتی نظاممند از اين م سأله در فل سفة او ممکن با شد .تف سیر
مارکوس ويالشهههک 03از نقد عقل محض ،همراسهههتا با دغدغه ما ،تالش میکند تا
حساسیت کانت را نسبت به اين موضوع ،که در بادی امر به صورت برخی پاره عبارات
پراکنده در آثار او به چشههم میخورد ،بازسههازی کند ،تا از اين طريق ،بخشهايی از نقد
عقل محض را توانا در م شارکت در بحثهای معا صر فرامتافیزيک جلوه دهد ،و هم از
نظر درونی ،نشههان دهد که تمرکز يکجانبه بر روی نقدهای کانت به متافیزيک سههنتی،
مانع هويدا شدن برداشت دوالية کانت از متافیزيک خواهد بود و اتفاقاً همین ويژگی در
نقد کانتی است که فرامتافیزيک او را متفاوت خواهد ساخت.
کانت صرفاً تخریبگر نبود

21

بنا به ا صطالح شنا سی ما ،فرامتافیزيک کانت ،از جهت پا سخپذيری ،مو ضعی سلبی يا
تخريبی راجع به متافیزيک دارد ،و ا ساس اين مو ضع سلبی نیز در دو بخش ايجابی نقد
عقل محض يعنی «حسههیات» و «تحلیل» قابل رديابی اسههت .تمرکز بر اين جنبة آشههنا
عاملی ا ست که ت صور کنیم پروژة کانت حتی بدون نو شتن بخش ديالکتیک نیز وظیفة
خود مبنی بر حل «مسألة کلی عقل محض» را انجام داده است:
اگر [ صدق] تحلیل تجربة عینی را ...مفروض بگیريم شايد به نظر بر سد
که ديگر چیزی نداريم دربارة متافیزيک بگويیم .زيرا پارهای نتايج کلی
دربارة موضوع ،مستقیماً از حسیات استعاليی و تحلیل استعاليی همزمان
40
حاصل خواهد شد.
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بر اين اسههاس ،طبیعی اسههت که يا به بخش ديالکتیک پرداخته نشههود و يا اگر به آن
توجه میشههود ،باز از اين جهت اسههت که میتواند شههواهد بیشههتری برای نگاه تخريبی
کانت به پاسهههخ پذيری فراهم کند 44.در مقابل ،میتوان گفت که تمرکز بر نقد کانت از
متافیزيک ،زوايای نگاه سازندة او به متافیزيک را ناديده میگیرد .اين نگاه سازنده اوالً به
صورت عباراتی پراکنده در پی شگفتار و درآمد هر دو ويرا ست نقد ،و به خ صوص در
درآمد او بر «ديالکتیک استعاليی» قابل مشاهده است..
کانت در موارد مختلفی به ما يادآوری میکند که بايد بین دو معنا از امکان متافیزيک
ت مايز ب گذاريم ،تا بتوانیم انت ظارات مان را از يک «ن قدِ» م تافیز يک مت عادل کنیم .نتی جة
بخش ايجابی نقد اين اسههت که رياضههیات و فیزيک دو دانشههی هسههتند که «واقعاً داده
شدهاند» ( )B20و در نتیجه بهواسطة وجودشان ترديدی حول آنها نبايد شکل بگیرد .در
نسههبت با اين دو دانش ،پرسههش آن بود که آيا متافیزيک نیز به عنوان يک دانش ممکن
اسههت يا خیر .نتیجة بخش ايجابیِ نقد ،پاسههخی منفی به اين پرسههش بود .اما کانت از
همان ابتدا ،نتیجة اين نقد را متعادل میکند زيرا به عقیدة او متافیزيک ،به يک معنا ،نه
تنها ممکن اسهههت بلکه «واقعی اسهههت ،اگرچه نه به مثابه يک دانش ،بلکه به مثابه يک
گرايش 49طبیعی(متافیزيک طبیعی)» ( .)B21برای کانت اين گرايش جلوهای همی شگی و
جهانشههمول دارد ،تا جايی که آن را ،در قالب ادعايی بهظاهر انسههانشههناختی40اينگونه
مطرح میکند:
45
در واقع نزد همة انسهههان ها ،به مجرد آنکه عقل در آن ها به نظرورزی
گسههترش يابد ،گونهای متافیزيک در همة زمانها حاضههر بوده اسههت و
همواره نیز باقی خوا هد بود .و اکنون در اين باره نیز میتوان پرسههه ید:
متافیزيک به مثابه يک گرايش طبیعی چگونه ممکن است؟» ()B22
در اينجا میتوان ترادفی میان طبیعیبودن و اجتناب ناپذيربودن را ديد و با توجه به
اين نکته ،می توان گفت که ا سا س ًا کار نقد عبارت ا ست از مهار و تحدي ِد اين ا ستعداد
طبیعی ،و نه از میان برداشههتن آن (کانت :0931 ،فقرة  .)61از همین رو ،ما اين عبارت فوق
را ،که نمو نه های آن بهصهههورت پراک نده در ن قد ع قل محض وجود دارد« ،قط عة
اجتنابناپذيری» نامگذاری میکنیم.
به عالوه ،کانت در پی شگفتار اول ،من شأ اين پر سش را نیز معرفی میکند .با توجه به
«قطعة اجتنابناپذيری» ،طبیعتاً منشأ نزد کانت نمیتواند عاملی فرعی ،بیرونی و يا نوعی
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از خطا با شد که فرآيند نقدی بتواند يکبار برای همی شه آن را از میان بردارد .همچنین،
اين منشهأ احتماالً بايد ،در وضهعیت ايدهآل ،نسهبت ويژهای با متعین کردن پرسهشهای
متافیزيک دا شته با شد يا حداقل بتواند ت صويری از اين ن سبت را تر سیم کند .به دلیل
اهمیت اين قطعه در تفسههیر ويالشههک ،به طور کامل آن را نقل میکنیم و از اين پس با
تعبیر «قطعة منشأ» از آن ياد خواهیم کرد:
عقل ب شری در ردهای از شناختهای خويش دارای اين سرنو شت ويژه
اسههت که پرسههشهايی سههربار آن میشههوند که نمیتواند آنها را ناديده
بگیرد ،زيرا اين پرسههشها به عنوان مسهها لی هسههتند که بوسههیلهی خود
طبیعت عقل در برابر عقل نهاده میشهههوند ،ولی پاسهههخی هم به آن ها
نمیتواند بدهد ،زيرا از سراسر توانايی عقل بشری فراتر میروند (.)Avii
به تعبیر ديگر شهههاهد اين هسهههتیم که او ،حداقل در قالب عباراتی پراکنده ،خود را
متعهد به «تز اجت ناب ناپذيری» 46کرده اسهههت که ع بارت اسهههت از اين د يد گاه که
«اسههتنتاجهای مغالطی [که در بخش ديالکتیک بررسههی میشههوند]  ...خودشههان به نوعی
47
طبیعی ،اجتنابناپذير و بنیاد شده در ماهیت عقل بشری میباشند».
بی توجهی به اين جن به از فرام تافیز يک بهطور کلی ،و بهويژه در کا نت ،میتوا ند
ال تا حدی بدان ا شاره کرديم .شايد ا صلیترين
ري شه های مختلفی دا شته با شد که قب ً
مشهههکل با اين جنبه ،ناسهههازگاری آن با خود پروژة نقدی اسهههت ،زيرا اگر خطاهای
متافیزيک ريشه در خود عقل دارند پس ادعای ارا ة عالج آنها به چه معناست .در نتیجه،
کانت بهواسههطة تز اجتنابناپذيری ،متهم شههده اسههت به «کالم اسههتعاری» ،پرداختن به
«روانشناسی کرسینشینانه» ،و «تعصب تاريخی» 48.همانطور که آدورنو میگويد ،ناديده
گرفتنِ اين جنبه ،تا حدی معقول است زيرا ما از اثری با رويکرد استعاليی انتظار نداريم
به پرسشهايی روانشناختی و انسانشناختی بپردازد ،و پرسش از امکان متافیزيک طبیعی
«مثل اين اسههت که بخواهیم در نقد عقل محض بحث کنیم از مهرههای سههتون فقرات»،
43
که کاری عبث است.
يکی از راديکالترين صورتبندیهای اتهام «تعصب تاريخی» را بِنِت بر «ديالکتیک»،
و نظر کانت در باب گرايش طبیعی عقل وارد کرده اسههت .به عقیدة او« ،ديالکتیک»« ،پر
از خطاها و نقا ص ا ست» ،بهويژه بهوا سطة نظر کانت دربارة عقل 91.بخ صوص آنکه به
نظر او زمانی که کانت از عقل و مسهها لِ اجتنابناپذير عقل صههحبت میکند ،و مسهها ل
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برآمده از عقل را در قالبهای سهگانهای مانند روانشناسی ،کیهان شناسی و خداشناسی
تق سیم میکند ،و میکو شد بهوا سطة چنین تق سیماتی ،تمام م سا ل متافیزيک و موا ضع
راجع به آنها را احصا کند ،در واقع در حال «تالشی است زمخت ،برای عقالنی ساختنِ
دسهتهای از مسها ل [مانند وجود خدا ،نفس ،جهان] ،که بازتاب دهندة نه سهاختار عقل،
بلکه اشتغال مقدمِ فیلسوفان دانشگاهی آلمان است ،در زمانی که [کانت] درحال نوشتن
90
بود».
برداشت بِنِت از دو جهت اهمیت دارد .نخست آنکه ،واضحترين نمونة ناديده گرفتن
و کمارزش تلقی کردن «نظرية منشههأ و اجتنابناپذيری» متافیزيک در کانت اسههت ،و از
اين جهت بديلی ا ست برای تف سیر ويال شک .از سوی ديگر ،در اين عبارت نقل شده
میتوان ردپای تمايزی را ديد که قبالً ترسههیم کرديم ،يعنی تمايز میان تصههور مسهها ل
متافیزيک به عنوان مسا لی «امکانی»« ،زمینهمند» و «تاريخی» (موضع رورتیايی) ،در برابر
تصههور آنها به عنوان مسهها ل «عقالنی»« ،ضههروری» و «اجتنابناپذير» (موضههع کانتی).
مهمتر آنکه ،به نظر میرسههد تصههمیمگیری در باب وجهِ پرسههشهای متافیزيک ،نسههبت
مستقیمی با نوع منشأيی که برمیگزينیم دارد.
ما در بخش بعدی ،نه قصد اثبات دفاع از ،و يا نقد ،تفسیر ويالشک در برابر بِنِت (و
يا بهطور کلی ،ناديده گیرندگان موضع ايجابی کانت در «ديالکتیک») را داريم ،و نه قصد
دفاع از ،و يا نقد ،فرامتافیزيک کانت .تنها هدف ما ،بعد از پیشکشهههیدن و ترسهههیم
چارچوب پر سشپذيری ،عبارت ا ست از يافتنِ م صداقی برای مو ضع « ضرورتگرا».
انتخاب ما ،فرامتافیزيک کانت ا ست ،صرفاً بدين دلیل که تف سیر دان شورانهای از مو ضعِ
او در اين مورد وجود دارد که میتواند نشههان بدهد کانت برداشههتی نظاممند از مسههألة
«منشأ و اجتنابناپذيری متافیزيک» ارا ه داده است.
تفسیر ویالشک از نظریة منشأ
مارکوس ويالشههک مفسههر آلمانی فلسههفة کانت ،نخسههتین بار در سههخنرانیای با عنوان
ضرورت متافیزيک نزد کانت94به نحو اجمالی ،و سپس به تفصیل در منشأهای متافیزيک
نزد کانت :ديالکتیک عقل محض ،از اين ايده دفاع میکند که ما بايد بین جنبة تخريبی و
سازندة «ديالکتیک» تمايز برقرار کنیم ،تا بدين وا سطه بتوانیم تحلیلی نظاممند از «قطعة
منشأ» و «قطعة اجتنابناپذيری» ارا ه دهیم.
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بعد از طرح اين دو قطعة نمونه« ،کانت بايد ن شان بدهد که اين خود عقل ا ست که
ما را درگیرِ نظرورزی متافیزيکی میکند ،نه اشهههتباهات فردی ،تعصهههبهای تاريخی و
مؤلفههای ان سان شناختی» 99.به نظر ويال شک ،عقلی که کانت در اين قطعات نمونه مد
نظر دارد« ،بحثی»« 90،تکرارگر» 95و در جسههتجوی تمامیت اسههت 96.اين سههه ويژگی را
میتوان در تصوير زير خالصه کرد:
ما انسههانها در تجربة روزمره بهطور مداوم با اشههیا  ،رخدادها ،و بهطور کلی اموری
روبرو می شويم که در مقام اول ،و به شکل بیواسطه ،تبیین شان همراه شان نیست ،و در
نتیجه ،به تکاپوی يافتن علتِ آن ها میافتیم (بحثی بودن) .در اينجا ،منظور ما از «علت»
بیشتر به «آيتیا» ( )αιτιαيا «تبیین» ارسطويی نزديک است تا «علت» در معنای مدرن که
بیشتر محدود به علت فاعلی است .به تعبیر ديگر ،علتجويی تالشی است برای مفهوم
و معقول سههاختن امری که هنوز برای ما آشههنا نیسههت .زمانی که «الف» به عنوان تبیینِ
«ب» بر ما عر ضه می شود ،ما هنوز خودمان را محق میدانیم ،که در ج ستوجویِ تبیینِ
تبیین باشههیم و بپرسههیم چرا «الف»؟ (تکرارگر بودن)؛ در واقع ،عقل همیشههه «برای هر
بنابراين ،يک ازچهرو» پیش میک شد .اما ما «بی از گناه خود» ( ،)Aviiبه نقطهای بیرون
از اين زنجیره های تکرار شهههوندة تبیینی ،يعنی متافیزيک های متعالی ،پناه میبريم زيرا
«هیچ پاسخ نهايیای برای پرسشهايی که از طبیعت [يا در تجربه] میپرسیم ،مادامی که
97
در آن هستیم ،يافت نخواهد شد (تمامیتخواهی).
همانطور که مشهههخص اسهههت ،وقتی کانت ادعا میکند که انسهههان ها به نحوی
اجتنابناپذير به سهههمت محبوبشهههان ( ،)Axiiiيعنی متافیزيک ،سهههوق پیدا میکنند،
«منظورش نه پرسهههش های مربوط به بن یاد های اخالق اسهههت ...نه پرسهههش های
هسههتیشههناختی ...و نه پرسههشهای مربوط به متافیزيک درونماندگار .بلکه منظور او
پر سشهای متافیزيک متعالی ا ست -يعنی روان شنا سی ،کیهان شنا سی و خدا شنا سی
98
متعالی».
در فرض تصههوير باال ،هر مدافعِ نظرية منشههأ عقالنی ،بايد توضههیح بدهد که چگونه
توا نايیِ اسههه تدالل آوری و بهره م ندی از منطق ( به مع نای ط لب دل یل برای هر م قد مة
مفروض و طرح چرا-پر سش) ،ان سانها را الجرم به نظرورزی متافیزيکی منتقل میکند.
ويال شک برای تو ضیح اين مطلب« ،قطعة انتقال» را از نقد عقل محض وارد طرح خود
میکند:
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اصهههل ويژة عقل بهطور کلی (در کاربرد منطقی) اين اسهههت که برای
شههناختهای مشههروط فاهمه ،امر نامشههروط يافته شههود تا بدان وسههیله
وحدت آن کامل شههود .اما اين ماکسههیم منطقی نمیتواند تبديل به اصههل
عقل محض شههود ،مگر آنکه فرض کنیم که اگر امر مشههروط داده شههود،
تمامی سههلسههلة شههرطهای تبعی نیز داده خواهد شههد (يعنی در شههی و
پیوستگیاش گنجانیده شده است) (.)A307-8/B346
در اينجا ما با يک ا صل منطقی و يک ا صل متافیزيکی مواجهايم که ادعا شده ا ست
به کارگیری اولی ،ضهههرور تاً دومی را مفروض میگیرد يا به آن میان جا مد .ما اب تدا
ويژگیهای اين دو مؤلفه را توضیح میدهیم و پس از آن معانیِ مدنظر کانت از انتقال را
ذکر خواهیم کرد .عقل در انجام کارکرد منطقی خود« ،سههراسههر محتوایِ شههناخت ،يعنی
هرگونه رابطة شههناخت با شههی را منتزع میکند و فقط صههورت منطقی را در نسههبت
شناختها با يکديگر مینگرد» ( .)A55/B79اين «نسبت شناختها با يکديگر» بر روابط
ا ستنتاجی ،يا روابط م شروط سازیِ93میان شناختهای گزارهای (مانند ا صول پی شینی،
قوانین و تعمیمهای تجربی) داللت دارد که فاهمه آنها را در اختیار عقل قرار میدهد که
در واقع ،تنها دستماية کارکرد منطقی عقل میباشند .ماکسیم منطقی که نه فقط دستوری
برای متخصههصههین علوم عقالنی 01بلکه سههوار بر عقل بهطور کلی اسههت ،به ما دسههتور
میدهد که برای يک شناخت عر ضه شده ،مانند «همة ان سانها فانی ه ستند» ،مقدماتی
عامتر جسهههتوجو کنیم و تالش کنیم ،مثالً در قیاسهای حملی که نمونة اعالی قیاس
است ،از طريق سنتزِ «شرطِ» مقدمة صغری با «اظهارِ» 00مقدمة کبری ،شناخت عرضهشده
را نتیجه بگیريم:
صغری :همة ايرانیها انساناند (شرط :ايرانیبودن)
کبری :همة انسانها فانیاند (اظهار :فانی بودن)
نتیجه :همة ايرانیها فانیاند (سنتزِ شرط و اظهار)
به عالوه ،عقل در اين کارکرد ،نه فقط با قیاسها ،بلکه با حلقههای اسههتنتاجی 04نیز
مواجه اسهههت .زيرا نتیجة هر قیاس ،خود میتواند به عنوان مقدمة قیاس ديگری در نظر
گرفته شود ،و بدين ترتیب« ،چندقیاسی»ها 09تشکیل میشوند 00.اين استنتاجها ،از جنس
کنجکاویها و بازیهای فکریای که در کتب آموزشهههی منطق میيابیم نیسهههتند ،بلکه
تجسهههم خوانش غايتشهههناختی کانت از عقلاند .اين غايت چیزی نیسهههت جز تأمین
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وحدت عقل ،)A302/B359(05يا وحدت سیستماتیک ( )A651/B679که اينگونه مشخص
میشود:
عقل [در کاربرد منطقی] در فرآيند ا ستنتاج ،میکو شد تا کثرات شناخت
فاهمه را به کمترين شههمار اصههول (شههرطهای عام) کاهش دهد ،و بدين
طريق وحدت آن شناختها را عملی سازد (.)A305/B361
اين سیستم شناخت ،واجد وحدت ،کمال ،ساختار پیشینی و ايدهای هدايتگر است؛
سهلسهله مراتبی اسهت ،عام و خاص دارد و در صهدر آن شهناختهايی نامشهروط قرار
میگیرد.
«قطعة انتقال» ،در مقابل ماکسیم منطقی ،که صراحتاً اصلی سوبژکتیو است و از ابتدا
خود را از طرح ادعا در باب ا شیا معاف میکند ،ا صل واقعاً سوبژکتیو ديگری را قرار
میدهد که ادعای عینیت (يا رابطه با اشهههیا ) دارد ،يعنی «اصهههل اعالی عقل محض»
( .)A308/B365مطابق اين ا صل ،هر گاه م شروطی وجود دا شته با شد ،الجرم سل سلة
شهههرايطِ مشهههروط سهههاز آن نیز وجود دارد .بر اسهههاس اين تعريف ،در مقابل روابط
مشههروطسههازی منطقی ،میتوان روابط مشههروطسههازی واقعی 06را در نقد عقل محض
شنا سايی کرد .کانت ت صور میکند که تنها سه ق سم از اين روابط وجود دارد ( A80/B
 )0 :)105رابطة التصهههاق [ر عرض] که میان جوهر و عرض برقرار اسهههت؛  )4رابطة
واب ستگی که میان علت و معلول برقرار ا ست؛  )9رابطة م شارکت که میان اموری برقرار
اسههت که فعل و انفعال میانشههان برقرار اسههت .به عقیدة واتکینز ،با وجود اينکه کانت
07
هیچ گاه اين قسهههم از رابطه را تعريف نمیکند ،اما میتوان گفت که «انگارة جنسهههی
08
کانت از مشروطسازی واقعی ،شامل يک رابطة وابستگی متافیزيکی است که نامتقارن،
معقول و متعدی 03ا ست» 51.بر ا ساس اين ويژگیها ،ارا ة شرطِ «ب» ،اوالً آن را معقول
و قابل فهم میکند زيرا باعث میشهههود تعجب ما از وجود آن برطرف شهههود (معقول
بودن)؛ ثانیاً ،نمیتوان خود «ب» را شرطِ شرطِ خودش دان ست (عدم تقارن)؛ ثالثاً اگر
«ب» خودش شرط پديدهای ديگر «ج» با شد ،آنگاه شرطِ «ب» ،شرط «ج» نیز خواهد
بود (متعدی بودن) .در مقابل ،ويال شک اعتقاد دارد که اين روابط حتی از جهت صوری
نیز واجد ويژگیهای مشترک نیستند .برای مثال ،اساساً رابطة مشارکت رابطهای متقارن
است زيرا در آن هم «الف» شرط «ب» است و هم «ب» شرط «الف» .حتی باالتر از اين،
تحت رابطة مشهههارکت نمونه هايی بازتابی میتوان يافت که تحت روابط التصهههاق و
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وابستگی مصداقی ندارند .برای مثال ،در ارگانیسم انسانی ،قلب و شُش هر دو يکديگر
را م شروط می کنند زيرا عملکرد شش واب سته به قلب ا ست و برعکس .بر اين ا ساس،
میتوان گفت که هم قلب خودش را مشروط میکند و هم شش ،زيرا هر دو شرطِ شرطِ
50
خودشان هستند.
رابطة شرط و م شروطِ واقعی ،فقط بخ شی از محتوای ا صل اعلی را ت شکیل میدهد
زيرا اين ا صل ادعا میکند که يک طرفِ54رابطة م شروط سازی واقعی میتواند ،و بايد،
نامشهروطِ واقعی باشهد .کانت ،بدون ادعايی سهلبی يا ايجابی در باب تحقق نامشهروط،
تصور میکند که «میتوان به اين امر نامشروط به دو صورت فکر کرد»:
يا چنانکه صرف ًا در کل سل سله وجود دا شته با شد ،که در آن همة اع ضا
بدون اسههتثنا مشههروطاند ،و فقط کل اعضهها مطلقاً نامشههروطاند ،و يا امرِ
مطلقاً نامشروط صرفاً بخشی از سلسله است (.)A417/B445
مطابق اين بردا شت ،به نظر میر سد که بر خالف رابطة م شروط سازی ،میتوان
تعريفی جنسی از مفهوم نامشروط ارا ه داد:
نامشروط واقعی:

« به ازای ت مام الف ها ،الف (در نسههه بت با شهههرايط

م شروط سازی واقعی) نام شروط ا ست ،اگر تمامیتِ شرايطِ
59
امر مشروط باشد».
به تعبیر ديگر ،هم «کل سههلسههله» شههرايطِ يک امر مشههروط ،و هم «بخشههی» از آن،
میتوانند در تبیین يک امر مشروط مدخلیت داشته باشند.
با اين حال ،بر صههدق اعلی نمیتوان اينگونه اسههتدالل کرد که از هر امر مشههروط به
شرط آن میرويم ،و با ادامة اين فرآيند ،تمامیت شرطهای آن را اح صا میکنیم ،وآنگاه
از نظر معرفت شناختی ،در جايگاهی ه ستیم که بگويیم «امکان چیزی م شروط ،تمامیت
شرايطاش را مفروض میگیرد» ( .)A337/B394زيرا ،کانت ت صريح میکند که سل سلة
کامل شرايط ،هم میتواند متناهی باشد و هم نامتناهی ( .)A417/B455اما به نظر میرسد
که اين تصههريح ،باعث میشههود که اطالق صههفاتی مانند «تمامیت» و يا کامل بودن ،بر
سلسلة شرايط نامتناهی ،دشوار باشد .در واقع پرسش اين است که چگونه يک سلسلة
نامتناهی از شرايط ،میتواند سلسلهای کامل باشد.
به باور ويال شک برای برطرف کردن اين م شکالت ،نیاز به باز سازی بردا شت کانت
از مفهوم تمامیت داريم و اين بازسازی ،به کمک اصل جداپذيری 50در نظرية مجموعهها
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انجامپذير اسهههت .مطابق اين اصهههل ،به ازای هر ويژگی تحققيافته يک مجموعه ناتهی
وجود دارد متشکل از تمام اشیا ی که تحت آن ويژگی وجود دارند .بنابراين ،اگر ويژگی
تحققيافتهای به نام «شرطِ الف» وجود داشته باشد آنگاه تمامیتی از شرطهای الف ،حتی
اگر نامتناهی باشههند ،به عنوان يک مجموعة کامل وجود خواهد داشههت ،دقیقاً همانطور
که منعی در اين نیسههت که سههلسههلة نامتناهی اعداد طبیعی را يک مجموعة کامل تلقی
55
کنیم.
طبیعیترين خوانش ،در مورد تبديل يا انتقال اين مؤلفهها به يکديگر ،آن را مصههداق
خلط يا تبديل يک اصههل سههوبژکتیو به يک اصههل ابژکتیو میداند و از همین رو توجیه
وجود اين قطعه در «ديالکتیک» را چیزی نمیداند جز مدخلیت آن برای پروژة تخريبی
کانت در مواجه با متافیزيک 56.بر ا ساس اين خوانش ،کانت از طرح ا صل اعلی و انتقال
ماکسیم منطقی به آن ،اوالً در پی توجیه و يا نشان دادن ضرورت اين انتقال نیست بلکه
« صرفاً در حال باز سازی اندي شههای متافیزي سینهای نظرورز ا ست» 57تا از اين طريق
بتوا ند به تعريف خود از م تافیز ي ک ،به عنوان دانشهههی که غا يت آن بهچ نگ آوردن
امرنامشروط است ،توجیهی تاريخی تزريق کند .در واقع ،کانت با طرح اصل اعلی ،خود
را در مقام يک مورخ متافیزيک نشان میدهد که درصدد يافتن صورتبندیای از تاريخ
متافیزيک اسهههت که هم بتواند وحدتی به سهههیر تاريخی متافیزيک بدهد و هم خطاآلود
بودنِ آن را نشههان بدهد .در نتیجه ،چندان ضههروری نیسههت که کانت را موظف به ارا ة
مفهومی سازگار و خوش ساخت از اين ا صل بدانیم .در مقابل ،ويال شک اعتقاد دارد که
کانت در اين قطعه «عمداً مبهم» عمل کرده است و اين نیست جز بهخاطر درهم تنیدگیِ
58
پروژههای سلبی (تخريبی) و ايجابی (سازنده) در ديالکتیک.
مطابق خوانش طبیعی ،اصههل منطقی و اصههل متافیزيکی (يا اسههتعاليی) که در «قطعة
انتقال» طرح شههده اسههت ،به ترتیب ،مطابق تمايز اصههول تنظیمی و تقويمی میباشههند.
ا صول تقويمی ،ا صولی پی شینیاند برای اطالق مفاهیم به ابژهها؛ به گ سترش شناخت
کمک میکنند و شرط تجربهاند.
از سوی ديگر ،کانت ،بخصوص در ضمیمة «ديالکتیک» ،اصولی مانند اصل تجانس،
اصل تنوع و اصل پیوستاری را پیش میکشد که نه به کار گسترش شناخت میآيند و نه
مدخلیتی در تقويم متعلق تجربه دارند ،بلکه اِعمال آنها ،در راستای تأمین بیشترين امکان
وحدت در شههناخت طبیعت اسههت .به تعبیر ديگر ،در پژوهشهای علمی ،بايد چنان به

جاويدان خرد ،شماره  ،93بهار و تابستان 0011

41

جهان بنگريم که گويی اين اصهههول در آن سهههاری و جاریاند .مطابق خوانش طبیعی،
ت صور می شود که ا صول ا ستعاليی /تقويمی ،شرايط شناخت و مقوّمِ متعلق شناخت
میبا شند و ا صول منطقی /تنظیمی کامالً خود را از طرح ادعا در باب متعلقات شناخت
کنار میک شند و صرفاً نق شی تجويزی ايفا میکنند ،آن هم در را ستای سامانبخ شی به
دستگاه شناخت.
در مقابل ،ويال شک با دفاع از خوان شی «نايک سان ساز» ت صور میکند که «به سادگی
نمیتوانیم اصول استعاليی و تقويمی را يکی بدانیم ،زيرا خو ِد اصل استعاليی است که
میتواند به نحو تنظیمی يا تقويمی به کار گرفته شود» 53.در واقع ،وصف «استعاليی» در
بخش «ديالکتیک» ،به معنای شههرط تجربه يا مقوّم متعلق تجربه اسههتعمال نشههده اسههت،
بلکه منظور از آن صههرفاً انتزاع يا عدم انتزاع از متعلق تجربه اسههت .بر اين اسههاس ،اين
اصههول میتوانند يا به عنوان توصههیفاتی تماماً صههادق در باب قلمروی از اعیان در نظر
گرفته شهههوند (اسهههتعمال تقويمی يک اصهههل اسهههتعاليی) يا « به نحو پروبلماتیک»
( )A646/B674که عبارت ا ست از ا ستعمال تنظیمی يک ا صل ا ستعاليی .در ا ستعمال
پروبلماتیک ،ما صههدقِ يک اصههل کلی يا قاعده را فرض میگیريم تا ببینیم آيا کثرتی از
نمونههای مدنظر را میتوان به عنوا ن م صاديق آن ا صل ا ستنتاج کرد يا خیر .برای مثال،
فرض کنیم که  )0اصههل تجانس صههادق اسههت ،يعنی برای هر دو نوعی که در طبیعت
يافت شههود ،يک جنس مشههترک وجود دارد و  )4از نظر تجربی میدانیم که طال و مس
دو نوع موجود در طبیعتاند .بنا به فرض صههدق اين دو مقدمه ،به جسههتوجوی يک
جنس م شترک برای اين دو نوع تجويز می شويم و اين فرآيند را تا يافتن برترين جنس
ادامه خواهیم داد.
به عقیدة ويال شک ،ا صل تجانس در اينجا به عنوان يک مقدمة کبری ،يعنی به عنوان
يک ادعای صادق ،مطرح شده است .در واقع ،اگرچه اين اصل ،و اصول مشابه آن ،توان
تجويزی دارند اما ،برخالف اصههول منطقی ،صههرفِ تجويز نیسههتند .در اينجا ،با نمونة
اسههتعمال تنظیمی از اصههول اسههتعاليی مواجهیم که اگرچه همانند اصههول منطقی ،نقش
تأمین وحدت را ايفاد میکند ،اما برخالف آنها ،چنین نیسههت که به طور کامل از اشههیا
منتزع با شند .از همین رو ،کانت چنین نحوة ا ستعمالی از ا صول ا ستعاليی را ،که شامل
اصههل اعلی نیز میباشههند ،واجد اعتبار عینیِ «نامتعین» ( )A663/B691و «غیر مسههتقیم»
61
( )A665/B693تلقی میکند.
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با اين تو ضیح ،بر خالف خوانش معمول ،چنین نی ست که ماک سیم منطقی ،به عنوان
يک ا صل سوبژکتیو ،صرفاً به ادعايی متافیزيکی ،که ادعای اوبژکتیويته دارد تبديل شده
باشههد ،بلکه در «قطعة انتقال» ،دو انتقال مجزا قابل تشههخیص اسههت .از يک سههو ،اصههل
منطقی میتواند به ا صلی تنظیمی که تعهدی متافیزيکی بر آن مترتب نی ست منتقل شود،
زيرا ،اگرچه ا صل اعلی قاعدهای ا ست در سل سلة شرطها و سیری قهقرايی را تنظیم
میکند ،اما در صههورتبندی تنظیمی از آن« ،اين سههیر قهقرايی ،جواز توقف در يک امر
مطلقاً نام شروط را ندارد ...بنابراين ا صلی تقویمی نی ست که مفهوم جهان ح سی را در
ورای هر گونه تجربة ممکن بگستراند ...به همین خاطر ،من آن را اصل تنظیمی مینامم»
( .)A508/B536-7اين انت قال فروت نا نه ،بهواسههه طة يک خ طای ويژه ،و « به رغم ه مة
زن هار های ن قادی» ( ،)A295/B351به انت قالی م بدل میشهههود که گران بار از تع هدات
متافیزيکی است .اين انتقال عبارت است از تبديل يک اصل سوبژکتیو ،به صورتبندی
تقويمی از اين ا صل اعلی ،و آن خطای ويژه نیز چیزی نی ست جز توهم ا ستعاليی .اين
خطای ويژه ،همانند توهمهای تجربی «يک توهم باطل اسهههت که هرگز نمیتوان از آن
پرهیز کرد ،همانطور که نمیتوان حذر کرد که دريا در افق باالتر از سهههاحل به نگرمان
ر سد» ( .)A297/B354به تعبیر ديگر ،کانت در «ديالکتیک» بار ديگر به سرنو شت عقل
در نخسههتین عبارت نقد عقل محض بازمیگردد ،اما اين بار به همراه بازسههازیِ «قطعة
منشأ» و «توهم استعاليی»:
يک ديالکتیک طبیعی و اجتنابناپذير عقل محض وجود دارد ،اما آنگونه
نیست که يک نادانی خامسرشت ،به سبب فقدان شناسايیها خود را بدان
گرفتار سازد ،يا يک سوفیست به قصد آشفته ساختن ذهن خردمندان ،به
طور م صنوعی آن را از خود براندي شیده با شد ،بلکه همانا اين ديالکتیک،
بهسانی جدايیناپذير به عقل بشری ملتصق است (.)A298/B354
شايد به نظر ر سد که در اين ت صوير ،توهم ا ستعاليی صرفاً عن صری روان شناختی
ا ست و از اين جهت ويژگیای ا ست تجربی در باب سازوکار ذهن ان سانها .اما بهنظر
میرسهد که توهم اسهتعاليی نزد کانت ،گرانبار از اليهای فکری اسهت و آن نیسهت جز
ر الیسم استعاليی .گرايش به متافیزيک در انسانها ،بهواسطة حضور پسزمینهای است
که در آن طرح خا صی از ا شیا ،از قبل ،مفروض گرفته شده ا ست .کانت در ويرا ست
نخست ،اين پسزمینه را در برابر ايدهآلیسم استعاليی قرار میدهد:
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ر الیسم استعاليی...زمان و مکان را به مثابه چیزهايی که فینفسه (مستقل
از حسههاسههیت ما) داده شههده باشههند مینگرد .بنابراين ،يک ر الیسههت
اسهههتعاليی ،همة پديدارهای بیرونی را (اگر واقعیت آن ها را بپذيريم) به
مثابه اشیا فینفسه متصور میدارد (.)A369
اما بدين خاطر که در ويرا ست دوم تحلیل ا صول ،میان ا شیا فینف سه يا نومن در
معنای «ايجابی» و نومن در معنای «سلبی» تمايز میگذارد ،بايد مشخص کنیم که ر الیسم
استعاليی ،به مثابه موضعی پیشانقدی ،پديدار را با کدام يک از اين دو برداشت از نومن
خلط میکند .به عقیدة کانت ،زمانی که اشیا ی معین را «هستومندهای حسی(پديدارها)»
مینامیم ،همهنگام مفهومی از آن اشیا  ،آنگونه که فینفسه و مستقل از شرايط شهود ما
هستند تشکیل میدهیم و آنها را «هستومندهای فهمی (ذوات معقول)» مینامیم (.)B306
او ه شدار میدهد که اگرچه ت شکیل اين مفهوم میتواند يادآورِ مرزهای شناخت بالفعل
ما ،که به پديدار محدود شده ا ست ،با شد ،اما نبايد ت صور کنیم که میتوانیم اين «مفهوم
کامالً نامتعینِ يک ه ستومند فهمی» را به يک «مفهوم معین از يک ه ستومند» تبديل کنیم
و بدين طريق ،گمان کنیم که دسههترسههی فاهمه به ذوات معقول را هموار کردهايم .زيرا،
تحت اين مفهوم نامعین ،ما صههرفاً برداشههتی سههلبی از ذات معقول داريم ،بدين معنا که
«شههیوة خود را شهههود آن شههی منتزع میکنیم» ،ولی با اين کار نبايد تصههور کنیم که
قلمروی از هستومندها وجود دارند که میتوانند متعلق «شهود غیرحسی» ( )B307ما قرار
بگیرند.
به عقیدة ويالشک ،يک ر الیست تجربی ،پديدار يا اعیان تجربی را با نومن در معنای
ايجابی آن يکی میگیرد و تصور میکند که اين ذوات ،ساکن «جهانی معقول» میبا شند،
يعنی جهانی که میتوان آن را مح صول ذهنی الهی ،يا عقل کل ،دان ست و از اين جهت
تماماً نظمی عقالنی بر آن حاکم اسههت 60.بنا به صههورتبندی او ،يک ر الیسههت تجربی
باور دارد که «تناظری ضروری میان اصول عقل و واقعیت وجود دارد» 64.بر اين اساس،
ر الیسم استعاليی ،در يکی از صورتبندیهای آن ،از اين قرار است:
رئالیسمما اعممتعالیی مطابقت :هر اصههل حاکم بر عقالنیت ما ،خود را به مثابه اصههلی
تقويمی و ادعايی صادق در باب واقعیت جا میزند.
بنابراين ،کانت به ما میگويد که گرايش ما به نظرورزی متافیزيکی ،نه در خ طاهای
فردی ،نه در ضعف معرفتی ما و نه حتی در دغلکاری سوفیستی ،بنیان ندارد بلکه نفس
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اين گرايش داللتی اسهههت بر پسزمینهای ثابت و خطايی تکرارشهههونده .عالوه بر اين،
معرفی چنین منشهههأيی ،هم نسهههبت وثیقی با تعین پرسهههشهای متافیزيکی دارد ،و هم
مدخلیتی برای مشخص کردنِ «وجه» آن پرسشها .توضیح آنکه ،اگرچه توهم استعاليی،
ا صولی که صرفاً « قانونِ سوبژکتیوِ اقت صاد ذخیرههای فهم ما ست» ) (A306/B362را به
عنوان اصههولِ ابژکتیوِ تماماً عینی جا میزند ،اما در عین حال ،اين جازدن برابر اسههت با
ادعای سه قسم نامشروط ،زيرا گفتیم که عقل در وجه واقعی ،ادعا میکند که در هر يک
از روابطِ مشههروطسههازیِ التصههاق [ر عرض] ،وابسههتگی و همدوندی ،ضههرورتاً طرفی
نامشروط وجود دارد .مهمتر آنکه ،اين سه قسم رابطه ،تنها اقسام رابطة واقعی میباشند،
زيرا کانت آنها را مرتبط میداند با سی ستم ب ستة مورد اعتمادش ،يعنی منطق ار سطويی.
در اين منطق ،هیچکدام از صورِ حکم و قیاس که ،به ترتیب ،سه رابطة واقعیِ مذکور و
سه زنجیرة واقعی مرتبط با آن روابط ،از آنها ا ستنتاج می شوند ،قابل تبديل به يکديگر
نی ستند و در نتیجه ،اين ب ستهبودگی ،به تعینِ م صاديقی که ا صل اعلی (در صورتبندی
متافیزيکیاش) ادعای وجود آن را دارد نیز تسهههری خواهد يافت .اگر «نامشهههروط» را
«عنوان مشهههترک»ِ مطلوبی که اصههههل اعلی اد عای وجود آن را دارد تصهههور کنیم
( ،)A324/B380و سل سلههای م شروط سازی واقعی را که اين ا صل در آنها به جريان
میافتد منح صر در سه سل سلة الت صاق ،واب ستگی و همدوندی بدانیم ،در نتیجه ،مطابق
هر يک از اين سلسلهها ،با سه مصداق صوری از نامشروط مواجهايم« )0 :موضوعی که
ديگر محمول واقع نشود»  « )4شرطی که مشروط نباشد» « )9مجموعهای از اعضای يک
تقسهههیمبندی ،به نحوی که چیز ديگری برای تکمیل تقسهههیمبندی مفهوم الزم نباشهههد»
( .)A323/B379-80به تعبیر ديگر ما انسههانها در نظرورزی متافیزيکی ،جز جسههتجوی
اين تمامیتها ،چیز ديگری از متافیزيک نمیخواهیم:
عقل محض هدف ديگری ندارد جز تمامیت مطلق سهههنتز ،در سهههوی
شههرطها (خواه در سههوی شههرطهای التصههاق ،خواه وابسههتگی ،خواه
همدوندی) ()A336/B393
اين سههه مصههداق صههوری از «عنوان مشههترک» ،متناظر با سههه دانش عقالنیاند:
روانشناسی عقالنی ،کیهان شناسی عقالنی و خداشناسی عقالنی .نزد بِنِت ،همانطور که
ديديم ،اين دانشها بازتاب فعالیت فل سفی معاصر در زمان کانت میباشند و نه ساختار
عقل .اما همانند استنتاج «عنوان مشترک» ،کانت تصور میکند وجوهیA335/B383-( 69
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 )4برای انديشهههیدن به نامشهههروط وجود دارند که از خودِ تأمل عقالنی برمیآيند و اين
دانشها ،سهههه طبقهای ( )A333/B386هسهههتند که اين وجوه در آنها قرار میگیرند و ما
معموالً اين دانش ها را با سهههه ايدة نفس ،جهان و خدا يکی میگیريم .کانت برای اين
وجوه ،از ت عابیری مان ند «ا يده های اسهههتعاليی»« ،م فاهیم ع قل محض» ()A329/B386
استفاده میکند که «اعیان آنها هرگز به نحو تجربی داده نتواند شد و بنابراين کامالً بیرون
از قوة فاهمة محض قرار دارند» ( .)A323/B390نُه وجه انديشههیدن به نامشههروط از اين
قراراند )0 :نفس به مثابه جوهر ،بسیط ،واحد ،روحانی ()A344/B402؛  )4جهان به منزلة
تمامیتِ مطلقِ ترکیب ،بخش کردن؛ برآمدن( ،)arisingواب ستگی ()A415/B443؛  )9خدا
به منزلة واقعیترين موجود .)A571/B599(60به عقیدة ويال شک ،اين ايدههای ا ستعاليی
به منزلة «کاربرد "واقعی" عقل که گرانبار از متافیزيک است ،به صورت طبیعی از کاربرد
"منطقیِ" از نظر متافیزيکی بیخطر» برمیآيد 65.در تفاسههیر معمول ،قطعهای که به عنوان
ا ستنتاج ايدهها و در تعاقب آن سه دانش عقلی مذکور ،انتخاب می شود ،همان قطعهای
اسههت که گفتیم کانت در آن با توسههل به صههورت منطقی اسههتنتاجهای سهههگانه ،صهرفاً
نام شروط را از نظر صوری معرفی میکند و هیچ ذکری از ايدههای نفس ،جهان و خدا
در آن نیست:
میتوانیم انتظار داشته باشیم که صورت استنتاجهای عقلی ،اگر بر وحدت
ترکیبی شهودات ،مطابق با معیار مقوالت تطبیق شود ،من شأ مفاهیم ويژة
پیشهههین را در خود متعین کند که میتوانیم آنها را مفاهیم محض عقل يا
ايدههای استعاليی بنامیم (.)A321/B377-8
بدون شهههک ،هم در مورد اسهههتنتاج متافیزيکی مقوالت و هم در مورد اين «عنوان
م شترک» ،زمانی که کانت به منطق تم سک میجويد ،از آنجا که آن را يک سی ستم ب سته
و کامل تلقی میکند ،ا صلیترين هدفش ،به تقلید از منطق ،فراهم کردن سی ستمی ا ست
که هیچچیز از آن بیرون نماند .هم بتواند تمام مقوالت و يا مفاهیم انديشیدن به ابژهها را
اسههتنتاج کند ،وهم تمام راههای انديشههیدن نظرورزانه به نامشههروط را ،يعنی «سههیسههتم
ايدههای اسههتعاليی» .اما همانطور که آلن وود میگويد «اکنون که ديگر منطق صههوری
متأخ ِر روزگار کانت را نوعی بیان قطعی از سهههازوکار های عقل به نحو عام نمیدانیم،
د شوار ا ست که ساختار ساختگی و ت صنعی «ديالکتیک» را کنار ننهیم» 66.بنابراين ،يک
راه بديل در تفسیر نظرية منشأ کانت اين است که از صدقِ ادعای احصا تمامیت مسا ل
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د ست بک شیم ،و به جای آن مطابق هدف اين نو شتار ،صرف ًا بر اين نکته تأکید کنیم که
توسههل کانت به ظرفیت منطقی ما ،نشههانهای از موضههع «ضههرورتگرا» در فرامتافیزيک
اوسههت .مطابق اين موضههع ،او تصههور میکند که اصههل يا منشههأ دغدغههای متافیزيکی
67
انسانها «نه در تاريخ تصادفی فلسفه» بلکه در «خود فعالیت عقل» قرارد دارد.
جمع بندی و نتیجهگیری
در اين نوشهههتار نشهههان داديم که پرسهههشپذيری متافیزيک ،يکی از جنبه های مغفو ِل
بحثهای فرامتافیزيکی اسهههت .تاريخهای متافیزيک و بحثهای معاصهههر فرامتافیزيک،
عمده توجه خود را معطوف به اين پرسش میکنند که آيا (چگونه) میتوان به گزارههای
متافیزيکی پاسههخ داد و اين پرسههش ،به طور معمول در سههه حوزة معرفتشههناسههی،
معنا شنا سی و روش شنا سی متافیزيک برر سی می شود .اما غفلت از پر سشپذيریِ
متافیزيک ،ما را از تبیین اين واقعیت تاريخی ناتوان میکند که انسههانها ،و در میانشههان
برترين اذهان ،حتی پس از تثبیت جريانهای نقدی و عیان شهههدن سهههويههای خطاآلودِ
م تافیز يکورزی ،به نحو الينقطع د غد غه های م تافیزيکی طرح میکن ند و به م تافیز يک
گرايش شديدی دارند.
برای توضیح اين مطلب ،نشان داديم که مسألة کانونی پرسشپذيری ،در اين پرسش
جلوهگر میشهود که «منشهأ» گرايش انسهانها به متافیزيک چیسهت ،و اين منشهأ از چه
ويژگیای برخوردار است که باعث میشود اين گرايش «اجتنابناپذير» باشد .چارچوبی
هنجاری را ترسیم کرديم که شامل دو سمت راديکال است .از يک سو« ،جاودانگرايان»
يا « ضرورتگرايان» ،الجرم مجبورند به من شأيی ذاتی ،غیر روان شناختی و حذفناپذير
تو سل جويند که  )0عامل همی شگیِ گرايش ما به متافیزيک با شد؛ و  )4متعلق گرايش
ما ،يعنی پرسهههش های م تافیزيکی ،را يک بار برای همیشهههه متعین ک ند .در م قا بل،
فرامتافیزيسههینای «امکانگرا» ،که ما رورتی را به عنوان راديکالترين نمايندة آن انتخاب
کرديم ،اعتقاد دارند که چیزی به عنوان پرسهههش ها يا دغدغه های جاودان وجود ندارد
بلکه تعین پر سشهای يک ر شته ،در اينجا متافیزيک ،کامالً منوط به شرايط امکانی در
زمانهای مختلف است و ت صور وجود هوياتی به عنوان «مسا ل جاودان» چیزی نی ست
جز ضههروری يا عقالنی سههاختنِ زمینه ،موقعیت ،بازیهای زبانی خاص و پرکتیسهای
تاريخی.
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در نهايت ،نظرية منشهههأ عقالنی کانت را به عنوان راديکالترين صهههورتبندی از
«جاودانگرايی» مطرح کردهايم که مطابق آن ،ساختار اندي شیدن عقالنی به نحو طبیعی و
اجتنابناپذير ما را به سمت تأمالت متافیزيکی سوق میدهد .بحثی بودن ،تکرارگری و
طلبِ تمامیت سه ويژگی محوری ساختار عقلاند که از ما میخواهند برای هر شناخت
مشروط ،شرط آن را بیابیم و برای هر شرط ديگری همین فرآيند را ادامه دهیم تا زمانی
که به مقدماتی د ست بیابیم که نیاز به تبیین ندا شته با شند و به اين دلیل ،بتوانیم آنها را
نامشروط بنامیم .به واسطة پسزمینه يا پیشفرضی متافیزيکی ،يعنی توهم استعاليی ،اين
ا صلِ حاکم بر عقالنیتِ ما به عنوان تو صیفی صحیح در باب واقعیت تلقی می شود .اين
پسزمینه ،هرگز مؤلفهای انفعالی يا روانشههناختی نیسههت بلکه محتوايی متافیزيکی دارد
زيرا بر ا ساس آن ت صور شده ا ست که جهان شبیه ما ست و اين نی ست جز مو ضعی
ر الیستی.
بر اين ا ساس ،من شأ معرفی شده از سوی کانت هم گرانبار از اليهای فکری ا ست و
هم يکبار برای همی شه ،دغدغه يا پر سش ضروری متافیزيک را ،ج ست و جوی «امر
نامشههروط» معرفی میکند .چارچوب و انتظاری که از بحثهای پرسههشپذيری ترسههیم
کرديم ،در اينجا می تواند خودش را نشهههان دهد .مطابق انتظار ماِ ،ب نِت از موضهههعی
امکانگرايانه ادعا میکند که هر گاه کانت از عقل ،ساختار عقل ،م سا ل عقل و م سا ل
اجتنابناپذير عقل سخن میگويد ،صرفاً روندها و جريانهای معاصر متافیزيک در زمان
خويش را ،که پد يده هايی تاريخیاند ،به عنوان حقايقی غیر تاريخی (رذاتی) در باب
خود عقل تلقی کرده است .اما تفسیر ويالشک و توجه به چارچوبی که ما ترسیم کرديم
نشان داد که با يک نگاه درونی و همدالنه ،میتوان گفت که اتهام «تعصب تاريخی» بِنِت
بايد تعديل شههود ،زيرا نظرية منشههأ عقالنی میتواند نشههان دهد که کانت نه به شههکل
خامانديشههانه ،بلکه به طريقی نظاممند میکوشههد تا اقسههام و طبقهبندیِ پرسههشهای
متافیزيکی ما را از فعالیت خود عقل بیرون بکشد .او در اين راستا ،در عرضِ پرسشهای
معرفتشههناسههی خود ،چارچوبی فرامتافیزيکی (شههامل بحث از امکان متافیزيک طبیعی،
توهم و ر الیسم استعاليی و غیره) برای پرداختن به اين موضوع طراحی کرده است.
از يههک نگههاه ب یرو نی ،موضهههع بنههت بههه سههههاد گی می توانههد در دوگههان هة
ام کانگرايی /جاودان گرايی قرار بگیرد و ح قان یت آن ،چ نان که گفتیم ،با يد در بحثی
فرامتافیزيکی به سهههنجش گذاشهههته شهههود .عالوه بر اين ،میتوان گفت که موضهههعی
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خود سازگار ا ست زيرا يک «امکانگرا» ،ا سا ساً ادعايی در باب «ماهیت ثابت» متافیزيک
ندارد و طبیعی اسههت که در برابر مدعیان چنین ماهیتی قرار داشههته باشههد ،زيرا تصههور
میک ند که زمی نه ،موقع یت ،بازی های ز بانی خاص و پرکتیس های تاريخی ،هر يک
میتوانند به صهههورت موضهههعی و موقتی تعیین کنند چه پرسهههشهايی میتوانند محور
متافیزيک قرار بگیرند.
به همین ترتیب معلوم میشهههود که نقد « جاودانگرايی» کانتی ،زمانی که در قالب
ادعای ذيل باشد ،نقدی عجیب و نامعقول خواهد بود:
«از آغاز دورة جديد تا زمان کانت يک بدفهمی بزرگ در خصهههوص ماهیت
متافیزيک رخ نمود ،تا جايی که کانت موضوع آن را از کل هستی به سه مسألة
68
خدا و نفس و جهان در حالت کلی فروکاسهههت» (قوام صهههفری)905 :0988 ،
[ايتالیک از ما است].

بر اسهههاس چنین انتقاداتی ،کانت ارسهههطو را نخوانده ،و اگر هم خوانده باشهههد ،در
دريافت «مفهوم واقعی و در ست متافیزيک ار سطو» ناکام بوده ا ست .بنابراين ،کانت در
نقد متافیزيک ،با دشههمنی فرضههی میجنگیده اسههت (همان .)906 ،نکتة عجیب در چنین
انتقاداتی به برداشههت کانت از موضههوع متافیزيک ،اين اسههت که خود اين منتقدين ،به
مو ضعی « ضرورتگرا» يا «جاودانگرا» متعهدند .آنها ،دقیقاً مانند کانت ،ت صور میکنند
که پرسهههش(های) متافیزيک ،يک بار برای همیشهههه تعینپذير ند و هر انحراف يا تغییرِ
پر سش ،بايد به مثابه يک « سو فهم» تف سیر شود .غافل از آنکه ،حداقل در مورد کانت،
ديديم که او به «جاودانگرايی» خود تصهههريح دارد و متوجه اين مطلب اسهههت که هر
جاودانگرا ،بايد نظريهای در باب «منشهههأ و اجتنابناپذيری متافیزيک» طراحی کند .در
واقع ،اختالف جاودانگرا يان با ي کديگر ،اختالفی فرام تافیزيکی در باب «منشهههأ و
اجتناب ناپذيری» اسهههت و هیچ ارتباطی به خوشفهمی با بدفهمی متافیزيسهههین ها از
يکديگر ندارد.
ما يک افق پژوه شی را برای اين نو شتار در نظر داريم .ما نیاز داريم منطق ق ضاوت
میان دو موضههع «جاودانگرايی» و «امکانگرايی» را توسههعه دهیم .به عقیدة ما يکی از
ا صلیترين مؤلفههای اين منطق ،میتواند ت صمیمگیری راجع به تاريخ متافیزيک با شد.
زيرا ،به نظر میرسهههد که يک موضهههع «جاودانگرا» چندان به مدخلیت جوهریِ تاريخ
متافیزيک اعتقاد ندارد ،چون تصههور میکند که مسهها ل متافیزيک ،هوياتی هسههتند که يا
تاريخ متافیزيک متوجه آنها بوده است و يا در غیر اينصورت ،اساساً نه تاريخ متافیزيک،
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بلکه انحراف از آن بوده ا ست .ما ت صور میکنیم که محور ا صلیِ اين افق پژوه شی بايد
حول اين پرسش باشد که اساساً مشاغل يک رشته ،در اينجا متافیزيک ،تا کجا و به چه
معنا میتواند بدون ابزارِ «مسههها ل بنیادی» و «مهمترين پرسهههش ها» ،مرزها و وحدت
تاريخیِ آن رشهههته را متعین کند ،و از سهههوی ديگر ،جاودانگرايانی که متافیزيک را با
پرسههشهای متفاوتی متعین میکنند ،چگونه با يکديگر میتوانند گفتوگويی صههلحآمیز
داشته باشند.
پینوشتها
0. Badiou,2000:174.
 . 4بديو.75 :0988 ،
 .9میتوان گفت برای مطالعهای درجه-دوم در باب متافیزيک ،انتخاب میان عنوان «فرافلسهههفه» يا
«فرامتافیزيک» چندان در ماهیت موضوع تفاوتی ايجاد نخواهد کرد .با اينحال ،در ادبیات معاصر فلسفه،
عنوان «فرامتافیزيک» به آهسههتگی در حال جا افتادن اسههت .در ده سههال اخیر ،چندين عنوان کتاب و
مجموعه مقاالت با اين عنوان منتشهههر شهههدهاند chalmers( :و همکاران،)4105 ،Tahko( ،)4113 ،
( Kjosavikو همکاران.)4141 ،

0. substantive

5. Tahko,2015: 3
 .6کروشهها در متن از ماست.

7. Pusar.)0 :4107 ،
8. ground
3. origin

 .01همان6-8 :

00. Carnap)78 :0394 ،
04. Rorty)9 :0367 ،
09. traditionalist

 .00همان6 :
 .05رورتی09 :0931 ،
 .06همان08 :
 .07برای مشخص کردن حرف تعريف  ،theکلمهی پرسشها را درشت کردم.

08. Rorty, 1984:63

03. Marcus willaschek
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 ،»Alleszermalmer« .41تعبیری است که موسی مندلسون ،فیلسوف معاصر کانت ،درباره او استفاده
کرده است.
 .40کاپلستون[ .483 :0987 ،ترجمه با اصالح].
 .44اين فرعی دانسههتن ديالکتیک را حتی میتوان از حجم آثاری که ،به خصههوص در زبان انگلیسههی،
دربارة ديالکتیک نوشههته شههده اسههت نیز متوجه شههد .تقريباً تنها کتابی که به صههورت اختصههاصههی به
«ديالکتیک» پرداخته است کتاب ديالکتیک کانت ( )0370اثر بِنِت است.
 .49اديب سههلطانی در ترجمة  predispositionکلمة «اسههتعداد» را ترجیح داده اسههت .اما به بهنظر
استعداد در مقايسه با گرايش ،به امکان تحقق نزديکتر است و بار مثبتتری دارد ،چیزی که در اينجا از
آن پرهیز میشههود و ما نیز در زبان روزمره بین اين دو تمايز میگذاريم .برای مثال میگويیم زيد اگرچه
عالقه يا گرايش فراوانی به انجام الف دارد اما متأسفانه استعدادی در آن ندارد .به نظر من ،اين برداشت
به تصور کانت از  predispositionنزديک تر باشد.
 .40دربارة انسانشناختی بودنِ تحقیق پیرامون گرايش طبیعی بنگريد به( :کانت :0931 ،فقره )61

45. speculation
 .46برای مقايسه کانت با ويتگنشتاين و هوسرل در اين مورد ،بنگريد به)4110 ،DWEYER) :
 .47برای م شاهدة نمونهای از فقراتی که در نقد عقل محض تز اجتنابناپذيری در آن طرح شده ا ست
بنگريد بهA407/B344) :؛ A298/B355؛ A341/B399؛  (A339/B355و ()0 :4110 ،Grier
 .48همان
43..Adorno, 2001:27
91. Bennett، 2006: xi
 . 90همان[ .460 ،ايتالیکها از ما است].
94. Willaschek, 2008

99. Willaschek, 2018: 165
90. discursive
95. iterative

 . 96همان6 ،
[ .49 :0361 ،Beck . 97ايتالیک از ما است].

98. Willaschek, 2018:41

93. conditioning relations
01. Willaschek, 2018: 69
00. assertion

04. inferential concatenation
09. polysyllogism

00. Willaschek, 2018: 50-51
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05. vernunfteinheit

06. Real conditioning
07. generic

08. asymmetrical
03. transitive

51. Watkins, 2018:1140

50. Willaschek, 2018: 76-77
54. relata

59. Willaschek, 2018: 96

50. principle of comprehension
55. Willaschek, 2018: 65-96
56. Grier, 2001: 127-128

57. Willaschek, 2018: 98

61. Willaschek,2018:116-118

040 ، همان.58
006 ، همان.53

60. Willaschek, 2018:143

60. ens realismusm

000 ، همان. 64
000 ، همان. 69

65. Willaschek, 2018: 171
005 :0936 ، وود.66
000 ، همان. 67
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