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Abstract 

The purpose of the present study is to answer Kant’s epistemological and 

ontological misconception with emphasis on the potentials of Sadr ul-Muta’allihīn’s 

philosophy. The method of study is descriptive analysis and in addition to making a 

comparison between the philosophy of Kant and Sadrā, it showed that if Sadrāīī 

philosophy had been transferred to the West, perhaps relativism would have adopted a 

different approach and could have led the history of human thinking to another 

direction. The results indicate that principles of Kant’s thinking have faced general 

criticisms but no philosophy with substantial and valid arguments has yet emerged 

against that. Philosophy of Sadrā is capable of challenging the intellectual doctrine of 

Kant to provide different answers about the existence and cognition. The method of 

cognition and science in Sadrāīī philosophy challenges Kantian belief in the priority of 

mind over objects. Sadra’s interpretation of the accident as an aspect of the substance, 

completes his criticism of Kant’s epistemology who recognized only the accidents of 

objects and not their substance as belonging to identification. 
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  مقاله پژوهشی

بر مواجهه آن با حکمت  یدکانت از وجود، با تاک یتلق یبررس

 9یصدرائ
 

 یردامادیم ینمحمدحس یدس

 یهدانشگاه اصفهان؛ دانش آموخته خارج فقه و اصول حوزه علم ی،فلسفه اسالم دکتری

 smhm751@yahoo.com .یراناقم، 
 

 چکیده

 هاییتبر ظرف یدکانت با تأک یو وجودشناخت یشناختهدف پژوهش حاضر پاسخ به شبهه معرفت

لسفه کانت دو ف یمبان یسهبوده و عالوه بر مقا یلیتحل-یفیاست. روش پژوهش توص ینصدرالمتأله ۀفلسف

و  وندر گرایییتنسب یدبود، شابه غرب منتقل شده  ییو صدرا، نشان داده شد که چنانکه فلسفه صدرا

 جیسوق دهد. نتا یگرید یرا به سمت و سو یتفکر بشر یختار توانستیو م کردیم یداپ یگریروال د

ل، با اصول مستدل متقاب ایمواجه شده، اما فلسفه یکل یاز آن است که اصول تفکر کانت با نقدها یحاک

 هایبه چالش کشاند و پاسخ اکانت ر یصدرا قادر است نظام فکر ۀنکرده است. فلسف نماییدر مقابل آن رخ

 اعتقاد کانت بر تقدم ییصدرا ۀشناخت و علم در فلسف ۀو شناخت آن ارائه دهد. نحو یبر هست یمتفاوت

از جوهر، مکمّل نقد مکتب  یصدرا بر عََرض به عنوان شأن ی. تلقسازدیرا دچار چالش م یاءذهن بر اش

 هاو نه جوهر آن یاءکانت است که متعلقِ شناخت را تنها عوارض اش یشناسبر شناخت ییصدرا یفلسف

 .دانستمی
 

 .فلسفه، ذهن، کانت)مالصدرا(،  ینوجود، صدرالمتأله ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

 یراب یلسوفانهر کدام از ف یانم یناست. در ا هایتکشف واقع یبرا یبه هست یفلسفه، نگاه تعقل
ا به خود ر یشهاند یخاز تار یانموده و چه بسا برهه ییهاتالش جویی،یقتحق یفطر یازن ینبه ا ییپاسخگو

 یبرجستگ ی،با هست نآ ۀشناخت و رابط یرامونپ 1غرب، نظرات کانت ۀفالسف یانمشغول داشته است. از م
بوده  زیسؤال برانگ «ینذهن و ع یوارد» یاری،بس یشۀدارد و هنوز هم در اند یو همچنان طرفداران یافته یخاص

 ۀدور آموزان در فلسفهمسئله از سؤاالت پرتکرار دانش یناست. خصوصًا ا ینجامیدهن یو به پاسخ روشن
دروس معارف در بحث شناخت  یانز دانشجوی( و ن02-00، ص1911و همکاران،  یمتوسطه )اعتصام

و  یشناختمعرفت یه( است. پاسخ همه جانبه به نظر82، ص1922 یی،و محمدرضا یجهان )سبحان
حداقل،  یاها برطرف کرده و در ذهن آن یشههم یشبهه و شک را برا یک تواندیکانت م یوجودشناخت

 بودن آن را روشن کند.  یرذپخطا
 ۀقادر است فلسف ینگاه مالصدرا به هست یاکه آ باشدیسوال م ینپژوهش حاضر پاسخ به ا هدف

 پاسخ دهد؟ به عبارت یقتذهن از حق ییمنظر به پرسش جدا ینکانت را به نقد کشاند و از ا یوجودشناس
 کانت در نگاه مالصدرا قابل نقد است؟ چرا؟ و چگونه؟  یوجودشناس یاآ یگر،د

آن داشته  یهاتفکر کانت و شاخصه یدایشبه بستر پ ینگاه کل یدپاسخ به سؤال فوق، نخست با برای
 یکل یبه نقدها یااشاره ی. در گام بعدیمبپرداز یدر شناخت و وجودشناس ی. سپس به اصول آراء ویمباش

ت، امکان اوس شناسیختاز شنا یکانت، بخش یوجودشناس ینکهبا نظر به ا یتاً نهااو نموده و  یبر نظام فکر
 یفرع ۀیجنت یک ی،بررس ین. اکنیمیم یکانت را در نگاه خاص مالصدرا بررس ینقد شناخت و وجودشناس

 ۀر فلسفد شهیها، ردر باورها و ارزش یاساس یکردرو ییرو تغ یتحول فرهنگ ینکهبر ا یدارد، مبن یزقابل توجه ن
را بر تمدن حاکم بر جهان  یکانت نقش مهم و از جمله غرب ۀفلسف یان،م ینتمدن دارد که در ا یکحاکم بر 

صدرا  ۀکانت با فلسف یهنظر ۀ. با نظر به مواجهکنندیم یفاا یمانا یعقل هاییهشدن پاو متزلزل ییگراو شک
 یهانج ۀشاگردان او وجه یمرزبا تالش برون ییمستدل صدرا یهاکه اگر آموزه شودیم یتتقو یهفرض ینا

ها پژوهش یلقب یناز آن، مؤثر باشد. به عالوه، ا یرفتهپذ یرتمدن تأث یلدر تعد توانستیبود، م فتهبه خود گر
است،  غرب که اساس فرهنگ آن ۀمسلمات فلسف یدنرا در به چالش کش ینیمتأثر از فرهنگ د یشۀاند ییتوانا

                                                           

1  .  Immanuel Kant. 
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 . کندیم یاننما
 ۀبر فلسف دیکانت با تأک یوجودشناخت ۀفلسف یریجهات نقدپذ ۀگسترد یینپژوهش حاضر در تب نوآوری

در بخش آموزش معارف، پاسخ  یزانجام شده است. هدف آن ن یلیتحل – یفیمالصدرا بوده و با روش توص
 مسئله است. یندر ا یانآموزان و دانشجوبه سؤال پرتکرار دانش

 آن  یهاکانت و شاخصه ۀش فلسفیدایپ گذرا بر بستر ی. نگاه2

د معروف است، عصر یا تولد جدیکه به عصر رنسانس  یالدی، از قرن چهاردهم میاز قرون وسط بعد
از  .باشدیها مدر باورها و ارزش یادیبن یو دگرگون یشود که همراه با تحول فرهنگیدر اروپا آغاز م یگرید

و  یمباحث عقل زز انزجار ایب و نیمان به غیا یهاهیپان عصر سست شدن ینامطلوب ا یدستاوردها
و  یفلسف -ینیك بحران دی یدایشپ یبرا ین و فلسفه است که بستریگر انحطاط دیو به عبارت د یکیزیمتاف

فالسفه  ید کند، ولید که بر راه دل تأکیسا کوشین خطر، کلیمبارزه با ا یخطرناك شد. برا ییگراشك ۀیروح
 ند.یتعّقل بجو یبرا یگاه محکمیاتالش کردند تا پ

فه فلس یاند، به بازسازلقب داده« دیجد ۀپدر فلسف»که او را  یفرانسو 1دکارت یالدیقرن هفدهم م در
 در ییگران قرن، مکتب تجربهینهاد. در اواخر هم ینیقیت یواقع یربنایهّمت گماشت و وجود شك را ز

دوم  ۀمی. در ندینجاما ییگراشك یعنی اشییسرنوشت نهاافت و در اواخر قرن هجدهم به یانگلستان رواج 
 یا قطعر یعیو طب یاضید که علوم ریله کانت بنا گردیدر آلمان به وس یدیجد یجدهم مکتب فلسفیقرن ه
 دانست.ینم یرا قابل حّل علم یرتجربیك و غیزیمسائل متاف یکرد، ولیم یمعرف یو علم
 یدار شده، مکتب فلسفیب ییگرااز خواب جزم 2ومیبه مدد ه پنداشتیمعتقدند کانت که م یبرخ 

سرانجام  یبرخوردار شد، ول یشتریت بیو مقبول یداریرا عرضه کرد که نسبت به مکاتب مشابه، از پا یاژهیو
فاقد  نه،ین زمیدر ا یلرا ندارد و احکام عق یکیزی، توان حل مسائل متافید که عقل نظریجه رسین نتیبه ا

توان با یآزاد را نم ۀروح و اراد یل وجود خدا و جاودانگیاز قب یکانت مسائل یدگاهاست. از د یارزش علم
 ینا گر،یاست. به عبارت د یرش نظام اخالقیپذ ۀمان به آنها الزمیاعتقاد و ا یثابت کرد، ول یبرهان عقل

مان به مبدأ و معاد یرا به ان اخالق است که ما یبوده و ا یملشده در احکام عقل ع رفتهیموارد از اصول پذ
سو كید از یمتفکران معاصر که معتقدند کانت را با یاز سو یلتحل ینرو، انیخواند نه بالعکس. از ایم

 یاز سو یدانست که بعد از رنسانس در معرض اضمحالل قرار گرفته بود، ول یاخالق یهاارزش ۀاکنندیاح
                                                           

1  .  René Descartes. 
2   . David Hume. 
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، یزدیباح موجه باشد )مص تواندیك به حساب آورد، میزیمتاف ۀسفاد فلیرانگران بنیاز و یکید یگر او را باید
 (. 08، ص1، ج1902

ن بازرگا یکطور که همان کند؛ینم یداصرف توسعه پ یمبا مفاه ی،نظر ینشمعتقد است ب کانت
(. Kant,1966, P.2را بهتر کند ) اشیصندوقش، وضع مال یبا افزودن چند صفر به دفتر موجود تواندینم

باشد یم جودو و -است یاول ۀکه متعلق آن در فلسف-شناخت مطلق  ۀدربردارند 1یوجودشناس یبیترک ۀواژ
 که هر دو در مباحث کانت به آن پرداخته شده است.

  2یات کانت در باب وجودشناسی. اصول نظر3

 ریکانت، آن را در قالب اصول ز یفکر ۀنسبتًا جامع و مختصر با جوانب مختلف منظوم ییآشنا برای
در  ریکدیگها از آن یکمکّمل هم باشند، اما تفک یاداشته و  یاصول همپوشان ی. ممکن است بعضیماآورده

 داشته باشد: یشتریب یرتأث تواندیکانت م یوجودشناس یینتب
ه  ن -استن مسائل وجود یتریادیدار شناخت بنکه عهده -یاول ۀمعتقد است موضوعات فلسف کانت

به تجربه  ی،ها را ساخته باشد و نه مانند علوم تجرباست که عقل آن 3یشینیدرون ذهن و پ یاضیاتمانند ر
هم، چون تصور محمول در تصور  5یلی. در احکام تحلیابد یانها جردر آن 4ینید تا احکام پسیآیدرم

شود و از یحاصل نم ی، علمیاول ۀدهد؛ پس در فلسفیتازه به دست نم یموضوع مندرج است، معلوم
 (Kant,1966, P.2انگارد . )یم ارزشیرو، کانت آن را بنیا

اء را آن چنان ید ما اشیگویداند و میذهن را محور شناخت م اش،یمعرفت یکیکانت در انقالب کوپرن 
ت مجرد، از درك معلوما ۀقو یعنی 6معتقد است عقل محض، یم که ادراك ذهن ما اقتضاء دارد. ویابییدرم
 (.Michalson,JR,1993,P.5)انند اثبات وجود خدا ناتوان است ق مجرد و مطلق، میدن به حقایرس

، 1922 ی،اء )مجتهدیرد، نه بر ذات اشیگیاء تعلق میبر عوارض اش یعنی 7انسان بر حادثات علم
                                                           

1  .  Ontology. 
ی اشناختی است؛ اما از دیدگاه فلسفۀ اسالمی نظریهباید توجه داشت که نظریۀ کانت در باب وجود، یک نظریۀ معرفت. 2

 یشناسهستی و شناسیمعرفت بین دیوار -آمد خواهد که چنان –شود و اصواًل در فلسفۀ اسالمی شناختی محسوب میهستی
 شود.می برداشته

3   . A Priori. 
4   . Posteriori. 
5  .  Analytic. 
6   . Of Pure Reason. 
7  .  Accidents. 
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 (.21ص
که نفس به وجود نیمگر ادهد، ینم یانسان رو یبرا یچ علمیسد: هینویحصول علم م یدر چگونگ او

ء معلوم در نفس ی. شیء معلومیابد، در مقابل شیدر یخود را شخص عالم یعنیخود ادراك داشته باشد، 
 یزیکه چنیا یواحد است، برا ینفس که امر یکند، ولیم یجادپراکنده ا یاتیا ذهن عالم در آغاز، وجدانی

شود  یآورد جمعیبا ید،که اشاره گرد یاات پراکندهیجدانز واحد باشد، پس وید آن چیرا بتواند تعقل کند، با
 ,Paton,1936,Vol.1دهد )یانجام م یمقوالت ذهن ۀلیفهم به وس ۀرا قو یبخشن وحدتیابد. ایو وحدت 

P.51.) 
دهد، یانجام م یله مقوالت ذهنیبه وس 2عقل یعنیفهم  ۀرا قو 1یحس هاییافتبه در یبخشوحدت چون

ق، یطبن تید عامل ایگویق کرد. کانت میرا بر محسوسات تطب ین مقوالت عقلیتوان اید چگونه مید دیبا
 ،کندیدرک م یدر پ یرا پ یاءنفس، اش ی(. مثاًل وقت871، ص1921 ی،فاهمه و ابزارش زمان است )غفار ۀقو

به وجود  یاکه هر کدام در لحظه یموارد ۀ. اگر همکندیرا ادراک م 3تیسازد، سپس کمیعدد را م یرتصو
 5ها مورد نظر باشد، کثرتاز آن یخواهد بود و اگر تعداد 4تیکلّ  ۀاند، با هم در نظر گرفته شود، مقولآمده

 یجابدر زمان رخ دهد، ذهن از آن، ا یا. اگر حادثهبودخواهد  6ها لحاظ شود، وحدتاز آن یکیاست و اگر 
 ۀرا بدون مالحظ یءب را تصور خواهد کرد. اگر شدر زمان رخ ندهد، سل یاو اگر حادثه کندیرا تصور م

ر دو حادثه را در نظ یبودن دائم درپییو اگر پ آیدیم یشتصور ذات پ یریم،تکرار آن در زمان، در نظر بگ
به  8ا تقابلیمشارکت  یم،بودن حوادث را مالک قرار ده. اگر مقارن آیدیبه دست م 7تتصور عل یریم،بگ

با اقتضائات زمان،  یشههم ی،است و اگر امر 9وجوب یم،لحاظ کن یشهحادثه را هم د و اگر وجودیآیذهن م

                                                           

1  .  Sensations. 
2  .  Reason. 

3   . Quantity. 
4  .  Universal. 
5  .  Manifold 
6  .  Unity. 
7  .  Cause. 
8  .  Confrontation. 
9  .  Necessity. 
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دهد، از زمان یفهم م ۀله به قویمقوالت که مخ ۀر همیاست. پس تصو 1وجود یاسازگار باشد، آن امر، محقق 
 3یاد. او در عقل انسان، نّق یستق نیو منکر حقا  2یستح دارد که سوفیشود. البته کانت تصریساخته م

 طیاست که شرا یادراك ما نسبت به عوارض )معلومات( به وجه گویدیسنجد. او میزانش را میکند و میم
 ۀن جهت، به عجز قویو اگر از ا میکنین است که ادراك میقت، همیما حق یعقل و حس ما اقتضاء دارد و برا

 م که عالم با معلوم متحد است؛یدانستم و یقت علم را به دست آوردیگر حقیم، از طرف دیبرد یادراك خود پ
خوانند یوم( که تنها حس را علم مین وجه که معلوم، مصنوع خود عالم است و اصحاب تجربه )مثل هیبه ا
 شیدانند و محسوسات را نمایقت می( که تنها معقوالت را حقتاصحاب عقل )مثل افالطون و دکار یزو ن

 (.020، ص1، ج1927کاپلستون، اند )شمارند، اشتباه کردهیقت میحقیب
علم هم حس و هم  ۀیما یعنیپروراند، یاست که عقل آن را م یاحق آن است که علم انسان، تجربه پس

ا معروف است؛ چر یانتقاد ۀبه فلسف ین نوع نگاه کانت به شناخت و هستی(. ا022تعقل است )همان، ص
اخت و شن یروهاین یرسبرد که بدون نقد و بریبه کار م ییهاۀرا در مورد فلسف یجزم ۀفلسف ۀکه کانت، واژ

ست پردازند. به باور کانت، درست ایم یرتجربیم غیو بکار بردن مفاه یهست ۀق درباریها، به تحقاعتبار آن
ان رویپ ۀدیوجود ندارد، اما برخالف عق یدر شناخت دخالت دارد و بدون تجربه، شناخت یحس ۀکه تجرب

ن لوح فعال یست، بلکه ایرا باشد، نیتجربه را پذ ریأثکه تنها ت یدیذهن همانند لوح سف مکتب اصالت تجربه،
 جه:یاست، در نت

 یکینفسه(،  یء فیدار( با آنچه در واقع وجود دارد )شیشود )پدیشود و شناخته میبر ذهن ظاهر م آنچه
است که  یصورت شهود حس ۀواسط ستند. تنها بهیگونه که در واقع هستند، قابل شناخت ناء، آنیست و اشین

که بر ء را چنانایم اشیتوانیتنها م آن، ۀکن به واسطیم. لیاء، شهود قبل از تجربه داشته باشیم از اشیتوانیما م
، 1920 ی،االمر هستند )شرف خراسانگونه که در نفسم، نه آنیشوند، بشناسیدار میما )حواس ما( پد

 (.920ص
ز آنها را ینا و مالصدرا نیارسطو که ابن س ۀکانت با مقوالت در فلسف ۀفلسف ذکر است مقوالت در انیشا

 یاس عالا اجنی یم کلیمفاه یبندطبقه یارسطو، مقوالت، نوع ۀکنند، کاماًل متفاوت است. در فلسفینقل م
 یهاهرا در دست یاء واقعیاگر اش یعنیدانست، یم یاء واقعیم را انعکاس اشین مفاهیهستند. البته ارسطو ا

                                                           

1  .  Existence. 
2  .  Sophist. 
3  .  Critiquetion. 
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 ۀگان، مطابقت دارد، اما در مقوالت دوازدهیم کلیا مفاهیمقوالت  یبندم، با طبقهیکن یبندمختلف طبقه
جربه است ش از تیم پی؛ بلکه مفاهیم کلیم مفاهیاء هست و نه تقسیاش یبندکانت، نه طبقه ۀمشهور فلسف

 یم انتزاعی. پس مقوالت کانت برخالف ارسطو، مفاهآنها را بشناسد اد تیافزایم یحس یهاکه ذهن به داده
، 1922ی،ها شرط تجربه و مقدم بر آن هستند )مجتهدستند که از تجربه گرفته شده باشند، بلکه آنین

 (.22ص
 یبخشن نوشتار هم در بحث وحدتیکه در اچنان1ی،یاستعال یدر بخش استنتاج و ادراک نفسان کانت

گاهی( گذشت، موّجه بودن کاربرد مقوالت را اثبات م2و  0 ۀنفس )شمار نفس  یبرا یکند و آن را وحدت آ
 یراه کهمعتقد است  2(. کانت در مباحث جدل902 – 997، ص1921 یانی،شمارد )ادیواحد انسان م

 (.127، ص1910ست )کانت،ین ینظر ۀعیمابعدالطب ۀاقام یبرا
 بودندار و جوهر و محال ین پدیر بیدهند و آن دو، تغایم لیل، اساس مذهب کانت را تشکیحلو ت حس

محال  یعه و برایر توهم مابعدالطبیتفس یکنند. از نظر کانت، جدل برایتجربه را آشکار م ۀخروج از محدود
کر در ف یاساس یازهایکشف ن ین حال، جدل برایالزم است و در ع ست،یکه مستند بر حدس ن یبودن علم

ن ندارد که موضوعات ی، اشاره به اییشود هم الزم است. جدل استعالیمق تجربه کشف نیانسان که از طر
، ها را ندارد )َکَرمات آنیادراك وجود و ماه ییکند که عقل توانایان میستند، بلکه بیعه موجود نیمابعدالطب

 (.18، ص1917
 معنییها را بکه آن هایویستیت)برخالف نظر پوز یستندن معنایعه نزد کانت، بیمابعدالطب یهاگزاره

ن حال، هرچند یهستند. با ا فاقد ارزش 3یشناسث معرفتیکانت از ح یشۀها در اندگزاره ین(، اما ادانندیم
ن یم. کانت بر وفق همیز نداریرا ن اهم، حق انکار آنیقائل شو یعیان مابعدالطبیم به وجود اعیما حق ندار

و  اریاخت یبرا یعقل عمل یقم از طریتوانی( معتقد است که ما میعمل ش )در نقد عقلی، در اخالق خویرأ
 (. 117، ص1920)هارتناك،  یعقل نظر یقم، نه از طرینفس و وجود خدا اصالت قائل شو یجاودانگ

 یاند و برخت قائل شدهی، اولو4تصور یخود برا یهادکارت در بحث از فالسفه مانند یکه برخیحال در

                                                           

1   . Transcendental apperception. 
2  .  Dialectical. 
3  .  Epistemology. 
4  .  Representation. 
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 1018داند. از سال یق میو تصد 2دهند، کانت، اصالت را با حکمیت میاولو 1یمانند هگل به امور استدالل
اشته ان دیحًا بیاس منتشر کرده است، صریق ۀَاشکال چهارگان ۀکه دربار یمختصر ۀکانت در رسال یالدی،م

ظر ست. به نیحکم با واسطه نجز  یزیگذاشته شود و استدالل در واقع، چ« حکم» ید بر مبنایکه اصل با
 یاسناد ۀل کلمه در رابطیاص یبه معنا« ییشناسا»ست، بلکه یاز تصورات ن یا، مجموعه«ییشناسا»کانت 

 ۀروابط و احکام است که سهم ذهن و فاهم نیا یان تصورات به وجود آمده است. در برقراریاست که م
 یبندمین جاست که او به تقسیشود و از همیه مدید 3یانو اع یخارج یهابه داده یبخشانسان در صورت

 (.21، ص1922، یپردازد )مجتهدیو ماتقدم و ماتأخر م یفیو تأل یلیاحکام به تحل
 ید با امور خارج، مطابقت داشته باشد؛ به جایت داشته باشد، باینیکه عنیا یبرا« من»به نظر کانت،  

 ,Kant, 1952«  )اء هستیکنم، پس اشیمن فکر م»م: یید بگویبا« کنم؛ پس هستمیمن فکر م»گفتن 

P.110-120کنم و بدانم آنچه  کرکه خارج از من هست، ف ید به اموریکنم، باکه به خود فکر نیا ی(. برا
ت و من به عنوان وحدت، یخارج از من هست، با آنچه در من هست، در ارتباط است. به نظر کانت، هو

 (. 982، ص1921و استرول،  یکنابد )پاپییت که معنا مفقط در ارتباط با همان خارج اس
که  یدهرس اییه، به نظر4«ستین یزیبر چ یشیوجود، افزا»که کانت با اعتقاد به اصل نینکته ا نیترمهم
 داندیم یقترا حق یتوجود را اعتبار ذهن و ماه یعنیاست،  یتمعادل اصالت ماه یقاً دق یاسالم ۀدر فلسف

(Kant,1965, P.580.) 
، 1921 ی،اراست )غف یدهرس یتبه فعل یتیتفکر اصالت ماه ۀبالقو یاستعدادها یۀکانت،کل ۀفلسف در

است، او آن را جزء مقوالت خود  یذهن ۀساختشیك قالب پیرسد که وجود، یجه مین نتی(. او به ا870ص
 کهنینه ا اختند،نظم و صورت شن ۀکنندنین مقوالت، تأمیبرد. اینام م -ت ندارندیچ کدام خارجیکه ه-

ش یك آزمایاست،  یك قالب ذهنیست و ین یزیکه وجود، چنیاثبات ا یباشند. کانت برا یقت خارجیحق
ِسنت از صد  یک یحت 5وجود دارد، یواقع یك صد دالرید آنچه در یگویدهد. مثاًل او میانجام م یذهن

ت یش بر ماهیحال که وجود، افزا ردیگیجه می(. کانت نتKant,1965, P.599) یستتر نافزون ی،ذهن یدالر
کانت به  یدگاهد ی(. گاه112، ص1917، یزدی یك قالب است )حائریست و صرفًا ین یزیست، پس چین

                                                           

1  .  Discursive. 
2  .  Judgment. 
3  .  Objects. 
4  .  Existence Not a Predicate. 

 .اصل عبارت وی دلر به معنی نوعی سکه است . 5
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 یقیدارد محمول حق یح(، اما کانت تصرRussel,1919, P.228درآمده است ) «یستگزاره ن یهست»شکل 
 یدبان یجهو در نت دهدیو موضوع را توسعه م شودمیوم موضوع افزوده است که به مفه یمحمول بخش،ّینو تع
کانت، وجود تنها  یشۀاست که در اند یدر حال ین(. اHick,1985, P.46در مفهوم موضوع باشد ) یش،از پ

ده، که به وجود آم یزی. تنها چیستاز امکان محض ن یزصرف، قابل تصّور است و قابل تما ۀمقول یقاز طر
کانت،  یدگاه(. از دKant,1965, P.601به دست  آورده است ) یممکن اضاف کدر یکاست که ذهن ما  ینا

جربه مورد ت یاءوجود اش یطامکان تجربه، همان شرا یطشرا: »نویسدیمفهوم وجود به سوژه وابسته است. او م
محور شناخت را ذهن و  داندیم ارزشیرا ب یاول ۀکانت، فلسف ین(. بنابراKant,1952, P.508« )است

. اصواًل ذهن انسان به کمک مقوالت از داندیرا ممکن نم یاءاش یقتخاطر، علم به حق ینشمارد و به همیم
مقدمات  ین. پس، از ابخشدیاش با کمک زمان وحدت مخود به معلومات پراکنده یساخته و ذات یشپ

 .نددایکه کانت وجود را ساخته و پرداخته ذهن م گرددیآشکار م

 ات کانتیبر اصول نظر یکل ی. نقدها4

کانت چه در بخش عقل محض و چه در بخش عقل  ۀفلسف یبر نظم درون ییهاو تعارض اشکاالت
ن بود که یکانت در فلسفه ا یکه هدف اصل(. عالوه بر آن117، 00، ص1917وارد شده است )کرم،  یعمل

اتب ك از مکیار کند و با استدالل در نقد هر یرا اخت یحد وسط یومیه ییگراو حس یدکارت ییگراان عقلیم
 (.100، ص1908 ی،شود )مگیران میه وین دو مکتب، از پایوم، در واقع ایدکارت و ه

ن یکانت در ع ۀحس و فاهمه در فلسف ییدو منبع شناسا« عقل محض ینقاد»که در کتاب آن یگرد نقد
تصور  ز هستند و قابلین نیزند، بلکه ناهمگن و متبایگر متمایکدیك ذهن تعلق دارند، نه تنها از یحال که به 

 ، وجود ندارد، پسین منشاء مشترکینداشته باشند. اگر چن یها در درون ذهن، منشاء مشترکنیست که این
م. ینیبیك میزیو ف یاضیکه در رکنند، چنانیق حاصل میگر توفیکدیز کامل، در کار با یچرا با وجود تما

ت، یکه اصل عل ییاست مرکب از جوهرها یعت، نظامیطب« عقل محض ینقاد»که بنابر تر آنقیاشکال عم
 یت،ل علدانستن اص یتواند باشد؟ با ذهنینفسه چه م یف من نظایوسته است، اما ایها را با ضرورت به هم پآن
در ترتب معلول بر علت در عالم واقع  یکانت از طرف یگر،نخواهد داشت. به عبارت د یتیعلت، خارج یگرد

م، یکنیحواس خود ادراك م ۀلید هرچند ما عوارض و ظواهر را به وسیگویگر میکند و از طرف دید میترد
ها ن عوارض، مظاهر آنیوجود دارند که ا یخواهد، پس، قطعًا ذواتیظاهرکننده م ظهور،م که یدانیاما م

ه ذهن ت ساختیت و معلولید که علیثابت کرد یکه به نقادپس از آن گوییمیم ینجاست که به ویهستند. ا
 ،ی)مطهر ؟باشندین ظهورات میدر خارج وجود دارند که علل ا ید که ذواتیکنیل حکم میهستند، به چه دل
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 (.181، ص1، ج1901
را که از  یآزاد و مستقل ۀکند ارادیجاب میف ای، تکل«یعقل عمل ینقاد» یگر بنا بر ادعاید یسو از

« ینقاد»ن دو یبرخورد ا ۀم. در واقع، نقطیریآزاد باشد، به صورت اصل موضوع بپذ یعیهرگونه ضرورت طب
که در فصل  یسن، هرگونه محرك حیرا عالم شهود حس، تابع ضرورت است. بنابراین جاست، زیدر هم
(. به 121 - 122، ص1920لسون، ی)ژ یاست و نه اخالق یاریگر نه اختیمداخله کند، آن فصل د یاخالق

امر  یک، خود یدئولوژیمتضاد ما را از هر سو احاطه کرده و ا یها«یدئولوژیا»ئت اجتماع، یعالوه در ه
، همان آن یو نف گرددیبرم یترقیعم یر فکریبه س یدئولوژیو اصل ا یشهاست؛ چرا که ر یعیطب یماورا

عه را مورد مطالعه و یکه مسائل مابعدالطب ی(. کس829، ص1921ن و استرول، یتفکر است )پاپک ینف
گاه میا به اشیدهد، نه تنها به خود و یپژوهش قرار م ر یخ یر و سلوك به سویل سیشود، بلکه وسایاء، بهتر آ
لت ما در فکر است، یتمام فض»گفته است:  1نجاست که پاسکالیا زآورد و ایخود فراهم م یو سعادت را برا

 (.820)همان، ص« ن است اصل اخالقیم و ایم تا خوب فکر کنیبکوش
ك یزین فیدانست، اما امروزه ایم ییو نها ینیقیرا  یحس یهاو داده یوتنیك نیزیکه کانت، فگر آنید نکتۀ

ارد. ن اصول با آن اختالف دیتریداده است که در اساس یت و کوانتومیك نسبیزیخود را به ف یج جایبه تدر
د اند نمودهین مطلب تأکیبر ا ش،یوخ یز در آثار منطقیو از جمله مالصدرا ن یاسالم یکه حکمانیجالب ا

 ییها، تنها در حکمینیقیست و معرفت یممکن ن یعلوم تجرب ۀدر حوز ینیقیو  یکه شناخت برهان
د نباش یتجرب یهابر داده یات، شناخت در آن، مبتنیات و الهیاضیر است که همانند منطق، ریپذامکان

 (.900، ص1918ا،)مالصدر

 مالصدرا ۀلیکانت به وس ی. امکان نقد وجودشناس5

کانت  یتوان به نقد وجودشناسیدر باب وجود، ذهن، علم و شناخت م ییصدرا ۀتوجه به اصول فلسف با
 م.یپردازیم« وجود، مقوله است»و هم بر نقد  یشناخت یپرداخت. در نقد افکار کانت هم بر نقدها

 یفلسف یۀ. معقوالت ثان5-1

ماقبل  ۀیست، چرا که نه قضیعقل ن یعه براین بود که امکان شناخت مابعدالطبیاز نظرات کانت ا یکی
ه به معلومات را ن یم بعضیتوانید گفت که ما میذهن است و نه قابل تجربه. در پاسخ با ۀو ساخت یمفهوم

که  یام، به گونهیآور تر به دسمعتب یهانهیه بر منشأها و زمیق حواس، بلکه با تکیم از طریطور مستق

                                                           

1  .  Pascal. 
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ه ق، حدود علم نین طریها را داشته باشند و از او کاربرد در مورد آن یکیزیت اطالق بر مباحث متافیصالح
محض که  یتعقل ۀن اعتبار فلسفیدا خواهد کرد. منکریگسترش پ یز،آن ن ی، بلکه به ماورایعیطب یبه مرزها

 ۀیلکه مواد و عناصر اونیاز راه ا یعنی یاز راه علم النفس است،و فروعات آن  یاول ۀن مصداق آن فلسفیبارزتر
کنند که یکند، استدالل میتصرف م یو عقل، تنها در آن امور حس یاتذهن بشر منحصر است به حس

ت حصول فکر، در یفیان کیدر خالل ب یرون است، ولیاز حدود حس و احساس ب یتعقل ۀل فلسفیمسا
 ینفسعلم ال ۀم از جنبین مفاهیشود که ایان خواهد آمد و معلوم میبه م یکیزیافم متیمفاه یگوادراکات، گفت

، 1929ح و معتبر دارند )مالصدرا،یاند، منشاء صحمًا از راه حواس، وارد ذهن نشدهیکه مستقمعتبرند و با آن
 تاستوار اس یمیبر مفاه یگر، اساس مباحث فلسفی(. به عبارت د822، ص1929، ی؛ مطهر920، ص1ج

که عقل  ، آن استمین مفاهیا یژگیشود. ویر میتعب یفلسف یها به معقوالت ثاناز آن یاسالم ۀکه در فلسف
هن، رون از ذیها نسبت به جهان بآن ۀیتواند بر پاین حال میابد و در عییها دست مبه آن یحضور ۀویبه ش

است. او  یفلسف ۀیاز معقوالت ثان درامالص یبه دست آورد. مفهوم وجود در مبنا ین و برهانیشیپ یشناخت
(. اشکال 919، ص1، ج1929داند )مالصدرا، یاز وجود م یامرتبه یرا دارا یفلسف ۀین معقوالت ثانیا

. دشویبودن آن، حل م یفلسف یوارد بر کانت گذشت، با توجه به معقول ثان یکه از نقدها یزن یتمفهوم عل
دانند که یم یانتزاع ینین معقوالت را عناویا یسبزوار ملهه از جیشارحان حکمت متعال یهرچند برخ

 (.919م )همان، صیشناسیم را مین مفاهیق، ایما خارج را از طر یعنینما هستند، خارج

 صدرا ۀ. نفس در فلسف5-2

باشد. اما یها مبود که وجود هم، از جمله آن یذهن ۀشدفیتعرشیگر کانت، وجود مقوالت پید مبنای
رفت؛ چرا که مالصدرا در باب بساطت یمالصدرا پذ یتوان از نظر مبانیکانت را نم یگروفطرت ۀین نظریا

کثرت  ۀطا به واسیو  ستجادکننده ایکثرت علل ا ۀا به واسطی ینفس معتقد است کثرت معلوالت به طور کل
ود ن خیکه ب یو علت و معلول یترّتب طول ۀا به واسطیکثرت آالت و  ۀه واسطا بیقبول کننده و  یهامحل

 رد،ین تکثر از ذات نفس، سرچشمه بگیست که ایممکن ن یمعلوالت است. در مورد نفس و معلومات و
 یبیط، تکثرات صادر شود و بر فرض ترکب، جهات ترکیکه از بس یستط است و ممکن نیرا نفس، بسیز

بل باشد، قا ۀن تکثر، مستند به جهات متکثریست که این ممکن نیست و همچنیتعقالت نن همه ینفس به ا
(. 881، ص2، ج1929ط است )مالصدرا، یز خود نفس است و نفس، بسیرا در مورد معلومات، قابل نیز

از  یاریرا در بسیه کرد، زیمعلومات توج یلست تکثر معلومات را از راه ترتب طوین ممکن نیهمچن
ه یه کثرت معلومات، کثرت آالت حسیح توجیست. تنها راه صحین یمعلول -یو عل ی، رابطه طولمعلومات
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 (. 807 - 811، ص1929، یاست )مطهر

 صدرا ۀ. ذهن در فلسف5-3

از  است کهداده  یهرا به حکمت متعال یتظرف یناتحاد عاقل و معقول مالصدرا ا یمسئله ابتکار طرح
 نی. عبارت او در مورد اتحاد عاقل و معقول، اکندیم یطراح ین،نو یافلسفه یز،ن یشناسموضع معرفت

 یاو محسوسة فه قولةسواء کانت مع یةبل کّل صورة ادراک یضاکّل معقول الوجود فهو عاقل ا»است:  ینچن
 (. 880، ص1911)مالصدرا، « متحدة الوجود مع مدرکها...

 نیشکاف ب داند،یم یعرض یاز وجود و نه امر یصدرا از علم که آن را مرتبه و سنخ یابتکار یفتعر 
با نظر  اتیو ذهن یذهن یگر،د یانبرداشته و جبران کرده است. به ب یانرا از م یشناسو معرفت شناسییهست
دارند و منشاء اثر  اقعیتهستند که و ینیع یحد نفسه، امور یهستند و اال ف یالخارج، ذهن یال یاسو ق

 ییزها چو البته علم من به آن گیردیها هم تعلق مدارند و علم من به خود آن یتخارج ین. بنابراباشندیم
ر شواهد که مالصدرا د ینقابل تأمل ا یار. نکته بسیستندها که در نزد من حاضر هستند، ناز نفس وجود آن یرغ

اعم  داند،یم اءیاالش . او وجود را نسبت به تحقق، احقکندینکته آغاز م ینهم یانخود را با ب ۀفلسف یه،الربوب
 شودیم یاز عوالم وجود تلق یبه عنوان عالم ی،ذهن و عالم ذهن ینجادر ذهن. در ا یاباشد  یندر ع ینکهاز ا

 (.1، ص1911است )مالصدرا، یو سار یکه اصالت وجود در آن، جار
از انتزاع  یع خاصاز نو یناش ییصدرا یداند، در مبانیها را محصول افعال ذهن مکه کانت آن یادراکات 

 یعنی ی؛ق خارجیه از سنخ اعتبار است، نه حقای( و اصواًل ذهن در حکمت متعال829هستند )همان، ص
 (.22، 809ست )همان، صیات و تصورات نیجز ذهن یزیذهن، چ

 صدرا ۀ. علم و شناخت در فلسف5-4

ن ذهن است که به یاست و ا یاء خارجیگر کانت آن بود که در معرفت، ذهن مقدم بر اشیاعتقادات د از
دانستن  محض ی. در واقع کانت با ذهنیاضیا ری یحس یهاداده یهاهیمادهد. البته با بنیما شناخت م

 ی،ت و... اساسًا امکان اذعان به وجود عالم خارج را از خود سلب کرده است )مطهریچند مانند عل یاصول
، 1، ج1928 ی،کند )نصریذهن با خارج را قطع م ۀبطکانت، را یگر، نظام فکرید ی(. از سو09، ص1929

 یت شناختیدارد. بدون کاشف یناز خارج را در تضم یا، علم، نحوهییکه در نظام صدرای(. در حال111ص
کند، یه میهاضمه تشب ۀدر ذهن، به غذا در قو اکه کانت معلومات ر یی(. از آنجا21ست )همان، صیدر کار ن

ادراك،  فاعل در امر یدانست؛ چرا که همه به تصرف حداکثر یستیر رئالیغ یهاستیسوبژکتود او را جزء یبا
نجا سوژه و یاز خارج است و ا ی، ذهن خود جزئییکه در نظام صدرای(، در حال811باور دارند )همان، ص
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 د.ابییم یاتحاد عاقل و معقول، انسان، معلوم خود را به طور حضور یمبنا قشود و طبیابژه برداشته م

 صدرا ۀ. عرض در فلسف5-5

خود دارد که خودبه یوجود واحد ی،خود معتقد است که هر موجود جسمان ییدر نظر نها مالصدرا
از وجود آن هستند. مطابق اصالت وجود  ییهانمودها و جلوه ی،بوده و اعراض هر موجود ینمتشخص و متع

آخر:  یشرقبرهان م»اند: بلکه عالمات و امارات تشخص یستند،تشخص ن یۀصفات، ما یه،در حکمت متعال
 یله نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعة االنفکاک عنه... و تلک العوارض الالزمة ه یکّل جوهر جسمان

 (.179، ص9، ج1929)مالصدرا، « المسمات بالمشخصات عنه الجمهور و الحق انها عالمات للتشخص
وجود عرض »، «نفسه هو وجوده للموضوع یوجود العرض ف: »یسدنویدر باب عرض م نیصدرالمتأله

گونه وجود چین اساس عرض از خودش هی(. بر ا179)همان، ص« موضوع است یهمان وجودش برا
ه داست کیموضوع است و پ یژگیث، حالت و ویندارد، بلکه وصف، شأن، ظهور، جلوه، نمود، ح یمستقل

 ست.یر نیپذییاز موضوع، جدا یچ رویبه ه یزین چیچن
ث یء است، اما نه از همان حیجزء خود همان ش یئیشأن، حالت و نمود و ظهور و عرض هر ش وصف،

د شأن و بو یافتن موصوف و ذی یقًا،افتن وصف و شأن و حالت و عرض .... دقین، یو از همان جهت. بنابرا
تعقل، با  ۀدر مرحل هاصدرا، اتحاد مدِرك و مدَرك است، به اعتقاد او مدِرك نه تن یو جوهر است و چون مبنا

شود و آن را با علم ی، متحد میخارج ینیاحساس هم با محسوس ع ۀشود، بلکه در مرحلیمعقول متحد م
 ابد.ییم یحضور

کند، یدا مید پرا که با عرض و وصف بروز و ظهور و نمو یا موصوفیاحساس هم، جوهر  ۀدر مرحل نفس
جوهر  یواسطه و حضوریعرض و وصف، ادراك ب یواسطه و حضوریو در واقع، ادراك ب یابدیواسطه میب

اب یم و حس جوهریابییم: ما فقط اعراض مییست که بگوین یازیگر نین اساس، دیو موصوف است و بر ا
م، یکنیثابت م -موضوع قرار دادن آن ا مانند کانت با فرض نومن و اصلیو  -م و جوهر را با استداللیندار

 م کهیکنیم و چون عرض بدون جوهر تحقق ندارد، حکم میکنیم ما فقط عرض را احساس مییگویم یعنی
الت، م عرض، وصف، حیآنچه که گفت ۀیپا روجود داشته باشد، بلکه ب یگاه آن، جوهرهید در تکیضرورتًا با

ث و از همان جهت یجوهر است و ادراك عرض، خود جوهر است از همان ح ۀشأن، نمود و بروز و جلو
را جوهر دانست؛  یاهیتوان هر موضوع قضیآن است که نم شودیکه حاصل م یگرید یجۀادراك عرض. نت

 توان خط را از آن جهت که موضوعی، نم«دو نقطه است انین فاصله میترم کوتاهیخط مستق» ۀیچرا که در قض
ت و حق و... یاست و مالکیمانند ر یموضوعات اعتبار ۀن در مورد همیجوهر دانست. همچن ه است،یقض
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مفهوم قابل اطالق بر افراد »است، مانند  یو منطق یفلسف ۀیها معقوالت ثانکه موضوع آن ییایا قضایو 
کانت در لذا «. نوع، مندرج در جنس است»ا یو « شودیت به وجود، مّتصف میماه»ا ی« ت استینهایب
 دانسته، خطا رفته است. یخارج یجوهر یشهرا هم یهموضوع قض ینکها

 . اصالت وجود5-6

ن. آ یماهو یثاست نه ح یءش یوجود یثیتمتحقق در خارج، ح ینیع یتواقع ین،نظر صدرالمتاله از
 لوجوداتبذواتها موجودة بل با یستالوجود ل یرغ یاءفالوجود بذاته موجوٌد و سائر االش: » نویسدیاو م

 آیدیمالصدرا به شمار م ۀدر فلسف یرکن اساس یه،نظر ین(. ا91، ص1، ج1929)مالصدرا، « العارضة لها
( و 91، ص1919مشاعر )مالصدرا،  ۀرسال یکی،و در دو رساله به صورت متمرکز به آن پرداخته است: 

، 1922اصل آورده است )مالصدرا،  ینبر ا یلپانزده دل یر،اخ ۀاصالة الجعل که در رسال ۀرسال یگرید
پر  یرا در هر عالم چیزیجهت مهم است که وجود، ظرف هر  یناصل در بحث حاضر از ا ین(. ا81ص

و  یوجود منشاء ظهور هر موضوع ین. همچنیاتو ذهن یکرده و منشاء اثر ساخته است، از جمله ظرف ذهن
به موضوع  را نسبت یشیانت با نسبت دادن، افزاک یرهست. به تعب یم،ده ینسبت م یآنچه که به موضوع ۀهم
 د )وجود محمولیگویخود م ۀا شعار فلسفی یضوعآنچه کانت به عنوان اصل مو ین،بنابرا یم؛کنیم یتلق
اگر  دهد(،یش میاست که موضوع را افزا یزیچ یقیرا محمول حقیست، زیات نیاز ماه یتیماه یبرا یقیحق

ست، یت نیبر ماه یك امر انضمامیوجود  یعنیمه است، یبالضم، محمول یقیمقصودش از محمول حق
ء یش یء برایش یکء است، نه ثبوت یتحقق و ثبوت ش ،ست که وجودید نیترد یسخن او حق است و جا

 گر.ید
قتًا یگر، ما حقیر دیا به تعبیست، ین یقین است که وجود اصاًل محمول حقیاگر مقصود کانت ا یول

ل گردد که یتشک یاهیابد و از آن، قضیم که بر موضوع خود، انطباق یداشته باش یولم از وجود، محمیتوانینم
 ی،یحکمت صدرا دلرا بر طبق اصول مستین سخن نادرست است، زیت کند، ایحکا ینیت عیك واقعیاز 

 (.98، ص1، ج1929افزوده است )مالصدرا،  یتو وجود، تنها در ذهن بر ماه یمما معتقد به اصالت وجود
ستقل ء میعت و فرد را دو شیگر، طبیا به عبارت دیقت یت و حقیکه ماه است ینکانت ا یاساس مشکل

به  ما ۀن طرز فکر در فلسفیا یها رابط قرار داده است، ولان آنیرا م یو متحصل الذات تصور کرده و هست
لکه ستند، بیات نل و متحصل در ذیت اصیت و وجود، دو واقعیا ماهیعت و فرد، یرا طبیمردود است، ز یکل

و  باشدیل میت، اصیا برعکس ماهیر متأصل، و یو غ یاست اعتبار یت، امریل است و ماهیا وجود، اصی
 (.12ق، ص1080 یی،ل )طباطبایر اصیو غ یاست اعتبار یوجود، امر
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ء یان دو شیان موضوع و محمول است، در میاتحاد م ۀنکته توجه داشت که اگر حمل که نشان ینبه ا باید
را به  ینخواهد بود و حمل، صورت انضمام و فزون یقیب و اتحاد حقیك ترکین اتحاد یمستقل اتفاق افتد، ا

ت یاهم یو عقل یلیاجزاء تحل زبرده است که وجود ا ین نکته پیخود خواهد گرفت. اتفاقًا خود کانت هم به ا
نجا است که به یزش او در الغ یگردد، ولیت حمل میبر ماه یع صناعیو شا یست، بلکه با حمل عرضین

رد و ان فیجه گرفته که چون مین نتیبا وجود رابط فرض کرده و چن یرا مساو یع صناعیحمل شا یطور کل
ان موضوع و یز رابط میپس وجود ن ،یاولو  یاست، نه حمل ذات یو عرض یع صناعیعت، حمل شایطب

حکومت دارد، نه  یع و صناعیکه حمل شاعت و فرد هرچند یان طبیکه منیمحمول خواهد بود. غافل از ا
شود، یل میه تشکیثنائ ۀیاست که از آن قض یب اتحادیان آن دو، ترکیب می؛ اما چون ترکیذات یحمل اول
 دا کند.یپ «مرکبهت یمفاد هل» یست وجود، حالت ربطیممکن ن

د را در خارج از آن ط ذهن فرض نموده و فریعت را در محیعت، طبیان فرد و طبیم ۀسیاگر در مقا اصوالً 
ن یا م،ییبه عنوان فرد حمل نما ینیت عیك واقعیرا بر  یك موجود ذهنیم یم و سپس بخواهیط قرار دهیمح

د وجود ندار ینیت عیواقع كیو  یذهن ۀدیك پدیان یم یچ نوع ارتباطیرا هیر نخواهد بود، زیپذحمل، امکان
ود و شیت حمل میبر ماه یذات یوجود نه با حمل اولن صورت، یل نمود و در ایه تشکیحمل ۀیتا بتوان قض

فرماست، که اختالف محض، حکم یی؛ چون مالك در حمل، اتحاد است، جایع صناعینه با حمل شا
 یقیحق ۀگونه رابطچیذهن و خارج، ه نایست و اصاًل وجود رابطه هم نخواهد بود؛ چون میحمل ممکن ن

 (.87، ص1928یی،ست )طباطبایمتصور ن
است و  یقیکصد دالر حقینًا همان یع یکصد دالر فرضیاو  ۀن است که اگر بنا به گفتیکانت ا تناقض

مًا نسبت عت و فرد حتیان طبیست که نسبت میبحث ن یگر جاید، پس دیافزایت نمیبر ماه یزیقت، چیحق
گر )باز بود. اما ا اهدخو یاست، اصواًل منتف یبیاست و امکان وجود رابط که قهرًا مستلزم نسبت ترک یاتحاد

د از نسبت یم، بایافکن ییعت و فرد را جدایان طبیم ۀتحقق دادن وجود، رابط یم برایاو( بخواه ۀبنا به گفت
ك نسبت یم و سپس یت مستقل تصور کنیها را دو واقعان آن دو، صرف نظر کرده، اواًل آنیم یاتحاد

رد و چون کانت نه از نسبت یو ربط را به خود بگ واسطهتا وجود، حالت  مییها برقرار نماان آنی، میانضمام
ن اصل یمجبور است که در ا نماید،یم یپوش، چشمیب انضمامیکند و نه از ترکینظر مصرف یاتحاد

ان محمول و موضوع یم ۀشه رابطیست، بلکه همین یقیوجود محمول حق»خود که گفته است:  یموضوع
ر ب یزیست و هم چیوجود، هم رابط است و هم رابط ن یعنی ؛ح، اعتراف کندیك تناقض صری، به «است

 (.Kant,1965, P.99کند  )یکند و هم عالوه نمیت عالوه میماه
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 . اقسام حمل از نظر مالصدرا5-7

ذکر  یکه کانت نام برده است، اقسام متفاوت ییایقضا یبرا یعنی یع صناعیحمل شا یمالصدرا برا فلسفۀ
 یریگك با دیهر  یصجه، احکام و خصایده و در نتین اقسام مطرح نگردیکانت اصواًل ا ۀکرده که در فلسف

 مخلوط و مغالطه شده است.
 :ینوجه یعل یتصورو اتحاده معه  یءش یعل یءاعلم ان حمل ش: »یسدنویدر کتاب اسفار م مالصدرا
و المحمول وجودا ... سواء  بحمل المتعارف و هو عبارة عن مجرد اتحاد الموضوع یالصناع یعاحدهما الشا

 (.819 - 818، ص1، ج1929)مالصدرا، ...« له  یا... او عرض یهللمحکوم عل یااکان المحکوم به ذات
ء ین دو شیان ایم یگانگیاتحاد و  یآورد، به معنیبه وجود م یاهیگر که قضیء دیبر ش یاءیهر ش حمل

 یمم نخست به دو گونه تقسین حمل در تقسیاست. اده شده یه نامیمحمول قض یگریموضوع و د یکیبوده که 
 شود: یم

است که تنها اتحاد  یز شهرت دارد و آن حملیاست که به حمل متعارف ن یع صناعیاول، حمل شا قسم
 کند. یان موضوع و محمول را معلوم میم یوجود

مفهوم محمول متحد  ت ویاست که عالوه بر اتحاد در وجود، موضوع را با ماه یذات یدوم، حمل اول قسم
 که اتحاد یع صناعیاء اعتبار دارد. اما حمل شایات اشیان ذات و ذاتیاست که فقط م ین حملیسازد و ایم

خود، احکام  یدر جا اهك از آنیاست و هر  یاقسام یخود دارا باشد،یان موضوع و محمول میم یوجود
ن جهت که موضوع با محمول فقط اشتراك در یآن اقسام در ا ۀدر بر دارد، هرچند که هم یج مخصوصیو نتا

 باشند.یم یوجود دارند، نه در مفهوم، مساو
شود، مانند یخود حمل م یقیت بر فرد حقیاست که ماه یاهی، قضیع صناعیاز اقسام حمل شا یکی

ه باست، و  یان موضوع و محمول، اتحادیب مینجا هرچند که ترکیدر ا«. د انسان استیز: »مییگویکه مآن
ون ن حال، چیدر ع یباشد، ولیواسطه میب یعنی یخود، اسناد ذات یقیت به فرد حقین جهت، اسناد ماهیهم

ع را به خود ی، حمل، صورت حمل شایاست، نه در مفهوم و صورت ذهن ین اتحاد فقط در وجود خارجیا
 رد.یگیم

 م،ییه حمل نمایرا بر موضوع قض یو انضمام یك محمول عرضیاست که  یع هنگامیگر حمل شاید قسم
 «.سنده استید نویز»م: ییمثاًل بگو

ن است که ین مسئله همیکانت در ا ۀم که نقص فلسفیرسیجه مین نتیسه، به طور آشکار به این مقایا با
به حساب آورده است. در  یب انضمامیباشند، از نوع ترکیم یع صناعیحمل شا یکه دارا ییایقضا ۀهم
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 یاتحاد بیترک ز،یگر آن نیباشد و قسم دیم یع صناعیاز اقسام حمل شا یکی یب انضمامیکه ترک یحالت
 یکانت مغفول مانده است )حائر ۀلسوفانین قسم از قلم فیدهد و ایت خود ارتباط میاست که فرد را به ماه

 (.891 – 881، ص1917 یزدی،

 گیرییجه. نت6

 اشاره کرد: یرز یجبه نتا توانیمآن  یمرور پژوهش حاضر و دستاوردها در
ه در تمدن دارد ک یکحاکم بر  ۀدر فلسف یشهها ردر باورها و ارزش یادیبن یو دگرگون یتحول فرهنگ-1

 .کنندیم یفارا بر تمدن حاکم بر جهان ا یکانت نقش مهم غرب و از جمله ۀفلسف ین،ب ینا
 جهیو در نت یاءو تعلق علم به عوارض اش یذهن ساختۀیشکانت، مقوالت پ ۀفلسف یهااز شاخصه -8

اخت شن یرقابلغ یزیک،که متاف شودیشکاف، منجر به آن م یناست. ا یتذهن و واقع ینب یمشکاف عظ
 به آن متزلزل شود. یاز ارکان مهم باورمند یکیبوده و  یعقالن
ل آن ابل، در مقاببا اصول مستدل متق یامواجه شده، اما فلسفه یکل یاصول تفکر کانت با نقدها -9

 نکرده است. یینمارخ
و  یبر هست یمتفاوت یهاکانت را به چالش کشاند و پاسخ یصدرا قادر است نظام فکر ۀفلسف -0

 شناخت آن ارائه دهد.
ه یضست، چرا که نه قیعقل ن یعه برایبود که امکان شناخت مابعدالطب ینکانت ا یهااز صحبت یکی -2

ا نه به ر یم معلوماتیتوانید گفت که ما میو ساخته ذهن است و نه قابل تجربه. در پاسخ با یماقبل مفهوم
که  یام. به گونهیدست آور همعتبر ب یهانهیه بر منشأها و زمیق حواس، بلکه با تکیم و از طریطور مستق

ه ق، حدود علم نین طریاها را داشته باشند و از و کاربرد در مورد آن یکیزیت اطالق بر مباحث متافیصالح
 یسففل یۀمعلومات، همان معقوالت ثان یندا خواهد کرد. ایآن گسترش پ ی، بلکه به ماورایعیطب یبه مرزها

 هستند. یهدر حکمت متعال
باشد، یها مبود که وجود هم از جمله آن یذهن ۀف شدیتعرشیگر کانت، وجود مقوالت پید یمبنا -1

ت رفت. چرا که مالصدرا قائل به بساطیمالصدرا پذ یتوان از نظر مبانیکانت را نم یگروفطرت ۀین نظریاما ا
رت آالت معلومات، کث ته کثریح توجیست تکثرات صادر شود، تنها راه صحیط ممکن نینفس است و از بس

 ه است.یحس
 نیرخنه ب ،داندیم یعرض یاز وجود و نه امر یصدرا از علم که آن را مرتبه و سنخ یابتکار یفتعر -0

 برداشته و جبران کرده است. یانرا از م یشناسو معرفت شناسییهست
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 .سازدیرا دچار چالش م یاءاعتقاد کانت بر تقدم ذهن بر اش ییصدرا ۀشناخت و علم در فلسف ۀنحو -2
 یشناسبر شناخت ییصدرا یاز جوهر، مکّمل نقد مکتب فلسف یصدرا بر عرض به عنوان شأن یتلق -1

 .دانستیها مو نه جوهر آن یاءکانت است که متعلق شناخت را تنها عوارض اش
که در حکم ستون فقرات آن است و با اتقان از آن دفاع نموده و استدالل  ییصدرا ۀاز ارکان مهم فلسف -17

 یکانت که به اصالت ماهو ۀنبودن وجود در فلسف یشیاصل، افزا ینکرده است، اصالت وجود است. با ا
 .گیردیمورد نقد قرار م انجامد،یبودن آن م

کانت در  یگرد ۀکه مالصدرا در آثار خود به آن اشاره کرده است، مغالط یصناع یعاقسام حمل شا -11
 .سازدینبودن وجود را روشن م یشیباب افزا
جامعه  در غرب، ۀنتوانست به انداز یبه علل ییصدرا ۀاند، اما فلسفدکارت و مالصدرا هم عصر بوده -18

 یو انزوا تیشکاک یتکانت و حاکم ۀفلسف یعنی یبعد یهافلسفه شدینم ین. اگر چنیابدشرق، گسترش 
 وانستتیو م شدیم روروبه یحاکم در غرب و تمدن برخاسته از آن با موانع جد یبر تفکر بشر یزیکمتاف

 یمطلق فکر یتروند حاکم یفحداقل بر تضع یاسوق دهد و  یگرید یرا به سمت و سو یفرهنگ بشر
 .بگذارد یر(، تاثیتو رونق شکاک یزیکمتاف یفکه در غرب اتفاق افتاد )تضع ایسویهیک
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