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Abstract 

Kant, in his pre-critical works like Reflections on Anthropology and Lectures on 
Metaphysics, considers some aspects of images that are not followed in the 
Critique of Pure Reason. Instead, in the first critique, he makes us face some 
new aspects act of the imagination. In this research, through the analytic-
descriptive method, we study the relationship between time, image, synthesis, in 
Heidegger’s Kant and the Problem of Metaphysics which can give imagination 
an ontological aspect. Heidegger also tries to show the coherence and continuity 
between these two periods, which are not apart from each other. Heidegger’s 
interpretation relies on syntheses and his references to pre-critical works show 
the imagination as a unifying faculty for sensibility and understanding and make 
new images that are related together. He shows in the first critique, that there is a 
correlation and continuity between the form of presentation, (Darstellung), and 
the perceptual representations, (Vorstellung). Different images are formed on 
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the ground of the pure image of time and have a direct relation to the synthesis. 
In addition to this, schema-images are not like perceptual images, but as pure 
future, are the basis of thought-experience, precisely cognition-intuition. The 
transcendental schematism is the continuous basis of both experience and 
thought, which is indeed the common and unknown root between sensibility and 
understanding of knowledge. The transcendental schematism is the pure time 
that becomes the basis of our knowledge. It brings together two sources, 
sensibility and understanding, the two branches of human cognition that perhaps 
share a common, but to us unknown, root (B 29). Sensibility provides the mind 
with intuitions it receives from the senses, whereas understanding contains the 
concepts necessary to process this sensory information. Both forms of 
knowledge are necessary for all cognition. Now cognition (Erkenntnis) is quite 
distinct from thought in general. Although it is possible to think (Denken) 
without sensory information, our concepts remain empty and no cognition has 
occurred: we have only “played with representations (Vorstellungen)” (B 195).  

For cognition to occur, all thought must relate, directly or indirectly, to 
sensibility (B 33): our concepts must be made sensibly concrete. “If 
cognition is to have objective reality, that is, a connection to an object,” 
argues Kant, “then the object must be capable of being given in some 
manner” (B 194). “Being given,” is what Kant means by Darstellung: the 
horizon of time is representations of object = x. Conceptual representations 
of the object = x are necessary to cognition. Pure time is a horizon of time that 
forms different images as images of notions of concepts. By placing the 
subject and subjective knowledge with Dasein, Heidegger accentuates the 
horizon of time and holding open the horizon as dasein to others. Dasein 
creates an image for now and leaves behind the images of throwing 
possibilities. As a result, the point of intersection of all the discourses can be 
expressed in such a way that the three Kantian syntheses correspond to the 
three aspects of time, temporality related to the forms of existence. schema-
image is the pure-image-of-time of ontological determinism in the forms of 
existence. Dasien acts as Kant’s imagination based on images and relations 
that seem visually pictorial, and performs these relations and creates images. 
For Heidegger, therefore, imagination means performing the visual-time-
relations, which is related to the pure image of time. These pictorial or visual 
relations refer to seeing or throwing to the form of presenting if something, 
like x, appears; relationships that make the image of phenomena appear as 
something and something else. Based on the temporal aspect, we can say the 
function of imagination is forming to the present, past, and future dimension 
of time which is corresponded to the dasein’s forms of existence.  
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 رانت یو نقد ید  دو ه  پیشانقد تیتصاو یبه وجه زمان« رانت و مسئله مابعدالطبیعه»دگت د  رتاِ  یهانگتش

 ریتصاو یزمان وجه به« کانت و مسئله مابعدالطبیعه»در کتاب   دگرهای نگرش
 کانت یو نقد یپیشانقد در دورٔه 

 فریده آفرین   ׀     ی سام غضنفر  سید

 ۰۹/۰۴/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:           |          ۱2/۱۰/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  

 چکیده 
این تصاویت  .از آن استهایدگت  رانت و تهسیت نظت از و شناختحّسی  اد ا بت سی ا تباط تصاویت با ، هدِف پژوهش

هکای و رنشخّیکل قّوه  ت شناختی هایدگت با تیرید بتحین تهسیت هستی، شناختی دا ندره وجه ذهنی و معتفتحالی  د 
پتسش این است ره چگونه تصکاویت  .ی جهان باشندهامکانگت مواجهه  دازاین با اآیند ره توجیهبه نحوی به را  می، آن

د  ایکن  .شکوندبکه  وابکط تصکویتی د  اگزیسکتانس تبکدیل می -تخّیل  با وساطت -ذهنی د  اد ا  و شناخت رانت 
 سکد یبه نظت مک .استهاده شده است، ا آ ای رانت و خوانِش هایدگت از آنبتای شت، تحلیلي۔از  وش توصیهی، تحقیق

دهنده  نشکانتخّیکل، با تیرید بت ماهیت زمانی تصاویت و ا تباط با تتریکِب ، (مابعدالطبیعهکانت و مسئله )رتا  هایدگت 
تصاویت رکانتی، از هایدگت  تتهسی ره دهدتحقیق نشان مییجه  نت .پیشانقدی و نقدی رانت است پیوستگی میان دو دو ه  

بخش دو منبع اصلی شناخت )حساسّیت و فاهمه( تنها به منزله  ی  قوه، بلکه به معنای وحدتمعّتف ماهیت تخّیل نه
دهد ره تصاویت هایدگت نشان می شناختِی تهسیت هستی .گیتدمی نظت قتا  ا تباطی زمانی مِدّ  نظت این اشتتا  از؛ هستند

هکای  وابط تصویتی )نگتیستن به منزله  چیزی یکا چیکزی دیگکت( مکاهیتی زمکانی دا نکد و بکا تتریب به معنای اجتای
، حیث زمانِی حکال دا ای -از حیث تتریبی آن تصویت - این اساس، عملکتد تخّیل بت .سوبژرتیِو شناخت  متناظت هستند

  .هاستاین د  مواجهه با امکاننظیت حیث زمانِی داز، گذشته و آینده است ره مطابق با واژگاِن هایدگت
 کلیدواژه ها

1.دگتهای، رانت، تخیل، زمان، تتریب، تصویت
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 مقدمه 
سیوی  بیه ]نمیوی[مثابیه کیذب   تغییر نگرش از تصویر به»با وروی به رُنسانس با چرخش از اید  به تصویر، 

بیدی  ترتییب،  .یابیدایامیه می افتد و تا روشینگریاتااق می (Nancy, 2005, p. 80)« مثابه حقیقت تصویر به
ایی   یر یور ال روشینگری، یر ایامیهال  .کنیدمییطنی  افالطونی نگریست  به جها  و منظر نگریست  به آ  تغییر 

یر سیوژ ، آ   1شناس است که یربارۀ پدیدار و شیروط پدیدارشیدِ  توا  گات کانت یک پدیدارچرخش، می
فالطونی با تاکیک نیوم  و فنیوم ، از یوگانیه ذات و نمیوی بیه کانت به جای اید  و نموی انزی  .کندبحث می

کیری  پدییدار و  با یخالت تخّی  یر فع  پدیدار .گیریشد  و پدیدار حرکت صورت می سمت شرایط پدیدار
بر ای  اسیاس، رویکیری کانیت بیه تخّیی  یر  .گیریاز صورت نمایش تا صورت بازنمایی تصاویری شک  می

 .(Makkreel, 1999, p. 9) تر وجوی نداشتاحترامی برای ای  قّو  است که هرگز پیش کنند ال نقد اول  فراهم
ای صرف برای ساخت تصاویر ارتقا یای  و از قدرت تصویرسیازی آ  فرصیتی کانت خوی تخّی  را از قّو 

یر پرسیش ای  پیژوهش  پرسش .یای  است مقّوم ایراک قرار  را جزیهی به ایراک بهر  جسته و آ  برای شک 
حّسیی و یر سییر شیناخت بیرای اول  گیری تصویرهایی است که حول ایراکشک  و چگونگی چیستیباب 

گیری تصیاویر یر از آنجیا کیه ایی  شیک  .اند و شک  خواهند گرفتگیرند، یا اینکه شک  گرفتهبار شک  می
 .شیوییر تشیکی  میهای مختلایی از تصیاوگیرند، سنخهای مختلای به خوی میصورت ،ایراک و شناخت

افتد، امیا آییا نیزی هاییدگر هیم بیدی  طرییق تصویرهای کانتی یر مرحلهال ایراک و شناخت یر ذه  اتااق می
یازایی  بیا  .چو  یازای   اسیر فرما  ذه  نیسیت .شوی؟ قطعا  باید مسیر ییگری را پی بگیریممسئله مطرح می

یهید گیری و به آنها شیک  میهای جها  خارج را می یریافت، بازتولید و بازشناسی ذهنی خوی نیست که یای
واسطه برای او همیا  یریافیت و یر نهاییت ایراک، بلکه شهوی بیپوشاندو به پدیدار ذهنی خوی جامه ُابژ  می

اند، عمی  اسیاس روابطیی کیه تصیویری کند، بلکیه بیراساس تصاویر ذهنی  عم  نمی او بر .است 2پذیری
اند، اساس روابطی کیه تصیویری کند، بلکه براساس تصاویر ذهنی  فهم نمی او بر .زیساکند و تصویر میمی

هیایی کیه بیه همیی  یلیی ، حوز  .شویفهمد و تصویری از فهم او تشکی  میکند و ضم  عم   میعم  می
ه خیوی میاهیتی زمیانی بی - 3اساس مباحث کانت بر -هایدگر  کانت با ترتیب منطقی پیش بری  بوی، اینجا نزی

 .گیرندمی

1. apparition

2. percievability 

یک  زمکان رلکی  .ره با مکان و عدد د  بحث مقوالت و اصول فاهمه مکتتبط اسکت وجود دا د شمتدنیی  زمان به نظت رانت، . 3
رند. شکهود رثتتکی د  زمکان و مککان و شکهود ممکن می ا از طتیق مقایسه با خود )زمان رلی( متدنی شمههومی ره فهم زمان 

ها هکم تنظکیم زمکان رثتت زمان و مکان هم ی  سنخ دیگت از زمان است. زمان بکه منزلکه  فکتم محکض شکهود اسکت. شکارله
 گیتند. های نامتجانس  ا به عهده میسلسله



۱۰۳|        کانت  و نقد  در دوره  پیشانقد ریتصاو  یبه ووه زمان« کانت و مسیله مابعدالطبیعه»در کتاب   دگریهانگرش

بیه  - تفسیر پدیدارشناختی نقود عقو  محوض کانوتو  مابعدالطبیعهه  کانت و مسئلهایدگر یر یو ایر 
کنید و نقیش آ  را یر شیناخت مییی شیناختیرا بررسی و تاسیر هسیتتخّی   ال نقد اول و قو - شکلی ویژ 

و تخّیی   نگری آ  به نا  عملکریههدف و یک سوی ال ای  نو  تاسیر یربار 1.کندمیبرجسته ی شناختیهست
هیدف ، مابعدالطبیعوهه  کانت و مسوئلهال او یر مقدم .های متعدیی برانگیخته استچالش، نقش بنیایی  آ 

یهسیت»آ  همچیو  هال و طرح مسئل مابعدالطبیعهریزی بنیای پژوهشی یر باب پی خوی را از تاسیر نقد اول  
یازایِ  انسیانی اسیت  مابعدالطبیعهال ، شناسی بنیایی یهستی، وطبق تعریف  .کندبیا  می« شناسی بنیایی 

 .(Heidegger, 1997, p. 1) است مابعدالطبیعهامکا  ]خوِی[  تحّققهال که الزم
یر ای  پیژوهش بیرآنیم کیه از خیالل ، از نقد اول وجوی یاریهایدگر  فارغ از مساللی که حوِل خوانش

رسید کمتیر بیدا  نظیر مییبه موضوعی بپریازیم که به ، ل  استکانتی قاتخّی   و نقشی که برایاو  تاسیر
وییژ  یر عموما  چه یر بررسی نقد اول و به .توجه شد  و یا یر راستای اهداف ییگری بدا  اشار  شد  است

چنیدا  ، بیه ماهییت تصیویر و عملکیری آ ، دگرهای و چه یر بررسی خوانش« استنتاج استعالیی»بخش 
توجه اصیلی معطیوف بیه  .اهمیت قلمدای شد  استرفا  با اشار  به وجه تجربی آ  کمنشد  و یا صی التاات

ی توا  ایعا کری که هایدگر بیرامیرو، ای  از .آ  استی و وجه استعالیتخّی  موّلد  سازی و عملکریشاکله
ا بیا هیم و یر رتخّیی  ی و اسیتعالیی وجه تجربی، بنیایی  و مابعدالطبیعه یازای  انسانی شناسیایجای هست

 .کنیدکانیت نییز رجیو  میی 2به برخی آیار پیشانقدی، ای  هدف تحّقق او برای .کندمیت هم تاسیر معیّ 
تاسییری از  - سازیها و عم  شاکلهپیش از بررسی ماهیت شاکله - مابعدالطبیعهه  کانت و مسئلیر ایر  او

مییا  هال فاصیل، گانیههیای سیهعملکری ترکییب کاو یر ماهیت و و یهد که با کندتصویر و انوا  آ  اراله می
، اسیتعالییهال یر فلسیاتخّیی  موّلید  ارتباط ناگسستنی میا  نقش بازتولیدی وعبارتی،  بهتصویر و شاکله و 

آنهیا  پیشیانقدی و نقیدی کانیت و محتیوای ال توا  گات آییار یو یور، میای  اساس بر .شویبهتر یرک می
ی پیشیروی بیرا .ارتبیاط یر نظیر گرفیتیبهال توا  آنها را یو منظومو نمی مناص  نیستند ییگریککامال  از 

 یر نظر گرفته شد  که عبارتند از:ی هایاهداف مذکور یر ای  پژوهش بخش

 ؛کانت یو زما  یر آیار پیشانقد ریتصو، سازند  /بخشصورت قدرت .۱
 .ی کانتشانقدییر آیار پ یدیبازتول دمولّ   یّ تخ .1 .1
  .و ترکیب یر نقد اول یدید، بازتولمولّ   یتخ .2 .1 

 .81 ، ص1387 و مجتهدی، 129 ، ص1385قه این مباحث، ن : عبدالکتیمی، د  منابع فا سی بتای ساب. 1
ای دو ه ه  دهندنیسکت؛ بلککه نشکان« غیت نقکدی»شما د ره به معنای  ا اصطالحی فنی می« پیشانقدی»فتد ی  راپلستون، اصطالا  .2

، نگاه انتقکادی او بکه نظکام 1760های دهه  و طی سالپیتو فلسهه  ول  بود  -رم و بیش و البته غیترو رو انه و انتقادی  -است ره رانت 
 . (207 ، ص1393ن : راپلستون، ) سد ظهو  مینیتسی شّدت گتفت و د  پایان آن دهه، نظت نقادی او بهالیب ۔ولهی
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 .دگرینزی ها  یّ و تخ ریتصو ،بیرابطهال ترک. ۲
  .رابطهال تخّی ، تصویر و زما  .1 .۲

 .نگارش نیافتیه اسیتی به زبا  فارسی پژوهش مشابه، الزم به ذکر است که با عنوا  و تثکیدات ای  مقاله
، 2کییی 1ی،های گوکتب کانت و هایدگر به پژوهشبر  افزو  هااطالعات مربوط به بخشی گریآوری برا

و تصویر کانت و خوانش هایدگر از آ  رجو  شید  کیه اطالعیات تخّی   نهال مییر ز 5و متر  4مکری  3،لنو 
 .ذکر شد  است مناب  فهرستآنها یر 

کانت تصویر و زمان در آثار پیشانقدی، «/سازندهبخشصورت قدرت» .1
درسووگفتارهای معمییوال  از بییی  آیییار پیشییانقدی بییه یکییی از ، کانییتهال لسییابییرای بررسییی تصییویر یر ف

توجیه « سیازیشاکله»و  8«استنتاج استعالیی»، و به نقد اول 7«یک .ال مابعدالطبیعه»یعنی 6مابعدالطبیعه
 یرتخّییی   آ  بییاهال ابتییدا بییه انییوا  تصییویر و رابطیی، زمییا  و تصییویر بییا تمرکییز بییر رابطییهال  .شییویمییی

اشیار  میی 9«گیری تصویرشک »کانت یر ای  یرسگاتار به سه حالت  .پریازیممی یک .ال مابعدالطبیعه
 حکاییت یر نقید اول   11«اسیتنتاج سیوبژکتیو»یر 10«ترکییب»نیو  از سه  نهایت یرکند که ای  سه حالت 

.(Makkreel , 1999, pp. 15-16) ندیار
، ا محّققی از خالل بررسی ییگیر« خشبصورت قدرت»و « تصویر»هال یر بررسی ریشای ، بر  افزو 

نییز  شناسویتوممالتی بور انسوانو  شناسویدرسگفتارهای انسانبه مطالبی از ییگر آیار پیشانقدی با عنوا  
بیه یو منبی  شیناخت و سیپس سیه منشیا   میوَجز بعد به نحیویهال یر مرحل .شویحسب نیاز اشار  می بر

و تخّیی   نقیش از خیالل آ   و  شیویمعملکری آ  متمرکز می وتخّی   کنیم و بر انوا سوبژکتیو آ  اشار  می
هال به تاسیر او از ماهیت و عملکری تصویر و رابطی نهایت یرمطالعه کری  و هایدگر  را طبق تاسیر اهمیت آ 

1. Goy 

2. Dyck

3. Lennon

4. Makkreel

5. Matherne

های منتهی )دهکه  سککوت( بکه ا ائکه های رانت د  سالایی د  دیدگاهاست و نقش بسز  1770این د سگهتا  متبوط به میانه دهه  . 6
 نقد اول دا د.

7. Metaphysics L1

8. Transcendental Deduction

9. Image Formation (Bildung)

10. Synthesis

11. Subjective Deduction
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و یر بخیش روا  یکک .ال مابعدالطبیعه   کانت یر .پریازیمسوبژکتیو با آ  میهال گانهای سهمحصول ترکیب
)یر سیه کیارویژ  را بیه قیوا 1بندی کلیی قیوای ذهنییذی  یسته، کری  انوا  تصویراز مطرح پیش، شناسی

 5.و احسیاس لیذت و الیم 4امیال 3،هایهد که عبارتند از بازنمایینسبت می (2حالت خوی۔فعالی و مناع 
و عیالی  ح یانیییو سط ال یر برگیرند 7،شناخت ال یا هما  قو 6هابازنمایی ال یهد که قوگونه شرح میسپس ای 

و سطح عالی آ  قیدرت بازنمیایی  )عی (  شی   ها متثیر ازقدرت بازنمایی، و مناع  آ  سطح یانی؛ است
های وییژ  خیوی ییگر نیز یر یو سطح عالی و یانی فعالیت ال یو قو، ترتیببه همی  .است از یرو  خویما 

قیوا هال و بخش عیالی همی یر مواجههال با عی ()و  8پذیریقوای ما از حسهال و مناع  هم بخش یانی .را یارند
بیا ی قوا ربط چندانفّعال  جنبهال  .(pp, 1997, Kant. 47-48)شوی ناشی می )و از یرو  ناس( 9از جنبه عقلی

قیوا از ایی  جنبیه  ییگیریر ارتباط بیا ، مناع  یاری و ممک  است حساسیت جنبهال ، حساسیت انسا  نداری
حّسیی  ال قیو شیرح بیشیتری یربیارۀ 10«طور اخصشناخت به ال قوحّسی  جهو»با تمرکز بر  .تثییرگذار باشد

حسیب  شیناخت را بیرحّسی قّو   وجه، کانت .وجوی یاری، آ  قوای گوناگوِ  مرتبط با آ  پی یرشناخت و 
و  11«قیالم بیه خیوی احساسیات، های احساسیاتبازنمایی»های نام های آ  به یو گرو  اصلی بهبازنمایی

  .کندبندی میتقسیم «مصور »، و به تعبیر ییگر« سازند  /بخشقّو  صورت [هایبازنمایی»]
، گییریبازنمیایی از آ  شیک  می، شیویوسیلهال عینی متثیر میاحساسات هنگامی که حواس ما بهباِب یر 

 گانیهال میاهای میا )حیواس پن ارگا  .گیریاما مسئله ای  است که تثیر حواس ما به طرق گوناگونی صورت می
هیای وابسیته بیه ما تنها از حواِس میا و ارگا  یانیم همهال شناختمی .کندیا ک  بد ( ای  تثیرات را یریافت می

بیه ما .(Kant, 1997, pp. 50-51) فاهمه با تثییر بر حواس یر شناخت یخی  است ، بلکهگیریآ  نشثت نمی
 و آنچیه سیبب« علت و معلیول»اهیمی نظیر ما، اما های ماریی یر اختیار یاریمواسطهال حواس تنها قضاوت

های پدید آمد  تنهیا حاصی  حیواس بازنمایی .شوی که حکم کاملی اراله یهیم، یر اختیار نخواهیم یاشتمی
قیو ال »را ای اسیت کیه کانیت آ  را بسط یهیم و به شناخت نال  آییم، نیاز به قیو  اگر ما بخواهیم آ ، اما است

همچنیی  .نیسیت یهد که تنها یریافت حّسِی صیرفعملی انجام میقّو   ای ؛ نامدمی« بندی تخّی صورت

1. mental faculties

2. passive or self-active

3. representations

4. desires

5. feeling of pleasure and displeasure

6. faculty of representations

7. cognition

8. sensibility

9. intellectuality

10. On the Sensible Faculty of Cognition in Particular

11. Representation of the Senses Themselves
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، هیای اسیت کیه بیه سیه زمیا  حیالبازنمایی ال پدیدآورند، یر ارتباط است« حس»جا که با از آ قّو   ای 
 متایاوت بیا مداخلیه، یهیدمیشناخت انجام ی آنچه وجه حس، با ای  حال .گذشته و آیند  معطوف است

شیناخت ی از ارتباط وجه حّس  آیند ، گذشته، همچنی  سه زما  حال .و تعق  یر شناخت است فاهمهقّو  
  .شویمیحس ی یرونصورت  بهی تخّی  بندقّو  صورت با

یر روییارویی بیا آنچیه قیّو  حّسیی شییو ال  .شویمیرو  روبهشه حس یا حواس ما با عینی حاضر میآیا ه
 یعنیییسیتهال اول، یربیارۀ مثیاِل کانیت  .متااوت اسیت 2«خته شد سا»و  1«یای  شد »حاضر و غایب یا آنچه 

 یااحساسات برحسب خوی احساسات( ارالیهال نمونیه یخوی احساسات )بازنمای ییو بازنما« یای  شد »آنچه 
است. « حاضر  یع»احساسات از  میتثیر مستق یعنی ،ینیریو ش یو راج  به یو مز ال ترش ییاز چشا
« عیی  غاییب»از آنجیا کیه  .کنیدی، اشار  ممشاهد  شد  از پیش   یابه تصّور خانه یستهال یوم، یر باِب  او
، متیثیر شید   شیی   کیه ازحّسیی  هیای قبلیِی قیواییریافت اسیاس البتیه، بیربار با اتکا به ذه  ای ، است

.Kant, 1997, p) کنیدرا نزی خوی ]یر یرو [ حاضیر میگیری و آ  می صورت خانه یر ذه « ساخت» 49).
بیه  ،حاضیری به تصویر چیزهای و معنابخشی سازساخت  و آرایش و نحو  ک توضیح سرهم، مجمو  یر
همچنیی   5.معنابخشیی ال قیو (3 4؛سیازُکی  ال قو( 2 3؛)تخی (ساز سرهم ال قو( 1یاری: ی ییگر بستگقّو   سه

 ال ب( قیو 6؛یرسیازمصّو  ال ( قیواز: الیفاست که عبارتند ییگر وابستهی به سه توانای، «سازسرهم ال قو»خوی 
قیّو   را بیهتخّیی   سیازسیرهمقّو   اخیر مرتبط بای ای  قوا کانت همهال  8.پیشی  انتظارقّو ال  پ( 7؛سازیانگار 

کنید ا مییتعق  مجیّز  ال را از قو یاند و آ میوابسته ، شناختی سازند  یر ارتباط با وجه حّس  /بخشصورت
(Kant, 1997, pp. 49-50). 

یهی بیه تصیاویر نقیش بخشیی و شیک هایی که یر صورتبه ترتیب اهمیت، قوا و قدرت و جمو یر م
 12؛«تقلیدی قدرت» 11؛«قدرت مصّورساز»و  10ناسهفی 9«بخشقدرت یا توانش صورت»یارند، عبارتند از 

1. given
2. made
3. fictive faculty
4. faculty of composing
5. signifying
6. illustration
7. imagining
8. anticipating
9. formative power in itself

 اند. ا بتای این اصطالا بتگزیده «قوه  سازنده»عبدالکتیم  شیدیان د  نقد سوم معادل 
شکناختی دا د و بکه منبعکی بکتای تولیکد خودانگیختکه  یشکانقدی جنبکه  معتفتد  آثا  پ« بخشقد ت یا توانش صو ت»مههوم . 10

و « حّسکی»هکا، د  دو سکطح رند. این نیتوی مولکد آگکاهی و منبکع تولیکد خودانگیختکه  بازنماییهای ذهنی اشا ه میبازنمایی
 (.Goy, 2010, p. 29رند )عمل می« مههومی»

11. Abbildungskraft

12. Nachbildungskraft
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ه وجی کیه تر گاتییمپیش .سازندمیرا ی تخّی  که وجه تجرب . p, 1997, (Kant. 49)1«نگریقدرت پیش»
، زنیدمیرقم ی زمانمند را از وجه تجربک یر ال تخّی ، سازند /بخشقّو  صورت شناخت یر ارتباط بای حّس 

معطیوف  3تقلییدی ال های قیوبازنمایی( 2؛ معطوف به زماِ  حال 2رسازمصّو  ال های قوبازنمایی( 1، رواز ای 
 .(p, 1997, Kant.53) 5معطوف به آیند  است 4نگریپیش ال قوی هابازنمایی( 3؛ به گذشته

با ذکر مثالی از کانت ایی  مراحی  را روشی  ، هاآ و تعبیر زمانی « بازنمایی»های با توجه به انوا  حالت
پدیید  7«انبیو  کثیرات»که از مواجهه با است  هایی()انگار  6«تصاویری»ذه  یالما  یرحال ساخت   .کنیممی
یالمیا  یر حیال ، «رسیازقیو ال مصّو »، حال یید  شیهری هسیتیم یربرای مثال، هنگامی که ، یر نتیجه و آیدمی

 .شیویمی منجیر ای کلیی از آ گیری انگیار منجیر بیه شیک نهاییت،  یراسیت کیه « هاییانگار »ساخت  
آوری کیه بازنمایی جدییدی پدیید میی، های گذشته و پیوند آ  با زما  حالبا رجو  به بازنمایی« تقلیدی قو ال »

 .متایاوت اسیت« کری  تخیّ »شوی که ای  عم  با متذکر می، کانت .است« بازتولیدیتخّی  قو ال »عم  ، ای 
وجیوی نیامید  کیه  نتیجه، هنوز تیثیری بیه ، معطوف به آیند  است ویر«نگریقو ال پیش»سومی  توانایی، یعنی 

کیه  آییدی به وجوی میاپیوندی میا  آنچه از گذشته و حال پدید آمد ، بازنمایی مستلزم تصویری باشد، اما یر
  .(Kant, 1997, pp. 54-55) گیریصورت می بازتولیدیتخّی  قو ال اساس  بر ای  عم  .معطوف به آیند  است

سازند  یر ارتباط بیا سیایر  /بخشقّو  صورت با توجه بهی نو  بازنمایشش  رسد یر مجمو میبه نظر 
صیورت۔و پیش 9بنیدیصورت۔پس 8ی،بندصورت ار یوبعبارتند از: آید که میبه وجوی ی قوا به ویژ  حّس 

سیه ی سیه وجیه زمیانبیر  افیزو  13.بنیدی قبلییصورت و 12،بندیصورت۔ضد 11،بندیصورت 10ی،بند
هرگیز ییک  - تجربیه ال بیه ابیژآنهیا  فیارغ از وابسیتگی - هیایتوا  گات کال  ای  بازنمیای، میاولی بازنمای

یو نو  بازنمایی خویانگیخته ماهیومی: ، هانمونهنار ای  یر ک .آیندبه حساب نمیرونوشت مناع  مح  
 توسیطی ماهیومی یو نو  بازنمای .ندوجوی یارنیز  (Goy, 2012, p. 29)و قوانی  فاهمه  مقوالت()مااهیم 

 .شوییها حمایت میبازنمای قو ال  شناخت به منزلهال قّو  

1. vorbildungskraft

2. abbildung

3. nachbildung

4. vorbildung

.بنگتید (۱( نمودا  به. 5
6. images

7. manifold

8. abbildungen

9. nachbildungen

10. vorbildungen

11. einbildungen

12. gegenbildungen

13. ausbildungen
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با زما آنها  رابطۀ وی انوا  بازنمای، بخشصورت قدرت  عملکری توانش/:  (1) نمودار
 (نگا ندگان) مابعدالطبیعه یدرسگفتارهایر

  کانت یدر آثار پیشانقدی و بازتولیدتخّیل موّلد  .1 .1

و « بخشصیورت قیدرِت »مستلزم یقت یر اصیطالحات کانیت نظییر  ،بعد پژوهشی هابخشی گیریپ
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یر  یکک .درسکگفتار الیاری یر کنیار میییی  اصیطالحات میا را وایقیت یر ا .است«  تخیّ »نسبت آ  با 
تأمالتی بر انسکانو  1شناسیدرسگفتارهای انسانچو  ی به سایر آیار پیشانقد مابعدالطبیعههای درسگفتار

زییر بحیث یو ، یر آییار پیشیانقدیتخّی   ال کلی مطالب کانت پیرامو  قو طور به .نیز رجو  کنیم 2شناسی
یر همیا  البتیه،  5.بخشصیورت ییا 4سیازتصیویرقّو ال  و 3که عبارتند از: قدرت سازند  گیریمی قرارماهوم 

بخش / سیازند  قیدرت صیورتتوانیم از ترکییب بنا برای  می 6.اندییگر نیز استاای  شد جای یکمطالب، به
« عمی »و « محصیول»از یو وجیه  7باید به یقت  تمایزهای ای  یو ماهوم را با یریافیت حّسیی .استاای  کنیم

قیّو ال کیه یر حالی ؛ ارایی( و محصول آ ، تثیرات است بررسی کنیم، یعنی نو  عمِ  احساسات، مناع  )غیر
هیر یو  با وجوی ای  تمیایز، .است 8، عملی سازند  و فّعال یاری که محصول آ  تصویربخش / سازند صورت

؛ به حسیاب آینید« یریافت شهویی یا حّسی»ه تعلق یارند، اما ای  تعلق بدا  معنا نیست ک 9به حساسیت
 .(Dyck, 2020, pp. 2-3)کند هرچند عملکری قّو ال سازند  محدوی به موایی است که حواس فراهم می

و « موّلیید»، یربرگیرنیید ال یو قسییم فعالیییت اسییت کییه بییه زبییا  کانییت، بخش / سییازند قییّو ال صییورت
هریک با وجیو  خیوی،  .است« ارایی غیر« »ارایی»وجه  یویارای  یک از آنها نیز هر .هستند« بازتولیدی»

سیه ظرفییت  .آورنیدارایی به وجوی می چهار حالت یعنی بازتولیدی ارایی و غیرارایی، موّلد ارایی و غیر
هال موّلید شیاخییگیر،  سیوی از .گیرنیدمی قیرار ارایی زمانی تصاویر از ای  منظر زیر شاخهال بازتولیدِی غیر

کانیت بیرای آ  یو و  اسیت 10ی تخّیی بخشیصورت قیدرتآنها  که یکی از یاری تلایارایی نیز اقسام مخ
 .(p, p2020, Dyck. 3-5)کنید کلیی را شناسیایی میی طیور بیه 12«سراسیر ابیدا »و  11«خلیق شیاعرانه»

 14مستق  و قیدرت خلیقهال جنب 13سازند  ی/بخشصورت هایکه تقریبا  از میا  حالتتخّی   یبخشصورت
هال ذیی  شیاخ فیانتزی، بندییر ای  تقسیم .کندموای موری نیاز خوی را از حواس یریافت می، اریتصاویر را ی

1. lectures on anthropology

2. reflections on anthropology

3. formative power (bildene kraft)

4. formative faculty

5. bildungsvermögen

شکود؛ او تمکایز قائکل می bildende karftو bildungsvermögenمیکان  1999بنا بکه گکزا ش دایک ، مکتیکل د  منبکع سکال . 6
bildende karft  ا بخشی از bildungsvermögen آنچکه بکی»تت د  ا تباط بکا ط با شهود و به عبا ت  وشنداند ره د  ا تبامی
 شود. مطتا می« واسطه داده شده

7. sensation
8. image (bilder)
9. sensibility (sinnlichkeit)
10. einbildungskraft
11. poetic creation
12. all invention
13. formation
14. invent
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تکأمالتی بکر با توجه به توضیح کانیت یر  .تااوت یاریتخّی  ی بخشصورت که با یاری قرار ارایی موّلد غیر
 «فیانتزی» .گیذاریمییفانتزی مناع  است و بر میا تیثییر  - استفّعال  کهتخّی   بر خالف - شناسیانسان

  .(Makkreel, 2001, p. 389)های ماست و الم هامنب  لذت
بیا چهیار قیّو   ایی  .کنیدمییحساسیت اشار  قّو   ای یر ارتباط باقو ی هاییکانت به توانای، سر انجام

ی مناعی  بیا میوایصیورت  بیه توانیدمی  ای  قّو  .کندمیعم  فّعال ی از وجه مناع  و گاهی گاه، حالت
ی روی هیم عمی  کنید و کیارصورت فّعال  به تواندمیقّو   ای  .آیدمییست ه ارتباط بگیری که از حواس ب

ی یر ارتباط با حساسیت مربیوط بیه وجهیقّو   ای موّلد  مناع  وارایی  غیر شاخه .موای حواس انجام یهد
ی گر یر ارتبیاط بیا بازتولییدگرو بازتولیید، مناعی  ارایی غییر شاخهال  .کنداست که لذت و الم را فراهم می

قیّو   یر اختییار خیویی ها به تنهاییاز ای  توانای برخی که بینیمبعدها یر نقد اول می .گیریمی قرارتصاویر 
های مرتبط با مااهیم هم پریاختیه شید  کیه تمرکیز آیار پیشانقدی به تصویرسازی یر .گیریمی تخّی  قرار

 .طلبدمجال ییگری می، آ  بر

ل  نقش :(1)شئل   (نگا ندگان) در نقد اولتخی 
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 بازتولیدی و ترکیب در نقد اول، دتخیل مولّ  .2 .1

ک بیه ریشیه مشیتر ،یبنیدجمی عنیوا   بیه، (A15, B29)هر یو ویراست نقید اول هال کانت یر پایا  مقدم
ای اری که شاید از ریشیهیو یسته شناخت بشری وجوی ی»، کانت به گاتهال  .کندمیحساسیت و فاهمه اشار  

از ؛ «فاهمیه»و  «حساسیت»ای  یو یسته شناخت عبارتند از ، ناشناخته برای ما بر آمد  باشنداما ، مشترک
، ۱۳۹۵، )رانکت« اندیشییمهیا مییما به ابژ ، از طریق فاهمهاما ، اندشد  ها به ما یای ابژ ، طریق حساسیت

یای  .شیویمستقیم به ما یای  نمیی صورت بهحساسیت هم که حتی محصول ای ُمسّلم  .(۷۸، ۹۶۔۹۷ ص
حّسیی ی هیامح  زما  و مکا  بیه یای ی هاآیند و فرممینمایش سوژ  یر  صورت یر قالبی حّس ی ها

 .کنیدمییرا فیراهم ُابیژ     ایکس امکا  اندیشیید  بیه فرم ابژ ی بازنمای صورت فاهمه با .شویمیاطالق 
  .پذیر استامکا  ،ی تخّی از طریق حیث زمان حساسیت و فاهمهک ریشه مشتر

او یر  .«تخّیی  بازتولییدی»و « تخّی  موّلد»یو وجه قال  است که عبارت است از تخّی ، کانت برای قو ال 
یربار ال ُبعید پیشیینی و تجربیی تخّیی  توضییح یای  اسیت  -1یر جز  سوم -« استنتاج مااهیم مح  فاهمه»
(A115-116).  افزو  بر ای ، بیر وجیه  .نگریبه تخّی  به یو صورت تجربی و استعالیی هم میبدی  معنا کانت

توا  با رجو  بیه ویراسیت یوم می .کندشوی، تثکید میموّلد و بازتولیدی هم که یر آیار پیشانقدی هم یید  می
تر یربار ال تخّی  موّلد و بازتولیدی را یافت: تعریف مختصر و روش  (B151-152)و بندهای 

نکامم و بکدین مکیتخّیکل موّلکد   ا هت از گکاهی من آن، خودانگیخته باشدتخّیل  رها جاییت
رنم رکه تکتریبش منحصکتًا تکابع قکوانین تجتبکی ای جدا میبازتولیدیتخّیل   ا از طتیق آن

بکه تبیکیِن امککان شکناخت پیشکینی ، و به همکین دلیکل، قوانین تداعی است ، یعنیی[]حّس 
 .(۲۱۸ ، ص۱۳۹۵، )رانت رندرمکی نمی

مطلیب خیوی را بیا تمیایز مییا  منطیق عمیومی و منطیق  (A76, B102) - نقد عقک  مضک  یر -کانت 
ذهی  ی شرایط پذیرندگی، حّس ی هاکند و با تشریح مراح  اطالق زما  و مکا  بر یای استعالیی آغاز می

  ید:گو، میای  شروط بر مااهیمی و تثییرگذارُابژ  ی بازنمایک ما و نیز یر

پذیتفتکه ، ن بت سیای معیّ رند ره این رثتت ابتدا به شیوهخودانگیختگی تهکت ما ایجا  می
مککی 2«تتریکب»مککن ایکن عمککل  ا  .شکناخت ایجککاد شکود، و متحکد شککود تکا از طتیککق آن

  .(۱۶۷ ، ص۱۳۹۵، )رانت نامم
 سازی:را روش  می آ های گوناگو  را توصیف و جنبه «ترکیب»عم   (A77-78, B103)ه، یر ایام ،کانت

 است.«  آنهاطو  عام و امکاِن شناخِت پیشینیها بهه به ابژهد با ه  نسبت فاهم»عنوان این جزء . 1
2. synthesis
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رند و ایکن عناصکت  ا د ون ها تجمیع میتتریب است ره حقیقتًا عناصت  ا بتای شناختتنها 
منشکاء شکناخت نخسکتین ه  اگت بخواهیم د بکا بنابتاین،  .سازدن متحد میی  محتوای معیّ 
، عکام طو تتریب به .تتریب است، چیزی ره باید به آن توجه رنیمنخستین ، خود حکم رنیم

محصکول نکوعی رکا رتِد نهکس اسکت رکه  ، یعنکیاستتخّیل  [قّوه  ] محصول محض[ …]
نخککواهیم شککناختی و بککدون آن مککا هتگککز هککیچ؛ رو رو انککه اسککت، امککا هتچنککد نککاگزیت

 .(۱۶۷۔۱۶۶ ، ص۱۳۹۵، )رانت داشت

ای یافتیهی کلیتبندهای مناری حساسیت به قالب صیورت یای .ترکیب برای تجربهال ایراکی انسا ، الزم است
هیای احساسیی فاقید تجربهال ایراکی هرگز آگاهی گذرای یای  -بنابر نظر کانت  -یر ای  گذر  .شوندریخته می

کثیرات شیهویی از  .اسیت« کثیرات شیهویی»شعور نیست، بلکه آگاهی از چیزی است که به اصطالح او 
عنیوا   همیانی اسیت کیه کانیت از آ  بیه بندی کثرات،ای  صورت .اندبندی شد یافته یا صورتپیش  ساما 

 گونیههما  .(Lennon, 2017, pp. 36-37) ای از تخّی  موّلد استبری که فعالیت ویژ می نام «ترکیب»عم  
یر رسیال  پیشیانقدی بحیث موّلید  تولیدگر وتخّی   سازند  با تکیه بهقّو ال  و مناع فّعال  تر از وجهکه پیش

 .یهیدرا تشیکی  میی« ترکیب»است که اساس قّو   ای فّعال  وجه -ظر کانت یر ن -« تخی  مولد»، کرییم
 اسیاستخّیی  موّلید،  .کندغایب تصویرسازی میُابژ   گر هم یر ترکیب نقش یاری و هم ازبازتولیدتخّی ، 
 .(۲۶۸ ، ص۱۳۹۸، )آفتین یهدبازتولیدی را تشکی  میتخّی  

یر همیی   .را روشی  کیرینش ترکیبیی آ  با تمرکز بیر ُکیتخّی   بررسی شد، ضرورِت نقش آنچه تا کنو 
هیایی حّسیی تیا یر ایی  جیا از مرحلیه یای  .راستا یر نظر یاریم ماهیت و عملکری تصیویر را بررسیی کنییم

تصاویری ساخته  )فرشتلون ( خوی یصورت نمایش یا اراله )یارشتلون ( به صورت بازنمایبازنمایی یعنی از 
  .یهیمهای کلمهال بازنمایی وابستگی آ  به تصاویر را شرح میما با ارجا  به ریشه یر ای  مرحله .شویمی

 و ترکیب ی بازنمای، تصویر .1 .2 .1

، بدسیت آییدتخّی   موضو  ییگری که باید با یقت بررسی کری تا یرک بهتری از ماهیت تصویر و عملکری
ارالیه  - نمیایش صیورت ییای حّسیی ها  یای شد بدی  منظور باید یو وهله یای  .است« بازنمایی»ماهوم 

کلیی صیورت نمیایش ییا ارالیه طیور بیه .کنیمی را معرف 2)فرشتلون (ی بازنمای صورت و 1)یارشتلون (
یارشتلون  یر نقد سیوم  .ای یارینقشی حاشیههای حّسی نزی کانت یر نقد اول گرچه مهم است، اما یای 

1. darstellung

2. vorstellungen
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ه گاتهال منتقدا  کانت ماننید گروبِنیر روییارویی بیا زیباشناسیی ب .گیریعهد  میاست که نقش مرکزی را به 
معیایل التیی  و یونیانی کلمیهال آلمیانی  .(Helfer, 1996, p. 2)شوی کانتی با تصّور یارشتلون  ممک  می

افکنید ، خطیوط یور، نقشیهال گیری ییا طرحوسیلهال قالیببه معنای شکلی است که یر زیر به 1یارشتلون ،
یای  تحِت ظهیور ییا وجیه انداخت ، نمایشچشم 2کانت معنای اراله بصری، .شویجای میکلی یا الگو، ای
های حّسی وابسته بیه نظر کانت از صورت نمایش یا اراله یای  مِدّ یر نقد اول، معنای  .کشدآ  را بیرو  می

ر است یا وجیوی انتقال محسوس آنچه حاض»استاای  روزمر ال آ ، یر زما  آلمانی ]یر آ  یور [ است که با 
یهید کیه بیه ینشیا  م یاتییرا همیرا  جزل شد  است که یای  یرییر مجمو ، تصو .مترایف است« یاری

 .(Helfer, 1996, p. 22-23) دیآیچشم م
 (B194)  اسیاس یر میییاند و بیر هشناخت را وابسته به حساسیت می (A19/B33)کانت یر بخش 

« شید  یای »ایی   .گییریمی به ذه  یر نظرُابژ   «شد  یای »بسته به وا، را که واقعیت ابژکتیو یاریناختی ش
را یای  ُابیژ   نقید اول ارالیه (B195)او یر  .شیویمیانجام  نمایش یا اراله صورتهال چیزی است که به وسیل

کنید.  داییپیاند که شناخت بتواند واقعییت عینیی میبه روشی ُابژ   نمایش یا اراله صورت و ییایگ مرحلهال 
ممکی   ایی یمعنیا اسیت کیه بتیوا  بیه ُابیژ  یر تجربیهال واقعی  یبد نجایُابژ  یر شهوی ا واسطهیشد  بای ی

، بازنمییایی ماهییومی .ُابییژ  اسییت واسییطهیشیید  بیی ارالییه )یارشییلتون ( یای ۔. صییورت نمایشدیشیییاند
 .ی را طیی کننیدسیازیحّس  فرایند باید، ممک  شویی، شناسایکه ای  فرشتلون  است و تمام مااهیم برای

، بازنمیایی خیالی صیورت است که ماهوم به منزلهال  3سازییحّس ی شد  ماهوم یر شهوی یعن یای بنابرای ، 
یشیدِ  بی یای ، نمایش صورت .(Helfer, 1996, p. 24)شوی پر میحّسی  شدِ  اطالعات یای  صورت با

یشیدِ  بی یا یای ی بازنمای صورت، ون فرشتل .همرا  استی، سازییر شهوی است که با بصرُابژ   واسطه
  .اندیشیدُابژ   توا  بهبازنمایی است که از طریق آ  می، ماهوم ابژ  .ماهوم یر شهوی است واسطهال 

حقیقیت،  یر .بازنمیایی متایاوت اسیت صیورت بیاوضیوح  بیه 4«یحّس  شد  یای »صورت اراله یا 
کنید تیا که یر ذه  حاضرند را بازنمایی می ها(د مااهیم و ای، )شهویهاایراکات پیشینی ی بازنمای صورت

 یرحّسیی  یای ال  .(Helfer, 1996, p. 25) ییا ممکی  فکیر کیریی یر تجربیه واقعیُابیژ   بتوا  به از طریق آ 
هیئیت کلیی ایی ، کلییطیور بیهشوی و بازنمایی بازنموی  میی به نحوی بصری عدنمایش و با بُ  صورت

رنتد. معادل یونانی آن واژه  متربکی اسکت رکه از دو واژه  استهاده می Hypotyposisو یونانی  exhibitoاین واژه  ا متتادف با التین . 1
گیتی یا طتا افکنکدن، خطکوط دو ، نقشکه  وسیله  قالببه معنای شکلی ره به typosisیِت یا زیتین و به معنای زیت، ز hypoهیپو 

 (.Helfer, 1996, p. 22) رلی یا الگو، تشکیل شده است 
2. subjection sub aspectum

3. Sensibilization

4. sensible presentation



۸۸ یاپی، شماره پ۱۴۰۰، تابستان 2، شماره 2۳سال  ،ی۔کالم یفلسف  هاپژوهش ۀفصلنام|       ۱۱۴

ی کلی طیور یر شهوی بیهی بازنمای صورت یر،   یلی میبه ه .نمایدم آ  بازمیبازنموی  را یر ارتباط با ماهو
  .شویمیانجام ی یر شهوی کاری حّس ی هاشد  یای  فرم یای ی از طرف فاهمه روفّعال  طورِ  به

 شناخت و تصاویری، حّس  کادرا .2 .2 .1

ایی  تصیاویر  .یهیدمییضیح به تصاویر توحّسی  ی ایراکوابستگیربارۀ ، «A120» کانت یر بند معروف
تصیاویر یربیارۀ کانیت  .متااوت هستند، اندمااهیم که یر بیرو  تولید شد ی هابا تصاویر مصداقی یرون

  یهد:میچنی  توضیح حّسی  ایراک

و مکن ، نکامیممکی «تخّیل»  ا بتای تتریب این رثتت د  ما وجود دا د ره ما آنفّعال ه  ی  قو
تخّیکل ، واقع د  .نامممی «د یافت»، شودطه بت اد ارات اعمال میواس ا ره بیتخّیل  عمل

تکیثتات ایکن  از پیشباید تخّیل ، اینبنابت .رندایجاد می 1تصویترثتتی از شهود  ا د ون ی  
 .(۱۹۸ ، ص۱۳۹۵، )رانت  ا د یافت رندآنها  ، یعنی ا د  فعالیت خود بپذیتد

 .ه ما را به یای تصویر به منزلهال تصاویر عینیی و ییید  آنهیا بینیدازیمطلب ذکر شد  یربارۀ تصویر نباید بالفاصل
نظیر کانیت  میِدّ ماهیوم »ای  نکته تثیید کری  اسیت:  لنو  هم بر و نظر است تصویر به معنای وسی  کلمه مِدّ 

 .(Lennon, 2017, p. 35)« شید  اسیت تنها معطوف به یاللیت بصیری نیسیت و یر معنیای وسیی  آ  بییا 
بدو  ای  نیروی پنهیا  و رازآمییز،  .شویکند که منشث شناخت واق  میق  تصویرهایی تولید میمست تخّی 

های ذهی  ینبال القالیات و تیداعی ای معمولی یا تقلیدگر و یا متداعی خواهد بوی که مدام بهتخّی  هم قّو 
د سیازند  باشید، توانیتخّیی  می .شوییر ای  صورت، یر مسیر شناخت  به گمراهی هم کشید  می .است

بینیی کنید و از وجیه موّلید خیوی ایراک و شیناخت را میدیریت تواند خطوط و مسیر شناخت را پیشمی
گیذاری، امیا گری است که حّد و مرز خوی را هم یر مواق  الزم پشیت سیر میتخّی   چو  معجز  .کندمی

اهات و فخر کانیت یر توجیه بیه کنیم که مایهال مب، رجو  می(A120) عق  مض  نقداکنو  به پانوشتی از 
 های تخّی  شد  است: توانایی

شناسکی هکیچ  وانه  رنکون بکه مخیلک تا، جزء مقوم ضتو ی خوِد اد ا  استتخّیل  هر این
و ، انکدبه بازتولیدات محدود رکتدهتنها   اقّوه  ی  دلیل این است ره این .خطو  نکتده است

 ا آنهکا  ، بلککهرننکدتیثتات  ا بت ما عتضه میتنها هن حواس، اندره گمان رتده دلیل دیگت این
بکت  افکزون - این جتیان، بدون ش ، اما رنندها  ا تولید میرنند و تصاویت ابژهتتریب نیز می

1. image
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نیازمنکد  بکه رکا رتد تتریکب ایکن تکیثتات ، یعنکیهنکوز بکه چیکزی بیشکتت - پذیتش تیثتات
  .(۱۹۸ ، ص۱۳۹۵، )رانت است

یر تخّیی   ال هما  نقیش قیو .ی فراتر از ایعای تجربی مسلکی یر ساخت تصاویر استای  امر بیانگر چیز
ترکییب فراتیر ، یر نتیجه .(Matherne, 2015, p. 738)است « چیزی بیشتر از پذیرش تثیرات»کری   فراهم

نییز  شیاکله اطالق مااهیم یر مرحلهال  ای  یر مرحلهال  عالو  بر .انجامدمی گیری تصاویربه شک ، از تثیرات
 .شویمیساخته ی ترکیبی ارابطه

فراتیر ، شیاکله .یک ماهوم از خوی ماهوم و از هر یک از مصاییق و تصویر آ  ماهوم متااوت است 1شاکله
ی خیالی بیرای ییک ماهیوم صورت یر ایجایتخّی   روش کلی، تصّور خیالی خاصی صورت طرح کلی از

حیال،  ایی  بیا .ک و شاکله به امکا  ماهوم مرتبط استتعلق یاری و مصداق به ایرا «فهم»ماهوم به  .است
خییالی و  صیورت ای است برای ایجیایقاعد ، شاکله .شاکله یک ماهوم از خوی ماهوم ناشی نشد  است

، یر نتیجیه .(۲۰۵ ، ص۱۳۸۹،  نترکو)شیوی جیای مییایعید  ای است که بر طبیق آ  قاخیالی صورت یوم
 .کنیدمییرا ممکی  ی بخشیتجربیه و وحیدتی ممکی  بیرای فاهمه نمایش شیهویهای تصورهاشاکله 
شیهویها و  اسیت کیه نمیایشی تصویرشبه، تصویر۔شاکله .و هم مقولی استحّسی  هم 2تصویر۔شاکله

ی گییرهمچنیی  شیک  .کنیدمییهمیوار ی از سینخ ترکیبیی ممک  فاهمه را منطبق بر تصاویری تصورها
مییرا متناسب با ای  تصورها یا قواعید ممکی   د ()معطوف به آینی تصویرهاییا پیشی خیالی هاصورت

تصیویر و نییز تصیویر و ، ترکییب ت مباحث کانت نزی هایدگر بحث رابطیهال میبا توجه به اهیر ایامه،  .کند
  .گیریمی میزما  را پ

نزد هایدگرتخّیل  تصویر و، ترکیب رابطهٔ  .2
 ترکیب  .1 .2

یر و ، نقید اول متمرکیز شید  ی ویراست یوم بر ویراست اوِل به جا مابعدالطبیعهه  کانت و مسئلهایدگر یر 
( A15, B29)او با اتکا بیه  .مشترک آ  یو توجه کری  استهال به ریش، حساسیت و فاهمه یربارۀالتاسیر خوی 

جیواری ِصیرف تعبییر یک هیمعنوا   به کند که ای  یوگانگی مناب  شناخت نبایدبیا  می (A50, B74)و 
هال ما را به مسیئل، و نه تساوی میا  ای  یو3«ییگریکبه  تعلق»هال و جنب انجامدمی شناخت بهآنها  اتحای .شوی

1. schema

 ای بتای تولید تصاویت است.ای ایجاد تصویت بتای ی  مههوم است و به عالوه، قاعدهتصویت،  وشی بت۔شارله. 2
3. belonging-together
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ترکییب و هال انسیا  یر ذات خیوی زمینی 1«شناخت متناهِی »او معتقد است که  .کنداصلی کانت نزییک می
شیناخته یو منبی نا بیه ریشیهال  - (A15, B29)خوی کانت یر  ال اشاربر  افزو  - دگرهای .اتحای ای  یو را یاری

کنید رجیو  میی (A835, B863)یر انتهای نقد اول بندی  به، شناخت سوبژکتیوی حساسیت و فاهمه برا
شید  مطرحیر شناخت متناهی ما « ریشه»به یک آنها  و اتصال« فاهمه»و « حساسیت»که یر آ  یو منبِ  

مییترکیب فیراهم ، اول را یر وهلهال ک مشتر ای  ریشهال ، ترتیببدی  .(Heidegger, 1997, pp. 24-27)است 
طیور بیه۔بازنمایی»بخیش اسیت و ناسیه وحیدتیرو  خیوی فیی، عمی  ترکییب، طبق خوانش او .کند

بیا شیهوی محی  یر ارتبیاط اسیت و سیو، یک که از آنجا از .است، بخشیحاص  از ای  وحدت2«کلِی 
همدیید »عنیوا   بیه شهوی مح ترکیب مح  یر ؛ تخی  ال قوهال واسطبا فاهمه مح  و بهییگر،  سوی از

 .کنیدعمی  میی 4،«تثملی مح هال جنب»عنوا   به و همزما  یر فاهمه مح  )تجمی  مح ( 3«مح 
، گیری سیطحی نیسیتیر اینجا یک میانجیتخّی   کند که نقشبیا  می«A78-79»با توجه به بند هایدگر 

پیوندنید یکیدیگر میی ی بیهتجمی  مح  و ترکیب محی  تیثمل،  یر تخیّ  .یاریاهمیت ساختاری  بلکه
(Heidegger, 1997, pp. 44-45).

یاند و به نظر او، حتی اگر آ  را نظریهال شیناخت بیدانیم، نمی 5«نظریهال شناخت»هایدگر، مسئلهال نقد اول را 
از حسیات اسیتعالیی و تحلیی  اسیتعالیی او  او معتقد است تاسیر .است 6«شناختی شناختنظریهال هستی»

از ایی  منظیر، انقیالب کیوپرنیکی  .کنیدهیدایت می 7عمومی مابعدالطبیعه مثابه به« شناسیتیهس»ما را به 
بیر  افیزو  - هایدگر یر ای  ایر .(p, 1997, Heidegger. 11) آوریرا به مرکز می 8شناسیکانت، مسئلهال هستی

حسییات اسیتعالیی و های خوی یر باب ییدگا  - حساسیت و فاهمهک ریشه مشترعنوا   به اشار  به ترکیب
 .(۱۲۶، ۱۰ ، ص۱۳۹۶، )عبدالکتیمیکند میتحلی  استعالیی را مطرح 

 ترکیب و زمان  .2 .2

کنید، ارتبیاطی اسیت کیه او مییا  یو منبی هایدگر یربار ال رابطهال تصویر و زما  را مشیخص می آنچه خوانش

.Heidegger,1997, pp. 14-17 بتای اطالع بیشتت از تناهی شناخت از نظت هایدگت، ن :. 1
2. general-representing (allgemein-vorstellen)
3. purely synoptically
4. purely reflectively
5. theory of knowledge
6. theory of ontological knowledge
7. metephysica generalis

سکازی دهد. به جهت اهمیت جای طتا آن، پیش از استنتاج استعالیی و شارلهشتا می« A98»بحث تتریب  ا د  فقته  ،رانت. 8
مابعدالطبیعه هدف خاص خکود  ا دا د. هکدف، نشکان دادن امککان د ونکی بکتای  عنوان سومین متحله  بنیان نهادناستعالیی، به

 (. Heidegger,1997, p. 124شناختی است )وحدت بنیادین تتریب هستی
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او با اشار  به سه منب  سیوبژکتیو  1.کندمی گانه و حیِث زمانی تصویر برقرارهای سهسوبژکتیو شناخت، ترکیب
 گوید: می… گانه وهایی یر باب ای  عناصر سهکری  پرسش شناخت یر ذکر مقدماتی و پس از مطرح

گانه باید شکالوده  ا فکتاهم استنتاج استعالیی ره از خالل این بت سی تتریب سه، بدون ش 
رکانون وسکاطت  ، بلکهان قوای دیگت نیستای میقوهتنها تخّیل نهه  دهد ره قونشان می، رند

 .(Heidegger, 1997, p. 124)است آنها  میان

حساسییت و فاهمیه یر هال یابت کند کیه ریشی، هاترکیب «زمانی یرونی» ویژگِی  یای  او سعی یاری با نشا 
 ما  از نظیرارتباط سه ترکیب با زیر ایامه،  .(Heidegger, 1997, pp. 124-125)است  استعالییتخّی   ال قو

  .کنیمرا بیا  میهایدگر 

 دریافت محض  عنوان به ترکیب محض .1 .2 .2

 .اکنو  یر خوی کثرات را یاری و محتیوای نمیای آ  نییز کثیرت اسیت۔پذیرِش اینجا شهوی تجربی به منزلهال 
 … (و ، آ اکنیو  ، )اکنیو  ایی هیا تواند بازنمایی شوی و ذه  میا  توالی اکنو آنجا که ای  کثرت نمی از

و پیذیرفت  تیثیرات مقیدور میی 2«مرور سری  و گذار»تنها از خالل ، ای  تمایز، تواند تمایز قال  شوینمی
چییزی « عینیا  »ویژگی آ  پذیرش  .است 4«ترکیبی»که به خویی خوی  3شهوی بازنمایی کثرات است .شوی

بیه نحیو  5گیری فیرمایی  شیک  .ها عرضه شید  اسیتاست که یر هر نما )تصویر( از امتدای توالی اکنو 
 .بر ای ، شیهوی محی  نییز وجیوی یاری افزو  .(Heidegger, 1997, p. 126)است  Ab-bildenواسطه، بی

عنوا  شهوی مح  نه به معنای چیزی که یر شهوی مح  به شهوی یرآمد  و نیه بیه معنیای شیهوی  زما  به»
کیری  چییزی اسیت کیه یر  بخشیی شیهویورتعنوا  شهوی مح ، ص زما  به .چیزی است که ُابژ  نداری

 ,Heidegger) «یهیدیسیت می ماهوم کاملی از زما  را بیرای نخسیتی  بیار بیه ای  .شویشخص شهوی می

1997, p. 123). ها مواجه هستیمیای  صورت زما  به منزلهال  ، یعنییر ای  مرحله با نو  اول زما  کانتی. 
بندی نمیای یای  )صیورتشیدنی شهوِی آنچه عرضیه .است 6«پذیرِی اصی یریافت»، شهوی مح 

شیهوی کیه  حیالی یر؛ ناسیه اسیتاکنو  فیهال واسطنمای بی بندی پدیدآورند ()صورت ال و سازند، شد (

 .[ به تتریب پتداخته استA95« ]د با ه  مبانی پیشینِی امکان تجتبه»رانت، د  ویتاست اول و د  بخش . 1
2. run through
3. repraesentatio singularis
4. synthetic
5. forming-form
6. original receptivity
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 حیال شهوی مح  بالذات با خیوی زمیاِ  ، سر و کار یاری، ای که یر اکنو  حاضر استتجربی با هستند 
[ اکنو  ماننید و  ال ]سازند ال یهندشک ، ترکیب مح  یریافت .(Heidegger, 1997, p. 123)یاری  کار و سر

  .هاستتوالِی اکنو 
ها د  د ون افق چیزی ره مکاتوالِی محض ارنونعنوان  به زمان د  اصل باید، این اساس بت
وجکه  هکیچ بکه هاتوالِی ارنون، با وجود این .تهسیت شود 1«رنیمبت اساس زمان حسا  می»

دهکد زمکان بکه اسکتعالیی اجکازه مکیتخّیل ه  قو، د  مقابل .یل آن نیستزمان د  حالت اص
 این زمکان اصکیل اسکت 2شدن ۔آغاز۔عنوان مجوزها ستچشمه بگیتد و بهعنواِن توالِی ارنون

(Heidegger, 1997, p. 123).  
انید و زمیا  یرا زما  اصی  نمیی آ ، اما دگر یر بخش یریافت و شهوی نیز قال  به تصویر و زما  استایه

، تیوالی محی ، کنید شیهوی محی اشار  میییر ایامه،  او .یاندی میاستعالیقّو  تخّی   اصی  را متعلق
 متعلیق بیه، زما  اصی  .هستقّو  تخّی   ی و بازتولیدگریبخشصورت ها یر اساس وابسته بهامتدای اکنو 

  .استی استعالیقّو  تخّی  

  3د محضبازتولیعنوان  به ترکیب محض .2 .2 .2

یهید کیه ذهی  مییمییتوضیح «  ترکیب بازتولید یر تخیّ  ال یربار»کانت یر بخش ، طبق خوانش هایدگر
بیه ۔ایی  یوبیار  .بازنمیایی کنید - «بیدو  حضیور ابیژ »حتیی  - تر یریافت شد تواند چیزی را که پیش

توانید ولیدی زمانی میترکیب بازت .بخشی استنوعی وحدتاساس،  ای  بریا هما  بازتولید  4آوری  ۔یمر
عملکیری از یسیت نیدای  ، یر ای  ترکییب، یر نتیجه «یر تاکر وجوی یاشته باشد»بخش باشد که وحدت

مییا  آنچیه  5«تمایز زمانی قال  شوی»ست که ذه  اممک  ای  از یست ندای  تنها زمانی  .ضروری است
یر حالیت بازتولییدی از آ  طرییق  ترکییب تجربییاساس،  ای  بر .بوی  است« یر آ  زما »یا « ترپیش»

تجارب میا هال ناسه باید از پیش و به نحو پیشینی نسبت به همفی 6نیست ۔ییگر ۔ ممک  است که اکنونی که
حیالتی عنیوا   بیه یوبار  آوری  شد  و متحد با اکنوِ  خاص باشد و ای  چیزی است که یر بازتولید مح 

  .(Heidegge, 1997, p. 127)یهد از ترکیب مح  رخ می

1. reckon with time
2. letting-spring-forth

 دهد.مطالب خود د  این بخش  ا ا ائه می a100-102هایدگت با اشا ه به . 3
4. bring-forth-again

5. differentiates time

6. no-longer-now



۱۱۹|        کانت  و نقد  در دوره  پیشانقد ریتصاو  یبه ووه زمان« کانت و مسیله مابعدالطبیعه»در کتاب   دگریهانگرش

 1بازشناسی محضعنوان  به ترکیب محض .3 .2 .2

، بایید پییش از همیه باشید، ترکیب سوم با توجه به تکوی  تجربی بسیط ماهیومِی آ ، دگرهای طبق تاسیر
آ  بایید بیوی   محی یربیارۀ  .کنیداول یو ترکیب ییگر را هدایت مییهال ای  ترکیب است که یر وهل یعنی

متقابال  ترکیب بازشناسیی بایید ، آوری  بوی ۔یمربه ۔ امکا  یوبار  ال ولیدی سازندگات از آنجا که ترکیب بازت
ی افیییق وجوجسیییت، بازشناسیییی .چییییزی[ را ارالیییه کنییید یای  امکیییا  شیییناخت  ]تشیییخیص

یهیی شیک  وجوجستای   .کلی است طور به 2ما ۔ یروبرو ۔ چیزی از پیش ۔ نگهداشت ۔به ۔بوی  ۔ توانا
بیر ایی   .(Heidegger, 1997, p. 130) تدایی ]چیزی از پیش[ به معنای آیند  اسیتابکری   اصیِ  پیوست

شیک  ال قیو، اسیتعالیی یر حالیت محی  خیویتخّیی   ال اگیر قیو»کیه  گییریمی نتیجیههاییدگر ، اساس
تخّیی  ال [ قیو…]، بخشیدکیه زمیا  مییبدی  معنا ، یهدمییر خوی به زما  شک  3،بندیصورت یهند /

  .(Heidegger, 1997, p. 131)« زما  اصی  است استعالیی ]خوی[
از پییش نظییر بیه نظییر آ  یریافیت  ییک،و تاکیِر محی  یر هیر ، مح تخّی  ، یر شهوی مح 

های ترکییب محی ای  حالت، همزما  .و بازشناسی مح  ترکیب وجوی یاری بازتولید مح ، مح 
 .(Heidegger, 1997, p. 125)یهید ی  مییشناخت  با هستند  را تشکهال شرط امکا  ترکیب تجربی یر رابط

و تاکیر تخّیی  ، هیای شیهویبازنمیاییهال اگر هم :پرسدمیهایی از بحث کانت با ارجا  به قسمتهایدگر 
چییزی را از  آیا ویژگی زمانِی ای  ترکیب]ها[ نیسیت کیه هیر، گانه هستندهای سهتحت حکمرانِی ترکیب

ارتبیاط  ال یهندای  مبحث نشا  .(Heidegger, 1997, p. 125) یر کنترل خوی یاری؟، پیش به نحوی یکسا 
ی هاییدگر یر چنیی  خوانشی .وجیوی یاریی است که یر یریافت و بازتولید و بازشناسیی هایزما  با ترکیب

هیا متناسیب سیاخته شید  یر ترکییبی است که با تصویرها، گذشته و آیند ، اکنو ای متوجه زما  به معن
  .و بنیاِی زما  مح  جریا  یارنداساس  بر ا ای  سه ُبعد زم .است

 تصویر و زمانتخّیل،  رابطٔه  .3 .2

 ییدگر بیا ارجیا  بیهاه .کنیدمییهمیرا  خیوی زمیا  را مطیرح ی تخّیی  بخشیصورت که رسدمیبه نظر 
ترکییب و زمیا  و بیه معنیای هال به مسیئل بخشصورت قدرتهال گانو ویژگی سه مابعدالطبیعهدرسگفتارهای 

  .پریازیو زما  می  تخیّ  کلی

.دهدمطالب خود د  این بخش  ا ا ائه می A103-110با اشا ه به هایدگت . 1
2. being-able-to-hold-something-before-us

3. forming faculty
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تصویتسککازی محککض  .د  ذات خککود وابسکته بککه زمککان اسکت 2«تخیککل 1ِی بخشکصو ت»
محصکول خکود  ا زیکتا ؛ شودمحض نامیده می و، این از .]ا تباط با حساسیت و فاهمه د [

پیش از هت چیز بایکد زمکان  ا ، دهد و د  خود وابسته به زمان استمیشکل، از خا ج خود
 .(Heidegger, 1997, p. 123) شکل دهد

هسیتند  متنیاهی را 3«استعال و محسوس سیاخت »با عنوا   §۱۹هایدگر پیش از وروی به بحث تصویر یر 
کیه ی چرخشی .آ  اسیت 4«سیویبیه ۔ چیرخش»یاند که ای  مواجهه نیازمنید می حالز مواجهه با هستی

خیوی ، کیری ایی  عرضیه .یاشیته باشید را 5«آمید  ۔ ذه  ۔ به»سازی و باید مقدمات مواجهه را ممک  می
مسیتقیم آ  یر  ظرفیت مواجهیهال ، یعنی 6،«یپذیرافتی/ یر یپذیرایراک» .استک برای ایرای نیازمند راه

رو، ایی  از .پذیری هیم ممکی  شید  اسیتایارک، کنیمبدی  تعبیر یر هما  لحظه که یریافت می .شهوی
آ  7؛«فرم یهید»، شویباید به آنچه از خارج عرضه می .وریرا پدید آ مشهوی افقهستند  متناهی خوی باید 

بنییایی بیا ترکییب محی  هال یر رابطی )زما (شهوی مح  ، طور که یر استنتاج استعالیی نشا  یای  شد 
 بعیدهال و یر مرحلی محّقیق افیق را 8«نگریستِ   منظرِ »ی بخشصورت اولهال مح  یر وهلتخّی   و یاری قرار

  .(p, p1997, Heidegger. 63-64)کند فراهم می را 9«تصویر»ی بخشصورت
متناهی قاد  اسکت چیکزی  ا ه  طتیقی ره د  آن هستند ، یعنید آمدن۔به حس، رلی طو  به

 .از چیکزی  ا دا د )تصویت(منظت / ره توانایی پدیدآو دن ی  نمابدین معنا ؛ به شهود د آو د
منظت یا تصویت معانی متهکاوتی بکه  / مان، شودچه چیز و چگونه مشاهده میره  اساس آن بت

  .(Heidegger, 1997, p. 65) گیتدمیخود 
یهد و معتقد است که کانیت نییز تصیویر را می هایدگر معانی مختلف تصویر را یر سه یستهال کلی قرار سپس

 10«یسیتی ۔یِم »عنیوا  ]آنچیه[  واسطه از هسیتند  بیهعنوا  نمای بی گیری: تصویر بهکار مییر ای  سه معنا به
ییگر طور کلی که البته، ای  سیه یر تضیای بیا ییکچیزی به« منظر»یارای شباهت به آ  و « منظری»]است[، 

 بیرای آ  مناسیب اسیت 11«هسیتِی تصیویر»کیدام معنیا از  ،نمونیهنیستند و بایید بررسیی کیری کیه یر هیر 

1. bilden

2. einbildung

3. transcendence and making-sensible

4. turning-toward

5. bearing-in-mind

6. perceivability

7. form

8. look

9. image/bild

10. at-hand

11. the being of image / das bildseins
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(Heidegger, 1997, p. 65).  
که بیه تعبییری یارای ، کندت که خوی را بر ما نمایا  میشهوی تجربی از چیزی اس، حالت اول تصویر

، شهوی یرآمید  و یر نتیجیه هیر شیباهتیاکنو  به۔پس تصویر همیشه اینجا .است 1«اکنو ۔اینجا»ویژگی 
حالیت  .یهیدنشا  می« تصویر»واسطه یر قالب رونوشتی از چیزی است که خوی را بی، مث  یک عکس

 ال کننیدشباهتی است که عرضیه، بریمکار میطور معمول بهوم تصویر را بهیوم که عموما  یر ای  حالت ماه
، واسیطه نیسیتای  تصویر به واسطه مکا  و زما  ییگیر شیهوی بیی .نمایی از اینجا و اکنو  چیزی است

؛ تولیید یوبیار  از ایی  شیباهت نییز وجیوی یاریبازهمچنی  امکا  کپیی ییا  .شبیه تولید عکس است بلکه
تواند معیرف آ  عکس مینهایت،  یر .است 2«صورتک مرگ»مانند تهیه عکس از ، گرییهای مثال مطابق

 - 3«نما/منظرهیا»ایی   .طیور کلییمرگ بیه ِک صورت چگونگی ظهور، برای مثال، باشد؛ طورکلیچیزی به
)نمیوی ییا  4«ظهیور»اشیار  بیه ، کصیورت عکیس ییا، از جنیاز برای مثیال،  - تصاویر یر معنای گستری 

بیدی  ؛ مااهیم اسیت ال هستند و ای  هما  اراله بازنمایی به شیو، کلی طور بهاز چگونگی چیزی  ری(پدیدا
 .(Heidegger, 1997, pp. 65-66)ساخت  مایاهیم را یارنید  ۔پذیرکارکری حس« منظرها / نما»که ای  معنا 

 5.اربری یارندک یتا موق  تشکی  و شناخت نموی یا پدیدار یر شناخت کانت یای  مراح  به یرست
کنید کیه مثالی یر باب مشاهد ال ییک خانیه، اشیار  میکری   با مطرحهایدگر با تمرکز بر تصاویر ترکیب، 

 کلی و به تعبییر ییگیرصورت  به های فرم ابژ    ایکسیا بازنمایی« … مثابه به»یر قالب تنها  ضرورتا  آ  خانه
سییازی ماهییوم خانییه، یر بازنمییایی و حّسییی .شییویکلییی یر شییهوی نمایییا  می طییور بییهبازنمییایی  صییورت

واسیطهال شیهوی، همیا  منظیر بی .شناسایی ما باید قابلیت ارتباط با تصویر خانه یر شیهوی را یاشیته باشید قّو ال 
سیازی، بایید های ماهوم را میهای ماهوم که بازنماییفرشتلون  یا تصورهای اید  .ممک  یا یارشتلون  است
یر ایی  صیورت،  .واسطهال خانه یر شیهوی را یاشیته باشیدلون ، یعنی فرم منظر بیقابلیت هماهنگی با یارشت

سازی ماهوم یر ارتباط با ییک خانیه معیّی  و خیاص یر اینجیا و حّسی .شویخانه به شک  تجربی نمایا  می
ای از یامنیه کنیم،آنچه ما یریافت میی .کنیماکنو ، چیزی است که ما یر ارتباط با ای  خانهال معّی ، بازنموی می

1. this-here

2. death mask

3. looks

4. appearance / ειδοσ-ιδεα

طو ( یا بکهAspectد  التین متهاوت است. از این منظت اولی به فتم، وجه ) imagioد  زبان آلمانی با  Bildشناسی، از نظت  یشه. 5
به معنای بازنمایی ]صو ت  متگ یا چیکزي[  -د  التین  -( اشا ه دا د؛ د  حالی ره Outward appearanceمود بیتونی )رلی ن

است ره هکم بکه  (species)آن  (Anblick)واژه نمای ظاهتی  ها اینکه: معادل التینمتده است. نکتة مهم با توجه به معنای واژه
« نگتیسکتانگکا  منظکته بکه مکا می» رلی، بکه معنکای ایکن اسکت رکه طو   ود. بهرا  میمعنای فعال و هم به معنای منهعل به 

(Nancy, 2005, p. 86). 
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کنید، یریافیت تر، ما آنچه ای  یامنهال ظهیور ممکی ، پیشینهای میعبارت یقیق به .ناسه استظهور ممک  فی
شد  چیزی مثال  یک خانه را برای عرضه کری  نمیای مناسیبی  یامنهال ظهور ممک ، چگونگی نمایا  .کنیممی

گییری از ای از ظهیور ممکی  صیورت میر یامنیهتوانایی ما یر یریافت که هموار  ی .کندیر شهوی، تعیی  می
  .یهد، خواهد بویآنچه بازنمویهای آ  خانه معّی  یرو  ما را  می مثابه بههما  ابتدا چیزی 
، روایی  ضیروری اسیت و از، از حیث ساختاری برای ارجا  بیه نمیای ممکی  )ماهومی(ای  بازنمایی 

، یهیدواسیطه و شیهویی از ماهیوم را ارالیه نمیبی نمای، است که البته« ساخت  ۔محسوس»خویش نوعی 
سیبب  ای هسیت کیهیر نمای تجربی قاعید ، از ای  منظر .کندیایگی محسوس میتنها آ  را یر ارتباط با فرم

، واقی  بخیش[ یرایی  رونید تنظیمیی ]قاعید  «بازنمیایی» .شیویوسیلهال نظامی ]مشیخص[ میظهور آ  به
  .(Heidegger, 1997, pp. 67-68) ساخت  است ۔کنند ال محسوسکنترل بازنمایی ماهومی است که قاعد ال 

را کیه نیوعی « کلیی طیور بیه»اخص تصویر بیه معنیای  طور بههایدگر بحث خوی پیرامو  تصویر و 
را تخّیی   بازنمیایی»، بیری کیه یر آ  کانیتبه پایا  می (A140/B179)با اشار  به ، ساخت  بوی ۔ محسوس

ای اشار  مییبه نکتههایدگر  همچنی  1.«کندیر برای ماهوم ذی  شاکله معرفی میسازی تصومسئول آمای 
متمیایز از سینخ شاکله  ، او نظر از .یهدسازی نشا  میبار اهمیت تصویر را یر ارتباط با شاکلهکند که ای 

ز آنجیا کیه شیاکله ا .خیوی را یاری ال جوهر ویژ، زما  مح  تصویر به منزلهال ۔شاکله، اما تصویر استی ها
بیه همیی  جهیت او ؛ نه تصویر به معنای اول است و نه به معنای یوم آ  اسیت، سازی ماهوم استیحّس 

از ماییاهیم ی تصییویر، تصییویر۔شاکله .(p, 1997, Heidegger. 68)نامیید مییی2«تصییویر-شیاکله»را  آ 
از شیروط ایجیاِی افیق ، تماهوم یر کانکری   یا حستخّیلی  بلکه به موازنه شهوی، یهدمیاراله ن )فاهمه(

تصیویری اسیت کیه  تصویر یا شیبهپیشتصویر،  ۔ شاکله .شویزما  است که موجویات یر آ  پدیدار می
، دگرهایی یر خیوانش .کنیدهیا را فیراهم مییافیق فهیم هسیتند عنیوا   بیه امیر نامتنیاهی زما  به منزلیهال 

و  اسیتعالیی اسیتتعیّی  ، زما  مح  تصویر به منزلهال ۔شاکله .بخش یارییک نقش قوام تصویر ۔ شاکله
  .مح  ارتباط یاری با آیند ال ، ای  جنبه از

 .شیویطور خالصه برای اینکه یک پدیدار ظیاهر شیوی سیه سینخ تصیویر سیاخته می از نظر هایدگر، به
 .شیوییریافیت می )منظیر ظیاهری(واسطه و شهوی آ  عنوا  تصویر بی نمای ظاهر ممک  چیزی یر افق، به

که توأمیا  بیا حایظ  ییگر ظهور آ  صورتک مرگ است آ  مانند گرفت  قالِب صورت مری ، وهلهال  یسپس کپ
کلیی،  طیور بازشناسی چییزی بیه .طور کلی ارتباط یاری آ  نمای ظاهری ممک ، با ظهور پدیدار یا چیزی به

)رانکت، « نکاممدهد، شارله  این مههوم میمن این بازنمایی  وند عمومی تخیل  ا ره مههومی  ا همتاه با تصویتش به دست می» .1
 (. 235، ص 1395

2. schema-image (das schma-bild)
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توأمیا  بیا آ ،  .دیهیماهیوم را  میکری  حّسیبه گیری تا جایی که ناسه ممک  صورت مییر یامنهال ظهور فی
یر حیی  اینکیه هسیتند  پدییدار و  .شیویصورت بازنمیایی بیه سیطح شیهوی آوری  می کری  ماهوم به حس

بیری  تمیایز  خوانش هاییدگر بیا از بیی  .شناختی خوی را یر افق زما  یافته استشوی تعّی  هستیشناخته می
ی پدییدارها و روابیط آنهیا را ممکی  گیرهاست که شروط محی  ییا قواعید زمیانی شیک ها و شاکلهمقوله

آنهیا را یر افیق زمیا   و ماهیومی، وجیوِی پدییدارها و رابطیهال حّسی  با تکیه به یو ُبعدتصویر،  ۔ شاکله .کندمی
توا  نتیجیه گرفیت از آنجا که یر نظر هایدگر، تصاویر ایراک و شناخت، ذهنی نیست، می .کندبینی میپیش

هیایی کیه هیا و عم یازای ، متنیاظر بیا کنش .ازای  یر حالت تصویری استکری ، نمایش روابط یکه تخی 
تصویر، حیس کیری   ۔ یر شاکله .گیرییهد، اجرای ای  روابط تصویری را به عهد  میتخّی  کانتی، انجام می

تیوا  از آخری، میی نمونهال یر  .خوریمثابه چیزی ییگر )نمای(، رقم می به منزله چیزی )ماهوم چیز( یا ییدِ  به
آ  ابعایی معناساز برای ای  روابط تصویری )به معنای ظهور چیزی و یید  به منزله چیزی ییگیر( اسیتخراج 

بیا  بوی  یا آمای  برای پذیرش رابطیه افکند  از ای  رو، بازنمایی یر اینجا نه به معنای انعکاس که پیشاپیش .کری
بیه شیک  اصیلی کلمیه بیه معنیای  «بازنمیایی»اته هایدگر، ترتیب و بنا به گبدی  .یهدبوی ، معنا می ییگرا 

انسیا ، بیه  بیار ال بوی  خوی روییاروی خیوی یر  یعنی ارتباط پیشینی خوی با خوی، پیشاپیش افکند 1اشِتِل ، ۔ُفر
 .و با پرسِش هستی مواجه است (Hefler, 1996, p. 2)منزلهال نوعی که متعلق به هستی است 

 ی گیر تحلیل و نتیجه .3
بخش/ هیای احساسیات و قیّو  صیورتیر آییار پیشیانقدی بازنمایی توجه به مطالب اراله شید ، بازنمیاییبا 

های حّسی کیه حاصی  کند، بازنماییبیا  می مِدّ نظر،طور که کانت یر یو ایر پیشانقدی هما  .سازند  است
عملکیری قیدرت  شیوی کیه تحیتهای حسگانی است، تنها یر صورتی منجر بیه شیناخت مییریافت اندام

کنید و محصیول ها را به نحو خویانگیخته یر سطح حّسی تولید میبازنمایی ،ای  قّو  .گیری بخش قرارصورت
  .رونوشت مناع  از آ  نیستندهموار  ای  تصاویر به ابژ ال تجربه وابسته هستند، اما  .آ  تصویر است

از طیرف  )یارشیتلون (تیثیرات  شید  یای ی تصویر صورت، نمایش صورت کهی یر آیار یور  نقد
تخّیی   قیدرت .گییریمیی صیورت ماهیومی شهویک با یر ماهومی سازیشهوی و بازنمایی به معنای حّس 

یر سیه تخّیی   عملکری ترکیبیهال وسیلساخت تصاویر که به .یهدمیرا یر ای  خصوص انجام ی هایترکیب
، دگرهایی بنیا بیه تعبییر .ماهیتی تجربی نداری صرفا  ، شویبازتولیدی و بازشناسی انجام می، حالِت یریافت
مایاهیم را ممکی  مییی سیازیحّس هم شهوی و هم ، یا هما  استعالی ذه  انسا تخّی   عملکری ترکیبی
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گونیه را ایی اختصاص یای  یا آ تخّی   طور ویژ  بهرا به بازتولیدگر ، یعنیهاکانت تنها یکی از ترکیب .سازی
 مابعدالطبیعکهدرسکگفتارهای گییری انیوا  تصیویر یر شیک   با اتکا به نحوایدگر ه اما، کندشناسایی می

 ترکییب .باشیدگانه تخّیی  سیههای ارز ترکیبتواند همتصویر وجوی یاری که می سه نو  که یهدنشا  می
 ظهیور از یامنیهال ی ابتیدا بایید یرکیی یعنی، گیریمی صورت مقدم بر یریافت و بازتولید (ی)بازشناسپیشی  

  .ممک  آ  چیز را یریافت کندی ممک  چیزها یر سوژ  وجوی یاشته باشد تا بتواند نما
، تصویری معطوف به اکنو  اسیت  ال است که سازندتخّی   بخشی یر تطابق با ترکیب یریافت یرتوالی

آنهیا  هکنید و بیها جلوگیری میای  اکنو بوی   است که از فانی« ترکیب بازتولیدی» با عم ای  ترکیب اما 
میی همیرا ها ها و احساسحالت، منِد حواس بیرونیهای مکا یرک ما از تّعی با  ای  امر .بخشدقوام می

حایظ بیا  .از حیث زمانی معطوف به گذشته استکه  تصویری است  سازندتخّی   ای  عم  ترکیبی .شوی
و ایی  پیونید سیبب بقیای  گییریگذشته شک  مییاکنو  های کنونی، پیوندی میا  ای  اکنو  با یریافت

عامی  نیام یاری، « ترکیب بازشناسی»تخّی  با سومی  عم  ترکیبی خوی، که ، نهایت یر .شویاکنو  می
طیور کلیی، پدییداری  تصویر به .تصویری است که خوی معطوف به آیند  است  سازند وانتظار پیشی  

ویری تولید کنند که نسخه یا کپیی از قایر است تصاتخّی ،  .مااهیمتصویر و ۔است یر ارتباط با شاکله
رو، هاییدگر یر پیی ایی  از .افتیدنگری ای  کار اتااق میبا ویژگی پیش .تر وجوی نداشته استآ  پیش

شیاکلهال محی  شیبه تصیویر اسیت و  .کندنگری بیشتر توجه میارتباط تصویر و زما  به آیند  یا پیش
تیوا  گایت کیه آینید  یر نتیجهال ای  تحقییق، می .ستاشناختی مبنای روابط هستی و عاری از شباهت

اساس شاکله مح  )روابیط  روی ای  تحقیق بربازشناسی است و آیند ال مح  نزی هایدگر بنا به پیش
برای ، تصیویرهای تخّیی  بنا .گویدمی تصویر )زما  مح ( ۔شوی که به آ  شاکله مح ( استوار می

تصویرسازی از چیزی غایب متعلق نیست، بلکه ساخت و فهیم بریاری از واقعیت یا ییگر به رونوشت
 .شویواقعیت از آ  ناشی می

است کیه بیه محی  ی فهم توأمان۔یا حس، اندیشه۔پیوسته تجربه شاکله تخّی  استعالیی هما  مبنای
فهیم ییا  ۔ عمی ک بنیای مشیتر .کندمیفهم مستتر یر حی  عم  را ضمانت ، انجام عم  و کاربست چیزها

 رابطیهال  ،وجیوی پدییدارهای و مقیولحّسیی  عدبا تکیه به یو بُ شاکله  .کندمیرا فراهم ، اندیشه ۔عم  / هتجرب
، شیویمیفع  ما ی زما  مح  است که مبنا، فاهمهی استعالی شاکلهال  .کندمیآنها را یر افق زما  ممک  

تصیویری بیرای اکنیو  یهیم، یبیا فعلیی کیه انجیام می .یهییمآ  فع  و فهم توأما  را انجام می تحّقق با
یر نتیجه، نقطهال تقاط  تمام مباحیث بیدی   .گذاریمهای افکند  را پشِت سر میسازیم و تصاویِر امکا می

اسیاس  هیا و تصیویرها بیربخشیی بیه فرمکیانتی بیا قابلییت صورت سه ترکیبشوی که صورت طرح می
تصیویر زمیا   ۔اسیت. شیاکله ینید  همیرا  )زما  مح ( با سه زما  اکنیو ، گذشیته و آ تصویر ۔شاکله

اگزیسیتانس را هیای فرمشیناختی بخشیی هسیتیمحی  تعّی  مح  است. افق زما  بر اسیاِس زمیا 
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میی های اگزیستانس با روابط زمانی یازای  و روابط با خوی و ییگرا  یر افق زما  یرکبخشد. فرممی قوام
شهویپذیری یعنی با اعمالی چیو  تخّیی  کیانتی  .کندنمی های حّسی را مناع  یریافتیازای ، یای  .شوی

مییایی  روابیط را اجیرا  .کندمیو عم  ک یر، رسندتصویرها و روابطی که تصویری به نظر می اساس بر
آ  یر حیالتی ی نزی هایدگر به معنای نمیایش روابیط و اجیرا، تخّی  رواز ای  .سازیی میکند و تصویرهای
و  روابیطی بیا اجیرای یییدِ  چییزصورت  به پدیدار کری ی، ای  روابط تصویرمنظور از  .تصویری است

از ی   نحیو  عمی  و اجراسیت کیه تصیویرمییه .اسیت، روابیطی ییگیر یر اجیرای چیز یید  به منزلهال 
و ییید  بیه ی چییز کری  پدیدارها به منزلیهال ککه یری روابط .یهدمییست  به یا پدیدارشد  را شد  ظاهر
  .سازیزند و تصویر آنها را میر، را رقم میییگی چیز منزلهال 

شید ، صیورت  آید اینکیه یر نظیر کانیت، صیورت یای ای که از ماهیت تطبیقی ای  تحقیق برمینتیجه
گیری سیازند ال تخّیی  اسیت کیه یر شیک  بخش/نمایش تصویری، بازنمایی و صورت بازنمایی قّو  صیورت

مثابیه  ر هایدگر، به واسطهال اجرای روابط تصویری  یرک کری  بیهیر حالی که به نظ؛ تصویرها نقش مهمی یاری
شید  تغیییر  کری ، وجیه ظهیور ییا پدییدارنحیو ال عمی  .خیوریمی چیزی یا یید  به منزلهال چیزی ییگر رقم

پیشیاپیش  ییعنی 1اشیِتِل  ۔ترتیب و بنا به گاتهال او بازنمایی به شک  اصیلی کلمیه بیه معنیای ُفیربدی  .کندمی
 .مواجه است یکه با پرسِش هستی نوع یخوی، یربار ال انسا ؛ یعن یفتِ  خوی رویاروگر قرار
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