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  چکیده

 از طبیعـت     و نیـوتنی   انیکی، تصویري مک  تمهیدات و   نقد عقل محض  کانت در   

یکی از مقومات اصلی این تصویر، اصل علیت است         .  عرضه کرده است   پدیداري

 تجربـه را  ۀ ذهـن، عرصـ    فاهیم پیشین اصول فاهمه و م   که در همراهی با دیگر      

کانت در تمامی آثار خود، این اصل را ضـروري و غیـر          رو    ازاین. آورد  حاصل می 

ایـن اصـل را   ، نقد قوه حکمحال وي در     این با. قابل اجتناب معرفی کرده است    

با طرح نوع   ناتوان دانسته و    کل،  یک  عنوان    ها و طبیعت به     در بررسی ارگانیسم  

 -مندي اسـت  که حاوي صورتی از شعور و هدف       -)علت غایی ( دیگري از علیت  

ایـن نوشـتار    . دیگري از تعارضات عقل پرداختـه اسـت       ) نومی  آنتی( به تعارض 
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  مقدمه

نابـه  با زیـر . ت اسـت علّیـ  کانت، اصـل   ةعقید  ، به فیزیک نیوتنی یکی از مقومات اصلی     

چـرا کـه     .اشـیم ببین اعیان    ضروري   ۀرابطتوانیم مدعی    ت است که می   علّی اصل   عملکرد

 کمـک آنـالوژي اول      را به  )appearances (کثرات نمودها   ضروري خویش،  ةت با قاعد  علّیاصل  

نـسبت   را در  و آن)Harris 1991, 504( سازد می  جمع آورده و یک عین را)اصل ثبات جوهر(

,see: Kant( دهد دیگر اعیان قبل و بعد خود قرار می اي با زمانی ویژه 1965 , B247.(  

، )pure physic (عنــوان یکــی از اصــول پیــشینی فیزیــک محــض  ت بــهعلّیــاصــل 

 و احکام اسـتقرائی آن  )empirical physic (کنندة کلیت و ضرورت فیزیک تجربی تأمین

بخـش فیزیـک تجربـی     تعـین  ترین رکـن فیزیـک محـض،    اصلی عنوان به و بنابراین   است

تجربه پیشگویی کـرده و مـدعی       بر نحو مقدم  توانیم به  مدد این اصل می    به .شود قلمداد می 

 . علت رخدادها نیازمنـد تجربـه اسـت        ساییشنا؛ هرچند   »هر رخدادي علتی دارد   «شویم  

یعنی شرطی کـه     ؛ات است صورت تغییر شود، صرفاً     شناخته می نحو پیشینی    بهزیرا آنچه   

  ).see: Ibid, A207( روند آیند و از بین می ها پدید می آن حالتتحت 

دهـد    هاي فیزیک تجربی به کانت اجازه مـی         هاي فیزیک محض از گزاره      تفکیک گزاره 

هـا    مندي از عینیت تجربی، به گزاره       هاي علم اخیر را درعین اتصال به تجربه و بهره           گزاره

ـ   عبارت دیگر اصول پیشینی فیزیک محض نیز  و به   کلیـت و  ترتیـب  دین متکـی سـازد و ب

 134، ص15، ب1370 ، کانـت .رك( ها را نیز تأمین کنـد  ی مورد نیاز آن  استقرایضرورت  

,Kantو  1965, BXVI( .متناظر با آن ۀ، و مقولتعلّی درنتیجه اعمال اصل )1)تعلّی ۀمقول ،

 طبیعـت   یـک ها است که تصویري از شده از آن   کثرات نمودهاي حسی و اعیان ساخته     بر  

 .اي ضروري با دیگر اعیان قـرار دارد      هر عینی در رابطه     در آن  آید که   حاصل می  مکانیکال

منـدي از تجربـه،    مدد بهره  و به ،ضرورتکلیت و    واجدت،  علّی اصل پیشینی    ۀپشتوان    این ارتباط به  

,Guyer( گیـري اسـت   قابل شناسایی و انـدازه واجد عینیت شده و بنابراین  1996, 164(. 

 )determinate (ت در حصول تصویري متعین    علّیمنظور تشریح چگونگی عملکرد اصل        به

، الزم است پس از معرفی این اصـل و          )phenomenal (دیداريپناپذیر از طبیعت      و تخلف 

 کمیت، کیفیت، اصل ثبـات جـوهر و یکـی از    ۀرا با اصول دست ذکر براهین آن، ارتباط آن    

 -مندانه از طبیعـت     دامه، این تصویر را با تصویر غایت       تا در ا   اصول دسته جهت ذکر کنیم    
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بنابه علـت   و طبیعت، )organisms (وار هاي موجودات اندام  آن، گویی اجزاء و اندام درکه  

  . مقایسه کنیم-کنند  عمل می، که همان حفظ کل است، در خدمت غایتی نهاییغایی

   در فیزیک تجربیعلّیگرایی  مکانیسم و تعین

 بخش تحلیـل اسـتعالیی      موضوع ترین   محوري ،تعلّیاصل  ث مربوط به    مباحشک   بی

  در بخـش اصـول دسـته نـسبت        حجـم بـسیار زیـادي کـه کانـت          . است  عقل محض  نقد

)analogies of experience( ثبـات جـوهر و اصـل     اصـل  در مقایـسه بـا دو   اصل به این

بـاب    کتاب در  ، درکنار تأکیدهاي فراوان وي در سراسر این        اختصاص داده است   مشارکت

  .مطلب استاین گویاي  اعتبار این اصل، ۀماهیت و حیط

، کانـت ( اگرچه کانت به تأثیر هیوم بر بیداري وي از خواب جزمی اذعان کـرده اسـت    

 -هـاي هیـوم      زیـرا تحلیـل    ؛رو هیوم نیـست      صرفاً دنباله  وي اما) 89ص،  IIمقدمه،  1370

 ، را دریابـد  علیتۀمدد مفاهیم، رابط  بهاًتجربه و صرف تواند قبل از نمی عقل  مبنی بر اینکه  

 .رك(  آن را از تجربـه آبـستن شـده اسـت            و  خیـال اسـت    ة فرزند نامشروع قو   زیرا علیت 

ویژه فیزیک را نیز فاقد اعتبـار کلـی و            بر متافیزیک، علوم تجربی به       عالوه -)85-6همان،  

  در فیزیـک تجربـی،  منظور تبیین  بهکند  کانت تالش می،رو ازاین. کند ضروري معرفی می 

  امـا .تبیین کنـد  نیز را این علم ضرورت  و کلیت ،ه و تأمین عینیت آنتجرب توجه به    عین

 )فیزیک تجربی  (چگونه تجربه اگر علیت نه محصول تجربه است و نه محصول عقل، پس            

نقـد  هاي مختلف طرح کرده و در  صورت این معمایی است که کانت به آورد؟ را حاصل می  

  .هم خود را مصروف آن داشته است ،عقل محض

 ایـن تـوالی،    خیال همواره متوالی است و در      آمده در  هیوم مدعی بود تصورات حاصل    

 را  اصـل ایـن نظـر      ،)تعلّیاصل  ( آنالوژي دوم  کانت در . شود گونه ضرورتی دیده نمی    هیچ

نظم اتـصال مـ   زیـرا  .بینـد  خیال همه چیز را متوالی مـی  .کند پذیرفته ولی از آن گذر می     

، برخاسـته از فعالیـت      یهـاي خیـال    صورتو در قالب    ) حکم تعینی ( خیال   ة قو نمودها در 

عبـارت   بـه  . نه نظمی عینی بلکه ذهنـی اسـت  ؛ هرچند این نظم و توالی،خود خیال است  

ضـرورتی وجـود نـدارد کـه         آینـد،  پس از دیگري می   یکی  متوالی  تصورات   با اینکه    ،دیگر

.  را عـوض کنـد     B و   Aچه بسا خیال جاي تصور       . باشد B همواره مقدم بر تصور      Aتصور  

,see: Kant( توالی ضروري و عینی نیست رو توالی مذکور، از این 1965, B233(.   کانـت در
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آن  نظمی که ما در    زیرا وي بین     .کند که هیوم از آن غافل بود        اینجا به تفکیکی اشاره می    

هـا    تـوالی نظمی که صرفاً به     نیم و   درك می ک  نحو ضروري و عینی       بهرخدادها و اعیان را     

نـه  و  نظم اسـت  ت، صرفاًعلّی تصور هیوم ازرو    این از. دهیم تفکیک نکرده است     نسبت می 

,see: Steinhoff( اي ضروري رابطه  از حالـت ذهنـی   این تفکیـک نـاظر بـه تفکیـک     ).3

د حالـت دیگـر ادراك شـو       بـر مقـدم    یک حالت     صرفاً رو، اگر   از این .  است عینی موضوعی

باشـد و بـا      یک عین، امري مقدم بر امر دیگر        در اگر اما   . خیال است  ةمحصول فعالیت قو  

فهـم بـا اعمـال       . است )understanding ( فهم محصول،  اي ضروري داشته باشد     آن رابطه 

نظم ذهنی مـذکور را عینیـت        خیال، هاي ذهنی موجود در    کثرات و توالی   ت بر علّیمقوله  

ه این نکته، کانـت در طـرح جدیـد    بناب .کند روري تبدیل میرا به نظمی ض     بخشیده و آن  

توجه ما را   ،  تبدیل نظم ذهنی به نظم عینی      و   با تفکیک توالی ذهنی از توالی عینی      خود،  

  .سازد  معطوف می از این اصلهاي هیوم به نقص تحلیل

 و دیگر اصـول فاهمـه و احکـام تـألیفی     تعلّی مفهوم و اصل پیشینی دانستنکانت با   

اعمال بر شـهودهاي متکثـر حـسی        با   که فقط    ی ذهن يها  عنوان صورت   به قاً پیشینی مطل

-233ب  ، ب 1383 ،کانـت ( د، راه خود را از هیوم جدا کـرد        نشو  واجد عینیت و اعتبار می    

لیت با عقـل  عگرچه هیوم حق داشت بگوید مفهوم « وي ۀگفت به. )214-218، صص 299

هـاي فلـسفی اسـتفاده       ن اصلی براي ساخت نظام    عنوا توان از آن به    نمی شود و   اثبات نمی 

شـود پـس     عقل صرف اثبات نمی     ولی حاشا که من بپندارم که چون این مفاهیم در          ،کرد

این مفـاهیم    .ضرورتی خیالی داشته باشد    تجربه باشند و بنابراین داللت بر      باید مأخوذ از  

قرر دارنـد و واجـد       و ت  اي ثبوت  نحو ماتقدم پیش از هر تجربه      ها، به  آن و اصول منشعب از   

، 1370 ،کانـت ( »اما البته فقـط بالنـسبه بـه تجربـه          ؛ناپذیري هستند صحت عینی تردید  

الزم است اصـل علیـت و بـراهین آن     خصلت دوگانه  پیش از تبیین این    ).153، ص 27ب

 یعنـی نمودهـاي متکثـر    ، این اصـل بـا تجربـه   ۀتقریر شود تا بتوان تصویر بهتري از رابط  

  . عرضه کرد، خیالةوحسی حاضر در ق

کـرده   گونـه تقریـر    ت را این  علّیاصل پیشینی   ،  نقد عقل محض   در ویراست اول     کانت

اي دنبـال   را برطبـق قاعـده    مستلزم امـري اسـت کـه آن    شود، هرآنچه حادث می  «: است

,Kant( »کند 1965, A189( .صـورت   را بـه مـذکور  اصـل    کتـاب،  ایندومست وي در ویرا

 اتـصال علـت و معلـول رخ         ةطبق قاعـد   تمام تغییرات، « : است مودهنتر چنین بیان     ساده
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 کند کـه در  اتصالی ضروري را جستجو می ، هر دو تقریرکانت در. )Ibid, B232( »دهند می

منظـور ضـرورت وجـود ایـن         وي به  .شود  شده در خیال یافت نمی     عرضههاي   صرف توالی 

اختـصار نقـل    خـست وي را بـه    اصل، شش دلیل ذکر کرده است که ما صرفاً چهار دلیل ن           

  .کنیم می

داند   اي پیشینی می     قاعده  فعالیت  اعیان را مستلزم    ضروري ۀکانت در برهان اول، رابط    

 ضـروري ، تقدم و تأخرهاي     )اعیان( ها  آندهندة   برمبناي نظم زمانی نمودهاي تشکیل    که  

هـاي   الی چیـزي بـیش از تـو    بین نمودهاهاي صورت، نظم  کند که درغیر این     را تعیین می  

درك  -1 بیـان نمـود؛    گونـه   توان این برهان را طی مقدماتی چند بدین          می .ذهنی نیست 

هـم   یعنی دو یا چند ادراك حسی در نسبتی زمانی بـه           .نمودها درکی متوالی است    من از 

 خیـال   ةها شده است محصول قـو      اتصال نمودها که منجر به توالی آن       -2 .اند متصل شده 

هـم   دو شـیوه بـه     ها را به   تواند این   خیال می  ةنحوي است که قو    ه اتصال مذکور ب   -3 .است

ایـن نـوع تقـدم کـه امکـان           -4 .دیگري باشد و یا بـرعکس      یا اولی مقدم بر   ؛  کند  متصل  

 .حالـت اسـت    تقـدم در   بلکـه صـرفاً    ،یـک عـین نیـست      آن هست، تقدم در    جابجایی در 

براي عینی بودن ایـن      -5 .عینینه   ذهنی است و      بین نمودها صرفاً   ۀ رابط ،عبارت دیگر  به

 باید  رابطه باید نسبت بین دو حالت چنان اندیشیده شود که معین شود کدامیک ضرورتاً             

در  .هـا غیرقابـل تعـویض باشـد        جـاي آن   عبارت دیگـر   به.  کدامیک بعد از آن بیاید      و اول

 ۀرابطـ تواند این رابطه را ضروري کند؛ یعنـی مفهـوم          تنها یک مفهوم پیشینی می     ،نتیجه

گونـه   نـه آن   سازد،  خود متعین می   ۀعنوان نتیج  زمان به   معلول را در   ،علت .علت و معلول  

  ).see: Ibid, A189-90( دارد نحو متوالی عرضه می دو را به  آنکه خیال صرفاً

الزم اسـت     تفکیک توالی ذهنـی از عینـی،       منظور   مدعی است، به   این برهان کانت در   

 هنتیجـ در   تـا گیرند   اي قرار  نسبتی زمانی تحت شرط قاعده    در   هاي متوالی خیال،   صورت

 مثالی منظـور  ۀا ارائ ب وي.نمایان گردداي ضروري  صورت رابطه  امر مقدم و مؤخر به  ۀرابط

کـف    آغـاز و در    ،توانـد از سـقف      درك من از خانـه مـی       ؛کرده است تر بیان     خود را واضح  

تواند  همچنین می  .ر سقف به پایان برسد    د یا اینکه از کف خانه آغاز شود و        .پایان برسد  به

هیچ اهمیت و ضـرورتی نـدارد کـه     .از سمت شرق به غرب و یا غرب به شرق انجام گیرد    

ولـی  .  مـشخص پایـان پـذیرد      ۀحتماً ادراك خانه از فالن نقطه آغاز گردد و در فالن نقط           

کنـد تنهـا بـه یـک صـورت       مسیر رودخانه حرکت می   که در  یحرکت کشتی  درك من از  
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رغم حرکـت  علیحرکت کشتی را برعکس کرده و  توانم تصورم از آید و من نمی    حاصل می 

فـرق تـوالی    .جهت باالي رودخانـه متـصور دارم       آن را در   ،سمت پایین رودخانه   کشتی به 

جهتـی   توان تـوالی مـذکور را در   توالی ذهنی می  در .همین است  ذهنی و توالی عینی در    

توان چنـین عملـی را       توالی عینی هرگز نمی    لی در دیگر خالف جهت قبلی تنظیم کرد و      

 در .اي ضروري است   رابطه توالی عینی،   موجود بین امر مقدم و مؤخر در       ۀرابط .انجام داد 

 ناپـذیر اسـت    آید و این نظم برگـشت       درپی امر مقدم می     ضروري امر مؤخر ضرورتاً    ۀرابط

)see: Ibid, A192-3.(  

  عــینِ معتقــد اســتانــت در ایــن برهــان مــدعی اســت ک،انتقــادمقــامِ اســمیت در 

 یعنـی عـین محـصول اعمـال ایـن           . را درخود دارد   علّیآمده، شرط ضروري قاعده      حاصل

 .اسـت ت حقیقـی    علّیـ فاقد  ،  ولی عین حاصل آمده از طریق نمودها       . ضروري است  ةقاعد

هـا   قلمرو نـومن  مرتبط است تنها در  ... فعل و  ت حقیقی که با مفاهیمی همچون نیرو،      علّی

گونه تأثیري برهم ندارنـد      اند که هیچ    تصوراتی متوالی  چرا که نمودها صرفاً    .شود  یافت می 

:see( انـد   نظم یافتهعلّیاي  گونه به نحو منظم و و نهایتاً به Smith, نظـر   بـه . )375 ,1984

 زیرا کانت در آثار خود براین نکتـه تأکیـد بـسیار دارد    . دقیق نیستاین مالحظهرسد    می

گونـه کـه     همـان .اسـت ) ذهن( مکانیکال از طبیعت، صرفاً تصویري از جانب ما که تصویر 

  صـرفاً یـک  نفـسه بلکـه      فـی   طبیعت حقیقتی درباب مندانه از طبیعت نیز نه        تصویر غایت 

 .رك( گونـه اسـت   نفـسه نیـز همـین    آنکه ادعا براین باشد که طبیعت فـی   بی است تصویر

,Ginsborg و 379، ص77، ب1381 ،کانت 2005, 21.(  

 ضـروري   ۀ عینـی رابطـ    ادراكکانت در برهان دوم نیز با رویکرد استنتاج اسـتعالیی،           

 اصل را نتیجـه گرفتـه       وجود این ت دانسته و بنابراین     علّی اصلاعیان را منوط به عملکرد      

 ۀگونه ادارك عینی از رابطـ      هاي ذهنی را عینی کند، هیچ      اي که توالی   بدون قاعده « است؛

پـس  . لـیکن رابطـه ضـروري بـین نمودهـا وجـود دارد             .اهیم داشت ضروري نمودها نخو  

,Kant( »دارد هاي مذکور را ضرورت بخشد وجـود  اي پیشینی که توالی قاعده 1965, A194-6(. 

شرط متمایز کـردن ادراك حـسی یـک نمـود از ادراك       کانت در این برهان مدعی است،       

 متعـین   تعلّیـ قاعده ضـروري    مدد    است که تنها به    یهاي زمانی  نسبت حسی نمود دیگر،  

دو  بیانگر نظمی عینی اسـت کـه آن        آید، پی دیگري می    در اینکه چیزي ضرورتاً  . شوند  می

 و  هدانهـ    تجریـه را بنـا     بنیـان ت است که    علّیاین قاعدة پیشینی     .کند  متمایز می  را از هم  

  .کند اي ضروري با یکدیگر متعین می اعیان را در رابطه
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ت را تبیـین  علّیـ مدد اصل  چگونگی تعین نسبت زمانی اعیان به    ،کانت در برهان سوم   

را از تـوالی ذهنـی    و آن توالی را بـه یـک عـین نـسبت داد           تجربه، توان در  نمی«کند؛    می

 قرارگرفتـه  )underlying (اي در زیربنیـاد   متمایز ساخت مگر هنگامی که بپذیریم قاعـده       

مدعی این برهان  ).Ibid, A196( »کنیم هدارد تا نظمی عینی را مشاهد است که ما را وامی

این توالی هیچ نمـود      چرا که در   .شود  از صرف توالی ذهنی، هیچ عینی متصور نمی        است،

 مـرتبط   اگر عینی از عـین دیگـر متمـایز و ضـرورتاً            .شود و ادراکی از دیگري متمایز نمی     

 این قاعده بـا     .استچنین امکانی را فراهم آورده       اي پیشینی،  روست که قاعده   باشد، از آن  

هـا بـا هـم را تعیـین       آنۀسـازد و هـم رابطـ    ها را مـی      اعیان، هم آن    جایگاه زمانی  تعیین

ایـن تـصور اول از همـه     دهـد،  کنیم چیزي رخ می موقعی که درك می  «بنابراین  . کند  می

زیرا تنهـا ازطریـق رجـوع بـه نمـود            .متضمن این آگاهی است که چیز قبلیی وجود دارد        

یعنی پـس   . دست آورد  تواند نسبت و جایگاه زمانی خود را به         ه این نمود می   قبلی است ک  

نـسبت   موقعیـت معـین در     اما ایـن رخـداد،     .از یک زمان مقدم که در آن حضور نداشت        

حالت قبلی فـرض گـردد      در[(=x)]که چیزي  آورد دست می  درصورتی به  زمانی را صرفاً  

 »دنبـال آن بیایـد   یعنی مطابق با یک قاعده، پذیر،نا اجتناب نحو این رخداد به  که برپایه آن،  

)Ibid, A198.( توان تـوالی عینـی را در   ت است که میعلّی پیشینی ةبنابراین برمبناي قاعد 

آورد مگـر هنگـامی کـه    ا تواند تصور یک عـین را فـر   فهم نمی. تجربه به اعیان نسبت داد    

ن با یکدیگر تنها ازطریق تعیـین       اعیا ۀتعیین رابط  .نظمی زمانی را بر نمودها تحمیل کند      

تـوان   هاسـت کـه مـی      مدد تعیین جایگاه زمـانی آن      به .آید ها حاصل می   جایگاه زمانی آن  

فاهمـه ایـن کـار را ازطریـق نظمـی کـه             . آید  چیزي دیگر می    درپیِ ضرورتاًگفت چیزي   

اي  طبـق قاعـده  ) زمـان (هـا   اند و براساس صورت شـهود درونـی آن    نمودها درخیال یافته  

ایـن رابطـه   . ت، هر رخدادي علت خود را دارد علّی ة طبق قاعد  .رساند روري به انجام می   ض

ت طبیعـی دو همـراه   علّیـ اي که زمان و  گونه شود، به ها تعیین می برمبناي نظم زمانی آن  

م و  ست مکانیـ  علّیـ جـدال   تفکیـک   منظور     به همراهیکانت از این    . ناپذیر هستند  تفکیک

  ).see Ibid, A539-40/B567-8( ده است نیز بهره برت آزاديعلّی

بـر وجـود     از زمـان،  » تـصورتجربی « حـصول    ةنحو  با تأکید بر   کانت در برهان چهارم   

 پیـشینی   ةآمده برمبناي قاعد   عینی حاصل  نظم .ه است دیورز ت تأکید علّی پیشینی   ةقاعد

 عـین یـک    کنـونی  تبنابه این نظم، حال   . اعیان است مستلزم تعیین جایگاه زمانی      ت،علّی
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 تعیین جایگاه زمـانی رخـداد   ۀچرا که الزم .کند  می آن، ما را متوجه حالت قبلی     )رخداد(

اي متصل    سلسله ، زمانی ۀچون سلسل  .استرخداد قبلی    تعیین نسبت زمانی آن با     مزبور،

 زمـان بعـدي و   ضرورتاً ،)علت( زمان قبلی و به تبع آن رخداد قبلی    و بدون انفصال است،   

 ،درایـن برهـان  کانت ). see Ibid, A199( کند را متعین می )معلول(دي درنتیجه رخداد بع

درك زمان به نحوکلی را منوط به تـصور تجربـی           شده و   اهمیت زمان در تجربه را یادآور       

 بـه انب .آیـد  حاصل مـی ت علّی پیشینی ةمدد قاعد بهنیز، زمان دانسته است که این خود    از

نظمـی ضـروري یکـی پـس از          ورتی متـصل و در    صـ  آنات زمانی به   عملکرد آنالوژي دوم،  

 علّـی هـاي     معرفت تجربی مربـوط بـه رابطـه        ۀ زمین ،د که این خود   نآی دیگري حاصل می  

، )اصـل ثبـات جـوهر   (پیش از این، کانت در آنالوژي اول  .سازد تجربی خاص را فراهم می    

یـن حالـت    نحو کلـی معرفـی کـرده و درك ا           مثابه امر ثابت متناظر با زمان به        جوهر را به  

نحـو تجربـی یـا همـان زمـان متغیـر در مقـاطعی کوچـک و قابـل                       را به زمان بـه     یزمان

,Kant( گیـري منـوط کـرده اسـت     اندازه 1965, B225.( تـوالی عینـی از    بـا تفکیـک   وي

متعین از توالی را جوهر ك الزمۀ داشتن در، هاي همواره متوالی کثرات نمودها ادراك

مـدد   بـه بنـابراین   .داشـته باشـد   هـا وجـود    زمانۀهم  که خود دردانسته است ثابتی  

نحـو کلـی و زمـان          بـه  زمـان  تصورت است که    علّیهمکاري اصل ثبات جوهر و اصل       

 منـوط بـه درك      کلـی  نحو زمان به  تصوردرك   عبارت دیگر،    به .آید  حاصل می  تجربی

 تاست  علّیتصور زمان تجربی است و درك این دو مستلزم اصول پیشینی ثبات جوهر و               

)see: Smith, 1984, 69-70.(  

چیـزي از   گی گـذر     چگـون  ،مثابه یک اصل پیـشینی      ت به علّیکانت پس از اثبات اصل      

  شـهود ۀ اصـول متعارفـ  مـدد  را بـه  اتصال این اصل به تجربه   ةو نحو  B به حالت    Aحالت  

)axioms of intuition( ) ــت ــل دس ــتۀاص ــیش)  کمی ــابی و پ ــا ی ــسیيه   ادراك ح

)anticipations of perception( )وي بـه ایـن   .  تبیـین کـرده اسـت   ) کیفیتۀاصل دست

 را  B بـه حالـت      Aچه اصـول و مقومـاتی، گـذر ضـروري چیـزي از حالـت                « پرسش که 

 زمـانی  ۀهر تغییر حـالتی، از یـک لحظـ      «) الف :دو پاسخ داده است    »کنند؟ پشتیبانی می 

لحظـه، همـواره زمـانی      بـین ایـن دو       .یابد  زمانی دیگر پایان می    ۀشود و در لحظ    آغاز می 

پس هر تغییـري     .دارد بین دو حالت مزبور هم تفاوتی وجود       .وجود دارد که مقداري دارد    

 بین دو لحظه زمانی قرار      ،دهد که این زمان    زمانی رخ می    در ، دیگر از یک حالت به حالت    

پـس هـر دو      .کنـد  حالت آخـر را معـین مـی       ،   آخر ۀ اول، حالت اول و لحظ     ۀلحظ .دارد
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 »باشـند  میمرزهاي زمانی تغییر و مرزهاي زمانی مدت زمان بین دو حالت متغیر     لحظه،  

)Kant, 1965, A208 .(اگـر  [هر تغییر علتی دارد که این علت در تمام طـول تغییـر   «) ب

نـه  ( ایـن علـت، آن تغییـر را بتـدریج         .  حاضـر اسـت    ] باشـد  )uniform (تغییر یکنواخت 

). دفعی(آن   نه در ) بتدریج(زمان ایجاد کرده است      او آن را در    .ایجاد کرده است   )یکدفعه

 مستلزم طی کـردن لحظـات بـین ایـن دو            B به   Aرسیدن از    چون تغییر تدریجی است،   

 B  تکمیل آن در   ۀتا لحظ   را Aمقدار واقعیت     درجات این تغییر،   ۀهم بوده و علت باید در    

  ).Ibid( »ت استلّیع مداوم )action (بنابراین هر تغییري معلول یک عمل .افزایش دهد

  لحـاظ شـده     هر آن زمانی داراي مقداري      در این دو پاسخ     شهود، ۀبنابه اصول متعارف  

ـ  .زمانی مابین علت و معلول را اندازه بگیریم        انیم مقدار وت  میکمک آن     هاست که ب   ا ایـن   ب

 زمانی خود داراي مقداري ممتد اسـت، پـس اتـصال دو نمـود               ۀقطع  که چون هر   توضیح

مدد مقـادیر زمـانیی انجـام        اند، به  نظمی زمانی مرتب شده     و معلول که در    صورت علت  به

بـاب اینکـه    پـس در  . زمانی اول و لحظه زمانی آخر قـرار دارنـد  ۀکه مابین لحظ گیرد  می

کند باید گفت هر نمودي خود مقـداري   می  گذر B  به حالت     Aچگونه یک چیز از حالت      

 . تألیفی از شهودهاي همگن است     ،نمود مذکور دارد و مقدار داشتن آن بدان معناست که         

هنـوز صـورت زمـان و     انـد و  ذهـن شـده   مراد شهودهایی است که تازه وارد ( هر شهودي 

 تـا   A ۀ نقطـ  یناي که ب   پس فاصله . شود با یک آنِ زمانی همگام می     ) اند مکان برتن نکرده  

ل وجـود دارد،   زمانیی که از عملکـرد علـت تـا ایجـاد معلـو          ۀ وجود دارد، یا فاصل    B ۀنقط

وسیله شهودهاي مستمر و متصل پرشده است و چون هر شـهودي بـا یـک آنِ                  همگی به 

اي پیوسـته و متـصل از     مقـصد، مجموعـه  ۀ اول و نقط  ۀزمانی همگام است، پس بین نقط     

گونـه   ترتیب هیچ  بدین .کنند می هاي زمانی قرار دارد که شکاف بین آن دو نقطه را پر            آن

کانـت   .هم پیوسته خواهند بود    دو به  و این   رخ نخواهد داد   B ۀ نقط  و A ۀشکافی بین نقط  

 شـکاف بـین چیزهـا      «؛بـرد  عـالم نـام مـی      در» دفع خرق « از این پیوستگی تحت عنوان    

تواند چیزي وارد شود که خأل را نشان دهد یا حتـی              در تجربه نمی   ....ندارد وجود) خرق(

  ).Ibid, A229( »از شماردعنوان جزئی از تألیف تجربی مج  بهخأل را صرفاً

رسیم که تمام آنات     هاي ادراك حسی، به این نتیجه می       یابی مدد پیش   به ،دیگر ازسوي

و چـون    .یـستند رو تهی ن   همراه بوده، از این   ) احساس امر واقعی در  (زمانی با یک احساس   

  فـرض   اسـت، بنـابراین     خـود  ة ویـژ  ۀ داراي درجـ   ، زمـانی  درنتیجه هر آنِ   هر احساسی و  
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 .یکسره باطـل خواهـد بـود        نیز نحو محض    به رین جزء زمانی، مکانی و حتی نمود      کوچکت

چـون آنـات و نمودهـا      وبین هـر دو آنِ زمـانی، همـواره اتـصال برقـرار اسـت       ازآنجا که   

 يتغییر یک چیز از یک حالت به حالت دیگر نیز تغییر          پس  مقادیري متصل و مستمرند،     

 مـستلزم   ،حصول حالتی جدید براي یک شـیء      عبارت دیگر،     به. و نه دفعی  است  تدریجی  

هاي احـساس    حتی اتصال درجه   ایجاد شهود حسی آن حالت و       مدارج مستمر  طی کردن 

این مـسأله هرگونـه جهـش را در تجربـه و قـوانین فیزیـک باطـل                   .استمربوط به خود    

 نمودهـا محـال     ۀسلـسل  در راجهـش    هرگونـه    )Continuity ( پیوستگی  اصل «؛کند می

  ).Ibid( »]ندارد عالم طفره وجود در[ شمارد می

  تجربـی  ۀ اندیـش  ۀاصول موضـوع  ت با سومین اصل     علّیکانت با همراه کردن اصل      

)the postulates of empirical thought() عرضـه  ی، تصویر مکـانیک ) جهتۀاصول دست 

بنابـه   .کـرده اسـت  را تکمیـل       و بنـابراین آن    شده از طبیعت پدیداري را ضروري دانسته      

اصـول  ( هـاي صـوري تجربـه    شـرط  آنچـه بـا   اندیشه تجربـی،  ۀین اصل اصول موضوع   اول

 »ممکـن «مطابقت کند    )هاي تجربه  هاي ادراك حسی و آنالوژي     یابی  شهود، پیش  ۀمتعارف

مـرتبط شـود    )یعنـی بـا احـساس    (هاي مادي تجربـه    شرط  آنچه با  ،طبق اصل دوم  . است

ـ    آنچه پیوستگی  ،طبق اصل سوم    است و  »واقعی« هـاي   ا امـر واقعـی برطبـق شـرط        اش ب

بـر اینکـه الزم    عـالوه  ،»اصل ضـرورت «طبق  . است»ضروري« عمومی تجربه تعیین شود   

واقعیت داشته باشد، همچنین باید ثابـت شـود آن امـر بنابـه              ) شناخت(است یک ادراك  

علت امري که واقع شـده اسـت یـا            اگر به  ،عبارت دیگر  به. شود شرایط خاصی متحقق می   

اصـل   .)see: Ibid, A227-8( اسـت علم داشته باشیم، آن چیز امري ضـروري   د،واقعیت دار

دهـد علتـی دارد کـه         رخ مـی    آنچـه  هـر علّیت در همراهی با اصل ضرورت مدعی اسـت          

 تجربیی وجود داشته باشد که      علّیوقتی قانون   رو     ازاین .ناشی شده است  ضرورت از آن     به

توانیم مـدعی    ه با استناد به آنالوژي دوم می      دهد، آنگا  واقعیت خبر  از واقع شدن امري در    

 شـود   مـی  چرا که آنالوژي دوم مدعی است، هر آنچـه واقـع           .شویم که ضروري نیز هست    

 هر رخـدادي    استی  دعت م علّیکه اصل    درحالیبنابراین   . علتی پیش از خود دارد     ضرورتاً

 نهد کـه در     روشی را پیش می    ،اصل ضرورت   به رخداد پیش از خود مرتبط است،       ضرورتاً

ت مرتبط گشته و بنـابراین ضـروري و معقـول    علّی تجربی به اصل پیشین علّیآن قوانین   

,see: Guyer( شوند می 1996,  ۀ تجربـ ۀ ضرورت محدود به عرصة دایرترتیب، بدین . )180
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  کـه گویـد   سـخن مـی  هـایی  معلـول   اززیرا .نیکی از طبیعت استایعنی تصویر مکممکن  

جوهرهـا اسـت کـه تغییـر         عوارض  حاالت و   و چون صرفاً   شده است ها داده    هاي آن  علت

  .گیرد بنابراین ضرورت مذکور نیز به این امور متغیر تعلق می، کنند و نه خود جوهرها می

  تصویري متعین و مکـانیکی از طبیعـت، هرگونـه     ۀکانت با عرض  نابه مالحظات فوق،    ب

از آنجـا  . اسـت ا نامعقول دانـسته  رطبیعت   بدون علت در  دیگر، عبارت به عمل سرسري و  

جـا ممکـن      عبارت دیگر معرفت تجربی از نمودهـا، صـرفاً از آن            نفسه، یا به    تجربه فی «که  

کنـیم و نتیجـه        تغییرات را تابع قـانون علیـت مـی         ۀاست که توالی نمودها و بنابراین هم      

ممکن خواهد  عنوان متعلقات تجربه، صرفاً برطبق این قواعد          گیریم که خود نمودها به      می

,Kant( »بود 1965, B234 ة قاعـد  منظـر  پـس تنهـا از  ،)46، 1386 ، مـاحوزي .نیز رك و 

. را مورد مطالعـه قـرار داد      توان پدیدارهاي طبیعی       است که می    و ضرورت مکانیکی   علیت

 و پـردازد   مـی هـا   ارگانیـسم ۀمطالعـ   که بهنقد قوة حکمبا دعاوي کانت در ظاهراً این ادعا  

  . مغایر استکند را برمبناي علتی دیگر مطالعه میوان یک کل عن به طبیعت 

  عنوان یک کل ها و طبیعت به مندي در ارگانیسم غایت

اي   عنـوان قـوه     را بـه  ) خیال(، برکنار از فاهمه و عقل، قوة حکم        حکم ةنقد قو کانت در   

نقـد عقـل    هاي استعالیی     وي که پیش از این در بخش شاکله       . مستقل معرفی کرده است   

,Kant(» قرار دادن تحت قواعـد ة قو«مثابه   حکم بهةاز قو، ضمح 1965, A132/B171(  یـاد 

،  حکـم ةنقـد قـو  کار گرفته بود، در ه را درخدمت فاهمه و اهداف معرفتی ب   و آن  کرده بود 

 )determinate judgment ( حکم تعینـی ةعملکرد متعین این قوه در خدمت فاهمه را قو

  حکـم تـأملی    ةشـناختی، کـه قـو       رکرد دیگر این قوه در تأمالت غایت      را از کا    نامیده و آن  

)reflective judgment(اي است  طور کلی قوه  حاکمه بهةقو« متمایز کرده است؛ ، نامیده

اگـر  . کنـد   عنوان اینکه داخل در تحت کلی است تعقـل مـی             را به  )particular (که جزئی 

اي که جزئی را تحت آن قـرار           حاکمه ة قو داده شده باشد  ) یعنی قاعده، اصل، قانون   (کلی  

اما اگر فقط جزئی داده شده باشد و بناست کلیِ آن پیدا شود، در              . تعینی است ... دهد  می

طبـق ایـن    ). 72، ص IV، دیباچه 1381 ،کانت( » حاکمه صرفاً تأملی است    ةصورت قو   این

هـا    تحـت کلـی   ها را      حکم درصدد است جزئی    ةتعریف، در هردو حکم تعینی و تأملی، قو       

از قبـل   ) اصول فاهمه و مقوالت   (ها     کلی  حکم تعینی  ةبا این تفاوت که براي قو     . قرار دهد 
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 حکم تأملی باید با تأمل آزاد از مفـاهیم متعـین فاهمـه بـر کثـرات      ةاند ولی قو    داده شده 

:see( ها وحدت بخشد ها را بیابد و کثرات مزبور را تحت این کلی هاي آن داده شده، کلی

Allison, مورد نیاز رو نیازمند اصلی است که باتوجه به آن وحدت  از این). 15-17 ,2001

 تعینی فقط جزئیـات را تحـت قـوانینِ کلـیِ اسـتعالییِ داده          ۀ حاکم ةقو«را حاصل آورد؛    

 معلـوم و مـشخص اسـت و         پیـشین نحـو     قانون برایش به  . دهد  شده توسط فهم قرار می    

ي اینکه قادر باشد جزئی در طبیعت را تحت کلی قرار دهد،            بنابراین هیچ نیازي ندارد برا    

 تأملی که ناچار اسـت از جزئـی         ۀ حاکم ةقو... اما. وجو کند   قانونی خاص براي خود جست    

توانـد از تجربـه       در طبیعت به کلی صعود کند براي این کار محتاج اصلی است کـه نمـی               

 ، اصـول تجربـی    ي وحدت کلیـۀ   ن عبارت است از برقرار     زیرا نقش آ   .عاریت گرفته شود    به

، 1381 ،کانـت ( »هـا   تر و بنابراین ایجاد امکان تبعیت منتظم آن         تحت اصول تجربی عالی   

  ).72-3، صصIVدیباچه

علیت «کند که متفاوت از        به نوع دیگري از علیت اشاره می        علت غایی  کانت با معرفی  

 .کنـد   ل علیـت مـی    لحاظ صورت غایی خود اعمـا       ، صرفاً به   طرح شده در مکانیسم    »فاعلی

از کمـال عـین نظـر دارد کـه علـت متعلـق              ) تصوري( مفهومیوي از غایت، به صورت و       

صـورت  (منـدي   اش همـان غایـت       علیت یک مفهوم درقبال متعلـق      بنابراین. خویش است 

توانـد حـاوي مبنـاي امکـان صـورتش و پیونـد               فقط تصور یک کل می    «آن است؛   ) غایی

 علـت است که تصور آن     ) محصولی(اي    ین کل نتیجه  لیکن ا . اجزاي متعلق به آن باشد    

اش صـرفاً تـصور معلـول آن     شود، اما محصول علتی که مبناي ایجابی امکان آن لحاظ می   

 حکم تأملی برمبناي    ةقو). 377-78، صص 77همان، ب ( »شود  یت نامیده می  است یک غا  

امـاً  تم کـه یـک اصـل    )principle of endress of nature (منـدي طبیعـت   اصـل غایـت  

کند و هم با مالحظـه   است، هم احساس لذت زیباشناختی را تبیین می  ) سوبژکتیو(ذهنی

مندي طبیعـت     و غایت ) وار  موجودات اندام ( ها  ارگانیسمغایات عینی موجود در طبیعت،      

:see( دهد را مورد تحقیق قرار می Schaper, مورد اخیر کـه در تقابـل بـا    . )368 ,1996

رو ضـروري اسـت کـه در          پـردازد از آن     به تأمل بـر اعیـان مـی       ) مکانیسم( علیت طبیعت 

شوند که در طول حیات زیـستی خـود مراحـل متعـددي از        موجوداتی یافت می   ،طبیعت

 را متحقـق    غایت معـین  یک  تصوري از    کنند   می آگاهانه تالش رشد را طی کرده و گویی       

,see: Kraft(  دست یابنـد کرده و بدان دات، حتـی تمـامی    موجـو  در ایـن ). 82-3 ,1996
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 - همچـون اجـزاء    -گونه کـه همگـی       و همان  درخدمت یکدیگر و کل بوده    ) ها  اندام( اجزاء

دهنده و بنابراین عامـل     نیز علت پیوند  ) غایت نهایی (ور کل  کل هستند، تص   دهندة  تشکیل

غیر از مکانیسم علل طبیعی       ضروري است که براي طبیعت به     «رو    از این . ها است   بقاي آن 

وص خود را دارد، نوع مخصوصی از علیـت را قائـل شـویم کـه در آن پیـدا                     مخص نوعکه  

 زیرا به قابلیت ماده بـراي پـذیرش صـور متعـددي غیـر از صـوري کـه در اثـر                 .شود  نمی

توانـد مـاده      که بنابراین نمـی   (پذیرد باید فرض خودانگیختگی علتی دیگر را          مکانیسم می 

، 1381 ،کانـت ( »توان قائل شـد     صور نمی افزود که بدون آن هیچ مبنایی براي آن         ) باشد

تواند امیـدوار باشـد       هرگز نمی ... هیچ عقل انسانی  «رو است که      از همین . )382، ص 78ب

، 77همـان، ب  ( »کمک علـل صـرفاً مکـانیکی فهـم کنـد            که تولید حتی برگ علفی را به      

  ).380ص

 ،انـد    مـرتبط  کل  هم و به    هاي آن برمبناي علت غایی به       که اندام را  کانت یک ارگانیسم    

نامیده و براي آن دو شـرط ذکـر کـرده اسـت؛      »)natural purpose (غایت طبیعی«یک 

ازنظـر وجـود   (زم اسـت کـه اجـزایش     الاوالًبراي اینکه چیزي یک غایت طبیعی باشـد   «

 الزم اسـت کـه      ثانیاً... شان با کل ممکن باشند      فقط ازطریق نسبت  ) و صورتشان ] حضور[

در وحدت یک کل متحد شوند که متقابالً علت و معلول صورت            نحوي    اجزاي این چیز به   

صـورت و   ) متقـابالً (نوبه خـود      فقط بدین نحو ممکن است که ایدة کل به        . یکدیگر باشند 

نفـسه و در امکـان        بنـابراین اگـر بناسـت جـسمی فـی         .... پیوند کلیه اجزاء را تعیین کند     

، در مجموع چه ازنظر صورت      اش غایتی طبیعی شمرده شود، الزم است که اجزایش          ذاتی

یکدیگر وابسته باشـند و ازطریـق علیـت مخصوصـشان،             و چه ازنظر پیوندشان، متقابالً به     

موافق با یک اصـل، علـت       ... تواند   خود می  ۀنوب  کلی را ایجاد کنند که مفهوم آن متقابالً به        

 ۀ همـ  ۀوسـیل    بـه فقـط     در چنین محصولی از طبیعت، هر جزء نه       .... لحاظ شود ) این کل (

عنـوان   خاطر سایر اجزاء و کل، یعنی به        عنوان موجود به    اجزاي دیگر موجود است، بلکه به     

,Ginsborg.نیـز رك  و 330-32، صـص 65همان، ب(»شود تعقل می) اندام(ابزار  2005, 

 زمندااین نسبت متقابل درواقع هم تعریف و هـم اصـل پیـشینی موجـودات سـ                ). 18-21

 محـصولی اسـت کـه در آن         ،ول سازمند طبیعـت   محص«نیز هست؛   ) ها  ارگانیسم(

در این محصول هیچ چیز نیـست کـه       . غایت و متقابالً وسیله است    )] اجزاء[(هرچیز  
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، 1381 ،کانـت ( »عبث، بدون غایت، یا قابل انتساب به یک مکانیسم طبیعـیِ کـور باشـد        

  ).335، ص66ب

اوري یافـت   این اصل که یک اصل تنظیمی اسـت و بنـابراین صـرفاً در ایـدة فاعـل د                  

,see: Allison( شود می  ۀ، دستوري است که حکم تأملی برمبنـاي آن، رابطـ  )32 ,2001

 و هـم در  -هـا اسـت     ارگانیـسم  ة که صـرفاً ویـژ     -مندي درونی   اجزاء و کل را هم در غایت      

هـاي طبیعـت       که تمامی اشـیاء طبیعـت را همچـون اجـزاء و انـدام              -مندي بیرونی   غایت

 مـورد مطالعـه    -آورد  حـساب مـی     هایی درخدمت کل به     به وسیله مثا   یک کل و به    عنوان  به

اي بـراي مـشاهدة نـوعی از          کننـده   ریـسمان هـدایت   «قرار داده و بنابراین از آن همچون        

 تحـت مفهـوم غایـات طبیعـی تعقـل      ،شـناختی  نحو غایت ها را به  چیزهاي طبیعی که آن   

نـی، یـک ارگانیـسم صـرفاً      منـدي درو    با این تفاوت که در غایت     . جوید  ، سود می  »کند  می

منـدي بیرونـی، ایـن        اش غـایتی طبیعـی اسـت ولـی در غایـت             لحـاظ صـورت درونـی       به

اي نیـز درخـدمت طبیعـت         ها هرچند خود غایت طبیعی هـستند ولـی وسـیله            ارگانیسم

دات طبیعت حتـی   تمامی موجوۀبر این مبنا کانت با مالحظ    . شوند  عنوان کل لحاظ می     به

منـدي بیرونـی، دو مفهـوم      قبیل آب، هوا و غیره در یک غایـت         زارگانیکی ا موجودات غیر 

یـک موجـود   .  را از هم تفکیک کرده اسـت »)final end (غایت نهایی« و »غایت ممکن«

، یا خود یک غایت نهایی است، یعنی تمامی دیگـر           ]یا هر موجود طبیعی دیگر    [ارگانیکی  

اي بـراي   نکـه خـود وسـیله     آ  کنند، بی   موجودات همچون ابزارهایی درخدمت آن عمل می      

اي براي دیگـري اسـت کـه در            باشد و یا هم یک غایت طبیعی و هم وسیله          موجود دیگر 

 صـورت  ۀواسـط  حکـم بـه اینکـه چیـزي بـه     «شـود؛    نامیـده مـی    ممکنصورت غایت     این

 اش غایتی طبیعی است کامالً غیر از این است که وجود این چیز را غایت طبیعـت                  درونی

)purpose of nature(فقـط محتـاج مفهـوم غـایتی ممکـن        براي حکم اخیر نـه .  بدانیم

، 67، ب 1381 ،کانـت ( »طبیعت را بشناسیم  ) scopus(هستیم بلکه باید غایت فرجامین      

  ).338ص

یـک  « زیـرا  .تواند غایت نهـایی طبیعـت باشـد       هیچ شیء طبیعی نمی    ، کانت ةعقید  به

وان شـرط امکـانش نیازمنـد     عنـ    غایتی است که به هیچ غایت دیگـري بـه          ،غایت نهایی 

عنوان شرط امکـان      آنکه هر شیء طبیعی به دیگر اشیاء به         حال). 412، ص 84همان، ب ( »نیست

) )rational being ( معقـول موجـود (رو کانت با معرفی فاعـل اخالقـی   از این. خود نیازمند است
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 و )super sensible (محـسوس   عنوان غایت نهایی طبیعت، ایـن غایـت را امـري فـوق     به

 بیرون از طبیعت معرفی کرده و برمبناي علت غایی، این وجود معقول را علت این تصویر               

عنـوان موجـودي    چون ما انـسان را فقـط بـه   «دانسته است؛ و حتی غایت حقیقی خلقت      

براي تلقی جهـان  ) الاقل شرط اصلی را ( مقدمتاً مبنایی    ،شناسیم  اخالقی غایت خلقت می   

از علـل غـایی در اختیـار         نظـامی مثابـه     ه موافق با غایات و بـه      هم پیوست   مثابه کلی به    به

  ).1389 ،ماحوزي. و نیز رك و 424، ص86همان، ب(»داریم

کنـد و    از آنجا که انسان تنها موجودي است که از غایات اعیان و طبیعت پرسش مـی               

هاي عقلی و اخالقی خـود را طلـب           ازسوي دیگر همراهی و هماهنگی طبیعت با خواسته       

,see: Allison( شود مند طبیعت لحاظ می ند، علت تصویر غایتک می 2001, 210-12 & 

Buchdahl, نیـل  ، اي که تمامیت طبیعت همچون ابزاري درخدمت انـسان  گونه به) 50 ,1996

,see: Ginsborg( سازند به خوشبختی و سعادت اخالقی وي را فراهم می 2005, 21.(  

  مندي جدال مکانیسم و غایت

ناپذیر دانـسته  ی مکانیـسم را امـري قطعـی و اسـتثنا      ، درست نقد عقل محض   کانت در 

 موجـود در جهـان حـسی، مطـابق بـا قـوانین              )events (اینکه تمامی رخدادهاي  «است؛  

تغییرناپذیر طبیعت در اتصالی سراسري با هم قرار دارنـد، یـک اصـل تحلیـل اسـتعالیی             

,Kant( »پذیرد اثبات شده است و هیچ استثنایی نمی 1965, A536/B564( . ةنقد قووي در 

بر این نکته تأکید ورزیده و حفـظ مکانیـسم را حتـی درصـورت وجـود تـصویر             نیز حکم

نهایت مهم    براي عقل بی  «ها و طبیعت نیز ضروري دانسته است؛          مندانه از ارگانیسم    غایت

حصوالت را در تبیین این م      است که مکانیسم طبیعت را در تولیداتش نادیده نگیرد و آن          

 ،کانـت ( »دسـت آورد  توان بصیرتی از طبیعت چیزها بـه   زیرا بدون آن نمی.کنار نگذارد  به

ــابراین). 381، ص81، ب1381 ــه   «بن ــل ک ــن اص ــن   «ای ــه ای ــق ب ــه متعل ــه را ک هرچ

شـماریم بایـد برحـسب قـوانین مکـانیکی در       عنوان محصول آن مـی     و به ) پدیده(طبیعت

 زیـرا بـدون ایـن نـوع علیـت      .قوت خود باقی اسـت      ، کماکان به  »پیوند با آن تعقل کنیم    

عنـوان غایـات طبیعـت، محـصوالت طبیعـی نخواهنـد              ، موجودات سازمند، به   )مکانیسم(

 امري ضـروري    ، مکانیکی طبیعت  ۀبنابه این امر، مطالع   ). 395-6، صص 81همان، ب (»بود
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کی و  در معناي یک علـم، لزومـاً مـستلزم مالحظـات مکـانی            ) فیزیک( زیرا طبیعت    .است

  . حسی استنمودهايهاي پیشینی ذهن بر  عبارت دیگر، تمامی فعالیت به

. عنوان یک کل را ندارد       قابلیت تحقیق در قوانین کلی طبیعت به       ،حال مکانیسم   با این 

 تـصویري  ۀکنـد و بنـابراین در عرضـ       زیرا فاهمه صرفاً احکـام تجربـی جزئـی صـادر مـی            

یعنـی اصـل یکنـواختی      ،  اصل برخاسـته از آن    عنوان یک کل و       مندانه از طبیعت به     غایت

ی ی تمـامی احکـام اسـتقرا   ۀ کـه پـشتوان  )principle of uniformity of nature (طبیعت

، 1387 مـاحوزي    نیـز  و   378، ص 77 و ب  345، ص 68همان، ب . رك( است، ناتوان است  

  ).62-5صص

مالً مـسلم   کـا «ها نیز نـاتوان اسـت؛          ارگانیسم ۀ فوق، مکانیسم در مطالع    ۀبر نکت   عالوه

شـان را برطبـق اصـول صـرفاً      توانیم موجودات سـازمند و امکـان درونـی    است که ما نمی  

تـوان   قدر کفایت بشناسیم تا چه رسد که تبیین کنیم و با جرأت مـی    مکانیکی طبیعت به  

هـا محـال اسـت چنـین سـودایی           گفت که همان قدر نیز مسلّم اسـت کـه بـراي انـسان             

روزي نیوتن دیگري پیـدا شـود کـه تولیـد بـرگ علفـی را           که  بپرورانند یا امیدوار باشند     

 قابل فهـم کنـد؛ بلکـه        ،ها را سامان نداده است      برطبق قوانین طبیعی که هیچ قصدي آن      

  ).367، ص75، ب1381 ،کانت( »باید چنین بصیرتی را بالمره براي انسان منکر شویم

همکـاري بـا حکـم       زیـرا فاهمـه درجریـان        . ناشی از سرشت فاهمه است     ،این ناتوانی 

تواند همچـون     رود و بنابراین نمی     ها می   هاي داده شده به جزئی      ، از کلی  )ها  شاکله( تعینی

هـاي تأمـل شـده ادراك کنـد؛           را بـا کـل    ) هـا   جزئی( ها  حکم تأملی، نسبت اجزاء و اندام     

 ما از نوعی نبود که بایستی از کلی به جزئـی رود، میـان               ۀتوان پذیرفت که اگر فاهم      می«

 »یـافتیم   مند در آن، هیچ تفـاوتی نمـی         انیسم طبیعی و فن طبیعت، یعنی پیوند غایت       مک

  ).373، ص76همان، ب(

 زیـرا  .کند  حکم را در تأمل بر اعیان طبیعی گمراه و سرگردان می          ةاین محدودیت، قو  

رو دارد و ازسـوي       بر رعایـت تـام و تمـام مکانیـسم را پـیش             سو حکم فاهمه مبنی    از یک 

دیـدة    یل است درمورد برخی اعیان طبیعی، مکانیـسم را کنـار نهـاده و بـه               دیگر، عقل ما  

قـوانین خـاص، ممکـن      ) contingent (درمقابل این وحدت امکانیِ   «ها بنگرد؛     غایت بدان 

 توسط  پیشیننحو    ها به   یکی از آن  .  حاکمه در تأملش از دو دستور عزیمت کند        ةاست قو 

آید که عقـل را       دست می ه   از تجارب خاصی ب    اما دیگري شود،     صرف به او داده می     ۀفاهم
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. اش داوري کنـد     انگیزند تا مطابق با اصلی خاص دربارة طبیعت جـسمانی و قـوانین              برمی

خـوبی بـا یکـدیگر     تواننـد بـه    دسـتور نمـی  ۀگون رسد که این دو  نظر می   رو چنین به    ازاین

ر اصل تـأملش گمـراه      کند که قوة حاکمه را د        بنابراین دیالکتیکی بروز می    .سازگار باشند 

هرگونه تولید اشیاي مادي و صور آنها را        :  این قضیه است   ۀ حاکم ة قو دستور اول کند؛    می

دستور . پذیر است داوري کرد     مثابه تولیدي که برطبق قوانین صرفاً مکانیکی امکان         باید به 

لیداتی مثابه تو   توان به   بعضی از تولیدات طبیعت مادي را نمی      :  زیر است   مقابل ۀدوم، قضی 

هـا محتـاج قـانون        داوري آن (پذیرند داوري کـرد       که برطبق قوانین صرفاً مکانیکی امکان     

اگر ایـن قـضایاي بنیـادي تنظیمـی         ).  است ، یعنی قانون علل غایی    ،علیتی کامالً متفاوت  

  :آیند صورت در می براي تحقیق، به اصول تقویمیِ امکانِ خود اعیان تبدیل شوند به این

  .پذیر است امکانونه تولید اشیاي مادي برطبق قوانین صرفاً مکانیکی هرگ): تز( قضیه

بعضی تولیدات اشیاي مادي برطبق قـوانین صـرفاً مکـانیکی           ): تز  آنتی(  مقابل ۀقضی

  ).349-50، صص70همان، ب( »پذیر نیست امکان

 عقـل   ۀ زیـرا اگـر خواسـت      .تواند این دو اصل را وحدت دهـد          عقل نمی  ، کانت ةعقید  به

بگیـریم،    مدد حکم تعینـی پـی       نحو تقویمی و به      طبیعت را به   ۀمندان   غایت ۀر مطالع ب  مبنی

رو الزم  ازایـن . گیـرد  ناپذیر مکانیسم قـرار مـی    این خواسته در تقابل کامل با اصل اجتناب       

  حکم تأملی با رویکردي صرفاً ذهنی و تنظیمی ایـن تعـارض را حـل کنـد                 ةاست قو 

)see: Baths, 1996, 90-92.(  

  مندي ند مکانیسم و غایتپیو

نحو درست درخـدمت فاهمـه باشـد و تـصویر      تواند به   کانت، حکم تعینی می    ةعقید  به

نحو نادرست در همکاري با عقـل، موجـب تعارضـات             مکانیکی از طبیعت عرضه کند و به      

 همکـاري نادرسـت حکـم       ۀ نتیج ،مندي  مکانیسم و غایت  ) نومیِ  آنتی( تعارضِ. عقلی شود 

مندانه از طبیعت را      منظور حل این تعارض، الزم است تبیین غایت         به.  است تعینی و عقل  

.  این فعالیت را از فعالیت حکم تعینـی تفکیـک کنـیم            ۀ حکم تأملی نهاده و نتیج     ةبرعهد

، »وجـود دارد؟  ) x(چـرا ایـن چیـز     « این پرسش که     مدد  هبنابه این تفکیک، حکم تأملی ب     

ات را یافتـه و تـصویري محـض و نـامتعین از     هـا و دیگـر موجـود    غایت طبیعی ارگانیسم 

هاي حکم تعینی و فاهمـه        آنکه مزاحم فعالیت    آورد، بی   مندي در طبیعت حاصل می      غایت
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ایـن   حاکمه است و مفهـوم       ة، دستوري صرف از قو    )]مندي  اصل غایت [(این اصل   «باشد؛  

 شـود،  شود واقعیتی به آن منتـسب   ایدة صرفی است که به هیچ وجه کوشش نمی         ،علیت

ترتیـب همیـشه    شـود و بـدین    هادي تأمل استفاده مـی ۀعنوان سررشت بلکه از آن فقط به  

مانـد و در خـارج از جهـان محـسوس             پذیراي کلیۀ مبـانی تبیینـی مکـانیکی بـاقی مـی           

 ایـن تعـارض، خلـط       ۀبنابه این ادعا، ریـش    ). 352، ص 71همان، ب ( »شود  سرگردان نمی 

میـان  ] نـومی  آنتـی [هر نمودي از تعارض احکـام       پس  «حکم تعینی با حکم تأملی است؛       

بـر ایـن   ) فنـی (شناختی  و غایت) مکانیکی(هاي تبیینی حقیقتاً فیزیکی   دستورهاي شیوه 

 ةاي بنیـادي از قـو    حکم تأملی را بـا قـضیه  ةاي بنیادي از قو    پایه متکی است که ما قضیه     

 صـرفاً ذهنـی بـراي       کـه داراي اعتبـار    (اولـی را    ] آتونـومی  [خودآیینیحاکمه تعینی و    

] هترونـومی  [دیگرآیینـی بـا   )  عقل ما بالنسبه به قوانین تجربـی خـاص اسـت           ةاستفاد

مأخوذ از فاهمه هدایت کند، خلـط       ) کلی یا جزئی  (دومی، که باید خود را برطبق قوانین        

  ).352-3همان، (»کنیم می

ي در  منـد    طبیعـت پدیـداري و غایـت       ۀ فوق، اگر مکانیسم صـرفاً در عرصـ        ۀبنابه نکت 

گونـه    یعنی در قلمرو فوق محـسوس داوري کنـد، هـیچ          ) نومنال(نفسه     طبیعت فی  ۀعرص

 حکم تأملی درجریان تأمـل آزاد بـر اعیـان و کثـرات تجربـی،                ةقو. شود  نزاعی ایجاد نمی  

متعلقات تأمل  ) غایی(هاي محض   دور از مفاهیم و اصول متعین و پیشینی ذهن، صورت           به

 از غایـات، تـصویري      هـا در سلـسله مراتبـی        حدت ایـن صـورت     و با و   خود را انتزاع کرده   

 گویـد کـه گـویی    آورد و از آن چنان مـی  عنوان یک کل حاصل می ارگانیکی از طبیعت به 

)as if(گونه است نفسه نیز همین  طبیعت فی )ایـن عرصـه،   ). 65، 1387 ، مـاحوزي .رك

گونـه   آنکـه هـیچ   مندي است، بـی  تري است که منشأ مشترك مکانیسم و غایت      اصل عالی 

سـو و در     اصـلی کـه در اسـتنتاج مکـانیکی از یـک           «معرفت متعینی از آن داشته باشیم؛       

را در     است که باید آن    فوق محسوس  ،دیگر مشترك است    سوي  شناختی از   استنتاج غایت 

تـوانیم در دیـدگاه       امـا نمـی   . شود، قرار دهـیم     مثابه پدیده لحاظ می     ، که به  بنیان طبیعت 

، 78، ب 1381 ،کانـت ( » مفهوم ایجابی متعین از آن براي خـود بـسازیم           کمترین ،نظري

  ).384ص

هـاي حـسی،      فتو فاهمه با فعالیت بر دریا     ) حکم تعینی (از آنجا که قواي حس، خیال     

 فوق محسوس، تصویري متعـین و مکـانیکی از طبیعـت پدیـداري     مثابه تجلیات عرصۀ   به
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 حکم تأملی برمبنـاي  ةاست و از آنجا که قو بنیاد مکانیسم ، مذکورۀ، عرص کنند  عرضه می 

دارد و این تصویر را       عنوان کل عرضه می     مندي طبیعت، تصویري از طبیعت به       اصل غایت 

نفسه نیز چنین است،      نحو فی   که گویی طبیعت به      چنان ،دهد  نفسه نسبت می    به طبیعت فی  

نفـسه،    نحو فی   به فوق محسوس    ۀآنکه عرص   مند نیز هست، بی     این عرصه بنیاد طبیعت غایت    

,see: Ginsborg( مند باشد مکانیکی و یا غایت 2005, 21 & Elliot, 1996, 306.(  

منـدي بـه       فوق، با محدودکردن مکانیـسم بـه طبیعـت پدیـداري و غایـت              ۀبنابه نکت 

، امکـان آشـتی و وحـدت ایـن دو تـصویر از طبیعـت برقـرار                  )نومنـال ( نفسه  طبیعت فی 

عنـوان پدیـدار صـرف بنگـریم و      است که جهان مادي را بهاکنون الاقل ممکن «؛ شود  می

 و شـهود  تعقـل کنـیم  ) کـه پدیـدار نیـست   (نفسه   اش را چیزي همچون شیء فی       فروالیه

ترتیـب یـک مبنـاي         بـدین  .اش کنیم   ضمیمه) حتی اگر مال ما نباشد    (عقلی متناسبی را    

 خواهد بود که    حقیقی فوق محسوس براي طبیعت، که خود ما به آن تعلق داریم، در کار             

مثابـه عـین حـسی        بنابراین آنچه را در طبیعت که بـه       . البته براي ما قابل شناخت نیست     

حـال توافـق و وحـدت          اما در عـین    .کنیم  ضروري است برطبق قوانین مکانیکی لحاظ می      

 که بالنسبه به قوانین مکانیکی بایـد امکـانی داوري           -قوانین خاص و صور موافق با آنها را       

برطبـق قـوانین    ) مثابـه نظـام     و حتـی کـل طبیعـت را بـه         (ثابه اعیـان عقلـی      م   به -شوند

کنیم،   ترتیب طبیعت را مطابق با دو اصل داوري می          بدین. نماییم  شناختی لحاظ می    غایت

نقیض گویی      نحوي که   شناختی، به   آنکه شیوة تبیین مکانیکی توسط شیوة تبیین غایت         بی

برمبناي این تفکیک، حتی    ). 379-80 صص ،77، ب 1381 ،کانت( »یکدیگرند، طرد شود  

  .توان برمبناي حکم تعینی و مکانیسم داوري کرد ها نیز می درمورد ارگانیسم

طورکلی تمامی موجودات طبیعی را مقـدم بـر       و به   ها   مکانیکی ارگانیسم  ۀکانت مطالع 

 مکـانیکی تاحـد ممکـن تأکیـد         ۀها دانسته و بـر لـزوم مالحظـ          شناختی آن    غایت ۀمطالع

 طبیعـت   ۀدلیل اهمیتـی کـه مطالعـ         به بر این پایه است که مجازیم و نیز       «رزیده است؛   و

برطبق اصل مکانیسم براي استفادة نظري عقل مـا دارد، مکلفـیم کـه کـل محـصوالت و         

نحـو   بـه ... ها را، تـا جـایی کـه در قـوه داریـم          مندترین آن   رویدادهاي طبیعت حتی غایت   

  ).387ص، 78همان، ب( »مکانیکی تبیین کنیم

شناختی انجام گیرند، ولی      اما گرچه مالحظات مکانیکی باید مقدم بر مالحظات غایت        

از آنجا که ایدة کل طبیعـت منـشأ اصـل یکنـواختی طبیعـت و بنـابراین حـامی احکـام              
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 مـاده   بنـابراین «مندي قرار دهـیم؛        غایت استقرائی است، پس الزم است مکانیسم را تابع       

 زیـرا همـین   .حامل مفهوم غـایتی طبیعـی اسـت   ، ضرورتاً فقط تا جایی که سازمند است    

اما این مفهوم ضرورتاً بـه ایـدة کـل طبیعـت            . اش نیز محصول طبیعت است      ویژه صورت

اي که کل مکانیسم طبیعت باید        شود؛ ایده   مثابه نظامی موافق با قاعدة غایات راهبر می         به

 »تـابع آن گـردد  ) این نحـو    بههاي طبیعت     الاقل براي بررسی پدیده   (موافق با اصول عقل     

مندي، خود مکانیـسم نیـز همچـون          با تابعیت مکانیسم از غایت    ). 339، ص 67همان، ب (

زیبـا از    ایـن همکـاري، تـصویري        ۀمندي عمل کرده و درنتیجـ       اي درخدمت غایت    وسیله

,see: Ginsborg( شود مندي نمایان می غایت 2005, 20 & Baths,  بنابـه ایـن   ).99 ,1996

عنوان دو تصویر همراه و مکمل هم، بنیاد معرفت به عالم             مندي به   مکانیسم و غایت  نکته،  

چون بدون  «دیگري باشد؛     ذف و یا قابل تقلیل به     ح یآنکه یک   کنند، بی   خارج را تبیین می   

شـود و بایـد       شناختی اضافه مـی     نحوة تولید غایت    مفهومی از یک مکانیسم طبیعت که به      

 .توانست محصولی طبیعی شـمرده شـود        نین تولیدي نمی  همزمان با آن ملحوظ گردد چ     

عنـوان    الذکر ضرورت وحدت هر دو اصل را در داوري دربارة چیزها به             رو دستور فوق    ازاین

 یکـی بـا دیگـري وادار        کند، اما ما را به جایگزینی کلی یا جزئیِ          غایات طبیعی ایجاب می   

 قـصد ممکـن   ۀواسط فقط به) نظر ماالاقل در(جاي چیزي که  توانیم به زیرا نمی . سازد  نمی

نحـو مکـانیکی ضـروري        جاي چیـزي کـه بـه        شود مکانیسم را قرار دهیم و به        شمرده می 

عنـوان مبنـاي ایجـابی خـویش اسـت،       شود امکان را کـه مـستلزم غـایتی بـه           دانسته می 

  ).385-6، صص78، ب1381 ،کانت( »بگذاریم

  نتیجه

رفـت عینـی و ضـروري طبیعـت          مـدعی تبیـین مع     ،نقد عقل محض  اگرچه کانت در    

 نیازمند بنیادهاي دیگري است     ، تصویر مکانیکی عرضه شده در این کتاب       ،استپدیداري  

 و درجریـان     حکـم  ةنقد قـو  در  کانت این بنیادها را     . ها است    آن ۀفاهمه ناتوان از عرض   که  

ـ  بـر   ، عـالوه این تأمالت. تبیین کرده استحکم تأملی    ۀشناسان   غایت تتأمال ط تقریـر رواب

عنـوان    مندانه و یکنواخت از طبیعت بـه         تصویري غایت  ۀها، با ارائ    اجزاء و کل در ارگانیسم    

 کـه  -ایـن تـصویر  از آنجـا کـه    .کنـد  یک کل، اصل یکنواختی طبیعت را نیز تبیـین مـی        

برمبناي علت غـایی شـکل گرفتـه و مـدعی شـعور و آگـاهی در موجـودات ارگـانیکی و                  
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شـود، بـا       نسبت داده مـی    )ها  نومن(ق محسوس طبیعت  به فروالیۀ فو   -غیرارگانیکی است 

با وحدت دو اصل    بنابراین کانت   .  ندارد  تعارضی تصویر مکانیکی عرضه شده توسط فاهمه     

نحوي کنار گذاشـته   هاي مدرن به  در فلسفهدو را که علیت فاعلی و غایی، تعارض بین این      

 ایـن مـسئله تـأثیر       .ه است حل کرد  طرح شده بود،     همنحو عینی در تقابل با        شده و یا به   

  . گذاشته است،ویژه هگل  به، پس از ويۀاي بر فالسف بسیار گسترده
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  :نوشت پی

,Kantها ببینید   در خصوص همراهی اصول فاهمه با مقوالت متناظر آن -1 1965, B229.  
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