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نقش نیوتن در طرح تفکیک میان فنومن
و نومن توسط کانت


جالل پیکانی
چکیده

فيزیك نيوتن نه تنها در ساحت علم فيزیك یك تحول بنيادی بهوجود آورد ،بلکه
روششناسي مورد استفاده نيوتن نيز بعدها الگوی غالب پژوهشگران علومتجربي قرار
گرفت .نکته محوری در روششناسي "نيوتن" ،عبارتاستاز تسکيد بر آزمایش و استقراء و
نيز محدودساختن دامن علم به ساحت پدیداری" .ایمانوئل کانت" به دليل کارآمدی
خيرهکننده فيزیك نيوتني ،از یكسو تالش کرد مباني نظری فيزیك نيوتني را تحکيم
بخشد تا در مقابل نقدهای منتقدان مصون بماند و از سوی دیگر ،ایده محدودساختن
پژوهش علمي به ساحت پدیداری را در قالب اصل محدودبودن دامنه شناخت آدمي به
ساحت پدیدارها عرضه داشت .تالشهای کانت در راستای تحکيم مباني فيزیك نيوتني
جز نخستين تالشهای جدی و نظاممند در جهت پيریزی فلسف علم بهشمار ميآید.
واژگان کلیدی :ایزاک نيوتن ،ایمانوئل کانت ،استقراء ،فنومن ،نومن
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مقدمه
فالسفه عموما اتفاقنظر دارند که امانوئل کانـت ،فيلسـوف آلمـاني ،در کنـار "افالطـون" و "هگـل"،
در زمر بزرگترین و تسثيرگذارترین فالسف تاریخ قرار ميگيـرد .دامنـ تـسثير کانـت نـهتنهـا درقلمـرو
فلسفه بسيار چشـمگير اسـت ،بلکـه از ایـن حيـث کـه معرفـتشناسـي را در کـانون پـژوهش فلسـفي
قرار داد ،زمينـ رویـش فلسـفه علـم را نيـز فـراهم کـرد و از ایـن مجـرا ،علـومتجربـي نيـز وامـدار او
هستند.
کانت به فيزیك نيز به انداز فلسفه (و شاید بيشتر) دلبستگي داشت .حتي در دانشگاه کونيکسبرگ هم
فلسفه تدریس ميکرد و هم فيزیك .درواقع بدون هيچ اغراقي ،کانت یك فيزیکدان بود .پيوند فيزیـك و
فلسفه در کانت منجر به این شد که او پایهگذار اصلي فلسف علم گردید .درواقع ،هرچند فلسـف علـم در
دوران معاصر شکل گرفتهاست ،بااینحال ریشههای آن را ميتوان در افکار کانت پيجویي کرد.اما کانت
نه فقط در فلسف علم خود شدیدا تحتتسثير نيوتن قرار داشت ،بلکه اساسا در پـيریـزی معرفـتشناسـي
انتقادی خود نيز همواره نيوتن را در مقابل دیدگان خود داشت .اغراق نيست اگر بگویيم که کانـت کـامال
شيفته مکانيك نيوتن بود .البته قبل از آنکه کامال جذب فيزیك نيـوتني شـود ،مقالـهای در رد مکانيـك
نيوتني و اقبال به فيزیك الیبنيتسي نيز نگاشته بود ) .(Watkins, 2009اما نهایتا مکانيـك نيـوتني را
پذیرفت ،هرچند تا پایان عمر همچنان منتقد بخشهـایي از مکانيـك نيـوتن بـاقي مانـد .بنـابراین ،ایـن
شيفتگي با نقادی نيز همراه بود .کانت معتقد بود که مکانيك نيوتن دارای پارهای نقایص بنيـادی اسـت،
نقایصي که عمدتا پایههای آن را ميلرزاند.
در مقاله حاضر نخسـت تـالش خـواهيم کـرد تـا ابتـدا آن بخـش از روششناسـي نيـوتن را کـه بـر
محدود ساختن قلمرو پژوهش علمي در ساحت پدیدارها تسکيد دارد ،مورد بررسي قرار دهيم .سـپس نشـان
خواهيم داد که پيش از آنکه کانت تفکيك ساحت پدیـداری و غيرپدیـداری و محـدودبـودن معرفـت بـه
ساحت نخست را مطرح نماید ،نيوتن بر این امر تسکيد داشتهاست .درواقع ،اساس روش اسـتقرایي نيـوتن
پيش فرض گرفتن این موضوع بود .البته ميان سخن کلي نيوتن و نظریهپـردازی دقيـق و ظریـف کانـت
تفاوت فراواني وجود دارد .در نهایت در صدد پاسخ به این پرسش برخواهيم آمد که آیا نيـوتن و کانـت در
این باب از انگيزهای واحد برخوردار بودهاند یا نه؟






ایزاک نیوتن
نقش نيوتن در ایجاد یك جهش بنيـادی در سـاحت علـم فيزیـك ،از مجـرای طـرح نظریـ گـرانش 
و بهطورکلي مکانيك نيوتني ،چنان روشن و بدیهي و آشنا است که امروزه عام افراد نيـز کـموبـيش بـا 
آن آشنایند .اما نيوتن از منظری دیگر ،یعني از حيث روششـناختي ،الهـامبخـش بسـياری از دانشـمندان 
و فالسف بعد از خود بودهاست .به باور بسياری از مورخان فلسفه ،نظيرکاپلستون ،تـسثير نيـوتن بـر تفکـر
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مدرن از دو حيث قابل توجـه اسـت :نخسـت ،وی تبيينـي نـو و بـدیع از روش علمـي و ماهيـت حقيقـي 
فلسف طبيعي ،یا همان فيزیك ،بهدست داد ،تبييني کـه در آن بـيش از همـه بـر مشـاهده و آزمـایش و
استقراء در مقابل نظرورزی و فرضيه سازی ،تسکيد شده بود .دوم ،او در برساختن تصور یا برداشت علمي از
جهان نقش تعيينکنندهای دارد (کاپلستون ،8336 ،ص ،)833نقشي که البته کانـت در تکميـل آن بسـيار
کوشش کرد .روش علمي مطلوب نيوتن در اساس بر دو اصل استوار بـود :اول تسکيـد بـر اسـتقراء و دوم
محدود ساختن پژوهش به قلمرو پدیدارها .اکنـون ببينـيم نيـوتن در بـاب ایـن دو موضـوع از چـه آرائـي
برخوردار بود
دفاع از استقراء و پژوهش در ساحت پدیداری
همگي از این امر آگاهيم که یکي از مهمترین مسـائل مطـرح در فلسـف علـم ،بحـث اسـتقرا اسـت .
از زمان دیوید هيوم ،همواره اعتبار و جایگاه اسـتقراء مـوردبحـث و جـدل بـودهاسـت .امـا فـارغ از ایـن 
مباحث  ،اسـتقرا همچنـان بـهعنـوان ابـزار اصـلي فيزیـكدانـان و دانشـمندان سـایر حـوزههـا بـهکـار 
ميرود.
هرچند از قرن شانزدهم دانشمندان و متفکران فراواني از کارآمدی استقراء دفاع کرده بودنـد ،امـا بایـد
گفت که نيوتن بود که استقراء را به جایگاه فعلي آن در نزد دانشمندان علومتجربي ارتقاء داد .دليـل ایـن
موضوع آن است که کاميابي و موفقيت نيوتن با هيچ یك از مدافعان استقراء قابلمقایسه نيست .به بيـان
دیگر ،نيوتن در عمل دعوی خود را به بهترین شکل اثبات کرد .وی بيش از همه در کتاب معروف خـود،
مبادی ریاضي فلسف طبيعي ) ،(Mathematical Principles of Natural Philosophyبـه تبيـين
مختصر روششناسي نو و خالقان خویش پرداختهاست ،روششناسيای که بيشترین وزن را برای استقراء
قائل است .البته کتاب مذکور در اصل در باب قوانين حرکت و همچنين نورشناسي اسـت .امـا تـا حـدی
دربردارنده روششناسي مطلوب نيوتن نيز ميباشد .درواقع نيـوتن هـيچ اثـر مسـتقل و مفصـلي در بـاب
روششناسي مطلوب خود ننوشتهاست.
نيوتن برخالف تصور غالب ،ساختار عالم را ریاضي نميدید .درحاليکه گاليله به شدت از این ایده دفـاع
ميکرد که عالم را فقط ميتوان از طریق ریاضيات شناخت ،نيوتن چندان ميلي به قبول این اصل نداشت.
بهبياندیگر ،درحاليکه ،گاليله در کنار دکارت ابزار اصلي شناخت عـالم را ریاضـيات مـيدانسـت ،نيـوتن
بيشتر با فالسفه و دانشمندان تجربه گرای جهان انگليسي زبان ،نظير گيلبرت و هـاروی و بویـل همـدلي
داشت .این امر از تمایالت تجربه گرایان پررنگ نيوتن حکایت دارد .نيوتن در کتاب مبادی خـود تصـریح
مي کند که نباید در تسکيد بر اهميت ریاضيات طریق افراط را پيمود .بـه بـاور نيـوتن پـژوهش پيشـيني و
ریاضياتي صرف چيزی محصل و قطعي دربار جهان به ما عرضـه نمـيدارد ،بلکـه ضـروری اسـت کـه
ماحصل چنان پژوهشي را در محك آزمون تجربي قرار دهيم تا آنکه با اثبات صحت و درستي نظـرورزی
خود ،قوانيني را در باب طبيعت برسازیم .بنابراین« ،استعمال ریاضيات ضرورت دارد ،با این حال به تنهایي
تضمينکنند معرفت علمي از عالم نيست(newton, 1934, p 41) ».
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بنابراین نيوتن در این راستا از ما مـي خواهـد کـه طبيعـت را فـارغ از نظـر بـر طبيعـت مـورد بررسـي
قرار ندهيم و کار خود را با تمرکز بر آنچه طبيعت در نگاه نخست در مقابـل دیـدگان مـا مـيآرایـد آغـاز
کنيم .افزون بر این ،انتظار نيوتن از پژوهشگری که طبيعت را موضوع مطالعـه خـود قـرار مـيدهـد ایـن
است که نه فقط پژوهش خـود را از پدیـدارهایي آغـاز کنـد کـه طبيعـت عرضـه مـيدارد ،بلکـه قلمـرو
پژوهش نيز بایـد در همـان قلمـرو پدیـدارها محـدود بمانـد .وی در کتـاب مبـادی در ایـن بـاب چنـين
ميگوید:







«آنچه که در متافيزیك مورد تسمل قرار مـيگيـرد ،اگـر از وحـي الهـي نشـست بگيـرد،
عبارتاستاز دین؛ اگر از پدیدههای حاصل از حـواس پنجگانـه فـراهم آیـد ،در قلمـرو
فيزیك [یا فلسفه طبيعي] قرار ميگيرد .در هم شاخههای فلسفه مـا بایـد از پدیـدارها
شروع کنيم و هيچ اصل [پيشيني] ،تبيين یا علتي را نپذیریم ،جز آنهایي را که از طریـق
همان پدیدارها اثبات شود(Ibid, p.45) ».
وی در کتـــاب نورشناســـي ) (Newton,1718, pp.15-17) ،(Opticksبـــر مبنـــای چنـــان
پيشفرضهای روششناختي ،بـرای صـورتبنـدی روششناسـي علـم فيزیـك مـوردنظـر خـود ،چهـار
قاعد بنيادی را مطرح ميکند .این قوانين چهارگانه روح پدیدارگرایان روششناسـي نيـوتن را بـه خـوبي
باز مي نمایاند .مطابق قاعده اول نيوتن ،در تبيين پدیـده هـای طبيعـي نبایسـتي بـر عللـي فـوق طبيعـي
متوسل شویم و بایستي در همان قلمرو طبيعت عللـي درسـت و تبيـينگـر بيـابيم .قاعـده دوم حـاکي از
این است که باید تالش کرد تا در مواردی که معلولهای طبيعي یکسـاني را مشـاهده مـيکنـيم ،بـرای
آنها علل یکسان و مشابهي بيابيم .قاعده سوم کـه چنـان مـدخليتي رد بحـث مـا نـدارد ،عبـارت از ایـن
است که آن قسم از کيفيات که در همه اجسام به یـك درجـه و شـدت وجـود دارنـد در حکـم کيفيـات
کلي همه اجسام تلقـي شـوند .و نهایتـا قاعـده چهـارم نيـوتن ،کـه بـرای بحـث مـا از اهميـت بـاالیي
برخوردار است ،حـاکي از ایـن اسـت در طبيعـتشناسـيای کـه از تجربـه و آزمـایش حاصـل مـيشـود
بایــد گــزارههــای برآمــده از اســتقراء و مشــاهد پدیــدارها را حقيقتــا صــادق تلقــي کنــيم ،مگــر اینکــه
پدیدههای دیگری واقع شوند که یا بر درستي گـزاره هـای مـذکور بيفزاینـد یـا بـرعکس ،آنهـا را نقـض
گردانند.
بحث ما بيش از همه در باب همين قاعد اخير خواهد بود ،قاعدهای که برخالف روح زمانه ،اسـتقرا را
بر فرضيهسازی و نظرورزی ترجيح ميدهد.
در روزگار نيوتن روششناسي غالب نظرورزی ) (speculationمحض بـود ،روششناسـيای کـه بـه
روش صندلي راحتي موسوم است .مطابق این روش ،جهان واجد یك ساختار عقالنـي و ضـروری اسـت،
بهطوریکه اصول این ساختار را نهایتا مي توان در ریاضيات و فراتر از آن ،در اصـول اوليـه یـا بـدیهيات،
یافت .براین اساس ،در کشف عالم ،حاجت چنداني به آزمایش و تجربه نيست و اگر هم بدان حاجتي باشد،
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صرفا امری است فرعي و ثانوی .مطابق این روش ،متفکر ميتواند بر روی صندلي راحتـي نشسـته و بـا
تسمل صرف به کشف حقایق مربوط به عالم نائل گردد .اما در مقابل ،مطابق روششناسي مطلوب نيـوتن،
هنگاميکه یك قضيه یا گزاره اثبات مي شود ،مورد آزمون قرار گرفته و درستي آن توسط آزمـایش تسیيـد
ميشود ).(Hughes, 1990, p.179
روششناسي نظرورزانه در درجه نخسـت بـر فرضـيهسـازی مبتنـي اسـت .در ایـن روش ،نخسـت بـا
بدیهيترین مقدمات شروع ميکنيم و سپس با استفاده از قواعد قياس و استنتاج ،به کشف حقایق جدید و
پيچيده نائل ميشویم .مطابق اصطالح شناسي نيوتن ،این روش ترکيب ناميده ميشود .درحاليکـه روش
مبتني بر استقرا و آزمایش ،روش تحليل است .نيوتن در رسال نورشناسي ميگوید« :همانند ریاضيات ،در
فلسف طبيعي نيز پژوهش در باب امور دشوار به طریق تحليل بایـد بـر روش ترکيـب غلبـه یابـد .روش
تحليل عبارت است از انجام آزمایشها و مشاهدات و استخراج نتایج کلي از آن آزمایشات و مشـاهدات از
طریق استقرا ،بدون هيچ اعتراضي به نتایج حاصل از استقرا» ،زیرا بهزعم وی ،فرضيهها نبایـد در فلسـفه
مبتني بر آزمایش جایي داشته باشند.
برایناساس بود که نيوتن شـدیدا بـا هرگونـه فرضـيهسـازی مخالفـت مـيکـرد ،زیـرا فرضـيهسـازی
یعني نخستين گام نظرورزی انتزاعـي و پيشـني .ایـن جملـه او بسـيار آشناسـت کـه «هـيچ فرضـيهای
نميسازم» ) .(I feign no hypothesesاما ازیكسو وی در عمل گریزی از فرضيهسازی نداشـت و از
سویدیگر امتناع بيش از حد از فرضيه سازی تا حدودی باعث سستي برخي از مبـادی نظـری او گردیـد،
امری که کانت آن را به خوبي دریافته بود.
نيوتن مدعي بود لزومي ندارد که فلسف طبيعي به پرسشهای متافيزیکي در باب ماهيت ماده ،نيـرو و
حرکت پاسخ گوید .براین اساس باید گفت که نيوتن بـا حـذف عناصـر متـافيزیکي از فلسـف طبيعـي ،در
تسسيس فيزیك بهعنوان دانشي مجزا از فلسفه نقشي تعيينکننده داشت ) .(Janiak, 2008, p.15وی با
این کار ،روششناسي کارآمدی را نيز برای فيزیك تبيين کرد.
تسکيد نيوتن بر مشـاهده و اسـتقرا چنـان پـررنـگ بـود کـه برخـيهـا تجربـهگرایـي او را بـا صـفت
«افراطي» ناميـده انـد .از جملـه ،اسـتين معتقـد اسـت کـه نيـوتن بـاور داشـت کـه متافيزیـك بایسـتي
در پس فيزیك قرار بگيرد .بهبيان دیگر ،متافيزیك باید توسط فيزیك محدود شـود .حتـي فراتـر از ایـن،
فيزیك منطقا بر متافيزیك تقدم دارد و متافيزیك باید از قالب پژوهش پيشيني در باب ساختار عالم درآید
و به پژوهشي کامال تجربي مبدل گردد که تنها با نظر به پيشرفت علومتجربي قـادر بـه پيشـرفت اسـت
).(Stein, 1970

اما باید توجه داشت که صرف بيان چنين عباراتي از سوی نيوتن عامل تیييرات بنيادی در ساحت علـم
و فلسفه نبود ،بلکه کارآمدی چنين روشي در پيشبيني پدیدهها و رشد تکنولوژی بر پای آن ،بهطورطبيعي
مطلوبيت این روششناسي را به دنبال داشت .بهبياندیگر ،برخي از فالسفه تجربهگرا نيز با همين شـدت
از روششناسي تجربي دفاع ميکردند ،اما هيچ کدام به اندازه نيوتن در رشد علومتجربـي تـسثير مسـتقيم
نداشتند ،زیرا در عمل نشانهای از کارآمدی روش مورد نظر ایشان در دست نبود .البته این نکته را نيز نباید
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از یاد برد که خود نيوتن نيز در بسط روششناسي استقرایي خویش از چنان فالسـفهای نيـز متـسثر بـود،
فالسفهای که عمدتا بریتانيایيتبار بودند.
در واقع توفيق عملي نظری مکانيك نيوتن راه را برای غلبه علمگرایي هموار کرد .یکـي از مشخصـات
دور مدرن عبارتاست از غلب نگاه علمي به عالم .در جهان مدرن ،علومطبيعي تعيـينکننـده همـه چيـز
هستند .و در این ميان ،علم فيزیك ،بهعنوان اصليترین علم ،حرف نخست را ميزند .بنابراین این سخن
چندان پربيراه نيست که «جهانبيني ما توسط فيزیك ترسيم ميشود( ».خاتمي ،8320 ،ص )089هرچند
بدون شك در این باب نيوتن یکي از پيشگامان تعيينکننده است ،اما کسي که بيش از همه این نگـاه را
به اصطالح مدون و تئوریزه کرد ،کانت بود .چنانچه مشهور است ،کانـت پـدر عصـر روشـنگری خوانـده
مي شود .اما در تبيين فلسفه روشنگری خویش که در همان فلسفه نقادیاش ریشه دارد بسيار تحتتـسثير
نيوتن بودهاست .در تكنگاری ها و تفاسيری که در باب کانت نگاشته مي شود به وفور با چنين جمالتـي
برخورد ميکنيم که« :کتاب مبادی ریاضي فلسفه طبيعي نيوتن ،سرمشق اصلي کانت در فلسفه استعالیي
خویش بود(Friedman, 1990, p.186) ».
در قرن هجدهم که اوج عصر روشنگری بـود ،مکانيـك نيـوتني غلبـه تـام یافتـهبـود .بـهطـورکلـي،
علومطبيعي ،بهویژه فيزیك ،که با روشي جدید و با تمرکز بر حوز پدیدارها شکل گرفته بودند ،با موفقيت
پيش ميرفتند .این امر باعث گردید که بهطورکلي نگاه علمي تدریجا در مقابل نگاه فلسـفي یـا دینـي و
هنری به عنوان تنها نگاه مطلوب و کارآمد مورد دفاع قرار گيرد .مراد از نگاه علمـي ایـن اسـت کـه تنهـا
مرجع واجد صالحيت در صدور حکم ،علومتجربي است .درواقع ،نگاه علمي به عالم یکـي از مؤلفـههـای
مدرنيته بهشمار ميآید .این نوع نگاه علمي کمکم به اصالت علم یا علمگرایي (سيانتيسم) مبدل گردیـد و
نزد ابزارانگاراني همچون "جاناستوارتميل" به اوج خود رسيد .البته اینکه نيوتن و کانـت را بـه تنهـایي
پيشروان علمگرایي بدانيم ،بههيچوجه با واقعيت تطابق ندارد .درواقع باید گفت که علمگرایي جریاني کلي
بود که کل جهان غرب از قرن  83بدان تمایل پيدا کرد ،اما نکته حائز اهميت ایـن اسـت کـه دو متفکـر
اخير در تسهيل این فرآیند نقش تعيينکننده داشتند.
ایمانوئل کانت
ایمانوئل کانت همان قدر که فيلسوف بود ،دانشمند نيز بود .او در فيزیك نيوتني متبحر بود .دامن دانش
او تا مرزهای شيمي ،زمينشناسي و ستاره شناسي گسترش یافته بود .اما فيزیك نيوتني آن قـدر بـرای او
جذاب بود که ميخواست با فلسف نقادی خود ،متافيزیك را به صورت علمي مانند فيزیك نيوتني درآورد،
تا از این طریق مابعدالطبيعه نيز به رشد و بالندگي برسد .کانت فيزیك نيوتني را نمونه کامل یك دانـش
موفق و کارآمد ميدانست .در زمان کانت ،فيزیك نيوتني ،و در کل علومطبيعي ،که با روشي جدیـد و بـا
تمرکز بر حوز پدیدارها شکل گرفتهبود ،با موفقيت پيش ميرفت و در مقابل ،مابعدالطبيعه سـخت پـا در
گل ماندهبود .این موضوع به یکي از مهمترین مسائل کانت در کل زندگياش تبدیل شد .وی در این باب
ميگوید« :هم کساني که در گير مابعدالطبيعه [=متافيزیك] هستند باید کار خود را متوقف کنند و مقـدم
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بر هر امری از خود بپرسند که آیا اصوالً ممکناست چيزی چون مابعدالطبيعه [=متافيزیك] وجـود داشـته
باشد؟ «اگر متافيزیك ،خود علم است چرا مانند علوم دیگر قبول عام و دائم نيافتهاست و اگر علم نيسـت
چه شدهاست که همواره به صورت علم متظاهر بوده و فاهمهی آدمي را با اميدهایي که هرگـز نـه قطـع
ميگردد و نه برآورده ،معطل ساختهاست؟» (کانت ،8336 ،ص)28
کانت سال ها بر روی این موضوع اندیشيد و نهایتاً به این نتيجه رسيد که رمز موفقيت فيزیك نيـوتني
در محدود ساختن خود به قلمرو پدیدارها است .بنابراین تصور او این بود که کليد حل مشـکل متافيزیـك
هم در این است که تفکيك دو حوز شناختني و ناشناختني را همـواره مـدنظر داشـته باشـيم .بنـابراین،
فيزیـك نيــوتني بـه مثابـ نمونـ اعــالی یـك دانــش بشـری موفــق و کارآمـد بــرای کانـت جــذابيت
مسحورکنندهای پيدا کرد.
اما نگاه کانت به فيزیك نيوتني روی دیگری نيز دارد .فيزیك نيوتني درعين اینکه به سرعت در حـال
کسب محبوبيت بود ،منتقدان قدرتمندی نيز داشت که درصدد فروریختن پایههای آن بودنـد .نيـوتن بـه
تبيين نظری مفاهيم فيزیکي بنيادی خویش چندان عالقهای نداشت ،حال آنکـه همـين کوتـاهي نيـوتن
بعدها ابزار مهمي را در اختيار شکاکان ،بهویژه متفکران عصر روشنگری ،قرار داد .سستشدن پایـههـای
فيزیك نيوتني و کالً علوم طبيعي محصول نقـد هيـوم از اصـل عليـت نيـز بـود .زیـرا علـومطبيعـي بـر
مبنای استقراء قرار دارند و خود استقراء نيز مبتني است بر اصل عليت .بنابراین ،کانت بر خود الزم ميدید
که در تبيين و توجيه مفاهيم مهمي نظيـر عليـت بکوشـد .بـرایـناسـاس ،کانـت ایـن مقدمـ "هيـوم"
را مي پذیرد که در تجربه ،چيزی به نام عليت یافت نميشود ،ولـي ایـن نتيجـهگيـری او را قبـول نـدارد
که اساساً عليت وجود ندارد .بر مبنای انقالب کپرنيکي کانـت (اصـطالحي کـه وی بـرای ناميـدن ایـده
اساسي فلسف نقادی بهکار بردهاست) هم عليت توجيه ميشود و هم مباني نظری علومطبيعي .از دیـدگاه
کانت قوانين فيزیك نيوتن در عالم خارج دارای کليت و ضرورت است ،این کليت و ضرورت البتـه دارای
تقدم و تسخر زماني است .لذا کانت بحث زمان و تقدم و تاخر زماني را مطرح ميکند تا عليـت بـه لحـاظ
فيزیکي را تبيين کند .عليت آنگاه که بر محتوای تجربه فنومن ،یعني طبيعـت محسـوس و بـالطبع امـور
مشروط اعمال ميشود منجر به شناخت ميشود و درعينحال بسيار مفيد و الزم اسـت .بـه نظـر کانـت،
قوانين فيزیك نيوتني حاصل این تالقي ذهن و عيناند .ازاینرو بود که کانت بخش قابلتـوجهي از نقـد
اول خود را به بحث از مکان و زمان اختصاص دادهاست ،زیرا تبيين نيوتن در این بـاب را چنـان نابسـنده
مي دید که بيم آن را داشت که شکاکي نظير هيوم بتواند از چنين رخنههایي نفوذ کنـد و بنـای مکانيـك
نيوتني را فروریزد.
افزون بر این ،قوانيني مانند اصل بقای ماده و انرژی برای علم بسيار ضـروری مـينمـود .ولـي کانـت
نميتوانست آنها را به طور تجربي توجيه کند لذا هدف اصلي حسيات اسـتعالیي و تحلـيالت اسـتعالیي
عبارتست از تبيين امکان این دانش پيشيني و توجيه آن (یوینگ ،8903 ،ص .)88گـاردنر ایـن مسـئله را
اصليترین هدف فلسف کانت ميداند(Gardner, 1999, p.2) .
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خالصه آنکه ،کانت از یكسو همچون نيوتن بر محدودساختن دامنه شناخت در ساحت پدیدارها تسکيـد
داشت و مکانيك نيوتني را مثل اعالی دانش و معرفت ميدانست ،اما درعينحال از سست بنيادی آن نيز
بيمناک بود .نيوتن بهطور جدی قصد داشت مؤلفههای متافيزیکي را از فيزیك بزدایـد تـا آنکـه فيزیـك
بتواند رشد کند .کانت مشاهده کرد که نيوتن این کار را از طریق محدود کردن دامنه معرفت بـه سـاحت
پدیدارها انجام داد .برایناساس نتيجه گرفت که باید اساسا هرگونه شناختي ،به ساحت پدیـدارها محـدود
گردد...« :مفاهيم محض و شهودهای محض ما هيچکدام جزء به متعلقهای تجربـه ممکـن ،کـه صـرفاً
موجودات محسوس اند ،راجع نيستند و به محض آنکه از این قاعده تخلف کنيم کمترین معنایي بـرای آن
مفاهيم باقي نخواهد ماند» (کانت ،8336 ،ص.)862
این تسکيد بخش مهمي از فلسفه نقادی او را تشکيل ميدهد ،بهطوری که یکي از مؤلفههـای بنيـادی
فلسف او ،تفکيك ميان ساحت فنومن و نـومن – یـا نمـود و شـي فـي نفسـه -اسـت .در پـرداختن بـه
بيان تصویر کلي تفکيك پدیدار و ذات معقول در اندیش کانت الزم است به مبنـای شـکلگيـری چنـين
تمایزی در فلسف نظری وی اشاره کنيم .ریشههای اصلي این تفکيك را در آموز ایـدهآليسـم اسـتعالیي
کانت باید جستجو کرد .دعوی اصلي ایدهآليسـم اسـتعالیي عبـارتاسـتاز ایـنکـه شناسـایي ،حاصـل
تسليف مقوالت و مفاهيم پيشيني فاهمه با شهودات زماني و مکاني است و البته خود ایـن زمـان و مکـان
نيز چيزی جز صور پيشيني ادراک حسي نيستند .همچنين ،مقوالت هيچگونه کاربرد استعالیي نميپذیرند،
بلکــه همــواره کــاربردی تجربــي دارنــد ) .(A246/B3030مــراد کانــت از کــاربرد اســتعالیي یــك
مفهوم عبارتست از «کاربرد آن در اشياء بهطورکلي و فينفسه» اما کاربرد تجربـي آنهـا عبـارتاسـتاز
«استفاده از آنها صرفاً دربار نمودها» ) .(A238/B298در نگـرش کانـت شناسـایي ،صـرفاً از طریـق
شهودات حسي برساخته نميشود .بهعبارتدیگر ،صرف مشاهد حسي یـك شـيء معـادل شناسـایي آن
نيست ،زیرا معرفت مستلزم اندیشيدن دربار آن یا طرح ادعایي و صدور حکمي در باب آن است و صـدور
حکم و اندیشي دن یعنـي اطـالق یکـي از مفـاهيم یـا مقـوالت پيشـيني بـر آن شـيء .در نتيجـه بـرای
بهدستآوردن شناسایي ،هم نيازمند شهودات هستيم و هم محتاج مفاهيم .شهودات ،متعلقـات احکـام مـا
هستند ،یعني اعيان زمانمند و مکانمند را برای ما فراهم ميآورند و مفـاهيم و مقـوالت بـه مـا امکـان
اندیشيدن دربار اعيان را ميدهند و آنچه که از امتزاج و تـسليف شـهودات بـا مفـاهيم حاصـل مـيشـود
معجوني است به نام شناسایي که هرچند کامالً جنب ذهني دارد ،ولي بنا به دالیلي که از عهد این نوشته
خارج است ،کانت مدعي عينيت آن است.
براساس آنچـه گفتـه شـد ،صـورت اجمـالي ایـد تفکيـك پدیـدار (یـا فنـومن)) (Phenomenonو
ذات معقول (یا نومن)) (Noumenonاز این قرار است .قـوای شـناختي آدمـي بـهگونـهای اسـت کـه
تحت یك سلسله صور ماتقـدم و مقـوالت پيشـيني بـه شـناخت امـور نائـل مـيشـود .مکـان و زمـان،
صور ماتقدم ادراک اند و وجود ،عليت ،وحدت ،کثرت و امثـالهم مقـوالتي هسـتند کـه شـناخت تجربـي
از مجرای آنها حاصل مي شود .آنچه که از مجرای این صور ماتقدم و مقـوالت فاهمـه ادراک مـيکنـيم،
پدیدار ناميده ميشوند .بهزعم کانت ،تمام ادراکات آدمي و همچنين قلمرو علومتجربي ،بخصوص فيزیك
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نيوتني که کانت سخت دلبسته آن بود ،در محدود پدیدارها قراردارند و امکان گـذر از آن حـدود منتفـي
است.
اما آن سوی جهان پدیدارها ،جهان ذوات معقول یا نومنها اسـت .دربـار وجـود نـومنهـا نمـيتـوان
سخني گفت ،بلکه کمو بيش باید از آن ها مفهومي تشکيل دهيم .این مفهـوم بـه نحـو اجتنـابناپـذیری
در شکلگيری شناخت ت جربـي مـا نقـش دارد و بـرای تفسـير قابـل قبـول شـناخت تجربـي مـوردنيـاز
است
جهان ذوات معقول و یا اشياء في نفسه آنچنان وسيع است که تمام موضوعات مطرح در مابعدالطبيعه و
پرسشهای بنيادی هستي را که ذهـن هـر انسـاني در برهـهای از زمـان بـه آنهـا معطـوف مـيگـردد،
دربر ميگيرد .کانت معتقد است که هرگونه تالش بـرای شـناخت جهـان ذوات معقـول و بحـث دربـار
آنها حاصلي دربر ندارد و تاریخ مابعدالطبيعه گواه این مدعاست .با اینکه مابعدالطبيعه بيش از چند پرسـش
بنيادی ندارد ،اما قرن ها تالش فالسفه حتي به پاسخ به یکي از آنها هـم منجـر نشـدهاسـت .در مقابـل،
از آنجا که علوم تجربي تنها در محـدود جهـان پدیـدارها بـه پـژوهش مـيپردازنـد ،بـه پيشـرفتهـای
خيرهکنندهای نائل گردیده اند .کانت بر این باور است که پذیرش نومن یـا ذات معقـول مسـتلزم پـذیرش
این نکته است که عقل آدمي با طبيعت خاص خود محدود شدهاست به آنچه که طبيعتاش به او اعطـاء
ميکند .بنابرین «مفهوم ذات معقول ،مفهوم یك عين نيست ،بلکه امری است که بهناچار بـا محـدودیت
حسي ما مرتبط است» ) (B344استدالل کانت برای اثبـات شـيءفي نفسـه را مـيتـوان در قالـب زیـر
صورتبندی کرد:
الف) متعلقات تجربه صرفاً بهعنوان نمودهای مکاني– زماني وجود دارند؛
ب) تا هر حدودی که حکم به وجود نمودها ميکنيم ،باید این حکم را بپذیریم که اشيائي وجـود دارنـد
که پدیدار ميشوند؛
ج) وقتي که ميگویيم چيزی وجود دارد که پدیدار ميشود ،بهطور ضمني از مفهوم چيزی غير از آنچه
پدیدار ميشود ،استفاده ميکنيم؛
د) تجرب عيني مستلزم آن است که اشيائي غير از آنچه که پدیدار ميشوند ،یعني اشياء فينفسه ،وجود
داشته باشند(Chipman, 1992, p.365) .
درمجموع ،محدود بودن قو شناختي آدمي که منجر به تمایز ميان پدیدار و ذات معقول گردیـدهاسـت،
بيشتر ناظر به امکانات ادراکي فاعل شناساست تـا غيـرممکـنبـودن هسـتيشناسـي .در فلسـفه نقـادی
کانت ،هستي شناسي ممکن است ،اما مطابق مقدماتي که به ساختار وجودی انسان وابسته است .تفکيك،
ميان ظهورها و علل نومني آنها نيست ،بلکه بين خصوصيت محدود و نسبي تمام جهـان واقـع در مکـان
و زمان و واقعيت نامشروطي است که عقل برای توجيـه خـود بـه آن نيـاز دارد .تفکيـك ،ميـان نمـود و
واقعيت ،تضاد بين امر تجربي و امر تجربه ناشدني نيست ،بلکه تفکيکـي بـين عوامـل و شـرایطي اسـت
که برای تمام تجربه ضرورت دارد و بواسط آنها از تضاد و سـتيزه غيـرقابـلرفـع بـين ایـدههـایي کـه
الهامبخش ما در آگاهي از تجربه هستند و شروط محدودکنندهای که بهواسط آنها تجربه برای ما قابـل
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وصول ميگردد ،آگاه مي شویم .در نظر کانت ،پدیدار توهم صرف نيست ،بلکه صرفاً امری است که قوای
شناختي ما قادر به درک آن است ،چرا که ذهن و فاهم ما از قبل با پارهای صـور و قالـبهـای پيشـيني
مشروط شدهاست .پدیدارها ریشه در اشياء فينفسه دارند ولي عين آن نيستند .از مباحث اخير روشن شـد
که آدمي در زندگي عملي با نمودها سروکار دارد نه با اشياء فـينفسـه .پـس پدیـدارها بسـيار پراهميـت
هستند.
کانت در عصر موسوم به عصر روشنگری ميزیست .نسبت ميان کانت و این عصر دوسویه بود ،یعنـي
هم خود وی از این عصر تسثير پذیرفته بود و هم تسثيرات بنيادیای نيز بر آن نهاده بـود .همچنـين عصـر
روشنگری تا حد زیادی مرهون فيزیك نيوتن است .کانت معروف است به فيلسوف روشنگری ،چراکه در
پيشرفت جنبش روشنگری سهم بهسزایي دارد .یکي از مشخصات اصلي عصر روشنگری عبارت اسـت از
دفاع از نوعي فروتني علمي و اذعان به محدویت دامنه شناخت آدمي .فيلسوفان عقلگرا ،ماننـد دکـارت،
درعين اینکه تا حدی محدودیت انسان در شناخت ساحت فراتر از طبيعت را پذیرفتند ،در امکـان شـناخت
تمام شئون و ابعاد طبيعت با روش قياسي شك نکردند .اما بـا واردشـدن بـه قـرن هجـدهم و پيشـرفت
پژوهشهای علمي و طبيعي کمکم این حقيقت آشکار شد که پردهگشایي از چهر طبيعـت آنگونـه کـه
سهل مينمود ،نيست .بهخصوصکه در این دوره تحـتتـسثير نظریـات نيـوتن دربـار روش پـژوهش در
طبيعت ،نگرش تحليلي به جای نگرش قياسي نشست" .ولتر" ،یکي از چهرههـای شـاخص ایـن دوران،
ميگوید « :اگر انسان به خود جرأت دهد تا به درون ذات اشياء بدانگونه که واقعاً در خـود (یـا فـينفسـه)
هستند ،بنگرد ،بيدرنگ از محدودیتهای قوای شناختي خویش آگاه ميگردد و خـود را در وضـعيت آدم
کوری ميیابد که باید دربار ماهيت رنگها داوری کند ....بگذارید تا تحليلـي دقيـق از پدیـدارهایي کـه
ميشناسيم بهعمل آوریم» (کاسيرر ،8336 ،ص.)03
امــا تفکيــك ســاحتشــناختني و ناشــناختني ،منحصــر در حــوز علــومتجربــي نبــود .دفــاع از نــوعي
فروتني علمي و اعتراف به توان محدود بشری برای کشف حقایق امـری بـود کـه در عصـر روشـنگری
رواج تمــام داشــت .رواج ایــن نگــاه از یــكســو تحــتتــسثير فيزیــك نيــوتني بــود و از ســوی دیگــر از
مسائل اجتماعي و سياسي و دیني نيز متسثر ميشد .هرچند خـود کانـت در عصـر روشـنگری بـه عرصـه
رسيد ،امـا نقـش وی در بسـط تفکـر روشـنگری چنـان عظـيم اسـت کـه او را پـدر عصـر روشـنگری
مينامند.
اما نکته اساسي مرتبط با بحث حاضر آن است که نقش کانت در تحکـيم روشـنگری تـا حـد زیـادی
مرهون نيوتن است .درواقع ایده اصلي محدود شدن به ساحت پدیدارها که نيوتن مطـرح کـرد در دسـتان
کانت چنان پرورده شد که از یكسو در قالب معرفتشناسي انتقادی کانت درآمد و از سوی دیگر خـود را
در مباني روشنگری آشکار ساخت.
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نتیجهگیری
نيوتن حدود یك قرن پيش از کانت اظهار داشتهاست که شرط موفقيت پژوهش علمي چيـزی نيسـت
جز محدود ساختن خود به قلمرو پدیدارها .اما سخن کانت ادعایي اسـت فراتـر از ایـن :قلمـرو معرفـت و
شناخت بهطورکلي ،با قلمرو پدیدارها یکي است .حال این پرسش قابل طرح است که آیا کانت این ایـده
را از نيوتن اخذ کرده است؟ از حيث تاریخي ،شکي در این نيست که کانت به خوبي با آراء و افکار نيـوتن
آشنا بود .به شهادت کمپ اسميت ،کانت بهطورمشخص از سال  8302از "الیبنيـتس" دور شـده و بـه
نيوتن نزدیك ميشود ) .(Kemp Smith, 1984, p.140از آن تاریخ به بعد ،کانـت تـا پایـان عمـر بـا
فيزیك نيوتني بهطور جدی مشیول بود.
کفایت کامل فيزیکي نيوتني یکي از پيشفرضهای همه اظهارات کانت در این بـاب اسـت .بـهزعـم
کانت ،نيوتن به بهترین و نهایيترین شکل ،اصول ،روشها و حدود پژوهش علمي را روشن کـردهاسـت.
زیرا ،هرچند خود کانت محدودیت جدیدی بر علم تحميل ميکند ،یعني محـدودشـدن بـه پدیـدارها ،وی
خود را در انجام چنين کاری در مقام تضعيفکننده فلسفه طبيعي نميپندارد ،بلکـه تضـمينکننـد آن در
برابر ایرادات تلقي ميکند ).(kemp Smith, 1984, p lix
منظومه جهاني کوپرنيك و نيوتن ،در تکامل فکری کانـت ،نيرومنـدترین تـسثير را بـر جـای گذاشـت.
نخستين کتاب مهم کانت ،یعني تاریخ طبيعي عمومي و نظریه آسمان ،دارای این عنـوان فرعـي جالـب
بود« :تحقيق درباره قانون و خاستگاه مکانيکي سراسر سـاختمان جهـان بـر پایـه آغـازههـای نيـوتني».
بنابراین بر اساس دالیل فوق ،این ادعا قابل دفاع خواهد بود که به احتمال زیـاد کانـت ایـد مـذکور را از
نيوتن اخذ کردهاست.
پرسش مهم دیگری نيز باید در این راستا پاسخ دادهشود ،آیا نيوتن و کانـت در طـرح ایـن محـدودیت
از انگيزهای واحد برخوردار بودهاند؟ طبق آنچه که خود کانـت اظهـار داشـتهاسـت و غالـب مفسـران بـر
آن تصریح دارند ،کانت تالش کرد تا با تفکيك ميان ساحت نومن و فنـومن جـایي بـرای بـاور دینـي و
باور اخالقي باز کند .اما تا آنجاکه از ظاهر کالم نيـوتن بـرمـيآیـد اساسـا وی چنـين قصـد و منظـوری
نداشــت .درواقــع نيــوتن فقــط درپــي آن بــود کــه بــا محــدودســاختن پــژوهش علمــي بــه ســاحت
پدیدارها ،نتيجه بخش بودن و کارآمدی علـم فيزیـك را ارتقـاء ببخشـد .بـهبيـاندیگـر ،نيـوتن در مقـام
یــك دانشــمند ،و نــه در مقــام یــك مســيحي معتقــد ،توجــه خــود را فقــط و فقــط بــه ایــن پرســش
معطوف ساختهاست که «چگونه ميتوان کارآمدی علم را ارتقاء بخشيد؟» .اساسا نيوتن ميـان دینـداری و
علمگرایي تناقضي نميدید .برای نيوتن ،وجود جهاني مکانيکي با فرض وجود خداوند قابلجمع و سـازگار
است .با وجود آنکه در توصيف احـواالت نيـوتن چنـين گفتـه شـدهاسـت کـه وی بـه مسـائلي خـارج از
حوزه فيزیك و علومطبيعي نيز التفات ویژه داشت ،ولي در نهایت امر یك فيزیکدان و ریاضيدان بود .حتي
در درون قلمرو این علوم نيز بحث از مبادی و پـيشفـرضهـای آنهـا هرگـز بـهعنـوان مشـیل اصـلي
نيوتن درنيامد ،در حالي برای امثال هيوم و کانت چنين مسائلي واجد اهميت فوقالعاده زیـادی بودنـد .بـه
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همين ترتيب مسائل ناشي از روشنگری و بحرانهایي که گریبان اخالق و دین را در قرن هفده و هجـده
گرفت ،اساسا برای نيوتن هرگز مسئلهای اصلي بهشمار نيامدهاست .البته مبنای چنين قضاوتي آثار قلمـي
نيوتن است.
در مقابل ،چنانچه گفتهشد ،کانت نه فقط در باب مباني نظری فيزیـك نيـوتني بسـيار اندیشـيدهاسـت
و اساسا یکي از انگيزههای او در طرح ایدهآليسم استعالیي همين موضوع بود ،بلکـه در بـاب روشـنگری
و مسائل برآمده از آن نيز کانت فيلسوفي برجسته به شمار ميآیـد .برمبنـای بحـث اخيـر ،شـاید ادعـای
گزافي نباشد اگر بگویيم که یکي از اهداف مهمـي کـه کانـت در ارائـه فلسـفه نقـادی دنبـال مـيکـرد،
تدارک پایههای نظری برای این فرض تازه مطرحشده در عصر روشنگری بـود کـه« :انسـان نمـيتوانـد
هم امور را آنگونه که هستند بشناسد» ،بخصوص امورمابعدالطبيعي را» ایـن ایـده یکـي از مهـمتـرین
ایدههای مطرحشده در عصر روشنگری بود« .سد هجدهم ،سوای اینکه کانت در آن عصـر مـيزیسـت،
سد واکـنش اندیشـمندان فرانسـوی و انگليسـي در برابـر ادعاهـای مابعدالطبيعـه بـود و شـرایط ویـژ
اجتماعي–سياسي مسائل و پرسشهای خاصي را در برابر فيلسوفان قرار دادهبود (اکرمي ،8328 ،ص.)98
در کنار این دو موضوع مهم ،باز کردن جا برای دین و اخالق نيز برای کانت بسـيار مهـم بـود .بنـابراین
تالش کانت معطوف به این بود کـه چنـان نظـام معرفتـي بيافرینـد کـه در آن هـم علـم ،هـم اندیشـ
روشنگری ،هم دین و هم اخالق ،هریك جایگاه شایسته خود را بيابند و در سازگاری بـا یکـدیگر بـهسـر
برند.
در مقابل ،نيوتن اساسا فيلسوف بـه معنـای دقيـق کلمـه نبـود .لـذا باریـكاندیشـيهـای چنـداني در
باب تفکيك ميان دو ساحت شناختني و ناشناختني انجام ندادهاست .درواقـع بـه نظـر مـيرسـد هرچنـد
کانت از نيوتن تسثير بسياری پذیرفتهاست اما در این باب صرفا یك اید کلي از او اخـذ کـردهاسـت .ولـي
این ایده را چنان ساخته و پرداخته است که به واقع ميان سـخن کلـي نيـوتن و نظریـ معرفتـي پيچيـده
و ظریف کانت فرسنگها فاصله است .نيوتن صرفا ابراز داشتهاست که اوال ،ما بایسـتي پـژوهش علمـي
را به قلمرو پدیدارها محدود گردانيم و از نظرورزی ریاضـياتي پيشـيني اجتنـاب ورزیـم امـا در ایـن بـاب
چندان تسمل نکرده است که نسبت ميـان ریاضـيات و فيزیـك بـه طـور دقيـق چيسـت و اساسـا چگونـه
ریاضيات که یك کوشش عقالني پيشيني و نظـری صـرف اسـت مـيتوانـد رفتـار طبيعـت را بـا دقـت
کامل پيشبيني کند .ثانيا ،شـروط موفقيـت پـژوهش علمـي را محـدودسـاختن آن بـه قلمـرو پدیـدارها
اعالم کردهاست ،اما به ایـن پرسـشهـای مهـم پاسـخ نـدادهاسـت کـه چـرا اساسـا فـرارفتن از قلمـرو
پدیدارها مي تواند باعث انحراف پژوهش علمـي گـردد یـا نسـبت ميـان پدیـدارها و آن سـوی پدیـدارها
چيست؟
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