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Abstract
the role of the "Critique of Judgment" in the explanation of empirical causality in the
transcendental idealism of Kant, could be considered from two aspect. first is the explanation
of meaning of experiential causality in the "Critique of Pure Reason", and a nother is the
explanation of relation between a priori law of experiential causality and a-posteriori laws of
experiential causality. Kant in the "Critique of Judgment", with assertion on distinction
between a priori, constitutive, and absolutely necessary principle of causation and aposteriori, unnecessary, and experiential causality laws, tries to fill the gap between the two
classes of laws by a priori and regulative principle and of purposiveness that mechainism and
organism(teleology) are it's applications and so completes his explanation about his
transcendental idealism about experiential causality.Kant in the "Critique of Judgment", with
assertion on distinction between a priori, constitutive, and absolutely necessary principle of
causation and a-posteriori, unnecessary, and experiential causality laws, tries to fill the gap
between the two classes of laws by a priori and regulative principle and of purposiveness that
mechainism and organism(teleology) are it's applications and so completes his explanation
about his transcendental idealism about experiential causality.
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چکیده
نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت را از دو منظر میتوان مورد توجه قررار داد.
یکی ،از نظرِ تکمیل تبیین معنای علّیت تجربی در آنالوژی دوم و آنتینومی سوم از نقد عقل محض و دیگرری ،تبیرین
ارتباط میان قانون پیشینی علّیت تجربی با قوانین پسینی علّیت تجربی .کانت در نقد قوۀ حکم با تأکید بر تمایز میران
قانون پیشینی ،قوام بخش و مطلقاً ضروری علّیت با قوانین پسینی ،غیرضروری و تجربی علّیت ،تالش میکند شکاف
میان این دو دسته قرانون را برا اصرل پیشرینی و نظرام بخرش غایتمنردی پرر کنرد کره اصروی مکانیسرم و امرگانیسرم
(غایت شناسی) از کاربردهای آن هستند و می کوشد بدین وسیله تبیین ایدئالیسم استعالیی خود از علّیرت تجربری را
تکمیل کند که عبارت است از اینکه ما قانون عام علّیت را مستقل از قوانین تجربی خاصی داریم کره قررار اسرت در
تجربه کشف شوند و اینکه علّیت همیشه به ادراک حسی برمیگردد.
واژگان کلیدی :علّیت تجربی ،مکانیسم ،ارگانیسم ،غایتمندی ،اصل نظامبخش ،ایدئالیسم استعالیی
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رایر در جهران غیرآلری و علّیترری کره رفترار خررا

مقدمه
بعد از اینکه کانت با هشدار هیوم و اشکای او برر

موجودات زنده و آلی را تبیین میکند ،تمایز گااشرته

اصررل علّی رت) (principle of causalityاز خرروا

میشود .به عبارت دیگر در نقد قوۀ حکرم ،سرخن از

جزمر ریمررراهبان بیررردار شرررد ،در مقابرررل فلسرررف

اصررررل پیشررررینی و نظررررامبخررررش غایتمنرررردی

جزمی( )dogmaticو متعالی( )transcendentپیش از

( )purposivenessطبیعت است که اصوی مکانیسم و

خررود ،ایدئالیسررم انتقررادی( )criticalو اسرررتعالیی

غایتشناسری از کاربردهرای آن هسرتند و کانرت برا

( )transcendentalخود را عرضه کرد (کانت:1384 ،

نظامبخشدانستن هر دوی آنها ،تعار

میان مکانیسم

 .)132او در انقررال کرروپرنیکی خررود در نقررد عقررل

و غایتشناسی را برطرف مریکنرد (یوئینر:1388 ،،

محرض ،علرت را از مقررو ت محرض فاهمرره( pure

 )304؛ زیرا کانت از تصویر غایتمندان طبیعت ،بهدلیلِ

 )categories of understandingدانست که دادههای

ذهنیبودنش چنان سخن میگویرد کره گرویی()as if

حسی ،با پدیدارشدن توسط صرور شرهود( forms of

تصررویری از جهرران فررینفسرره( )noumenalاسررت و

 )intuitionمکرران و زمرران ،تحررت آن مقررو ت قرررار

بنررابراین از هرگونرره تعارضرری بررا تصررویر مکررانیکی

مررریگیررررد؛ برررا دریافرررت ضررررورت و کلیرررت،

طبیعت برحار است (ماحوزی .)104 :1392 ،بر ایرن

عینیت( )objectivityمی یابد و درنهایت ،شناخت یرا

اسا

میتوان گفت اهمیت نقرد قروۀ حکرم در ایرن

تجربه حاصل میشود.

است که احکرام غایرت شرناختی مطرر شرده در آن،

کانت ،قانون علّیت را حکمی پیشینی( )a prioriو

می توانند ابزاری مناسب بررای دسرتیابی بره تمامیرت

قوامبخش( )constitutiveو مطلقاً ضروری میداند که

نظررراممنرررد شرررناخت در تفکرررر کانرررت باشرررند

بدون آن ،طبیعت برهعنروان ابر ۀ حروا

نمریتوانرد

( .)Caygill, 1996: 389

شررناخته شررود .او همچنرین قرروانین علّری تجربری را

نکت اساسی در تلقی و برداشت کانت راجر بره

پسینی( )a-posterioriو غیرضروری مریدانرد .کانرت

ایررن موضرروع ،تمررایزی اسررت کرره قررانون پیشررینی

در بخش پنجم از مقدمه و نیز بخش دیالکتیک حکرم

قوام بخش با اصل نظام بخش در فلسف کانت دارد .به

غایتشناختی از نقد قوۀ حکم ،سرخن از اصرولی بره

این معنا که قانون پیشینی ماننرد قرانون علّیرت ،بررای

میان میآورد که شرایط اندراج قروانین علّری تجربری

طبیعت است و طبیعت را تعیّن می بخشرد؛ در حرالی

تحت قانون کلی و عام علّیت را فراهم میکننرد .ایرن

که اصل نظام بخش به دنبای طبیعت میآید؛ نره اینکره

اصرررروی ،اصررررولی پیشررررینی و در عرر رین حررررای

آن را تعیّن ببخشد .بر این اسا  ،کانرت برا دقرت و

نظرررامبخرررش( )regulativeو برررهتعبیرررری اصررروی

تأکید هم از اعتبار اصل پیشینی علّیت دفاع میکنرد و

موضوعه( )postulatesهستند.

هم حدود آن را تعیین میکند.

بنابراین نقد قروۀ حکرم مشرتمل برر دسرتاوردی

بنابراین برای رسریدن بره دیردگاه کانرت دربرارۀ

برر ایرن

علّیت تجربی عالوه بر آنالوژی دوم و آنتینومی سروم

بود که در حوزۀ پدیدارها فقط یک نوع علّیت وجرود

از نقد عقل محض و نیز نقرد عقرل عملری ،بایرد بره

دارد؛ ولی در نقد قروۀ حکرم ،میران علّیرت مکرانیکی

بخش پنجم از مقدمه و نیرز بخرش دیالکتیرک حکرم

جدید است؛ زیرا در نقد عقل محض فرر

نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت 17/

غایتشناختی از نقد قوۀ حکم مراجعه کرد که در این

ضرورتی ممکن است که نظم حوادث متوالی را تعیّن

نوشته قصد داریم به آنها بپردازیم.

میبخشد .به عبارت دیگر ،کانت در این آنرالوژی بنرا
دارد که تلقی و موض هیوم را رد کند؛ برا نشراندادن

آنالوژی دوم

اینکه مفهوم علّیتی کره هیروم زیرر سربای بررده برود،

مشهور اسرت کره کانرت در آنرالوژی()analogy

درحقیقررت برره هرری وجرره صرررفِنظرکردنرری و

دوم ،برهانی از نوع برهران اسرتعالیی را بررای اصرل

چشم پوشیدنی نیست ،بلکره برهعنروان شررط امکران

علّیت (طبیعی یا تجربی) ارائه می دهد که او آن را برا

تجربه مطلقاً ضروری است .مخصوصاً دلیل ضرورت

عناوین مختلف «اصل تولیرد» و «اصرل تروالی زمران

مقول علّیت این است که مقول علّیت ،معرفت تروالی

مطابق با قانون علّیت» مرینامرد( Burchdahl, 1965:

عینی را بهعنوان آنچه متمایز از جریران صررفاً ذهنریِ

.)187

تصررورات مررا در آگرراهی اسررت ،ممکررن مرریکنررد

اهمیت این آنالوژی در کنرار آنرالوژی سروم ایرن
است کره ایرن دو آنرالوژی ،بخرش اساسری و هسرت

(.)Ibid: P4
بنابراین آنالوژی دوم حل سبای و مسئل هیروم را

مرکزی در هردف نظراممنرد( )systematicنقرد عقرل

در ارتباط با توالی زمانی بر عهده میگیررد و بره ایرن

محض هستند؛ زیرا این دو آنالوژی شرایط پیشرینی و

پرسش می پردازد که ما چگونه میتوانیم توالی عینری

استعالیی امکان تجرب عینی را تأمین میکننرد .کانرت

را از توالی ذهنی تمییز دهیم.

ایررن هرردف مهررم را بررا تأسرریه ضرررورت ،بررهوی ر ه

اسررتد ی کانررت ایررن اسررت :تنهررا تمررایزی کرره

ضرورت دو مقول مهم ،یعنی علّیت(در آنالوژی دوم)

می توانیم بیابیم این است که نظرم و تروالی بع ری از

و واکنش متقابل(در آنالوژی سروم) انجرام مری دهرد.

تمثالت و تصورات ،برگشتپرایر نیسرتند؛ در حرالی

بنابراین کانت اسرتد ی هرای مطرر شرده در ایرن دو

که نظم و توالی برخی دیگر از تمثالت و تصورات را

آنالوژی را به عنوان کمک اصلی برای هدف عمده اش

می توانیم به هر شکل کره بخرواهیم در نظرر بگیرریم.

در نقد عقل محض راج بره تأسریه شررایط امکران

بنابراین می توان نتیجه گرفت که برگشت ناپایری دای

تجربه می بیند؛ یعنی شرایط استعالیی ای که تجربره و

بر ضرورت اسرت و تروالی ضرروری آن نروع تروالی

شناخت تجربی براسا ِ آن شرایط ،امکان تحقق پیدا

است کره بره واسرط مقولر علّیرت تعیرین و ایجرا

می کند و بدین ترتیب شناخت عینی حاصل مریشرود

می شود .از این رو کانت این را برهانی بررای علّیرت

(.)Watkins, 2005:11

می داند (یوئین .)196 :1388 ،،بر این اسرا  ،کانرت

کانت در آنالوژی دوم در صردد پاسرب بره انکرار

برا عرضر تصررویری متعریّن و مکررانیکی از طبیعررت،

هیوم نسبت به اصل علّیت است؛ هیرومی کره عقیرده

هرگونه عمل سرسری و به عبارت دیگر ،بدون علت

داشت اصل علّیت نه بدیهی و نه اثباتشردنی اسرت؛

در طبیعت را نامعقوی دانسرته اسرت و بردین ترتیرب

په ما هرگز نمیتوانیم از چیزی جز صِرف تروالی و

تنها از منظر قاعدۀ علّیت و ضرورت مکرانیکی اسرت

تقارن آگاهی یابیم .کانت در پاسب مریکوشرد اثبرات

که میتوان پدیدارهای طبیعی را مطالعه کرد .این ادعا

کند خودِ آگاهی از تروالی ،فقرط از طریرق آگراهی از

به ظاهر با ادعای کانت در نقد قوۀ حکم مغایر اسرت؛
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ادعایی که به مطالع ارگانیسمها می پردازد و طبیعرت

براسا ِ ایدئالیسم اسرتعالیی مطرر مری کنرد .یعنری

به عنوان یک کل را مبنای علتی دیگر مطالعه مریکنرد

براسا ِ نظر کانت فقط ایدئالیسم استعالیی است کره

(ماحوزی .)141 :1389 ،اما ترالش ایرن مقالره برر آن

مرریتوانررد ایررن آنتینررومی و تعررار

میرران برنهرراد و

است که بیان کند دیدگاه کانرت در نقرد قروۀ حکرم،

برابرنهاد را حل کند .به عبارت دیگر ،تنها راه ممکرن

تکمیل کننردۀ دیردگاه کانرت درمرورد علّیرت تجربری

برای برونرفت از این آنتینرومی ،تمایزگااشرتن میران

است؛ نه مغایر با آن.

پدیرردار( )phenomenو شرریف فررینفسرره()noumen
است؛ به این صورت کره علّیرت در جهران پدیرداری
است؛ در حالی که آزادی بره جهران شریف فرینفسره

آنتینومی سوم (و نقد عقل عملی)
برررخالف آنچرره مشررهور اسررت مبنرری بررر اینکرره
آنتینررومی( )antinomyسرروم میرران علّیررت و آزادی،

تعلق دارد .کانرت ایرن مطلرب را ایرنگونره خالصره
میکند:

ناسازگاری میان اصل عقالنی و اخالقری اسرت ،ایرن

اگر پدیدارها ،همان اشیاف فینفسه باشند ،درنتیجه

آنتینومی برآمده از خودِ علّیت است؛ یعنی ناسازگاری

آزادی ممکررن نیسررت حفرر( شررود (کانررت:1387 ،

میان مفروضات یا مسلّمات ،اصل علّیت فاهمه از یک

 .)A536,B564لکن اگر ضرورت طبیعی را منحصرراً

طرف و نتای این اصل از طرف دیگر.

به پدیدارها نسبت دهیم و اختیار را صررفاً بره اشریاف

بنابراین اگرچه ایرن آنتینرومی عمردتاً بره مسرئل

فی نفسه ،در آن صورت با فر

یا قبوی هرر دو نروع

آزادی یعنرری منشررأ خودانگیخترره( )spontaneityدر

علّیت در زمان واحد ،هی تناق ی پیش نخواهد آمرد

جهان می پرردازد ،برهران برابرنهراد ،فقرط بره مسرئل

(کانت.)192 :1384 ،

جهانشناختی علت نخستین اشراره مریکنرد ( Kemp

په خالص استد ی ایدئالیسم اسرتعالیی کانرت

 .)smit, 1918: 495یعنی کانت در آنتینومی سوم برر

در آنتینومی سوم این اسرت کره درمرورد موجرودات

تفکیک علّیت طبیعی یا فاهمه از علّیت آزادی یا عقل

ذی شعور و عقالنی ،یا در عموم موجوداتی که در آنها

تأکید کرده و این دو علّیت را دو علّیت مستقل از هم

علّیت ،از آن حیث که شیف فینفسه هستند ،ضرورت

معرفی می کنرد (مراحوزی)118 :1388 ،؛ امرا اینطرور

پیدا مریکنرد ،هرر نروع تغییرر و رویردادی در جهران

نیست که این آنتینومی فقط به مسئل علّیرت آزادی و

پدیدارها بدون نوعی خودانگیختگی( )spontaneityو

نسبت آن با علّیرت طبیعری و تجربری بپرردازد؛ بلکره

امری که غیرقابرلشرناخت باشرد ،غیرقابرلاندیشریدن

می توان از این آنتینرومی بررای تبیرین دیردگاه نهرایی

است و بدین ترتیرب برهتعبیررِ خرود کانرت ،مشرکل

کانت دربارۀ خود علّیت طبیعی و تجربی هم اسرتفاده

اساسی مابعدالطبیعه برطرف میشود.
خواننده از اینجا بدین نکته پری خواهرد بررد کره

کرد.
شرریوۀ کان رت در ایررن آنتینررومی همچررون سررایر

وقتی من در تبیین اختیار ،آن را قروهای مریدانرم کره

آنتینررومیهررا ایررنگونرره اسررت کرره برنهرراد( )thesisو

حادثه ای را صرفاً به طب خود( )spontaneouslyابتدا

رئالیسرم

می کند ،دقیقاً بر مفهومی انگشت نهرادهام کره مشرکل

برابرنهاد( )antithesisرا براسا ِ پیش فر

استعالیی بیان مری کنرد و در ادامره ،راهحرلِ خرود را

مابعدالطبیعه است (کانت.)193 :1384 ،

نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت 19/

بدین ترتیب این آنتینومی ،خرودانگیختگی علرت

سلسله ای از امور مشرروط و شررط هرای آنهرا ادامره

با تعیرین صِررف و کامرل

می یابد و به جایی منتهی نمری شرود؛ امرا کرل چنرین

قوانین طبیعت قرار می دهد ...این برای تأکید برر ایرن

سلسله ای هرگز ممکن نیست در ادارک حسی انسران

مطلب است که علّیت آزادی ،اگرچه به وسیل علّیرت

عرضه و داده شود (.)Lindsay, 1909: 81

آزاد و مطلق را در تعار

طبیعرری ،مشررروط و مقیررد مرریشررود ،امررا برره آن

به نظرِ کانت ،پدیدارها فقط تا جایی نیاز به تبیرین

تقلیل( )reductionپیردا نمری کنرد .بنرابراین ،قروانین

دارنرد کرره شرررایط تبیرین آنهررا در ادراک حسرری داده

علّیت طبیعی ،محدود به پدیدارها می شوند و ممکرن

می شود؛ اما هرچه که ممکرن اسرت در آنهرا موجرود

نیست شامل اعیان و اشیاف آن سروی حره و تجربره

شود ،اگرر برهمثابر «کرلِ» مطلرق درک شرود ،هرگرز

باشند (.)Caygil, 1996

نمی تواند درک شود؛ زیرا آنهرا برهصرورت «کرل» بره

در تفسیر مشهور ،کانت تالش می کنرد برا تمرایز

ادراک ما عرضه و داده نمیشوند .بر این اسا  ،خود

میان پدیدار و شیف فی نفسه ،راهری را بررای گرار از

«کل» چیزی است که تبیرین آن در مسرائل اسرتعالیی

این معما باز کرده و ما را قادر کند کره هرر دو وجره

عقل زم و موردنیاز است.

آنتینومی را امری درست بردانیم؛ البتره در قلمروهرای

بنابراین ،زمانی که ما تالش می کنیم دربارۀ آنچره

مختلف  ،و مطابق این استد ی ،او بر سازگاری علّیت

در طبیعررت گنجانیررده شررده اسررت ،بررهمثابرر «کررل»

و آزادی در یک عمل اصرار میکند.

بیندیشیم ،نمیتروانیم راجر بره آن «کرل» بیندیشریم؛

به نظر می آید که این مطلرب را بایرد در ماهیرت

یعنی نمیتوانیم آن را به عنوانِ چیرزی فرراهمشرده از

واقعری ایدئالیسرم نقردی( )critical idealismکانرت

پدیدارهایی مجزا و جدا مالحظه کنیم کره فاهمره در

دنبای کنیم .زم است توجه شود کره کانرت چگونره

ادارک ،تشخیص و تمییرز مری دهرد و مطرابق اصرل

این تمایز را تصور می کند؛ همان طور که اصل علیرت

علّیت ،آنها را متصل و ترکیرب مری کنرد و درنهایرت

را تحت تأثیر قرار میدهد .برهنظررِ او ،ایرن آنتینرومی

وحدت میبخشد.

مبتنی بر این استد ی است که اگر مشروط عرضره و

دلیلش این است کره نقطر اساسری تمرایز میران

داده شررود ،کررل سلسررل شرررایط هررم عرضرره و داده

پدیررردار و شررریف فرررینفسررره ایرررن اسرررت کررره

می شود .به نظرِ او ،این تا آنجا معتبر است که ما راج

فاهمه( )understandingفقط به آن چیزی میپرردازد

به اشیا همان طور که هستند صحبت مریکنریم؛ بردون

که ادراک حسی به آن تعلق دارد؛ چره آن چیرزی کره

اینکه بپرسیم که آیا ما میتوانیم به شناخت آنها دست

ادراک می شود ،ذهنی باشد یا غیرذهنی .بهنظرِ کانرت،

یابیم یا نه؟ و اگر میتوانیم به چنین شرناختی دسرت

تنها تجرب ممکن است که میتواند واقعیت را به فهم

یابیم ،این دستیابی چگونه انجام میشود؟

یا مقو ت فاهم ما برساند .هی چیزی واقعراً بره مرا

در اسناددادن چیزی به علرتش ،امرر مشرروط در

عرضه و داده نمی شرود؛ مگرر ادراک حسری و بسرط

ادارک حسی( )perceptionعرضره و داده شرده و بره

تجربی از یک ادراک حسی به ادراکات حسی ممکرن

«شرط»ی مرتبط و متصل می شود که آن «شررط» نیرز

دیگر.

در ادراک حسری عرضره و داده شرده باشرد و چنرین
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این مطلب را کانت در بهرۀ ششم از آنتینومی نقد

بر این اسا  ،از نظر کانت درمورد امرور واقعری

عقررل محررض(ایدئالیسررم اسررتعالیی بررهمثابرر کلیررد

در زمان گاشته ،اینگونه میتوان گفت که شریفهای

فروگشایی دیالکتیک کیهانشناختی) بیان میکند:

واقعی در زمان گاشرته در عرین و متعلرق اسرتعالیی

ما هی چیز را نمیتوانیم با حره دریرابیم؛ مگرر

تجربهای عرضه و داده شدهاند؛ ولی برای ما آنها فقط

هنگررامی کرره آن چیررز پدیرردار شررود (کانررت:1387 ،

تا آنجا اعیان و متعلقات هسرتند و ترا آنجرا در زمران

 .)۵68B ،۵04Aایرن فقرط تجربر ممکرن اسرت کره

گاشته واقعیانرد کره مرا تصرور کنریم یرک سلسرل

می تواند به مفاهیم ما واقعیت ببخشرد .بردون تجربر

قهقرایی از دریافرتهرای حسری ممکرن (خرواه ایرن

ممکن ،هرگونه مفهوم ،فقط یرک ایرده( )ideaاسرت؛

تصور از طریق تاریب برای مرا حاصرل شرود و یرا از

ایده ای بدون صدق و بدون ارتباط با گونه ای عرین و

طریق دنبایکردن سلسلهای از علتهرا و معلرویهرا)

متعلررق( )objectشررناخت (همرران.)۵17 B،489A :

مطابق با قانونهای تجربی به سلسله و رشتهای زمانی

توضیح سخن کانت این است که وقتری مفهرومی در

که سپری شرده اسرت ،برهمثابر شررط زمران کنرونی

ذهن ما ایجاد می شود ،مادامی کره تبردیل بره تجربر

میانجامد؛ ولری ایرن سلسرله نیرز فقرط در ارتبراط و

ممکن نشرود ،یعنری تحرت صرور شرهود و مقرو ت

پیوستگی با یک تجرب ممکن است که بهمثاب واقعری

فاهمه قرار نگیرد ،در حد یک ایرده براقی مریمانرد و

متصررور مرریشررود؛ نرره فررینفسرره؛ آنچنرران کرره هم ر

هی رابطه ای با عین و متعلق شناخت نخواهد داشت

رویدادهای سپریشدۀ پیش از وجود ما ،در زمانهای

و بدین ترتیب مطابقت با آن هرم نخواهرد داشرت و

دور و دراز و بهیادنیاوردنی ،حراکی از چیرز دیگرری

صدقی هم روی نخواهد داد.

نیستند؛ مگر امکان بسط زنجیررۀ تجربره ،از دریافرت

بررهتعبیرررِ خررود کانررت ،پدیرردارها ،تصررورهای
محض اند که فقط بهمثاب ادراکرات حسری مریتواننرد

حسی کنونی ،به شرطهایی کره ایرن دریافرت حسری
کنونی را در زمان تعیین میکنند.

حاکی از یرک عینری واقعری باشرند (همران.)۵23B :

علت شرطهای تجربی این بسط و اینکره مرا در

به نظرِ او ،واقعی هر آن چیزی اسرت کره برا گونرهای

این سیر قهقرایی به چه علتهایی ممکن است برسیم

ادراک حسی مطابق با قروانین بسرط تجربری در یرک

و اینکه تا کجا ممکن است چنین علتهایی را بیابیم،

سلسل واحد قرار گیرد (همان.)493A :

استعالیی است و به طور ضروری بر ما ناشناخته باقی

او توضیح می دهرد کره هری چیرزی جرز ادراک

میماند .ولی ما به این علرت اسرتعالیی کرار نرداریم؛

حسی و بسط تجربی از آن ادراک حسری ممکرن ،بره

بلکه فقط به قاعدۀ بسط تجربه میپردازیم کره در آن،

ادراک های حسی ممکن دیگر ،به صورت واقعی به ما

برابر ایستاها بهصورت پدیدارها به ما داده میشوند.

عرضره و داده نمریشرود؛ زیررا پدیردارها فرینفسرره،

استد ی کانت این است کره اگرر پریش از ادراک

همچرون تصررورهای محررض ،فقررط در ادراک حسرری

حسی« ،پدیدار»ی را یک شریف واقعری بنرامیم ،ایرن

واقعی اند و ادراک حسی هم در عمل چیرزی نیسرت،

بدین معناست که یا ما در بسط تجربه باید بره چنرین

مگر یرک تصرور تجربری؛ یعنری همران پدیرداربودن

ادراک حسی برخورد کنیم و یا اینکره اصرالً معنرایی

(همان.)A493 :

ندارد؛ زیرا درحقیقرت هنگرامی مریتروان گفرت کره

نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت 21/

پدیردار ،فری حررد نفسره و بردون هرگونرره رابطره بررا

محض واقعی کنار گااشته میشود ،و نیرز اینکره هرر

حه های ما و تجرب ممکن ،وجود دارد که سخن بر

واقعیتی قابل استنتاج از یک اصل خواهد بود ،مستلزم

سر یک شیف فینفسه باشرد؛ در حرالی کره در اینجرا

این است که شناخت در زمران ،کرامالً قرادر باشرد از

سخن صرفاً بر سر پدیدار در مکان و زمان اسرت کره

ادراک حسی درگرارد و بره آن سروی ادراک حسری

هی کردام از آن دو ،تعینرات شریف فرینفسره نیسرتند

برود؛ در حالی که بهنظرِ کانت ،چنرین چیرزی امکران

(همان.)A493,B522 ،

ندارد.

از این عبارتها می شود فهمیرد کره تمرایز میران

په بدون ادراک حسی ،هی مبنایی بررای نترای

پدیدارها و اشیاف فی نفسه برای فهرم کانرت از علّیرت

نمرریمانررد و همررراه بررا ادراک حسرری ،مررادۀ مشررهود

بسیار مهم است؛ زیرا این تمایز به تمایز میران ادراک

واقعیت ،اسا

یرا جزئری علّیرت،

حسی و فاهمه مربوط میشود.

خواهد بود .په ما فقط میتوانیم آنچره را مریتوانرد

هر قرانون خرا

کانت میان تجربه بهمعنای صرفاً ترکیرب سرطحی

مشاهده شود ،توصیف کنیم؛ یعنی مشاهده میشود که

ادراکات حسی و تجربه ای که از حد ادراکات حسری

«این» به «آن» تغییر می یابرد .امرا اینکره «آن» چگونره

بسی فراتر می رود و به احکام تجرب سرطحی اعتبرار

تغییر میکند ،نمیتواند تبیین شود .بنابراین توالی علّی

می بخشد و از این لحاظ مستلزم وحردت مح ری از

درنهایت مبتنی بر توالی مشهود اسرت؛ تروالی ای کره

فاهمه است که مقدم بر تجربه است ،فرق مریگراارد

بررهتعبیرررِ کانررت درنهایررت برررای مررا ناشررناخته و

(کانت.)1۵2 :1384 ،

خودانگیخته باقی میماند (کانت.)621،666 :1387 ،

اسررتفاده از فاهمرره در شررناخت ،ادراک حسرری را

براسا ِ دیدگاه کانت در نقد عقل عملی ،مبنرای

می گیرد و به آن برمیگردد .فاهمه یا فهرم

استنتاج این قوۀ ناشناختنی اصل اخالق است .بهنظررِ

در حالی که مطابق با اصل علّیت عمل میکنرد ،فقرط

کانت هی تجربهای قادر نیست که این قوه را اثبرات

به کشف «قواعدی در بسط تجربه» میپردازد .بنابراین

کند؛ ولی عقل نظری ناگزیر است اقرل امکران آن را

فاهمه یا فهم هی تغییری را نمیتواند تبیین کند؛ مگر

مفرو

بگیرد؛ زیرا فقط بدین صورت است که عقل

تغییری کره ادراک حسری شرده اسرت .آن مریتوانرد

میتواند امر نامشروط در سلسل زنجیرۀ علّیرت را در

قواعدی را در آن تغییر کشرف کنرد و بردین ترتیرب

میان ایدههای جهانشناختیاش بیابد و بردین ترتیرب

فقط تا آنجا که قواعدی را کشف مریکنرد ،مریتوانرد

با خود نشود .مرراد کانرت از

پیش فر

ادراک حسی را پیش فر

گیرد و یا به عبارتی انتظار

آن را کشد؛ نه فراتر از آن.

دچار تناقض و تعار

این قوه ،قوۀ اختیار است.
بر این اسا  ،تعریّن علّیرت موجرودات در عرالم

اما از طررف دیگرر ،حرکرت اندیشره همیشره از

حه ،هرگز نمیتواند تعیّن نامشروط باشد و برا ایرن

ادراک به ادراک است؛ برهتعبیررِ کانرت بسرط از ایرن

حای ،برای هر مجموعهای از شررطهرا ،بایرد علیتری

ادراک ممکن به ادراک ممکن دیگر است .بنابراین هر

نامشروط وجرود داشرته باشرد کره کرامالً برهواسرط

میگیرد در

خودش موجب شرده اسرت .بنرابراین تصرور اختیرار

تلقی و برداشتی راج به علّیت که فر

بسط یا فرایند شناخت ،هر برداشرتی راجر بره مرادۀ

به عنوانِ خودانگیختگی مطلق ،نه صرفاً یک نیاز ،بلکه
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تا حدی که بره امکران آن مربروط اسرت ،یرک اصرل

ولی به این ترتیب فقط صورت مسئله عو

تحلیلی عقل نظری محض است .ولی بره هری وجره

زیرا خود تخیل و فاهمه از حیث طبیعت متفاوت انرد

نمیتوان در تجربه ،نمونهای برای آن یافرت؛ زیررا در

و توافق میان این دو قوۀ فعای به همان انردازه مرمروز

میان علل اشیا به عنوانِ پدیدار ،هی گونه علّیتی یافرت

است (همان طور که همراهنگی میران فاهمره و عقرل

نمی شود که به شکل نامشروط خودش را ایجا

کند.

می شود؛

مرموز است) (دلوز.)۵3 :1386 ،

پرره بررهنظرررِ کانررت ،درحقیقررت از طریررق ایررن

مطلب دیگر اینکه ادراک حسی مروردنظرِ کانرت

اصل[اخالق] ،اصو ً شرناختی از ماهیرت فراعلی کره

آیرا برهمعنرای عمررل ادراک اسرت یرا عرین و متعلررق

شده است ،پیدا نمریکرنم؛

ادراک شده؟ تأکید بر اینکه علّیت فقط به عمرل ادراک

چنین علّیتی بدان منسو

ولی مشکل را از سر راه برمیدارم .یعنی اگرچه عقرل

مربوط اسرت و نره بره آنچره ادراک مریشرود ،هری

نظری به هی شناختی در این مورد نمریرسرد ،عقرل

مسئلهای را حل نمیکند .امرا ایرن ،عنصرری مهرم در

عملی محض این جای خالی را با یک قانون مشخص

شناخت است که فاهمره آن عناصرر را در زنجیرره و

علّیت در عالم معقوی ،یعنی قانون اخالق پر میکند و

تسلسلی درک شده که ما تمییز و تشرخیص داده ایرم

به عبارت دیگر کانت ،مبدأ ایجرا کننردۀ اراده را بره

متصل و مرتبط می کند که همان ترکیب تصورات مرا

مرتب معقوی موجرودات منتقرل کررد (کانرت:138۵ ،

می باشد .این واضحنبودن (میان عمرل ادراک و عرین

.)80-82

ادراکشده) حتی ممکن است در راهحل کانت راجر

بنابراین با بررسی آنتینومی سوم به این نکتره پری

به ارتباط علّیت و آزادی هم ردیابی شرود؛ امرا ایرن،

می بریم که شناخت ما محدود به پدیدارهاست؛ پره

اهمیررت تمررایز ادراک حسرری و فاهمرره را بررهعنرروانِ

مفاهیم فاهم ما همیشه فقط به چیزی اشاره دارند که

راه حلی برای آنتینومی سوم باطل نمی کند .از این نظر

به ادراک حسی درمی آید؛ برهطرور مثرای ،فاهمره کره

ممکن است توجیهی برای عبرارات کانرت راجر بره

براسا ِ اصل علّیت عمل میکنرد ،قروانین فراینرد و

سازگاری علّیت و آزادی یافت شود .تمام آنچه قانون

بسط تجربه را کشف میکند .به عبارت دیگرر فاهمره

علّیت اقت ا می کند ،این است که خرودانگیختگی یرا

به هی وجه تغییر را تبیین نمیکند؛ بلکره تغییرری را

آزادی ممکن نیست در ترکیب تجربه شرناخته شرود؛

تبیین میکند که به ادراک حسی در آمده است.

اما اگر در تمام کاربردهای علّیت ،اصل موردنظر ایرن

اما در اینجا این پرسش پیش مریآیرد کره کانرت

است که تا آنجا که عینری شربیه اعیران دیگرر اسرت،

چگونه میران فاهمره و ادراک حسری ارتبراط برقررار

علرت مشررابهی دارد ،علّیرت درمررورد عرین و متعلررق

میکند؟

منحصربه فرد به کار نخواهد رفت .بنابراین انسران ترا

او برای آنکره توضریح دهرد چگونره حساسریت

آنجا که در کنش و عمرل ،عراملی( )agentفرینفسره

منفعررل بررا فاهم ر فعررای توافررق دارد ،برره ترکیررب و

به عنوانِ فرد آگاه است ،موضوع بررای قرانون علّیرت

شررکلواره()schemaسررازی تخیررل()imagination

نیست؛ بلکه تنها زمانی که انسان میخواهد کنشهای

متوسل می شود که به شکلِ پیشین و مطابق با مفراهیم

خودش یا هرکه دیگری را توصیف و تبیین کند ،او

فاهمه درمورد صورت های حساسیت به کار میروند.

میتواند این کرار را فقرط برحسرب شرباهت آنهرا برا

نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت 23/

کنشهای دیگر انجام دهد و تا آنجا که آنها برهعنروانِ

طبیعت است ،پیشینی و تنظیمری و برهتعبیرری اصرل

مشابه کنشهای دیگر مالحظه میشوند ،آنها علتهرا

موضوع مینامد (کانت.)77،78 :1383 ،

و معلرویهرای مشرابه و یکسرانی دارنرد ( Lindsay,

.)1909: 85

براسا ِ عبارت های کانت میتوان گفت که اصل
غایتمنرردی طبیعررت (در کثرررت قرروانین تجربرریاش)

این نکته جالبِتوجه است که تمایز میان فاهمه و
ادراک حسی ،ارتباط میان اصل عام علّیت با مصرادیق

وی گیهای زیر را دارد:
 -1برای فاهم انسان؛ اصلی کامالً امکانی است؛

تجربرری خررا

را تبیررین مرریکنررد؛ امررا ایررن مطلررب

بهتعبیرِ کانت قوۀ حاکمه ،هماهنگی طبیعت با قوۀ

به صورت خا

در قلمرو تحقیق کانت در نقد عقرل

شناسایی ما را بررای تأمرل خرویش دربرارۀ طبیعرت،

محض نیست؛ بلکه مسئل نقد قوۀ حکم است.

موافق با قوانین تجربی آن ،بهشکلِ پیشین پیشفرر
می گیرد؛ اما فاهمه این هماهنگی را برهلحراظِ عینری،
امکانی میشناسد (همان.)80 :

نقد قوة حکم
همان طور که در مقدمه بیان شد ،بحث مربوط بره

 -2برای قوۀ حاکمه؛ اصلی استعالیی است؛
زیررا قروۀ حاکمر ترأملی ،ایررن اصرل اسررتعالیی

علّیت در نقد قوۀ حکم را در دو بخش میتوان دنبای
کرد:

به عنوانِ قانون را فقط از خودش میتوانرد بره دسرت

الف) بخش پنجم از مقدمة نقد قوة حکم

آورد و نمی تواند آن را از خارج کسب کند (زیررا در

کانت در بخش پنجم از مقدم نقد قوۀ حکم ،سه
مرحل کلی در علّیت را بیان میکند:

این صورت قوۀ حاکمه تعیّنی می بود) و نیز نمیتواند
آن را برای طبیعت مقرر دارد؛ زیرا تأمل دربارۀ قوانین

 .1مرحل اوی ،همان قانون عام علّیت است که

طبیعت موافق با طبیعت تنظیم می شرود؛ امرا طبیعرت

مطررابق آن همرر تغییرررات مطررابق قررانون اتصررای و

موافق با شرروطی کره مرا مریکوشریم طبرق آنهرا بره

پیوستگی علت و معلوی انجام میشروند .کانرت ایرن

مفهومی از طبیعت نایل شویم ،مفهومی که نسربت بره

قانون عام را اصل پیشینی و مقوم مینامد و اسرتد لی

طبیعت کامالً امکانی است ،تنظیم نمریشرود (همران:

که در آنالوژیهرای تجربره بررسری مری شرود ،فقرط

.)73

درمورد همین اصل است.

 -3پیشینی است؛
زیرا برای پیوند محموی با مفهوم تجربی موضوع

 .2مرحل دوم ،قوانین تجربی علّیت است که با
مشاهدۀ شرایط و اوضاع خا

کشف میشوند.

 .3مرحل سوم که میان دو مرحلر قبرل اسرت،
همان اصلی است که در نقرد قروۀ حکرم برهصرورتی
خا

حکمش به هی تجرب بیشتری نیاز نیست؛ بلکه ایرن
پیوند مریتوانرد کرامالً برهشرکلِ پیشرین ادارک شرود
(همان.)76 :
به عبارت دیگر غایتمنردی طبیعرت یرک مفهروم

ترر بررسری مری شرود .ایرن اصرل ،علرم را در

پیشین است که منشأ آن فقرط در قروۀ حاکمر

تالشش برای تقلیل به وحدت کثرت قروانین خرا

خا

هدایت میکند .کانت این اصل را که اصل غایتمنردی

تأملی قرار دارد؛ زیرا نمیتوانیم محصو ت طبیعت را
چنان تلقی کنیم که گویا طبیعرت در آنهرا برا غایرات
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نسبتی دارد؛ بلکه فقط میتوانیم ایرن مفهروم را بررای

است و نیز برای پ وهش درمورد آنها وجود نخواهرد

تأمل دربرارۀ طبیعرت از نظرر پیونرد پدیردارها در آن

داشت (همان.)80 :

(پیوندی که مطابق قوانین تجربی داده شده است) ،به

در تبیین معنای این ضررورت در دیردگاه کانرت

کار بریم (همان.)74 :

باید به این نکته توجه شرود کره تفراوت اصروی قروۀ

 -4تأملی است؛

تأملی با اصوی تعیّنی فاهمه این است که اصوی تأملی

زیرا قوۀ حاکمه که نسبت به چیزهای تاب قوانین

مانند اصوی عقل ،اثبات را نمیپایرند؛ حتی زمانی که

ممکن (اما نه هنوز مکشروفِ) تجربری ،صررفاً ترأملی

پیشفر

آنها ثابت میکند که اجتنا ناپایر هسرتند.

است باید دربا ِ طبیعت دربارۀ این چیزها طبق یرک

بنررابراین اعتبررار آنهررا همچنرران برهطررور احتمررالی یررا

اصل غایتمندی برای قوۀ شناخت ما تفکر کند کره در

ظنی( )problematicباقی میمانرد ( Harper, 1984:

دستورهای گفته شدۀ قوۀ حاکم بیان شده است (همان:

.)85

 .)78،79په این اصل نره اصرلی بررای قروۀ حاکمر

 -7ناشناخته است؛

تعیّنی ،بلکه صرفاً اصلی برای قوۀ حاکم تأملی است

به نظرِ کانت ضرروری اسرت کره بپرایریم چنرین

(همان.)81 :

وحدتی وجود دارد؛ بیآنکه بتروانیم کنره آن را ادراک

 -۵دستور ذهنی ،قوۀ حاکمه است؛

یا آن را اثبات کنیم (همان.)79 :

این مفهوم اسرتعالیی از غایتمنردی طبیعرت ،نره

بهتعبیرِ کانت ما نمیدانیم که آیرا چنرین اصرل و

مفهومی طبیعی است ،نه مفهرومی متعلرق بره اختیرار؛

مفهومی ،مفهومی عقلینما و از نظر عینی تهی است و

زیرا هی چیزی به عین (طبیعری) نسربت نمریدهرد؛

یا اینکه مفهومی عقلی است؛ به طوری که واض یرک

بلکه حاکی از تنها شیوهای است که ما بایرد طبرق آن،

شناخت و برخوردار از تأیید عقل بوده (همران)362 :

به تأمل دربارۀ اعیان طبیعت به قصدِ تجربه ای سرتاسر

و شناختی مبید به تجربه است؛ زیررا واقعیرت عینری

منسجم بپردازیم و بنرابراین یرک اصرل (یرا دسرتور)

مفهوم یک غایت طبیعی ،از طریق عقل اثبرات شردنی

ذهنی قوۀ حاکمه است (همان.)79 :

نیست.

 -6ضروری و اجتنا ناپایر است؛

 -8تنظیمی است؛

این اصل یا قاعده باید توسط فهم بهعنوانِ قرانون

بهتعبیرِ کانت ،غایتمندی نه مفهومی تقویمی برای

و امری ضروری تعقل شود؛ زیرا در غیر این صورت

قوۀ حاکم تعیّنی ،بلکه مفهومی صرفاً تنظیمری بررای

هی نظمی از طبیعرت را نمری سرازد؛ گرچره فهرم و

قوۀ حاکم تأملی است (همان).

فاهمه هرگز نتواند ضرورت آن را شناسایی یرا ادراک
کند (همان.)79 :
زیرا بدون این پیش فر

زیررا بررهنظررِ او ،مفرراهیم یرا اصرروی تنظیمرری یررا
نظام بخرش ،مفراهیم یرا اصرولی هسرتند کره موجرب

 ،هی نظمی در طبیعت

معرفت به اعیان مقابل و مابرهازای خرود نمریشروند؛

موافررق بررا قرروانین تجربرری و درنتیجرره هرری رشررت

بلکه فقط کارشان ایجاد وحدت مرنظم اسرت کره در

هدایتکننده ای برای تجربه ای که به وسیل این قرانون

این جریانِ منظمکردن ،مفهوم به عنوانِ اصرل تنظیمری

و امثای این قانون با تمام گوناگونیشان ترتیرب یافتره

وحدت یا اتحاد عمل میکند (همان .)310،311 :کرار

نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت 25/

این نوع مفاهیم و اصروی ،وحردتبخشریدن بره کرل

شیوه های مختلفری قررار دارد کره جهران ،متناسرب و

شناخت ماسرت؛ امرا مفراهیم یرا اصروی تقرویمی یرا

مطابق با قوه های ذهنی مختلفی که ما داریم ،برای مرا

قوامبخش ،مفاهیم یا اصولی هسرتند کره کاربردهرای

ظاهر می شود .برای قوۀ فاهمه ،تمام اشیاف مادی مورد

بنیانگاارانه یا تأسیسی دارند؛ به این معنا که اب ههای

پایرش تحلیل مکانیکی هسرتند؛ در حرالی کره بررای

خود را تثبیت یرا اثبرات مریکننرد (لودویر:1387 ،،

قوۀ حکم ،بع ی از اشیاف مادی ،مورد پایرش تحلیل

.)187،188

غایتشناختی هستند ( .)Wicks, 2007, pp184,185

این وی گری را کانرت در بخرش دیالکتیرک قروۀ

به نظرِ کانت ،درمورد قوۀ حاکم تعیّنی ،دیالکتیک

حاکم غایتشناسی توضیح میدهد که در ادامه به آن

و آنتینررومی احکررام امکرران نرردارد؛ زیرررا ایررن قرروه

پرداخته خواهد شد.

بررهخررودیِخررود قررانونگرراار نیسررت و کررارش فقررط

ب) دیالکتیک احکام آنتینومی قوة حاکمهه از نقهد

تاب سازی تحت قوانین داده شده یا مفراهیم برهعنروانِ
اصوی است .بنابراین هی گاه در معرر

قوة حکم

خطرر هری

پرسشی که کانت در «نقد قوۀ غایتشرناختی» بره

آنتینومی خاصی در اصولش قرار ندارد .این قوه هرگز

آن میپردازد این است :تا چه میزان و حدی ،مجاز و

نمرریتوانررد (دسررتِکررم از نظررر اصرروی) بررا خررود

قانونی است که دربارۀ طبیعت براسرا ِ اصرطالحات

ناسازگار( )paradoxicalشود (کانت.)347 :1383 ،

غایتشناختی یعنی پایانها ،هردفهرا ،یرا غرر

هرا

اندیشه کنیم؟(.)Ginsborg, 2006: 455

اما قروۀ حاکمر ترأملی در معرر

دیالکتیرک و

آنتینومی احکرام اسرت؛ زیررا از آن رو کره ایرن قروه

در بخش دیالکتیک قروۀ غایرت شرناختی ،کانرت

دستورهای ضروری خویش را برای شرناخت قروانین

متوجه این پرسش میشود که آیا تهافت میران علّیرت

طبیعت در تجربه دارد ،میان این دستورهای ضروری،

مکانیکی و علّیرت غایرت شرناختی (یعنری علّیرت در

ممکن است تعارضی و درنتیجه آنتینرومی ای موجرود

ارتباط با طر ها و مقاصد پیشینی یا متقدم) بهشرکلی

باشد که برپای آن دیالکتیکی ساخته میشود که هرگاه

حلنشدنی متناقض است؟

مبنای هر یک از دو دستورِ ناسازگار در طبیعتِ قروای

نقد قوۀ حکم ،با بررسی یرک

شناختی قرار داشته باشرد ،ممکرن اسرت دیرالکتیکی

آنتینومی که به نظر میآید حکم غایتشرناختی تولیرد

طبیعرری نامیررده شررود و نمررود یررا ترروهمی اسررت

میکند ،می پرسد که چگونه یک نفر میتواند بهشرکلِ

اجتنا ناپایر که بایرد از طریرق نقرد ،آشرکار و حرل

سازگار بفهمد که (با ساختار ذهنی خاصمان) ما نیراز

شود تا موجب گمراهی نشود (همان.)348 :

این بخش از کتا

داریم به طور پیشرینی فرر

بگیرریم هرر چیرزی در

کانت توضیح می دهد که از یک طرف ،ما به هی

طبیعت به طور کامل بر حسب اصرطالحات مکرانیکی

وجره نمرریتروانیم امکرراننداشرتنِ تولیررد محصررو ت

قابل فهم است .حتی اگرچه مرا در تجربره هرم چنرین

سازمند طبیعت به کمکِ مکانیسرم صِررف طبیعرت را

اشیاف زنده ای را مشاهده می کنیم که بره نظرر مریآیرد

ثابت کنیم؛ چون تنوع بیپایان قوانین طبیعی خا

را

تحلیرل مکرانیکی را نقررض مریکننررد ،راهحرل کانررت

که برای ما امکانی هستند (زیرا فقط بهشرکلِ تجربری

درمورد این ت راد و تهافرت در تشرخیص راه هرا یرا

شرناخته مریشروند) ،طبررق مبنرای درونری اساسرری و
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بنیادین آن درک نمی کنیم و بنابراین مطلقاً نمیتروانیم

نقدی ،رفتاری است موافق با قانون صررفاً بررای قروۀ

به اصل درونی و کامالً کافی امکان یک طبیعت دست

حاکم تأملی (همان.)361 :

قرار دارد .اما از

بنابراین از آن رو که به طور کلی ،هرگاه عقرل در

یابیم؛ اصلی که در امر فوق محسو

طرف دیگر ،به همان قدر نیز مسلّم است کره نسربت

حدود مشروع خرود بمانرد و پرا را از گلریم خرویش

به قوای شناختی ما ،مکانیسم صِرف طبیعت نمیتواند

فراترررر نگررراارد ،کررراربرد آن درخودماننرررده یرررا

هی مبنایی برای تبیین تولید موجودات سازمند فراهم

حلرولی( )immanentاسررت و هرگراه از ایررن حرردود

کند .اما برای قوۀ حاکم تأملی نیز این ق ری بنیرادی

فراتر رود ،متعالی( )transcendentمری شرود (کانرت،

کامالً صحیح است که باید برای پیوندی چنین آشکار

 ،)29 :138۵می توان گفت که مفهوم شریف بره عنروانِ

میان چیزها طبق علل غائی ،علّیتری غیرر از مکانیسرم،

غایتی طبیعی برای قوۀ حاکم تعیّنی ،متعالی است در

یعنی یک جهانی (هوشمند) را که موافرق برا غایرات

صورتی که عین را توسط عقل مالحظره کنریم (البتره

عمل می کند تعقل کند؛ اما برای قوۀ حاکم تعیّنی این

می تواند بررای قروۀ حاکمر ترأملی نسربت بره اعیران

ق یه ،ق یه ای شتا زده و ثابت نشدنی خواهرد برود

تجربه ،حای باشد)؛ زیرا نه میتواند از تجربره گرفتره

(همان.)3۵1،3۵2 :

شود و نه بررای امکران تجربره زم اسرت؛ درنتیجره

بنابراین ،قوۀ حاکمه ،بهمثابر قروۀ حاکمر ترأملی
(برپای مبنایی ذهنی) ،نه به مثابر قروۀ حاکمر تعینری

هی چیز نمیتواند واقعیرت عینری اش را محررز کنرد
(کانت.)364 :1383 ،

(طبق اصلی عینی امکان اشریاف فرینفسره) ،ناچرار بره

کانت توضیح می دهد که اگر ما دستور به اجتنا

اندیشیدن اصلی غیر از اصل مکانیسم طبیعی بهعنروانِ

از کلی احکام متعالی عقل محض را با دستور دیگری

مبنای امکان صور معیّنی در طبیعت است.

ربط دهیم که به ظاهر نقیض آن می نماید ،ایرن همانرا

په هر نمود و ظهوری از تعرار

احکرام میران

تمسک بره مفراهیمی اسرت کره در خرارج از حیطر

دسررتورهای شرریوههررای تبیینرری حقیقترراً فیزیکرری

کاربرد حلولی(تجربی) واق است و خواهیم دانسرت

(مکانیکی) و غایت شناختی (فنی) بر این پایره متکری

که جم میان این دو ممکن است؛ لکن فقرط و فقرط

است که ما ق یه ای بنیادی از قوۀ حاکم تأملی را برا

در مرز کلی موارد استعمای مشروع عقل؛ زیرا مرز هم

ق یه ای بنیادی از قروۀ حاکمر تعیّنری ،و خرودآیینی

به قلمرو تجربه تعلق دارد و هم به قلمرو موجرودات

اولی را (که دارای اعتبار صرفاً ذهنری بررای اسرتفادۀ

ذهنی .در عین حای بدین نکته نیز پری مری برریم کره

است) با دیگر

چگونه تنها فایده ای که این تصورات مهم دارند ،ایرن

آیینی دومی خلط می کنیم که باید خود را طبق قوانین

است که مرزهای عقل آدمی را معیّرن میکننرد ،ترا از

(کلی یا جزئی) مأخوذ از فاهمه هدایت کنرد (همران:

یک سو شناخت تجربی را بیپایان گسرترش نردهیم؛

.)3۵2

چنان که گویی هم آنچه باید شرناخت عرالم طبیعرت

عقل ما نسبت به قوانین تجربی خا

به نظرِ کانت رفتار جزمی با یرک مفهروم ،رفتراری

است و به .و از سوی دیگرر از مررز تجربره فراترر

است موافق با قانون برای قوۀ حاکم تعیّنی ،و رفترار

نرویم و سعی نکنیم دربارۀ امور خارج از این مرز ،که
اشیاف نفه ا مری هستند ،حکمی صادر کنریم .مانردن

نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت 27/

در داخل این مرز تنها در صرورتی ممکرن اسرت کره

طبیعت ،باید صرفاً به تأملیبودن حکرم تأکیرد داشرته

حکم خود را صرفاً به رابطه ای محدود کنیم که میران

باشیم؛ زیرا فاهم ما نمیتواند بریواسرطه و برهطرور

این عالم با موجودی برقرار است که مفهوم آن ،خرود

شهودی در این موارد به حقایق یقینی دسرت یابرد و

از هررر شررناختی کرره برررای مررا در درون ایررن عررالم

باید در کل این موارد فقط به دادههرای تجربری اکتفرا

حاصل شدنی باشد ،فراتر است؛ زیرا بدین ترتیرب مرا

کنیم .تصور نوعی غایت معقوی ضرروری همیشره در

هی یک از خصوصیاتی را که زم تصور متعلقهرای

نزد ما در حد یک حکم ظنی و احتمالی باقی خواهرد

تجربه است به ذات آن وجود برین نسربت نخرواهیم

ماند؛ بهوی ه درمورد آینده.

ایرن خصوصریات را بره رابطر ایرن

از این نظرگاه ،امور را به دو شکل میتوانیم درک

داد و در عو

موجود با عالم نسبت می دهیم و خود را تنها در حرد

کنیم :از یک طرف آنها را الزاماً در یک نظام مکانیکی

یک تشبیه تمثیلی مجاز میشمریم که درحقیقت فقرط

تصور کنیم که با شرناخت دقیرق آن ،امکران دخرل و

به زبان مربوط میشرود؛ نره بره خرود شریف (کانرت،

تصرف در امور را نیز به نف خود به دست میآوریم.

.)210 :1384

از طرف دیگر با توجه به نوعی شناخت درمورد کرل

بررر ایررن اسررا  ،مفهرروم غایتمنرردی طبیعررت در

امور ،به نظر می رسد که همر آنهرا در جهرت غایرت

محصو تش برای قوۀ حاکم انسان نسبت به طبیعرت

خاصی سازمان یافته اند؛ حتی اگر این غایرت همیشره

ضروری است؛ اما کاری به تعیّن خرود اعیران نردارد.

برای ما ناشناخته بماند.

بنابراین یک اصل ذهنی عقل برای قوۀ حاکمره اسرت

به نظرِ او مفهوم ارگانیسم ،وضعیتی پرسشبرانگیز

که به عنوانِ اصلی تنظیمی و نره تقرویمی ،بررای قروۀ

دارد .به دیگر سخن ،ما هی دلیرل یرا مردرکی بررای

حاکم انسانی ما همان اعتبار ضروری دارد که گرویی

فر

وجود یا عدم ارگانیسرم هرا در دسرت نرداریم.

اصلی عینی است (کانت.)373 :1383 ،

درواق ممکن است که ارگانیسمها یا غایرات طبیعری

کانررررت درمررررورد اصررررل غائیررررت ،هررررم

وجود داشته باشرند؛ امرا ایرن نیرز ممکرن اسرت کره

ایدئالیسم( )idealismو هم رئالیسم( )realismرا کنار

هی یک از آنها اصالً وجود نداشرته باشرند و درواقر

می نهد و آنها را جزف فلسفه های جزمی تلقی میکنرد.

چیزی مگر ماشین هایی پیچیده نباشند .او این را یرک

به نظرِ او در ایرن نحلره هرا اشرتباه بزرگری را داده و

محرردودیت ضررروری فاهمر بشررر مرریدانررد کرره مررا

جنب کامالً ذهنی حکم تأملی به فراموشی سپرده شده

نمی توانیم به طریق مکانیکی ارگانیسم را به طور کامل

است و آن را با حکرم تعریّنبخرش خلرط کرردهانرد.

فهم کنیم (بیزر.)174-177 :1391 ،

به عقیدۀ او ،در کل فلسفه های جزمی سرعی مریشرود

«زیرا هرچه در طبیعت است ،در اصرل مریبایرد

حکم تأملی به یک حکم مقوم و تعریّنبخرش تبردیل

برای غایت سودمندی مقرر شده باشد[...یعنی] هرچه
درخصو

شود.
غایتمندی در طبیعت هری گراه بره طرور عقالنری
تفهیم و تبیین نمی شود و از محدودۀ امکانرات ذهنری
فراتررر نمرریرود .در تعررار

میرران دو نظررر درمررورد

غایات نهایی طبیعرت گفتره شرود چنرین

است (یعنی فقرط حرد
.)216 :1384

و گمران اسرت)» (کانرت،
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بنابراین کانت در نقد قوۀ حکم اظهار میدارد کره

این معنا است که اصوی فاهمه فقط برای جهان تجرب

ایدۀ ارگانیسم کلی میتواند پلی میان دوگرانگیهرایی

ادراکرری(ادراک حسرری)ای معتبررر اسررت کرره آنهررا

باشد که خود وی میان امر ایدئای و امرر واقعری ،امرر

پیش فر

می گیرند و بدون ادراک حسی نمیتواننرد

نومنررای و امررر فنومنررای برقرررار سرراخته بررود؛ یعنرری

کاری انجام بدهند .اصل علّیت اگرر فرینفسره بردون

مسئله ای که برای فلسف نقردی سردراهی عبورناپرایر

ادراک حسی اخا شود منجر به آنتینومیها میشرود و

بود .به عبارت دیگر ،اگر امر نومنای معقروی ،فعرای و

غیرقابل فهم خواهد بود .این مطلبی است که براسا ِ

غیرزمان مند است و اگر امر فنومنای محسو  ،منفعل

آنتینومی سوم از نقد عقل محض به دست میآید.

و زمان مند است؛ په چگونره ایرن سرپهرهای مجرزا

نکته ای که در اینجا میتوان گفت این اسرت کره

رابط تأثیر و تأثر متقابل دارنرد؟ کانرت در نقرد قروۀ

کانت در آنالوژی های تجربه میان اصوی ریاضریاتی و

حکم در مقام پرداختن به این دوگانه انگراری ،تصرور

دینامیکی فاهمه تمایز قائل میشود.

ارگانیسم کلی را مسلّم فر

مریکنرد (بیرزر ،همران:

.)172

الف) اصروی ریاضریاتی کره بره ترکیرب همگرن
مربوط است.

بر این اسا  ،تبیین های غایرت انگارانره برهمثابر

) اصرروی دینررامیکی کرره برره ترکیررب نرراهمگن

آماده کردن راه برای تبیین های علّی یا بهمثاب پرکرردن

مربوط است و بنابراین در مقایسه با اصوی ریاضیاتی

موقتی (یا شاید دائمری) شرکافهرای علّری ،کراربرد

نظامبخش هستند.

دارنررد .مفهرروم ایرردۀ غایررت در طبیعررت بررهشررکلِ

اصرروی مقولررههررای کمیررت و کیفیررت ،قطعیررت

روش شناسانه مفید است و ایدۀ ضرروری اسرت؛ امرا

شهودی دارند؛ ولی اصوی مقولههای اضافه و جهرت،

ایده ای کره بررخالف مقرو ت ،کراربرد عینری نردارد

قطعیت صرفاً استد لی دارند؛ هرچند هر دو گرروه از

( .)Urmson and Ree, 1992: 163

قطعیررت کامررل برخوردارنررد .از ایررن رو مررن اصرروی
مقولررههررای کمیررت و کیفیررت را اصرروی ریاضرری

بیان نهایی درمورد دیهدااه کانهت دربهارة علّیهت

میخوانم ،و اصوی مقولههای اضافه و جهت را اصوی

تجربی

پویا (کانت.)A162,B201 :1387 ،

حای با آنچه براسا ِ آنتینومی سروم و نقرد قروۀ

بر این اسا  ،دشواری مسئل علّیت این است که

حکم بیان شد ،برداشت کانت راج بره علّیرت را در

بفهمیم که چگونه میتوانیم اصلی را ارائره دهریم کره

آنالوژی دوم میشود بیان کرد.

بدون تعیین آنچه باید تجربه کنیم ،راج به هر چیزی

 .1پیشینی و مقدم بودن اصل کلی و عام علّیرت

در تجربه حفر( مری شرود .بنرابراین ،ایرن دو اصرل،

علّیرت کره تجربری هسرتند،

حدودی هستند که مسرئله و مشرکل مراکور بایرد در

با کشف قروانین خرا

سازگار است که این سازگاری و ارتباط براسا ِ نقرد
قوۀ حکم تببیین میشود.
 .2محردودکردن علّیررت برره پدیرردارها در کنررار
معانی دیگری که ممکن است داشته باشد ،اقرل بره

درون آنها حل شود (.)Lindsay, 1909: 86
ما نمیتوانیم ناهمگن را پیش بینی کنیم .مرا فقرط
می توانیم آنچه را برا تجربر حرای مرا یرا هرر تجربر
دیگری همگن است ،پیش بینی کنیم کره مطرابق نظرر

نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت 29/

کانت فقط می تواند شرایط عام تعیّن در زمان باشد .ما

برخی از وی گیهای آنها ارتباطهای زمرانی و مکرانی

نمی توانیم آنچه را کره در زمران معرین خواهرد برود،

آنها را تعیین مری کنرد .ارتبراط هرای زمرانی و مکرانی

پیش بینی کنیم .ما فقط میتوانیم آنچره هرر تعیّنری در

فی نفسه چیزی نخواهند بود و نظم یا توالی در زمران

زمان را در بر خواهد داشت ،پیشبینی کنیم.

وجود نخواهند داشت ،مگر اشیائی کره در زمران را

بنابراین کانت با توجه به تمام آنالوژیهای تجربه
شروع به ارائ چنین اصلی میکند:

می دهند و بنابراین کل ترتیب زمان به نظر میآید کره
منوط به وی گی خا

اعیان باشند .په تجرب تغییر،

به نظرِ او ایرن وحردت ترکیبری ،در ارتبراطهرای

تمایز میان توالی در عمل ادراکهرا و ادراک تروالی را

زمانی هم ادراکهای حسریای کره برهنحروِ پیشرینی

در بر می گیررد .آن برهنوبر خرود دربرگیرنردۀ تروالی

معیّن می شوند ،در این قانون طر و عرضه مریشرود

متعیّن است؛ یعنی اینکه دلیلی برای این تمایز وجرود

که هم تعیّنات تجربی زمان باید موضوع برای قواعد

دارد؛ امررا تع ریّن نمرریتوانررد از ترروالی در ادراک و یررا

تعیّن عام زمان باشند.

ارتباط با زمان به صورت کلی حاصرل شرود؛ بلکره از

بر این اسا  ،برهان کانت بر ایرن فرر

مبتنری

وی گی اعیان متوالی حاصل میشود.

است که میران تروالی در ادراک هرای مرا و تروالی در

پره کانرت مریتوانرد نتیجره بگیررد آنچره روی

اعیانی که ادراک می شوند تمایز وجرود دارد .ایرن در

می دهد ادراکی است که به تجرب ممکن تعلق دارد و

اسرت کره پدیردار در

این تجربه ،زمانی واقعی می شرود کره مرن پدیردار را

تمایزش با تصورات ادراک ما ،فقط اگر موضوع برای

آنچنان که با مالحظه به مکان و زمرانش تعریّن یافتره

هر قاعرده ای اسرت کره آن را از هرر ادراک دیگرری

است مالحظه می کنم؛ یعنی به عنوان عینی که همیشره

متمایز می کند و نوعی از پیوستگی و ترکیب کثرت را

مطابق قاعده ،در ارتباط و پیوسرتگی ادراکهرا یافرت

ضروری می کند ،به عنروانِ «عرین»ی متفراوت از آنهرا

می شود .مرا اطالعرات پیشرینی دربرارۀ قروانین علّری

می تواند تصور شود .به عبارت دیگر ،هر تعیّن عینری

خا

نداریم؛ بلکه ما میتوانیم پیشاپیش بگوییم کره

زمان ،گرارکردن مرا از ترتیرب زمران بره پدیردارها و

هر تغییری که ما تجربه می کنیم ،توسط وی گی آنچره

وجودشان و تعیین کردن مکانی به نحوِ پیشرینی معریّن

پیش از آن روی میدهد ،تعیین میشود.

هر ادراک تغییری پریش فرر

در زمان ،برای هریک از آنها ،با ارجاع به پدیردارهای

بر این اسا  ،بررسی آنالوژی دوم نشان میدهرد

قبلی است که بدون آنها مکان پدیدارها مطابق با زمان

اینکه از طریق مراجعر بره ادراک حسری مریتروانیم

نخواهد بود ،که مکانهای آنها را بهنحوِ پیشینی بررای

ارتباط اصل عام علّیرت را بره مروارد تجربری خرا

تمام بخشهایش تعیین کند.

درک کنیم ،برای فهم کانت از علّیت ،خیلری اساسری

زمان فی نفسه نمریتوانرد چیرزی را تعیرین کنرد.

است .ایرن ارجراع و بازگشرت ضرروری علّیرت بره

تغییر به وسیل زمان تعیین نمری شرود؛ بلکره در زمران

ادراک حسی نتیج تلقی کانرت از قرانون تسلسرل یرا

تعیین می شود .در علّیت ،ما به اعیان و اب هها آنچنران

دوام و پیوستگی در هر تغییرری اسرت .کانرت هری
را نمیتواند بفهمرد؛ بلکره

که گویی ارتباطهای زمانی و مکانی آنها طبیعتشران را

تغییر ناگهانی از الف به

تشکیل می دهد ،نمی پردازیم؛ بلکه آنچنان کره گرویی

آن فقط به مثاب نتیج عمل مستمر علّیت در سرتاسرر

 /30متافيزيك ،سال نهم ،شماره  ،24پاييز و زمستان 1396

زمانی خا

می تواند فهمیده شود .به این صورت که

الف و

باشد .یعنی به جای اینکره مفهروم تغییرر از

در آن زمان ،الف باید همچنان که در سرتاسر درجات

سلسل حا ت مجزا ساخته شود ما با تغییر مترداومی

گار میکنرد ،تصرویر شرود؛

آغاز می کنریم کره آن را درک مریکنریم .آنچره مرا در

همچنان که تعداد بینهایتی از مراحل ممکن در زمانی

علّیت انجام میدهیم ربط و پیونددادن حرا تی اسرت

وجود دارند که از طریق کل تغییر از الرف بره

که ما در این پروس متسلسل تشخیص میدهیم .ایرن

بی نهایت میان الف و
خا

سپری شده است.

ممکن است همان چیزی باشد که کانت وقتی علّیرت

اینجاست که ما با مشکلی جردی در برداشرت و

را قاعدۀ تعیّنات تجربی زمران قررار مری دهرد ،قصرد

فهم کانت از علّیت مواجه می شویم؛ زیرا اگرر آن بره

می کند .اگر بپرسیم مرا چگونره منتهری بره ایرن فکرر

این معناست کره غیررممکن اسرت بفهمریم الرف،

می شویم که یک چیزی به چیز دیگری تغییر مریکنرد

می شود ،اما ممکن است بفهمیم الف ،الف یک ،الرف

یا علت دیگری میشود ،جوا

دو و ...می شود ،په قطعاً این نزاع اشتباه است؛ زیررا

اینکه ما واقعاً می بینیم که آن ،دیگری میشرود .یعنری

اولی همان قدر غیرمم کن است که دیگری غیررممکن

اینکه ما ابتدا الف را می بینیم ،سپه صحبت میکنیم،

است .کانت گاهی طوری صحبت مریکنرد کره گویرا

چشمانمان را می بندیم یرا اتراق را تررک مری کنریم و

ادراک حسی ما راجر بره تسلسرل واقعراً از لحظرات

را مییابیم؛ گفته میشود باید الرف،

مجزا ساخته شده است.

برمی گردیم و

ایرن اسرت :برهدلیرلِ

شده باشد.

این به همان مطلبی که قبالً اشاره شد برمیگردد،

اگر تجرب ما به همان صورت که هیروم توصریف

کرره منظررور کانررت از ادراک حسرری آیررا عمررل ادراک

می کند ،اتمیستیک( )atomisticمیبود؛ یعنری اگرر مرا

ماست یا عینی که ادراک میشود؟ میتروان گفرت دو

باید برای ترکیرب فاهمره یرا ادراکمران ،منتظرر درک

تفسیر درمورد دیدگاه کانت در این زمینه وجود دارد:

تسلسل می ماندیم ،برداشت و تلقری هیروم راجر بره

الف) تفسیر ایدئالیسم ذهنی

علّیت درست می برود .زیررا براسرا ِ دیردگاه ذرهای

او درمورد پدیردارها بره مثابر عمرل ادراکهرایی

هیوم ،جهان تجربه از اعیان بریربرط و جردا ترکیرب

می اندیشد که در طبیعتشان مجرزا و جردا هسرتند .در

شده است .رویدادها به دنبای یکدیگر میآیند؛ ولی ما

این تفسیر کانرت راجر بره عمرل ادراکهرای مجرزا

نمی توانیم هی ارتباط و عالقره ای میران آنهرا بیرابیم.

به عنوانِ اینکه ابتدا می آینرد و درمرورد تغییرر مترداوم

براسا ِ این موض متافیزیکی ،تقدم علّی فقط به این

به مثابر اینکره بره شرکلی از آنهرا سراخته مریشروند،

معناست که دو رویداد ،با یک فاصل زمرانی کوتراهی

میاندیشد.

از یکدیگر جدا هسرتند کره رویرداد متقردم ،علرت و

) تفسیر رئالیسم عینی
در این تفسیرْ الف،

رویداد متأخر ،معلوی نامیده می شرود .بنرابراین ،بایرد
را تعیین مری کنرد .امرا آن

میان علت و معلوی ،فاصل زمانی داخل شود؛ چرا که

تغییرر زمرانی را دربرمرریگیررد و تمایزهرای بیشررتری

در غیر این صورت ،نه علت و نه معلروی ،رویردادی

ممکن است در آن زمان سراخته شرود کره مطرابق آن

مجزا و جدا نخواهنرد برود .براسرا ِ همرین دیردگاه

زمان ،تمایزات باید تعینرات متفراوت آن تغییرر میران

است که هیوم نتیجه میگیرد کره تروالی و مجراورت،

نقش نقد قوۀ حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعالیی کانت 31/

دو وی گی اساسی و بنیادین علّیرت اسرت .یعنری در

است را در نقراط بیشرتری تعیرین کنرد .اگرر ایرن آن

میان رویدادهای بی ارتبراط و مجرزای جهران تجربره،

چیزی باشد که کانت از گفتن اینکه علّیت محدود بره

آنچرره دو رویررداد را علررت و معلرروی یکرردیگر قرررار

پدیدارها می شود قصد کررده ،نظرر او صرحیح اسرت

می دهد ،متوالی و مجاور یکدیگر بودنِ آن دو اسرت.

( .)Lindsay, 1908: 89او فقط زمرانی در مشرکالت

بررهنظ ررِ او مررادامی کرره دو چیررز از یکرردیگر جرردا و

می افتد که پدیدارها را برهمثابر سراختهشرده از عمرل

غیرمجراور هسررتند ،نمریتواننررد برهطررورِ مربثری بررر

ادراک های مجزا تصویر می کند؛ همانطور کره گراهی

یکدیگر عملی را انجام بدهنرد .ممکرن اسرت گراهی

به نظر میآید که او اینگونه تصویر میکند.

این طور به نظرر بیایرد کره اشریاف جردا و غیرمجراور

بنابراین با تأکید بر اهمیت تمرایز میران فاهمره و

محصوی یکردیگر هسرتند؛ امرا برا تحقیرق و بررسری

ادراک حسری مریتروان نشران داد کره کانرت تئروری

معلوم می شود کره آنهرا برا زنجیرره ای از علرتهرای

قابل فهم و روشنی راج به علّیت را ارائه داد که طبق

مستقیم و بی واسطه ای که مجاور یکدیگر هسرتند ،برا

آن ،شرایط قابلیت اطالق اصل علّیت ،شرایط امکران

یکدیگر ارتباط دارند؛ تا حدی که حتی اگر تحقیرق و

تجربه است و ما اصل پیشینی علّیت را داریرم کره برا

بررسی هم نتواند چنرین سلسرل علّری بری واسرطه و

و بررا وجررود

مستقیمی را کشف کند ،ایرن پریش فرر

طبیعررت تجربرری قرروانین علّرری خررا

اسرت کره

خودانگیختگی سازگار است .په کانت همان طور که

چنرررررین زنجیرررررره و سلسرررررلهای وجرررررود دارد

خودش ،انسجام فکری را بزرگتررین فری ره بررای

( .)Burkill,1941: 185

یررک فیلسرروف مرریدانررد و عقیررده دارد کرره در میرران

اما علّیت فقط با توجه به ادراکِ تغییر ،معنرا دارد؛

جماعت فیلسوفان چنرین چیرزی بسریار نرادر اسرت

به عبارت دیگر ،ما فقط در صورتی میتوانیم تغییر را

(کانت ،)42 :138۵ ،در بخش های مختلف آثار خرود،

بفهمرریم کرره آن تغییررر را در زمرران حررای حاضررر

دیدگاهی منسجم و هماهن ،درمورد علّیت دارد.

غیرقابلتقسیم ،ادراک کنیم ،.مگر در حای حاضر غیرر
قابل تقسیمی که ما تغییر را درک مری کنریم .بنرابراین
علّیت بهخودیِ خود تغییرر را تبیرین نمری کنرد؛ بلکره
ادراک ما راج به آن را پیش فر

میگیرد و بر ایرن

اسا  ،هر تئوری ای درمورد علّیت که تالش میکنرد
این ارجاع به ادراک حسی را کنار بزند یا غیرضروری
بداند ،اشرکای دارد .مرا از طریرق تقسریمکرردن هری
تغییری به سلسلهای از تغییرات کوچکترر بره تبیینری
نزدیکتر راج به تغییر فینفسه نمیرسریم .آن فقرط
تالشی است برای دنبایکردن یا ادامهدادن نزدیکتر و
بیشتر و اینکه فرایند مستمر و متسلسرل درکشردهای
که در تمام طوی فرایند به طور ضرمنی مرورد د لرت
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