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  »157-179ص«دو فصلنامۀ فلسفی شناخت، 
  1/60شمارة : پژوهشنامۀ علوم انسانی

 .Knowledge, No.60/1 1388بهار و تابستان 

  
 1تلقی کانت از ماده

  *اکبر مسگري احمد علی
  **موسی محمدیان

  7/8/88 :تاریخ دریافت
  16/10/88: تاریخ پذیرش
   چکیده

کند تـا بـا فـراهم     ، تالش میبنیادهاي مابعدالطبیعی علم طبیعیکانت در 
آوردن بخشی محض براي فیزیک نیوتنی، آن را به علم به معناي حقیقی 

او در ضمن این کار، فیزیک نیوتنی را از مفاهیمی که از . کلمه تبدیل کند
انـد پیـرایش کـرده و تـالش      نقطه نظر فلسفۀ نقدي تهی و فاقد وجاهت

در نتیجه او . ها کند یگزین آنکند مفاهیمی سازگار با این فلسفه را جا می
گیـرد کـه یکـی از     در چندین موضع مهم در تقابل کامل با نیوتن قرار می

نیوتن از قائالن بـه نظریـۀ اتمیسـم    . این مواضع، بحث ماهیت ماده است
است حال آن که کانت در برابر این تلقی، نظریۀ دینامیکی ماده را مطرح 

راي نیروهاي بنیادینی است که امکـان  طبق این نظریه ماده ذاتا دا. کند می
او با برشمردن ایرادات اتمیسم از نقطه نظر فلسفۀ . ماده مبتنی بر آنهاست

در . دهـد  استعالیی، نظریۀ جدید خود را همساز با این فلسفه پیشنهاد می
این مقاله تالش بر این است که با بررسی متقابل ایـن دو نظریـۀ رقیـب،    
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  .ائۀ نظریۀ دینامیکی ماده را بهتر بشناسیمهاي کانت براي ار انگیزه
  

  .اي، نظریه دینامیکی ماده، نفوذناپذیري ماده، اتمیسم، نظریه ذره :ها کلید واژه
  

دهد، بـه علـم طبیعـی     اش، تا آنجا که آثار او نشان می کانت در سراسر حیات فکري
کنـد؛ در   آغاز مـی  او در ابتدا کار خود را با آثاري اساسا علمی. توجه بسیار داشته است

نقدي و نقدي توجه شایانی به فلسفۀ طبیعی دارد و چیزي در حدود دو ثلث  دوران پیش
اشـتغال  . او نیز پیرامون موضوعاتی در ایـن زمینـه اسـت    2آثار منتشر شده پس از مرگ

کانت به علم طبیعی را باید در کنار فعالیت اصلی او به عنوان فیلسـوف مـورد ارزیـابی    
ارتباط میان مابعدالطبیعه یا فلسفۀ اولی . یعنی در کنار اشتغال او به مابعدالطبیعهقرار داد؛ 

با فیزیک یا فلسفۀ طبیعی، از موضوعات محوري و اساسی در تمامی متفکران برجسـتۀ  
نیتس و نیوتن همگی این مسألۀ اساسی را مدنظر  دکارت، الیب. ابتداي دوران مدرن بود

طبیعی به بخش مادي و محسوس عـالم   ۀفیزیک یا فلسف ،فکرمت سه براي این. اند داشته
شود؛ حـال آنکـه    شده مربوط می پخشمکانی -متحرکی که به صورت زمانی ةیعنی ماد

و غیرمادي عالم یعنی خـدا و روح   3اولی با بخش فوق محسوس ۀمابعدالطبیعه یا فلسف
  4.سروکار دارد

طۀ ترسـیم شـده میـان فلسـفۀ طبیعـی و      با تغییر معناي مابعدالطبیعه براي کانت، راب
نظام تفکر نظري به طور کامل  5نقد عقل محضبا نگارش . مابعدالطبیعه نیز متفاوت شد

معرفـت بـه   تبیین، امکان مابعدالطبیعه کالسیک به عنوان یک علم نفی و شرایط امکان 
اي بـا ایـن    اکنون وقت این است که بپرسیم علوم طبیعی چه رابطـه . بیان شد طور کلی

نظام معرفتی دارند؟ فیزیک، شیمی، روانشناسی و سایر علومی که ذهن کانت را بسـیار  
اند، کجاي منظومۀ معرفتـی اوسـت؟ کانـت دوران نقـدي، علـوم       به خود مشغول داشته

ظـر نـدارد، مسـألۀ او اکنـون مشـروعیت      طبیعی را مانند یک دانشمند علم طبیعی مـد ن 
بنیادهـاي  هاست و این مسایل، موضوع کتـاب   شناختی و مبانی مابعدالطبیعی آن معرفت

                                                             
2 . Opus postumum 
3 . supersensible 
4 . Friedman, Michael. “Metaphysical Foundations of Natural Science.”  2006: 236-248 in 
The Companion to Kant: 236. 
5 . Critique of Pure Reason 
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فــراهم آوردن دغدغــۀ کانــت در ایــن کتــاب، . اوســت 6مابعــدالطبیعی علــم طبیعــی
و اگـر   اي براي علم طبیعی است که مشروعیت این علـم را ثابـت کنـد    مابعدالطبیعه
اي براي یک علم نتواند به هر دلیل فراهم شود، آن علم، علمِ مجازي  الطبیعهچنین مابعد

  .است و شایستگی عنوان علم به معناي حقیقی کلمه را ندارد
منـدي، داشـتن    از نظر کانت شرایطی که علم حقیقی باید دارا باشد عبارتند از نظـام 

یمی و روانشناسـی  پس از ذکر این شرایط، ش. 7بخشی محض و پیشین، و قطعیت یقینی
شـوند و تنهـا علـم حقیقـی،      صریحا فاقد صالحیت براي علم حقیقی بودن دانسته مـی 

شود و او به عنوان یک فیلسوف وظیفه دارد که جهـت تـأمین    فیزیک نیوتنی دانسته می
تـوان علـمِ مـاده     از آنجا که فیزیک را می. شرایط مذکور براي فیزیک نیوتنی تالش کند

گردد  وهش خود را بر مفهوم ماده متمرکز کرده و به دنبال احکامی میلقب داد، کانت پژ
ایـن  . بـدانیم مفهومِ تجربـی   به عنوان یـک  مادهدر مورد  به نحو پیشینتوانیم  که ما می

نقد اي دیگر را در طول مابعدالطبیعۀ عمومی مطـرح در   احکام به نوبۀ خود مابعدالطبیعه
  8.شناختی دارد مادي راجع شده و جنبۀ جهاندهند که به طبایع  تشکیل می عقل محض

تاثیر عمیق فیزیک نیوتن بر کانت و فلسفۀ او قولی مشهور در تاریخ فلسفه اسـت و  
امـا در  . زدگی است گاهی در این تأثیر به قدري اغراق شده که گویی کانت دچار نیوتن

                                                             
6 . Metaphysical Foundations of Natural Science 

اول  شیرایو نیو به طور مشخص ب »ينقد«دوران تفکر  یعنیکانت  يدر اوج بلوغ فکر 1786در  بنیادها
 رامونیکانت پ ۀرسال نیکه ا ستین بیجهت عج نیبه هم. نگاشته شد عقل محضنقد  1787و دوم  1781

این کتاب داراي یک مقدمۀ مهم و  .نقد اول دارد يبا ساختار و محتوا میمند و مستق نظام يتناظر ،یعیعلوم طب
، بنیادهاي )Phoronomy(چهار فصل است که به ترتیب عبارتند از بنیادهاي مابعدالطبیعی فورونومی 

و بنیادهاي مابعدالطبیعی ) Mechanics(، بنیادهاي مابعدالطبیعی مکانیک )Dynamics(مابعدالطبیعی دینامیک 
شود، سپس  ابتدا تعاریف و احیانا اصل بیان می: وار است ساختار اثر ریاضی ).Phenomenology(فنومنولوژي 

در بندهایی تحت عناوین مالحظه و یادداشت، برخی نکات مهم و یا برخی . گردد قضایا ارائه و اثبات می
به فصول و براي اشاره  بنیادهادر ادامه براي اشاره به این اثر از صورت مختصر  .شود اي ذکر می مسائل حاشیه

 .کنیم این اثر از فورنومی، دینامیک، مکانیک و فنومنولوژي استفاده می
7 . apodictic certainty 

. مبادي مابعدالطبیعی علوم نوینبرت، ادوین آرتور، : ك.براي بحث بیشتر در این زمینه ن.  8
  .هجده: عبدالکریم سروش
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ی متفـاوت و بعضـاً   بیان مابعدالطبیعۀ مذکور که ناظر بر طبایع مادي است، کانت نظریات
ها را باید در معیاري جسـت کـه کانـت     دلیل این مخالفت. دارد متضاد با نیوتن ابراز می

فلسـفۀ  «گیرد؛ یعنی معیار  براي سنجش عیار فیزیک نیوتنی به عنوان یک علم به کار می
هـا   هر کجا مواضع نیوتن با این معیار سازگار نباشد، کانـت حکـم بـه نفـی آن    . »نقدي

فـرض  . حتی اگر این موضع داراي اهمیتی حیاتی بـراي فیزیـک نیـوتنی باشـد    دهد  می
وجود مکان مطلق، بحث ماهیت ماده، مفهوم نیروي اینرسی و تالش براي اثبات تجربی 

  .قانونی برابري کنش و واکنش از جمله ایرادات کانت به این فیزیک است
با تلقی نیوتنی آن متمرکز  در این مقاله، بحث ما بر تفاوت ماهیت ماده از نظر کانت

مطـرح   بنیادهـا تـرین فصـل    تـرین و مهـم   این مسأله در فصل دینامیک، طـوالنی . است
رایـج در   9اتمیسماین نظریه، تلقی بدیع کانت از مفهوم ماده است که در برابر . شود می

در ادامه پس از بحث کوتاهی پیرامون تجدید حیات اتمیسـم  . گیرد دوران وي شکل می
ران جدید و مهمترین قائالن به این نظریه، به توضـیح نظریـۀ دینـامیکی مـاده بـر      در دو

کنیم تا انتقـادات کانـت بـه     خواهیم پرداخت و تالش می بنیادهامبناي فصل دوم کتاب 
  .اش را تا حد امکان تبیین کنیم هاي او براي طرح نظریه اتمیسم و انگیزه

  
  10اي تجدید حیات اتمیسم و نظریه ذره

دموکریتـوس،  . هاي علمی و فلسفی ریشه در یونان دارد  بینی اتمیسم هم مانند اکثر جهان
در . اپیکوروس و لوکرتیوس از بزرگترین سردمداران این نظریه در دوران باستان بودنـد 

اتمیسم در قرن هفدهم، به وضوح تجدیـد حیـات فکـري ایـن      ۀواقع بازگشت به نظری
هـا، مـاده از ذرات بسـیار ریـزي      به طور کلی از نظـر اتمیسـت   11.متفکران یونانی است

هاي مختلـف،    این ذرات طبق نظریه. ناپذیرند تشکیل شده که صلب، نفوذناپذیر و تقسیم
از آنجا که ایـن  . حرکت مختلف داشته باشند و توانند یکسان بوده و یا اندازه، شکل می

                                                             
9 . Atomism 
10 . corpuscularian theory 
11 . Melsen, Andrew G. M. van. “Atomism.” 2006: 383-389 in Encyclopedia of Philosophy, 
Volume 1: 386. 
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ایـن   12.جز این که به وجود خأل قائل شوداي ندارد  ناپذیرند، اتمیست چاره ها تقسیم  اتم
هایی وجود داشته باشد کـه   ماده یا خأل خالی ازهاي   اوال باید مکان: دارد أاجبار دو منش

ها یک جـنس    اتم ۀها هم  از آنجا که از نظر اتمیست ثانیاً. ذرات صلب را از هم جدا کند
گردد، اتمیست ناچـار اسـت    میشان باز  ها به اندازه یا شکل دارند و حداکثر اختالف آن

درون مواد قائل شـود و   13هاي تهی  براي توجیه اختالف چگالی مواد مختلف به شکاف
  .هاي تهی بداند  ها یا شکاف  به نسبت عکس چگالی ماده، آن را داراي مکان

هـاي    دغدغـه  ـهمانند موافقـان آن    ـاصلی مخالفان اتمیسم   ۀدر قرن هفدهم، دغدغ
هـا قـرار    فیزیکی کمتر مـورد توجـه آن   مالحظاتی بود و شواهد تجربی و مابعدالطبیع

اي مشـابه قائـل    داشت تا به نظریـه  همین امر، مخالفان این نظریه را بر آن می. گرفت می
توانند  در اینجا ذرات بنیادي صلب و نفوذناپذیرند اگرچه می. 14اي ذره ۀشوند یعنی نظری
هی هم در این میان جـایی نـدارد و ذرات در اتـر در    مکان ت. پذیر باشند بینهایت تقسیم

اي  تـرین قـائالن بـه نظریـه ذره     دکـارت از اصـلی  . حرکت و برخورد با یکدیگرندحال 
 ةتوانسـت بـه ذر   او باور داشت ماده و امتداد یکی هستند و لذا نمـی . شود محسوب می

باید کامال مأل مـادي باشـد و    ،زیرا مکان از آنجا که ممتد است. ناپذیر قائل شود تقسیم
براي پـذیرش ایـن تلقـی    مهم دیگري نیز  ةدکارت انگیز. جایی براي خأل در آن نیست

هـاي    خصوصیات روحی را براي تبیین پدیـده هنوز گراي رنسانس  تلقی طبیعت. داشت
ولـی دکـارت سـعی در زدودن آخـرین بقایـاي بـه جـا مانـده از          15کرد طبیعی وارد می
با خط قاطعی که او میان شـی متفکـر و شـی ممتـد     . در فیزیک داشت 16جاندارپنداري

کشیده بود، راه براي طرد هرگونه ویژگی روحی از طبیعت فراهم شـد و ایـن عمـل او    

                                                             
12 . Fisher, Saul. “Atomism.” 2005: 90-95 in Encyclopedia Of The Scientific Revolution From 
Copernicus To Newton: 90. 
13 . empty interstices 
14 . corpuscularian theory 

-1544(مغناطیس توسط ویلیام گیلبرت  ةتوان در تبیین پدید له را میأاي شاخص از این مس نمونه.  15
آن  او اعتقاد داشت آهنربا چیزي مانند روح دارد و روح زمین نیروي مغناطیسی . مشاهده کرد) 1603
  .)152 :آذرنگ نیعبدالحس. علم خیتار ،لیس س  امیلیو ر،ی یدامپ. (است

16 . hylozoism 
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ه  نحومطابق این  17.منجر به تقویت تلقی مکانیکی از عالم و پیدایش فلسفه مکانیکی شد
هـاي    پدیـده  ۀهم ،اري داشتنگرش که مشخصا در قرن هفدهم و پس از آن رواج بسی

 18.اند طبیعی صرفا به نحو مکانیکی و با توجه به ماده در حال حرکت قابل تبیین

اسـت کـه بـه سـبب      19معروفترین احیاگر اتمیسم در قـرن هفـدهم، پیـر گاسـندي    
 20.بنـدي نظریـه اتمـی نـوین، نـامبردار بـود       هاي دکارت و صـورت   مخالفتش با دیدگاه

مـورد  اتـم   نیـز و  وجود خـأل دلیل همین  به گرا بود و گاسندي برخالف دکارت تجربه
بـراي   تجربی دلیلی 21آزمایش بارومتریک پاسـکال  گفت پذیرش او قرار گرفت زیرا می

اگرچه متفکران بعدي در مورد ماهیت ماده و وجود  22.گذارد در اختیار ما می وجود خأل
با گاسندي بیشتر از دکارت موافق بودند، اما در اواسط قرن هفدهم نظام گاسـندي   خأل

در واقع پایان حیـات نظـام دکـارت در سـال     . ابدا رقیبی جدي براي نظام دکارتی نبود

                                                             
  .54: ییآذرنگ و رضا رضا نیعبدالحس ،دیعلم جد نیتکو ،چاردیر وستفال،.  17

18 . Psillos, Stathis, 2007: 149. 
19 . Pierre Gassendi )1592-1655 (فیلسوف، فیزیکدان و ریاضیدان فرانسوي  
  .219: 1387 ،کالسین ،يکاپالد.  20
با استفاده از جیوه نخستین بار توسط یکی از  barometric experimentآزمایش بارومتریک .  21

انجام شد و بدین ) Evangelista Torricelli )1608-1647شاگردان گالیله به نام اوانجلیستا توریچلی 
اي  در این آزمایش او لوله. در طبیعت به دست آمد ترتیب شاهد تجربی محکمی براي امکان وجود خأل

از پر از جیوه کرد و سپس آن را به  ،که یک سر آن بسته بودرا اي به طول تقریبی یک متر  شیشه
درون لوله به تشت  ةصورت وارونه در یک تشت پر از جیوه قرار داد و مشاهده کرد که مقداري از جیو

از آنجا که سر لوله کامال . سانتیمتر برسد76درون لوله تقریبا به  ةشود تا این که ارتفاع جیو منتقل می
 جیوه فاقد هرگونه ماده بوده و لذا خأل ۀستنباط کرد که فضاي به وجود آمده ناشی از تخلیاو ا ،بسته بود

نام  the void in the void» در خأل خأل«آزمایش بارومتریک پاسکال که . دهد را به نحو تجربی نشان می
برخی  ةور مشاهدبه منظ. (کرد تر بود و نتایج آن را تایید می گرفت، اندکی از آزمایش توریچلی پیچیده

  ك.ن 17در قرن  آزمایشات مربوط به خأل
http://brunelleschi.imss.fi.it/cimento/etop1.html?pos=vuoto  72-80: 1379 ،چاردیر وستفال،(و نیز(.  

22 . Fisher, Saul, 2005: 90-95 in Encyclopedia Of The Scientific Revolution From Copernicus 
To Newton: 91. 

  .تأکید به متن افزوده شده است

http://brunelleschi.imss.fi.it/cimento/etop1.html?pos=vuoto
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نیـوتن کـه    23.به دست نیوتن رقـم خـورد   اصول ریاضی علم طبیعیو با انتشار  1687
کتـاب  با انتشار ترجمـه التینـی    1706 رود در یخود از پیروان نظریۀ اتمیسم به شمار م

این ترجمه با اصل انگلیسـی  . دیدگاه اتمیستی خود را کامالً عیان ساخت 24نورشناخت
اختالفات بـه مراتـب از اهمیـت      اختالفاتی داشت که اهمیت فلسفی آن) 1704(کتاب 
یـت و  در ضمن بیان تصـور خـود از غا   22و  21سئله موي در . شان بیشتر است علمی

کـه خداونـد مـاده را بـه     نویسـد   و مـی  25نهـد  هدف فلسفه، نظامی اتمیستی را بنیان می
ـ  آفریده که حرکت آن 26»دار جرم«ناپذیر، صلب و  صورت ذرات نفوذ بقـاء   ۀواسـط  هها ب

بـراي نشـان    29اصول ریاضی فلسـفه طبیعـی  در  همچنیناو  28.شود تضمین می 27الهی
فـرض تشـکیل شـدن گـاز از ذرات      ازا، آن را دادن درستی قانون بویل در مورد گازهـ 

هـاي    اتمیست 30.ها نیروهاي جاذبه و دافعه وجود دارد استخراج کرد سختی که میان آن
                                                             

23 . Kenny, Sir Anthony, 2006: 173. 
24 . Opticks 

  .214-213: 1387 .الکساندر ره،یکو.  25
26 . massy 
27 . divine maintenance 

شرح مختصر و در عین حال  ،کران گذار از جهان بسته به کیهان بیکویره در فصل نهم کتاب .  28
 ،ك.ن. دهد آن با سایر اصول تفکر او مانند اتر و گرانش ارائه می ۀجامعی از اتمیسم نیوتن و رابط

  . 213- 226: 1387 .الکساندر ره،یکو
29 . Mathematical Principles of Natural Philosophy 
30 . Law Whyte, Lancelot. 1961: 51-52. 

میزان اعتقاد و اتکاي نیوتن به اتمیسم و میزان تاثیر این نظریه بر سایر آرا و اقوال او،  ۀدر زمینالبته 
برخی از شارحان نسبت به این که نیوتن . مجادالت تاریخی و فلسفی زیادي صورت گرفته است

ز نظر ا) .Janiak, Andrew, 2008: 108 ( .اند دانسته، ابراز تردید کرده تجربی می ۀلأاتمیسم را یک مس
شناسی اتمیستی باشد و  مبتنی بر وجود کرد که فیزیک ریاضی او مستقیماً برخی دیگر نیوتن گمان نمی
البته او با . هاي پدیداري خود نداشت  ها به نحو مستقیم در تحلیل  لذا سعی در بکارگیري اتم

ی بسنده براي هاي علّ  دیگري تبیین ةماد ۀهاي پیش از خود در این مورد که هیچ نظری  اتمیست
 Fisher, Saul. 2005: 90-95 in Encyclopedia Of( .کند، موافق بود اندازه فراهم نمی-هاي بزرگ  پدیده

The Scientific Revolution From Copernicus To Newton: 92 ( اما کویره معتقد است که بدون فرض
 ره،یکو( .ماند تنها یک نام باقی میناپذیر ماده، از فیزیک نیوتنی  هاي سخت و انقسام واپسینْ ذره

  )259 :1387 ،الکساندر
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کردند که ماده به سبب تشکیل شـدن از ذرات   دیگر قرن هفدهم مانند جان الك فکر می
را  33نفوذناپـذیري  32اویلـر  31.کنـد  ناپذیرِ صلب نفوذناپذیر است و مکان را پر می تقسیم
تواننـد از آن مشـتق    هـاي مـاده مـی     دانست به این معنا که دیگر ویژگی بنیادي میامري 

  34.شوند؛ هر نیرویی معلول نفوذناپذیري است
  

  نظریۀ دینامیکی ماده
مـاده  « :دهـد چنـین اسـت    در فصل دینامیک براي ماده ارائـه مـی   کانتکه  35توضیحی
مکان، مقاومت در برابـر   پرکردن. کند مکان را پر میاست از آن جهت که  پذیر حرکت

. پذیري است که تالش دارد از طریق حرکتش، بـه مکـانی معـین نفـوذ کنـد      هر حرکت
همـانطور کـه روشـن اسـت     ) 4:496( 36».نـام دارد  مکان تهیمکانی که پر نشده باشد، 

ـ  کانت پرکردن مکان را معادل مقاومت ماده در برابر کاهش امتـدادش مـی   کـاهش  . ددان
پذیر دیگر که سعی دارد با حرکتش به مکان پر شده  امتداد ماده یعنی تالش یک حرکت

و  37در نتیجه پر کردن مکان معادل مقاومت در برابر حرکت است. توسط ماده نفوذ کند
                                                             

31 . Guyer, Paul, 2006: 161. 
32  .Leonhard Paul Euler  1783- 1707(ریاضیدان و فیزیکدان سوئیسی(  

33 . impenetrability 
34 . Kerszberg, Pierre, 2009: 51-72 in Constituting Objectivity: 63. 

35  .explication  تعریفکانت )definition (داند و معتقد است که مفاهیم  را مختص به ذوات ریاضی می
  )A727-B755(ك .براي بحث بیشتر در این زمینه ن. توان توضیح داد تجربی مانند ماده را تنها می

استفاده شده است که ترجمۀ فریدمن به عنوان منبع  بنیادهادر این مقاله از دو ترجمه انگلیسی .  36
از  ،یدر ارجاع به متن اصل. اند اصلی و ترجمۀ باکس به عنوان منبع کمکی مورد استفاده قرار گرفته

استفاده شده که ) 1902( نیبرل یآکادم ۀچاپ شده در جلد چهارم مجموع يادهایبنشماره صفحات 
  .صفحات ذکر کرده است هیها را در حاش خود آن ۀدر ترجم دمنیفر
یکی مقاومت یک جسم در برابر . براي کانت مقاومت در برابر حرکت در دو معنا مطرح است.  37

و  ـو مراد کانت در اینجا نیز همین نوع مقاومت است  ـپذیري است ناحرکت جسم دیگر که همان نفوذ
دیگري مقاومت درونی یک جسم ساکن در برابر حرکت خود یا مقاومت یک جسم متحرك با سرعت 

این قسم دوم همان اینرسی است و در فصل مکانیک مورد مالحظه قرار . یکنواخت در برابر تغییر سرعت
  .گیرد می
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آنچـه  : سازد دینامیکی ماده رهنمون می نظریۀاین برداشت از پر کردن مکان، کانت را به 
آنچـه   وتواند مقاومت کنـد، حرکتـی اسـت در جهـت مخـالف       می که در برابر حرکت
توان گفت که در حقیقـت ایـن    پس می. کند، نیروي محرکه نام دارد حرکت را ایجاد می

کند و لذا نیروي محرکه است  نیروي محرکه است که در برابر نفوذ یک ماده مقاومت می
صـرف خـود، بلکـه از طریـق      وجودماده، نه از طریـق  «بنابراین . کند که مکان را پر می

اما ما دو نوع نیروي محرکه بیشـتر  ) 4:497(» .کند مکان را پر می نیروي محرکه خاصی
  :نداریم

تواند علت نزدیک شـدن دیگـر    ایست که توسط آن، ماده می آن نیروي محرکه 38نیروي جاذبه
شدن دیگر چیزها از  یا به عبارت دیگر توسط آن، ماده در برابر دور(چیزها به سوي خود باشد 

  ).کند خود مقاومت می
توانـد علـت دور کـردن     است که از طریق آن، مـاده مـی  ] اي نیروي محرکه[آن  39نیروي دافعه

یا به عبارت دیگر توسط آن، در برابر نزدیک شدن دیگر چیزها به سوي (چیزها از خود باشد 
جاذبـه گـاهی نیـروي     و نیـروي  40رانـش نیروي دافعه گـاهی نیـروي   ). کند خود مقاومت می

  ) 4:498( .شود نامیده می 41کشش
  
  

 ،پرکردن مکان یعنی مقاومت در برابر نفوذ که نوعی نزدیک شـدن اسـت  از آنجا که 
مـاده از اجـزا   . کنـد، نیـروي دافعـه اسـت     نیرویی که در برابر نزدیک شدن مقاومت می

زیـرا  . کنند وارد یکدیگربه متعددي ساخته شده است که همه این اجزا باید این نیرو را 
که این  کند نمیپر  رامکان  اگر بخشی از ماده فاقد نیروي دافعه باشد در نتیجه آن بخش

توان گفت که گسترش و امتداد یـافتن مـاده    با این تفاسیر می. فرض ماست خالف پیش
نیـروي   ،پـس ایـن نیـروي دافعـه    . در مکان حاصل نیروي دافعه تمـام اجـزا آن اسـت   

به ایـن معنـا کـه از هـیچ      -باشد  و چون ویژگی بنیادي ماده می است 42ندهده گسترش

                                                             
38 . Attractive force 
39 . Repulsive force 
40 . driving force 
41 . drawing force 
42 . expansive 
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دیگر میـزان   ۀلأمس. شود قلمداد می 43خصوصیتی نخستین -ویژگی دیگري مشتق نشده 
اسـت؟ کانـت   قـدر  دهنـده چ  مقدار این نیـروي گسـترش   ۀبیشینه و کمین. این نیروست

مقدار نیرو، نیرویی است که فراتر از آن هیچ نیروي دیگري قابل تصـور   ۀگوید بیشین می
در عین حال . نباشد و این یعنی بتوان با آن مکانی نامتناهی را در زمانی متناهی طی کرد

مقدار نیرو، نیرویی است که جمع بیشمار آن با خود، هیچ سرعت مشخصی را در  ۀکمین
توان درجات بیشـتر و   بنابراین می. نبود نیروست طول زمان ایجاد نکند و این به معناي

ایـن  مجموع این نکات مفـاد   44.مورد حث را تا بینهایت تصور کرد ۀکمتر نیروي محرک
   :ستاقضیه 

کنـد، یعنـی از طریـق نیـروي      ماده، مکانش را از طریق نیروهاي دفع تمامی اجـزایش پرمـی  
تواننـد تـا    درجات کمتر یا بیشتر مـی دهنده خود که درجه معینی دارد، به نحوي که  گسترش

  )4:499( .بینهایت تصور شوند
  
  

دومین نیروي بنیادي ذاتی ماده  ۀبه منزل نیروي جاذبهامکان ماده به «عالوه بر دافعه، 
در نیرو و ساختار مکـان   فقدانکانت در اثبات این قضیه به دو ) 4:508(» .نیازمند است

تواند به تنهایی عاملی براي  تواند خود را محدود کند و نه مکان می نه نیرو می. نظر دارد
م کـه در مکـان   یدر واقع اگر نیرویی داشته باشـ . فعالیت نیرو باشد ةمحدود کردن حوز

گسترش یابد و هیچ نیروي مخالفی براي محدود کردن آن موجود نباشد، فعالیـت ایـن   
پیشـتر  . یابـد  شود و تا بینهایـت گسـترش مـی    نیرو در هیچ امتداد مشخصی متوقف نمی

                                                             
43 . original 

هر گاه نفوذکننده بتواند . شود نفوذناپذیر ماده از نظر کانت امري نسبی باشد همین امر موجب می.  44
. گردد نیرویی بزرگتر از نیروي دافعه ذاتی جسم به آن وارد کند، به جسم نفوذ شده و جسم متراکم می

ها را  گردد و آن و مورد نفوذ قرار گرفتن تمایز قائل میالوصف، کانت میان دو اصطالح متراکم شدن  مع
امتداد آن  که مکانِ کند نفوذ میدیگر  ةماده در حرکت خود زمانی به ماد«: کند بدین ترتیب تعریف می

اما . شود متراکمتواند بینهایت  ماده می«و بنابراین ) 4:500(» .را از طریق تراکم، به طور کامل از بین ببرد
) 4:501(» .شود نمی نفوذکننده آن زیاد باشد، بدان  سط ماده دیگر، هر چقدر که نیروي متراکمتو هرگز

  .زیرا نفوذپذیري برابر محو کامل ماده است
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اگر نیروي  .ماده نیست دهنده روشن شد که نفوذناپذیري ماده چیزي جز نیروي گسترش
 يیابد و بنابراین اجزا مخالف آن در کار نباشد، این نیروي دافعه تا بینهایت گسترش می

گیرند و این مساوي است با تهی گشتن مکان یـا بـه    ه میماده بینهایت از یکدیگر فاصل
نثـی  خدهنـده را   تواند نیـروي گسـترش   اما نیرویی که می. عبارت دیگر عدم وجود ماده

توانـد حاصـل نفوذناپـذیري     کننده نمی این نیروي متراکم. کننده است کند، نیروي متراکم
کننـده   نیازمند نیروي متـراکم  دیگري باشد زیرا خود همان ماده هم براي ماده بودن ةماد

 يبنابراین باید نیروي نخستینی در خود ماده فرض کرد که موجب نزدیکی اجـزا . است
  .شود، جاذبه نام دارد ماده شود و نیرویی که موجب نزدیکی می

هـاي اساسـی    کـه ویژگـی  توان گفت لب نظریۀ دینامیکی ماده ایـن اسـت    اکنون می
در نظـر گرفتـه    46اولیـه و خودبیـانگر   یهـای  ن ویژگـی به عنوا و نفوذناپذیري 45صالبت

ثیر متقابل نیروهـاي  أشوند که مشتق از ت بلکه به عنوان خصوصیاتی لحاظ می ؛شوند نمی
و امکان ماده منوط به تعادل رسیدن این دو نیروي بنیادي در  47اند جاذبه و دافعه ۀمحرک

  .میان ذرات ماده است
  

  اي ذره ۀاتمیسم و نظری بهانتقادات کانت 
وجـود   اي مبنـی بـر   ادعاي بنیادي اتمیسم و نظریۀ ذره کانت در مواضع متعددي به نقد

نخستین نقد کانت به اتمیسم بدین نحو بیان  .پردازد ناپذیر می ذرات مطلقا صلب و نفوذ
 نیـروي محرکـه خاصـی   صرف خود، بلکه از طریـق   وجودماده، نه از طریق : شود می

مکان  صالبت ۀبه واسطکه ماده  48به این عقیده المبرت او) 4:497( .کند مکان را پر می
از نظر المبرت، صالبت مندرج در مفهوم مـاده اسـت و لـذا    . گیرد کند ایراد می را پر می

                                                             
45 . solidity 
46 . self-explanatory 
47 . Friedman, Michael, 2006: 236-248 in The Companion to Kant: 310. 

48  .Johann Heinrich Lambert )1728-1777 (شناس و فیلسوف آلمانی ریاضیدان، فیزیکدان، ستاره .
فعالیت فلسفی او . هاي حیات عقالنی آلمان در اواخر قرن هجدهم است  ترین چهره وي از برجسته
  .هاي شناخت علمی متمرکز بوده است  بیشتر بر روش
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گویـد   کانت بـه طعنـه مـی   . انجامد که محال است نقیضین میصلب نبودن ماده به اجتماع 
به مکانِ مـاده دیگـر در حـال پیشـروي اسـت،       اي که به قصد نفوذ ه اصل عدم تناقض با ماد

هـا در مـراد کانـت از     این انتقاد در واقع دو جنبه دارد که یکی از آن )4:498. (کند مقابله نمی
منـدرج  » نفـوذ بـه مـاده   «و دیگري در تناقض مفهـوم  » صرف خود وجوداز طریق «عبارت 

  .این دو جنبه را در ادامه بررسی خواهیم کرد. است
تمایز میان کیفیات اولیـه   ةارتباط کاملی با اید ،شناختی یکی از نظر معرفتتلقی مکان
توجیـه   کهپذیریست  کیفیات اولیه، کیفیاتی مانند امتداد، شکل و حرکت 49.و ثانویه دارد
طرفداران اتمیسـم  . استکیفیات این ها بر  هاي ماده تنها منوط بر ابتناي آن  سایر ویژگی

. دانسـتند  نفوذناپـذیري مـاده را نیـز جـزء کیفیـات اولیـه مـی       از جمله الك، صالبت یا 
شد و نیازي نبود که بـراي تبیـین    ترتیب کیفیت صالبت به کیفیتی مبنایی تبدیل می بدین

ـی یـا    ۀصالبت بخودي خود و فارغ از هرگونه رابطـ . آن به سراغ امر دیگري برویم علّ
ا این نوع تلقی مخالف بـوده و  ب کانت اما اساساً. استقابل درك و شناخت  ،اثرگذاري

ی و آثار آن . دانسـت  ها را ممتنع می شناخت تعینات درونی اشیا صرف نظر از روابط علّ
اشـیاء را بشناسـیم و    هـاي نسـبی    جنبهبه عبارت دیگر کانت معتقد بود ما تنها قادریم 

در ها براي ما وجود ندارد و ایـن امـر محـال و     آن تعینات درونیهرگز امکان شناخت 
  : نویسد می نقد عقل محضکانت در . نفسه است فی ئحکم شناخت ش

من آنچه که به نحو درونی به ماده تعلـق دارد را در  . 50جوهر پدیدارهاماده عبارت است از 
کنـد،   آثـاري کـه اعمـال مـی     ۀکند و نیز در همـ  هاي مکانی که آن ماده اشغال می بخش ۀهم
بنابراین مـن  . باشند 51توانند پدیدارهاي حواس بیرونی همواره فقط می جویم و اینان طبعاً می

 ۀرا در اختیار دارم، که به نوب 53بلکه صرفا امر درونی نسبی 52در حقیقت نه امر درونی مطلق
همانا امـر درونـی مطلـق مـاده، بنـابر فاهمـه       . هاي بیرونی تشکیل شده است خود از نسبت

                                                             
49 . Warren, Daniel, 2001: 93-116 in Kant and the Sciences: 94. 
50 . substantia phaenomenon 

ادیب سلطانی تبعیت  ۀدر اینجا از ترجم. بیرونی آمده است حسگایر، پدیدارهاي  ۀدر ترجم.  51
  . کردیم

52 . absolutely internal 
53 . comparatively 
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ولـی  . محض نیست ۀبراي فاهم 54قماده هرگز متعلَّ زیرا. محض، وهم و خیالی بیش نیست
به سـادگی چیـزي    ،نامیم اش می تواند بنیاد پدیداري باشد که ماده آن متعلق استعالیی که می

 55.باشد حتی اگر کسی بتواند بـه مـا بگویـد چیسـت     است که هرگز نخواهیم فهمید چه می
)A277-B333(  

  
  

شود که او معتقـد اسـت ایـن     تردید کانت نسبت به تلقی مکانیکی از آنجا ناشی می
ی و آثار آن با دیگر چیز دیدگاه می ها بررسـی کنـد و    خواهد ماده را جداي از روابط علّ

ترتیـب کانـت تهـی بـودن مفهـوم       بـدین . فلسفه استعالیی اسـت اصول این در تضاد با 
پـر  زمانی که کانت  .دهد زمی بودن آن را نشان مینفوذناپذیري مطلق و مابعدالطبیعی ج

کند، در حقیقت به همـین تلقـی اتمیسـتی نظـر      را نفی می کردن مکان با وجود صرف
نقدي مورد بررسـی و   پیش ۀنسبت دادن یک ویژگی به وجود صرف، در دو رسال. دارد

فـت  مبـادي اولیـه معر   ةتوضیح جدیـد دربـار   رسـالۀ  در. نقد کانت قرار گرفته است
جواهر محدود بواسطه وجود «کند که  کانت با این ادعا آغاز می) 1755( 56مابعدالطبیعی

هاي دو سویه این   نسبت« :نویسد اندکی بعد می). 413-1:412(» صرفشان نامرتبط هستند
و سـپس  » شـود  ها را بنیاد نهاده نتیجه نمی به خاطر این که خدواند وجود آن ها ابداً چیز
کانـت  . »کنشـی وجـود نـدارد    هیچ نسبت و برهم ها بر مبناي وجود آن صرفاً«افزاید  می

بنابراین وجود صرف جواهر به وضوح به عنوان مبنایی بـراي  «: کند بندي می چنین جمع
هیچ جوهري از هر نوع «و ) 1:414(» کنش دو سویه و نسبت تعینات ناکافی است برهم

آنچه به نحو درونـی   ۀوسیل هخویش ب بخشی به جواهر دیگر متمایز از تعین ةکه باشد قو
برخـی از   له اشـاره دارنـد کـه   أبـه ایـن مسـ    فقراتاین  57.»ندارد ،به خودش تعلق دارد

                                                             
54 . object 

، ترجمۀ انگلیسی گایر و ترجمۀ فارسی ادیب سلطانی نقد عقل محض در قطعات نقل شده از.  55
  .اند مورد استفاده قرار گرفته

56 . New Elucidation of the First Principles of Metaphysical Knowledge 
  به نقل از .   57

Warren, Daniel, 2001: 93-116 in Kant and the Sciences, Eric Watkins: 102. 
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انـد   قابل حصولآن اعطا کرده  به که خداوندخصایص شئ ضرورتاً از وجود صرف آن 
هـایی   ، ویژگـی نداجنتتسیک چیز قابل ا» وجود صرف«آن خصایصی که از . و برخی نه

یعنـی از تعینـات    ؛شـوند  نتیجه مـی » آنچه به نحو درونی به آن تعلق دارد«که از  هستند
بـا نتیجـه شـدن از تعینـات     » وجـود صـرف  «اگر نگوییم نتیجه شدن از . درونی آن چیز

نیـز   59رسالۀ استاديکانت در  58.است مرتبطبا آن درونی یک چیز یکسان است، بسیار 
را بـه  » جـوهر صـرف   ۀبواسـط «و » وجود صرف ۀبواسط«به همین بحث اشاره کرده و 

المبـرت و  «: شـود  نیـز اشـاره مـی    بنیادهـا به این مسأله در . برد جاي یکدیگر به کار می
که اصـطالحی  (نامیدند  صالبتکند،  دیگران آن ویژگی که ماده توسط آن مکان را پرمی

ن محسـوس  را بایـد الاقـل در جهـا   ] ویژگـی [و مدعی بودند که این ) مبهم است نسبتاً
  )4:497( 60».فرض کرد) جوهر( وجود دارد خارجی در هر چه

 :ایـم  بـا آن مواجـه  اتمیسـتی   شود که در تلقـی  اي می منتج به نتیجه ه نگرشاین نحو
وقتـی اتمیسـت ایـن ویژگـی را از     . یا صالبت اعطاي ضرورت منطقی به نفوذناپذیري

 مقابـل در . شـود  لب آن از مفهوم ماده منجر به تناقض میسداند،  ذاتیات مفهوم ماده می
  : نویسد کانت می

مفهومش و لـذا   ۀدر مکان باید بواسط واقعی، حضور چیزي ]ها اتمیست[= طبق نظرات آنان
، بر این مقاومت نیز داللت کند و باعث شود که هیچ چیز دیگر 61مطابق با اصل عدم تناقض

اي  اما اصل عدم تناقض با ماده. چنین چیزي وجود داشته باشدنتواند همزمان در مکانِ حضورِ 
  ) 498-4:497. (کند که به قصد نفوذ به مکانِ ماده دیگر در حال پیشروي است، مقابله نمی

  
  

ـی و لـذا     از نظر کانت ماده ضرورتاً نفوذناپذیر است اما این ضرورت، ضـرورتی علّ
  .و نه منطقی است مابعدالطبیعی

                                                             
58 . Ibid: 101 
59 . Inaugural Dissertation 

  )Ibid: 102(ك .نزمینه براي بحث بیشتر در این .  60
61 . principle of noncontradiction 
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را کیفیتـی  انت به نفوذناپذیري مطلق، زمانی است کـه او ایـن مفهـوم    حملۀ دیگر ک
نفوذناپذیري مطلق درواقـع چیـزي جـز کیفیتـی خفیـه      «: نویسد خواند و می می 62خفیه

پرسـد کـه علـت نـاتوانی مـواد بـراي نفـوذ بـه یکـدیگر در           زیرا یک طرف می. نیست
از ) 4:502( ».ها نفوذناپذیرنـد  زیرا آن: که دهد میحرکتشان چیست و طرف دیگر پاسخ 

مخالفت جـدي خـود را بـا تمسـک بـه      تمهیدات کانت پیشتر در  ،نظر برخی شارحان
وي در آنجا طبیعـت را چنـین   . کیفیات خفیه براي تبیین مسایل علمی بیان داشته است

 63.طبیعت، وجود اشیاست از حیث تعین آن وجود بر حسب قـوانین کلـی  : کند معنا می
  : نویسد آپل می

هایی بخشی است که علم جدید بـر آن اسـتوار    این معناي طبیعت، همان بینش هشیارانه و ر
طبیعی نباید این مفهوم علمی را مکدر -هیچ عرفان اسرار آمیز و هیچ مابعدالطبیعه الهی. است
   64سازد

  
  

عـدول از  و پذیرش مفهوم نفوذناپذیري مطلق یعنی وارد کردن مفهومی اسرارآمیز و 
  .نگرش علمی
ـ   ۀکانت در مالحظهمچنین  دینـامیکی   ۀکلی در باب دینامیک، نخست تبعـات نظری

کند منافع حاصل از آن را براي علم طبیعی بار دیگر بـه   ماده را مطرح کرده و تالش می
  : نویسد دینامیکی را مرور کرده و می ۀاو در جمالتی کوتاه نظری. ما گوشزد کند

طبیعت مادي این است که هر چیز واقعی در متعلقات حواس بیرونی اگر اصل کلی دینامیک 
نباشد، باید به عنوان نیروي محرکه در نظر گرفته ) محل، امتداد و شکل(تنها تعینی از مکان 

  ) 4:523( ».شود
  
  

  

                                                             
62 . occult quality 

  .132: 1384 ،مانوئلیا کانت،.  63
  .127ص: 1375، آپل، ماکس.  64
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  : کند سپس بالفاصله به دو دستاورد اساسی این علم اشاره می
یا نفوذناپذیري مطلق به عنـوان مفهـومی تهـی از علـم     به اصطالح صلب ] امر[با این اصل، 

آن، از  ۀولی از طرف دیگـر در نتیجـ  . گیرد طبیعی خارج شده و نیروي دافعه جاي آن را می
اي کـه خـود را بـه     و حقیقی در برابر تمام مغالطـات مابعدالطبیعـه   65جذب بیواسطه] نظریه[

نوان نیرویی بنیادي براي امکان به ع] این جذب[، دفاع شده و ضرورت 66کشاند گمراهی می
توانـد بـا درجـات     باشد، مـی داشته ی تاگر ضرور ،در نتیجه مکان. شود مفهوم ماده اعالم می

. در مـاده  هـاي تهـی   بدون پراکنده شدن شکاففرض شود، آن هـم   پرشدهمختلفی کامال 
)4:523(  

  
  

ایـن  . پاسـخ منفـی اسـت   دانـد؟   هاي محرکه را ضروري می اما آیا کانت وجود نیرو
  :ها براي او ضروري نیستند نیرو

هـا بـه    هاي بنیادي را دریافته است؟ اگـر تعلـق آن   که امکان نیرو تواند ادعا کند میچه کسی 
) ماننـد مفهـوم پرکـردن مکـان    (مفهومی آشکارا بنیادي و غیر قابل استنتاج از دیگر مفـاهیم  

هاي  هاي بنیادي به طور کلی یا نیرو این نیرو. توانند فرض شوند ناپذیر است، تنها می اجتناب
صرف نظر از هر گونـه  . کنند هاي دافعه را خنثی می اند که آن نیرو هاي جاذبه دافعه و یا نیرو

رابطه و نتایج  ةتوانیم دربار می ها تصور کرد، ما قطعاً ارتباط نامتناقضی که بتوان میان این نیرو
. ها وجود ندارد خواندن یکی از آن 67واقعیها به نحو پیشین داوري کنیم، اما هنوز جسارت  آن

 68یقینیکنیم کامال  آنچه که ما فرض میهر  امکانفرضیه، بناچار الزم است  ساختنزیرا در 
  )4:524(  .شود هاي بنیادي همراه با خودشان درك نمی باشد، اما به هیچ عنوان امکان نیرو

  
  

که از آن  ـداند و نه فرض مکان تهی  هاي محرکه را ضروري می کانت نه فرض نیرو
صـلب و مکـان   مطلقـا  هم قائل شدن به امـر   ،از نظر او. را ممتنع ـکند   انتقاد می شدیداً

                                                             
65 . immediate attraction 

نیتس با کالرك، وي تالش  در مکاتبات الیب. نیتس است الیب زیاد منظور کانت به احتمال بسیار.  66
او پذیرش جاذبه را . کند تا جذب بیواسطه و عمل از دور را با براهین مابعدالطبیعی رد کند بسیار می

ك .تر در این زمینه ن براي بحث کامل. داند دائمی می ةمستلزم اعتقاد به نوعی کیفیت خفیه یا معجز
  .251 :1387 ،الکساندر ره،یکوو نیز . 1381 ،یج. چیا ،الکساندر

67 . actual 
68 . certain 
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ذاتی ماده؛ ولی آنچه دومی  ۀهاي محرک مابعدالطبیعی است و هم پذیرش نیروامري تهی 
اند ولـی تصـلب    ها حاصل مابعدالطبیعه نقدي این است که آن ،دارد را بر اولی مقدم می
مـورد   ،نقد آزموده شوند ۀآنکه به بوت اند که بی اصولی مابعدالطبیعی ،مطلق و مکان تهی

ولـی  کنـیم   بعـالوه مـا نفوذناپـذیري را حـس مـی     . انـد  استفاده قرار گرفته و لذا جزمی
تهی نیز مفهومی متناقض و غیرقابل تصور نیسـت   مکان مطلقاً. نه نفوذناپذیري مطلق را

 بنـابراین   .ها را توجیـه کـرد    توان پدیده تمسک به آن هم می بیو بلکه فرضی زائد است 
اوالً اسـاس آن یعنـی نفوذناپـذیري    : روسـت  اساسی روبـه  ةبا سه مخاطر تلقی اتمیستی

تجـاوز از  ایـن  . که ما مابازايِ تجربی آن را در اختیار نـداریم  مطلق، مفهومی تهی است
مـورد   نقد عقـل محـض  حدود تجربه است که کانت فساد ناشی از آن را به تفصیل در 

 مانـد و ایـن امـر    ثانیاً این فیزیک از نیروهاي ذاتی در مـاده غافـل مـی   . بررسی قرار داد
ثالثـاً  . آورد ور و گرانش را به بـار مـی  ناتوانی در تبیین بسیاري از مسایل مثال عمل از د

پخش شدن  نیز قبول اش و بنیادي ةهاي نخستین ماد بندي شکلقول به چنین فیزیکی با «
باید جانب احتیاط عمالً است،  محتاجها  بدانخود هاي تهی که براي تبیین مسایل  مکان

] به ظاهر[ها کرده و آزادي عمل بیشتر و در واقع دعاوي  فلسفه ر ۀرا در تخیل در عرص
مورد سوم نیـز در   )4:525( ».فلسفه قرار دهد ۀحقه بیشتري را در اختیار تخیل در عرص

  .معلول همان تجاوز از حدود تجربه است واقع
  :شود اتمیسم در انتهاي فصل ارائه می ۀترین بحث کانت در زمین مفصل

یعنی توضیح و -اش  در ارتباط با روند علم طبیعی براي پرداختن به مهمترین وظیفهاما اکنون 
: توان برگزیـد  تنها یکی از این دو مسیر را می -که بالقوه نامتناهیست تنوع خاص موادتبیین 

] دهد تنوع مواد را توضیح می[تهی  پر و مطلقاً مطلقاً] امور[با ترکیب ] که[مکانیکی ] مسیر[
هاي مواد، تنها به تنـوع در   ، که به منظور توضیح تمام تفاوتدینامیکیل آن، مسیر و در مقاب

الزم براي استنتاج در مسیر  69عناصر. شود هاي نخستین دفع و جذب متوسل می ترکیب نیرو
ناپـذیر   اتم، جزء کوچک ماده است که از نظر فیزیکـی تقسـیم  . هستند خألو ها  اتمنخست، 

است که اجزایش با چنـان نیرویـی بـه     ناپذیر تقسیمیک ماده زمانی از نظر فیزیکی . باشد می
وقتی یـک  . اي در طبیعت نتواند بر آن غلبه کند یکدیگر پیوسته باشند که هیچ نیروي محرکه

                                                             
69 . materials 
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خوانـده   71نخسـتین  ةذرگـردد،   هـا متمـایز مـی    گر اتماز دی 70اش شکل ۀبواسط اتم مشخصاً
 73ماشـین آن به شکلش بستگی داشـته باشـد،     72ۀکه نیروي محرک  )اي یا ذره(جسم . شود می

و  75تنوع خاص مواد از طریق تشـکیل  74تبیین ة، نحوطبیعی مکانیکی ۀفلسف. شود نامیده می
ایـن تنـوعِ    بیعـی دینـامیکی  ط ۀفلسفامـا  . ها یعنی ماشینهاست کوچکترین اجزا آن 76ترکیب

هاي محرکه خارجی، بلکه از  صرف نیرو 77آلتها، یعنی  خاص را از مواد نه به عنوان ماشین
از آنجا که . کند هاي محرکه دفع و جذب که به نحو نخستین ذاتی مواد است استنتاج می نیرو
 اي ذره ۀلسـف فیـا   اتمیسـم مکانیکی تبیینْ کامال تحت کنترل ریاضیات است، ذیل نام  ةشیو

ثیر خود را بر اصول علم طبیعی با تغییرات اندکی از زمان دموکریتوس، تـا زمـان   أتسلط و ت
فرض گرفتن  اساسی در این تلقی، پیش ۀلأمس. دکارت و حتی تا روزگار ما حفظ کرده است

که تفاوت را تنهـا در شـکل قـرار     عناصراین  مطلق 78همگونی، عناصر نفوذناپذیري مطلق
هـا   ایـن . در خود ایـن ذرات بنیـادي اسـت    80پیوستگی ماده مطلقِ 79ناپذیري غلبهدهد و  می

البتـه تنهـا هـدف از در    . رفتنـد  بودند که براي ایجاد مواد دقیقا متفاوت به کار مـی  عناصري
ن عـدم تنـوع   ، تبیـی 83و در عین حال مختلف الشکل 82نامتنوع 81بنیادي عناصردست داشتن 

هـاي   در پی آن نیز بودند که از شـکل ] طرفداران اتمیسم[بلکه  86.مواد نبود 85و اقسام 84انواع

                                                             
70 . figure   71 . primary particle 
 

زیرا چنان که خود کانت نیز اشاره . احتماال منظور کانت در اینجا از نیروي محرکه، آثار است.  72
  .محرکه ذاتی و نخستین قائل نیستندها براي ذرات اتم به نیروي   اتمیستاغلب کند،  می

73 . machine   74 . mode of explaining 
 

75 . constitution   76 . composition 
 

77 . instruments   78 . homogeneity 
 

79 . insurmountability 
  . هاست ناپذیري فیزیکی ماده از نظر اتمیست مراد کانت تقسیم.  80

81 . fundamental material  82 . invariable 
 

83 . variously shaped  84 . species 
 

85 . kinds 
در تلقی اتمیستی . هاست الشکل، اتم منظور کانت از مواد بنیادي نامتنوع و در عین حال مختلف.  86

مراد وي . شان است ها تنها در شکل ها یکسان است و تفاوت آن  اغلب فرض بر این است که جنس اتم
مانند انسان، درخت، (به عبارت دیگر اگرچه انواع مختلفی . هاست انواع، ثابت بودن آناز عدم تنوع 

نیوتن ثبات انواع را بدین  مثالً. وجود دارد، اما هر کدام از این انواع ثابت و نامتغیر است...) سنگ و 
مانند،  قی میدر کمال و تمامیت خویش با] ها یعنی اتم[از آن رو که این ذرات : کند ترتیب تبیین می

گاه، با  و اگر غیر این بود آن: همواره خواهند توانست اجسام مرکبی با طبیعت و ساختار یکسان برسازند
 ره،یکو. (گردید ها نیز دستخوش دگرگونی می مرکب از آن يها، طبیعت اشیا شکست یا فرسایش ذره

  .)استها به ترجمه افزوده شده  متن درون قالب. 224 :1387 ،الکساندر
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که آنجا به چیز دیگـري مگـر نیـروي بیرونـی وارده احتیـاج      (ها  این اجزا اولیه یعنی ماشین
ن امـا نخسـتین و مهمتـری   . تبیـین کننـد  به نحو مکانیکی طبیعت را  87هاي متنوعِ کار) نیست

ناپـذیر در   اجتنـاب  ظـاهراً  ضرورتیگیرد، متکی بر   این نظام قرار می 88یدأیچیزي که مورد ت
ایـن  . مـواد اسـت   تفاوت مشخص در چگـالی ] توجیه[هاي تهی به خاطر  مکاناستفاده از 

 ةبراي طـرح نحـو  . . .  کردند ها را به نسبت الزم در درون ماده و بین ذرات پخش می مکان
 89اي آزمایشی ۀفلسف أتر بوده و منش که به مراتب مناسب] (تنوع خاص مواد[دینامیکی تبیین 

هـا رهنمـون    هاي محرکه ذاتی مواد و قـوانین آن  به کشف نیرو شود که در آن ما مستقیماً می
هـاي تهـی و ذرات بنیـادي بـا      شویم، در حالی که وقتی آزادي خود را به فرض شـکاف  می

، )ها با هیچ آزمایشی قابل کشف و تعیین نیستند دود کنیم، هیچ یک از آنهاي معین مح شکل
 ةشـیو  90تنها الزم اسـت اصـل موضـوع   . هایی نو طرح کنیم  به هیچ عنوان الزم نیست فرضیه

هاي تهی، تصورِ وجود تفاوت  مکان 91بدون مداخلهیعنی این که  -مکانیکی را  تبیین صرفاً
تبیینی که در آن ایـن امکـان بتوانـد     ةشیو ۀبا اقام - تمشخص در چگالی مواد ناممکن اس
  )533-4:532. (بدون تناقض تصور شود، باطل کنیم

  
  

مکانیکی این است که بدون فـرض   ۀترین ادعاي قائلین به نظری از نظر کانت بنیادي
گویـد کـه    او در جـواب مـی  . توان اختالف چگالی مواد مختلف را توجیه کرد نمی خأل
مکان انجام داد  ةپر کنند ۀتوان این کار را با فرض درجات مختلف براي نیروي دافع می

   غیرتجربی ما در دینامیک است که آن را صرفاً ةداد تنهافرض و این 
هم فقـط بـه منظـور رد کـردن فرضـیه       پذیریم، آن می تواند تصور شود از آن جهت که می

هاي مشخص  یعنی تفاوت[که تنها بر این ادعا استوار است که چنین چیزي ) هاي تهی مکان(
زیرا به جز همین یـک مـورد،   . تواند تصور شود نمیهاي تهی  ، بدون مکان]در چگالی مواد

ر مخـاطره  هـاي پیشـین دچـا    هاي جاذبه یا دافعه بـه خـاطر حـدس    هیچ یک از قوانین نیرو
اش از  عمومی به عنوان علت وزن باید به همراه قوانین ۀبلکه هر چیزي حتی جاذب ؛شوند نمی
  )4:534. (هاي تجربه استنتاج شود  داده

  
  

                                                             
87 . manifold 
88 . authentication 
89 . experimental philosophy 
90 . postulate 
91 . interposition 
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هـا سـود جسـت، مالحظـاتی      مالحظاتی که تا کنون کانت براي نقـد اتمیسـم از آن  
نیز به انتقادات کانـت توجـه    فلسفۀ طبیعیتوان از نقطه نظر  اما می. مابعدالطبیعی است

ادعا داشت با خصوصیاتی مانند شکل و اندازه و امتداد  92مکانیکی ۀدیدیم که فلسف. کرد
قائالن به این فلسفه مدعی بودنـد کـه   . کند هاي طبیعی را تبیین می  و حرکت، کل پدیده

 ۀپذیرش مفاهیم غیر مکانیکی، عـدول از نگـرش علمـی و نـوعی بازگشـت بـه فلسـف       
هـا در عـدول از    نخستین گـام . طبیعی است ۀهاي ارسطویی در فلسف  ی و یا تلقیمدرس

رغـم اعتقـاد بـه     او علـی . برداشته شد 93مکانیکی دکارتی توسط هویگنس نگرش صرفاً
 94درحرکـت اجسـام در برخـو    ةدرباراي با نام  هاي اساسی نظریات دکارت، رساله جنبه

سخن گفت و توانست فرمول آن را » نیروي گریز از مرکز«جا از مفهوم  نگاشت و در آن
اما در . دانست وي همچنان تلقی خود را مکانیکی میاین، با وجود  95.هم به دست آورد

نهایت یکی از شاگردان هویگنس بود که نادرستی ریاضی و تجربی نظریات دکارت در 
. را نشان داد –) M.V(مقدار حرکت  يصل اساسی بقابه ویژه ا –زمینه حرکات اجسام 

بـه  را هـاي او   گیـري  نیتس که در ریاضیات و مکانیک شاگرد هویگنس بود، نتیجه الیب
نیتس نشان داد آنچه در واقع در جریـان یـک ضـربه     الیب 96.تر تعمیم داد اي عالی مرتبه

او این مفهوم آشـکارا غیـر مکـانیکی را    . است M.V2بلکه  M.Vماند، نه  ثابت باقی می
را براي توصیف مکانیک مبتنـی بـر مفهـوم نیـرو وضـع      » دینامیک« ةو واژ 97نیرو نامید

                                                             
شیمیدان، فیزیکدان و ) Robert Boyle )1627 -1691( را مدیون رابرت بویل» فلسفه مکانیکی«نام .  92

دو «هاي طبیعی را در  پدیده ۀمکانیکی هم ۀطور که او گفته است، فلسف همان. هستیم )فیلسوف انگلیسی
» ماده«مکانیکی از  ۀافزود که مراد فلسف بویل باید می. کند ، ماده و حرکت، دنبال می»اصل کاتولیکی

  .)69: 1379 ،چاردیر وستفال،. (ال و هر نشانی از ادراكعخنثی، عاري از هر اصل ف چیزي است کیفیتاً
93  .Christian Huygens )1629-1695 ( ،شناس هلندي فیزیکدان و ستارهریاضیدان 

94 . De motu corporum ex percussione 
95  .)F= M.V2 / r (،در این فرمول M ،جرم جسم V سرعت آن و r فاصله آن از مرکز دوران است .

 .این فرمول همچنان معتبر است
  .216 :1379 ،چاردیر وستفال،.  96
  .شود میاین کمیت در فیزیک جدید انرژي جنبشی نامیده .  97
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طبیعی استقبال کرد و نشان داد که  ۀنیوتن نیز از به کارگیري این مفهوم در فلسف 98.کرد
عمال ریاضیات را داراست ا این مفهوم، فیزیک نوینی  او با استفاده از. این مفهوم قابلیت

نیوتن در دو زمینه از مفهـوم  . اعالي علم حقیقی است ۀخلق کرد که از نظر کانت نمون
کانـت بـا   . اول براي توجیه حرکات زمینی و دوم تبیین حرکات سـماوي : نیرو بهره برد

ه گیري از این مفهوم به توفیقات فراوانی نائل شـد  توجه به این واقعیت که نیوتن با بهره
تـري نسـبت بـه نیـوتن اسـتفاده کـرده و        وسـیع  ةکنـد از آن در حـوز   است، تالش می

بدین ترتیب پر کردن مکـان را  . نفوذناپذیري ماده را نیز از طریق مفهوم نیرو توجیه کند
موجود در ماده یعنی نیـروي دافعـه نسـبت     به جاي تصلب به نیروي بنیادي و نخستینِ

د بیش از نیوتن به دستاوردهاي فیزیک نیوتنی پایبنـد  در واقع کانت از نظر خو .دهد می
، بـه عـالم   99مقیـاس  را عـالوه بـر تبیـین امـور در عـالم بـزرگ       ااست و این دستاورده

  .دهد نیز تسري می 100ریزمقیاس
  

  

                                                             
  .220، همان.  98

99 . macroscopic 
100 . microscopic 
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