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 ثارآژوند او ِملد جان سټواړټ 

یې له  پالرڅرنګه چی مخ کی مو هم وویل، مه په لندن کي پیدا شو. 20کال د مي په  1٨0٦د  ِملجان سټواړټ 

 ِملخپل زوى نه یو نابغه جوړ کړي. جان  لهکړئ وو چي  یې عزم  او هلواخیستاول نه د هغه پوهنه پر غاړه 

قلیدوس د ااته کلنۍ کي یې د التین، الجبرې او  او پهکړي په درې کلنۍ کي د ریاضي او لرغوني یونان په زده 

هندسې په زده کړي پیل وکړ. دى تر دوولس کلنۍ پوري د منطق او فلسفې لپاره تیار مالومېده، خو هرڅه د د 

په ( (Theaetusټس ای يتپه اوه کلنۍ کي د افالتون  ِمل. داسي ښکاري چي ځوان نه مخي وړاندي الړلپالن له 

ې یې ویالى شوې، خو درک یې ِملیوناني ژبه لوستلئ وي. دى که څه هم ددغه اثر د کلمو په مانا پوهېده، او ج

دغي لوړي سویې ډیالوګ، چي د علم لوړ  د افالتون دکه چیری  کړه چي د مفهوم د پوهېدلو وسه یې نه لري. 
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د تعجب وړ نه  موږ ته درکدغه  ِمل، د ځوان تعریف شي په نظر کي ونیول شي، پکی  اوښکلي ټکي څنګه 

هغه خپل زوي ته وویل چي  ، خو نه د هغه پالر ته.ښکاري

 دغه اثر بیا ولولي.

ښوونه، په پرله پسې او حتمي ډول هر سبایي په  ِملد جان 

شپږو بجو پیل کېدله او ټوله ورځ به یې دوام کاوه. په عادي 

لوبو کي له نورو کوچنیانو څخه ګوښه ساتل کېده، او تفریح ته 

" د کار عادت مات شي او نه چي   ،تر څوپرېښوول کېده،  نه

 او تخیالتو ته په ښه نظر نه کتل شعرونو میل پیدا شي." يلټ د

ل په دې عقیده وو چي شخصي جذبې باید د کېدل. مشر مِ 

عمومي اجتماعي رضا او موافقې، یا نارضائیت په وړاندي 

 Walter) والټر لنډوالرښود روحیه د  وځپلي شي. د هغه د

Landor) :ال لږ دوستان،  ،شنایانآ" یو څو دغه شعار وو

چي د بنتهام د خوښي یا  ِملجېمز  پېژندګلویان هیڅ نه"

نیکمرغۍ د پرنسیب عام مبارز او د ستر اقتصادي متفکر، 

صر ع کالسیکلوى خواخوږئ سالکار وو، دننه په خپل کور کي، په واقع کي د ویکټوریا د  (Ricardoریکاردو )

تر  ِملبیخي ډېره وه. جان سټواړټ اندېښنه  ځیږهد هغه د خپل زوى د پوهني سره ،  .یو هیبتناک حیوان وو

دا کومه مبالغه نه ده. ده  " د سیاسي اقتصاد ټول کورس تمام کړئ وو."دیارلس کلنۍ پوري د هغه په خپله وینا 

نوي اقتصادي افکار به یې جذبول او حتى پخپله به یې  ،کي ګډون کاوه ود خپل پالر او ریکارډو تر مینځ مباحث

 هم نظرونه وړاندي کول.

ې چي د هغه در کي په پنځلس کلنۍ کي د قانون او اخالقیاتو په اړه د بنتهام اثر تر السه کړ. همدا 1٨21په  ِمل

د بنتهام او د هغه فلسفي نظریو ته د هغه  "زه اوس یو بل انسان شوئ یم."واړه ټوکه یې ولوستل، وې ویل چي: 

؛ چي د نړۍ به د موخي په نامه یاد شيوند کي " زه اوس د هغه څه څښتن شوم چي په ژستایني حد نه الره. 

 مصلح شم."

بنتهام د خپلو اثارو له خپرولو سره هیڅ عالقه نه لرله، هغه دغه کار خپلو پلویانو ته پرېښود، چي د هغه د ناتمامو 

او د هغه ټول فکرونه چي ده هره ورځ د هغې موضوع په اړه څرګندول چي خیال  لیکنو نه کتابونه جوړکړي

وري ې الس پژغي ډیري غټي پروهل په اتلس کلنۍ کي په . سټواړټ مِ ول واړوي،ډد کتاب په  ،به یې راتللته 

له یو میلیون نه ډیري کلمې کېدلې، تنظیم کړي. دغه کار په پاى کي د  څخه چېد نوټو  ولیکند کړ، چي د بنتهام 

 څو ټوکیز اثر شو. "(On Evidence)شواهدو "پر

کي په څرګند ډول ښکاره کړه چي: " زه هیڅکله هلک ( Autobiography)ل وروسته د خپل ژوند په اړه کتاب مِ 

تصور کولى شي چي دغسي څوک یې مشر وي چي د زوى په  چاپیلایردنني  د نه وم.". یو څوک د هغه د کور

ل مور دا " خو د مِ ... په وړاندي ټینګه کرکه ښووله. ده هغه لېونتوب ګاڼه. و" هغه هر ډول قوي جذبوینا یې 

ه هیڅ و نه کړل. داسي ښکاري چي هغې دا ِملله ا تسلیمېټول په څه سترګه کتل؟ هغې یا د وېري یا ناتوانۍ یا 

لي اټوګرافۍ په ل د خپه به وي چي جان مِ ِملمور داراالیتام چلولئ وو. له همدې ا هټول دمخه لیدلي وو. د هغ

 خپلي مور یادونه نه ده کړې.یو ځل هم د کي مخونو  ٣2٥
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 ،نني ژونددد خپل زوى په دماغ مینځلو کي دغومره برېالي وو چي تر اوه ویشت کلني پوري د هغه د  ِملجېمز 

 آخوا دماغ نه يمینځل خپل له خوا د پالرپه دلیل او عقل سره پوره اداره کېده. ځان ته یې اجازه نه ورکوله چي 

" هغه د همزولو له شي. دى حتى له خپلو استثنایي استعدادونو نه هم بې خبره وو. هغه یې داسي ګڼل چي 

استعدادونو هر هلک او نجلۍ یې  وشم د متوسطي؛ څه چي زه کوالى د]استعدادونو څخه[ نه دباندي او نه الندي 

دغسي قضاوت یوازي د هغه چا له خوا کېدلى شي چي له خپلو همزولو سره یې هیڅ  په یقین سره کولى شي."

نه وي لیدلي، یا په ازاد ډول ورسره ګړېدلئ نه وي. سره له دې هم په دغه ځوان باندي چي هیڅکله هلک نه 

ر نه ملیاد لندن له  کله چی کال په مني کې، 1٨2٦د تر څو ورو ورو غلبه وکړه. وو، له ځان نه د خبرتیا حس 

 " داسي وګڼه چي ټولد پخوا په شان پرله پسې کار کاوه، دمه وکړه او له ځان نه ېې و پوښتل:  یی ډک ښار کي

د هغه په خپلو الفاظو  ارمانونه دي په ژوند کي پوره شوي دي. ... ایا دا به تاته غټه خوښي او نېکمرغي وي؟"

په دغه ځواب سره مي دننه  .ه!ن، کړ چيرا ځان ویښتیا اواز په څرګند ډول ځواب د یوه نوي نه ځپل کېدونکي"

دغه ځوان چي د نېکمرغۍ په  په وجود کي زړه ډوب شو. ټول هغه بنسټ ونړېده چي ژوند مې پرې والړ وو."

 چي هغه د ځان کړي.فلسفې یې ټینګه عقیده لرله، ددې توان نه الره 

هغسي عصبي ناروغي لرله، چي ډېر دمخه یې فکر کېده، خو ده هغه پټه ساتلې وه. داسي  ِملجان سټواړټ 

دغي ناکرارۍ په حال کي د تغییر سین  ښکاري چي حتى مور او پالر هم پرې خبر نه وو. سره له دې هم د

 (W. Wordsworthویلیم وړډزورت )په دې پیل وکړ چي د  ِملروان وو. 

( رومانتیک شعرونه او غېر عقالني متفکرانو لکه د 1٧٧01٨٥0)

 1٧٦0) (Saint -Simonیمن )اسن یسفرانسې اجتماعي مصلح، 

( لیکني ولولي. بیا یوه ورځ یې ځان په ناڅاپي ډول ولید چي 1٨2٨

 Jean Françoisمانتیل ) ران فرانسوا مژد فرانسې د جذباتي شاعر 

Mar Montel)  .چي دغي فقرې ته ورسېد، چي  کلهیادونه لولي

په ژړا شو.  ِملشاعر په هغې کي د خپل پالر مړینه بیان کړې وه، 

دى وایي چي دى په خپل ذهن کي ددغي صحنې په "څرګندي مفکورې" 

سره و خوځېد. که څه هم دى دې ته اشاره نه کوي چي په هغې کي په رښتیا 

 منیسا نیس دزورتړو میلیو

 لیژان فرانسوا مر مانت
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څه پېښېدل. د هغه خپله ځپل شوې هیله چي دده په 

خپل ژوند کي به دغسي صحنه پېښه شي، چي 

نه دمخه وخت کي به دغسي  (Freud)فرویډله 

دغي نتیجې ته ورسېد، چي  ِملروښانه نه واى. 

دغه فکر  " ددى اوس بیرته روغ شوئ دئ. 

چي په هغه کي ټول احساسات به مړه شوي  ځپل

ځان  ِملاوس نو جان  څخه الړ." له مینځوي، 

دې ته ځانګړئ کړ چي انسان پالني ته په خپلي 

 فلسفې کي ځاى ورکړي.

که څه هم د ګټورتوب په فلسفې والړ وو،  ِمل

په مؤسسانو انتقادي  ې د هغېپه دې پیل وکړ چ

" ځان شي. د بنتهام په اړه یې درک کړه، چي 

ویښتوب زموږ د عصر د نوابغو هغه شیطان ] 

یاني د رومانتیک غورځنګ پلویان لکه وړډز وړت[ 

" د هغو ډیرو بي برکتو او بې حاصله خلکو ورسېد چي بنتهام دى دغي نتیجې ته  په هغه کي هیڅ ویښ نه شو."

دغه وروستۍ تبصره له خپل پالر سره د اشارې نه  په نسل پوري ]تعلق الره[ چي انګلستان تل تولید کړي دي."

ډېر د غېر شعوري دښمنۍ تمثیل کوي، خو دى په همدغه وخت کي هم معتقد وو، چي " بنتهام د بشریت ستر 

د ګټورتوب په فلسفه کي د انسان پالني عنصر له ننویستلو نه برسېره، په دې لټه کي  ِملئ وو." خېر غوښتونک

دغه کار په کولو سره په دې پیل وکړ چي د لیري رسېدونکي او  شو، چي ټول مفهوم یې پراخ کړي. هغه د

 .ته تحول ورکړياصالحي لبرلي اېډیا په داخل کولو سره دغي مشخصي او په منطقي لحاظ مستدلي فلسفې 

ورو ورو له خپل عصبي رنځ نه پوره روغ شو، خو  ِملروغ شوئ، دۍ د هغه له څرګندي وینا سره سم چي 

اوس یې د ټنګ ټکور کالسیکي کانسرتونو ته په تللو سره د خپل پالر نارضائیت ځان ته متوجه کړ. خو له 

وېره حس کوله، چي حتمي ده چي ټوله موسیقي کانسرټ نه د خوند په اخیستلو په حال کي د هغه تېره ذهن دغه 

به په ځاي ودریږي. هغه یوازي محدود نوټونه لري، او هغه به یوه ورځ په یقین سره اخر ته ورسیږي. )له دغي 

 استثنایي منطقي قدرتونه او ذهني سالمتي له نیکه مرغه بیرته په حال شول.( ِملساده تېروتني سره سره د 

دغي عصبي ناروغۍ له تجربې نه د یو ډېر نادر  قانون والړ او غېر عادي مستعد ځوان، دغه محتاط، په  د، ِمل

په  لمِ یق کړئ وو، زرصفته انسان په شان راووت. د هغه غېر تخیلي سختوالي پر ځاى چي پالر یې پکښي ت

پرې پوهاوه.  استثنایي ډول د پوهاوۍ شخص شو، او د عادت له مخي همدا چي د بل چا نظر یې اورېده، ځان یې

او واقعیت په ډګر کي اعتدالي شو. هغه دغه احساس ته، چي انساني نېکمرغي  لمد هغه د هدف نجابت اوس د ع

 څه مانا لري، پراخ انکشاف ورکړ، او له تنګ او نه بښل کېدونکي فرقه ایز احساس نه یې کرکه هم کوله.

ۍ کي په دغسي ښځي مین شو، چي ښه جذابه او په څلیرویشت کلن ِملبیا نو هغه څه چي حتمي وو، پېښ شو. 

خو د کنټرول شوي  ،یوه سوزناکه شاعره (Harriet Taylorېلر )اهرییت ټډېره ذکي وه. دغه دوه ویشت کلنه 

السه د هو ځواب ورکړ. خو هغه له بده مرغه د یوه ډېنامیک او مدمیني ته س دهجذبې خاونده وه. هغې هم د 

جان له پوهاوي سره جوړ راغلل.  ِملسره واده وه، خو د هغه د پوهاوي بېساري خاصیتونه د  سوداګربریالي 

 دیفرو موندیګز
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له خپلي مېرمني سره مینه لرله، هغې  (John Taylor)ټېلر

زر د هغه وفادارۍ حس له مخي چي له خپل مېړه 

 ،مینه ده ِملچي پر سره یې ژوره مینه لرله، هغه قانع کړ، 

خپل مین سره په لیدلو ټینګار کوي، په داسي حال کي چي له 

دوى تر مینځ به "نامناسب توب" نه وي. د یوه کال دننه  د

که شوه. په عین حال کي دغه سوچه ِملوکتوریا د برتانیې 

 وکتوریایي اخالق شل کاله اوږد شو.

لیدله، کله د اونۍ په اخیر یا هري یت په منظم ډول  ،ِمل

ویک اینډ کي، چي ټېلر به چیرته د بزنس د پاره تللئ وو، 

هلته پاتي کېده. کله به چي دغسي چانس نه برابرېده، ټېلر 

به د ډوډۍ خوړلو نه وروسته په مهارت له کور نه وته، او 

کلب ته به ته، او د مېرمني مین به یې د یوه افالتوني ماښام 

ره د فلسفې او شعري جدي بحث لپاره ښکاره شو. تېرولو لپا

خو کلونه وروسته جان ټېلر یوڅه تند مزاجه شو. د ستوارت 

یوه وروځه په غېر ارادي ډول پورته او کښته رپېدله او هرییت یو لړ عصبي تکلیفونه پیداکړل. له دې سره  ِمل

له عالي احساس نه په استفادې سره دغي هم هرڅه په سطح کي یوڅه ارام ښکارېدل. په بیخي ډېره اندازه یې 

ازمېیل شوي ډلي و کوالى شواى په خپله غوره شوې الر کي بریالي وي. ټېلر د کیمیا په بزنس کي ګټه وکړه، 

ا وروسته ادع ِملیو استثایي فیلوسوف شو، هرییټ د هغه د ایډیا ګانو په انکشاف کي غټ رول و لوبوه. ) ِمل

االنه وې، ي چپسپسکویو اثارو په لیکو کي برخه لرله.( په عین حال کي وکټوریایي وکړه، چي هغې دده د ډېرو ل

هر هغه څوک سخت ترټه چي د هغه د میني نوم به یې په خوله اخسته. ټېلر هره شپه خوندورو ډوډیو او  ِملخو 

 واین څښلو ته زور ورکړ، او هرییت د ضعف کولو غېر عادي استعداد وښود.

کي سرویس کي ننوت، او د ختیځ هند شرکت لمخپل عادي ډېر کارکولوته دوام ورکړ. په اتلس کلنۍ کي په  ِمل

کي یې دنده تر سره کوله، چي پالر یې هلته یو لوړ پوړئ چارواکئ وو. ) جېمز حاضر نه وو چي زوى یې خپل 

جلې م ویسټ منسټرد نفوذمني  ِملعقالني میراث په پوهنتون کي ضایع کړي.( څو کاله وروسته جان سټواړټ 

 ِمل او جان ِمل تییره

 شوپنهاورآرتر 
 )اصلی نوم( مړی ان ایوانز

 )قلمی نوم( جورج ایلیټ ایمانوئیل کانت
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یې جذب کړل. )د مجلې د ډېرو  کولړچ او جورج ایلیټچلول پر غاړه واخیست، چي دغسي نامتو لیکواالن لکه 

دلي ورپېژندل، او د نا اورې ایمانویل کانتفلسفي او ادبي کارنامو په لړ کي د انګلیسي عمومي لوستونکو ته د 

 .(ارزونه وه، چي هغه یې په لږ وخت په جرمني کي مشهور کړ ورشوپنها

تر دغه وخت پوري د بنتهام حضور په ښیښه اي صندوق کي د غول د صورت په شان محصور شوئ او په 

بیا په عصبي ناروغۍ اخته شو. له همدې کبله  ِملد نزعي په حال کي و، چي سټواړټ  ِملکال کي جېمز  1٨٣٦

د مړیني نه وروسته، زوى یې بیا روغ  ِمل. د جېمز لیدلى به وو، چي پالر یې په وروستیو ورځو کي و نه شو

 شو، خو د وروځي غېر ارادي رپېدا یې تر پخوا نوره هم شدیده شوه.

په نامه اثر خپور کړ، چي په هغه سره یې نوم وایست. دغه 'د منطق سیسټم' کال کي  1٨٤٣په  ِملجان سټواړټ 

یې  سفهمیتافزیکي فلد برتانیې د تجربې عنعنې په الر کښل شوئ، خو د جرمني  جان الک، برکلي او هیوماثر د 

( ورته انکشاف ورکړئ وو، له نظر نه 1٧٧01٨٣1) هیګل(، او 1٧2٤1٨0٤) ایمانویل کانتچي، 

قانع وو چي میتا فیزیک رد کړي. د جرمن میتافیزیک یوازي له هغو څو موضوعګانو په دې  ِملوغورځوله. )

 "یو څوک له عقل نه محروموي."څخه وو چي هغه سخت وپاروي. هغه ال څرګنده کړه چي له هیګل سره اشنایي 

د تجربي  لمِ هغه فلسفي ډګر هوار کړ چي د خپل ګټورتوب فلسفي ایډیاګاني پرې خورې کړي.  امپیریسیزم ِملد 

فلسفې د پلویانو په شان فکر کاوه، چي کومه هغه پوهنه چي موږ یې تر السه کوو، په نهایت کي له تجربې څخه 

راوزي. دغه ډول راوتنه به د عقل نه کار اخیستل په غېږ کي ونیسي، خو حتى پخپله عقلي استدالل هم د تجربې 

 (enumerative inductionشمېریز استقرا )نږ عقل د محصول دئ، او په تاریخي، روحیاتي او فلسفي مفهوم مو

کوو، چي هغه په مکرري شمېرني سره  (generalizationعمومي حکمونه )له الري کشف کوو. یاني مونږ 

  یچموږ دغه پېښه په وار وار مشاهده کوو  .ئیاتو نه د کلیاتو استنتاج کول[ زاستقرا کېږي ]استقرا یاني له ج

 (ب)د  (الف)کیږي. ، بیا موږ دغه نتیجه اخلو چي  ِملال  ()باوبه کېدلو د  کنګلد  په ظاهر کي  (الف(لمر

تفکر په دغه ډول کار کوي. هغه د تجربوي یا  د فکر له مخي ټول علمي ِملکیږي )لمر یخ اوبه کوي(. د ِملال

 ازمایښتي تجربې له مخي کار کوي.

خطا کېدونکې ده. فرق نه کوي چي مونږ څو واره د پېښو لړۍ ووینو،  (inductionاستقرا )ښه درک کړه چي  ِمل

مونږ هیڅکله باوري کېدلى نه شو، چي بل ځل به کوم مختلف څیز ښکاره نه شي. دا چي ټول قوګان ]یو ډول 

چي په اوبو کي المبي[، سپین دي، تل د رښتیا په شان منل شوي وو، خو د اتلسمي پېړۍ په پاى او د  همرغ

نونسمي پېړۍ په پیل کي په استرلیا کي د اروپایانو په میشته کېدلو سره مالومه شوه، چي تور قوګان هم شته دي. 

 هیوم برکلی لګهِ  جان الک
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ټینګار وکړ چي دغسي پوهه د  ِمل. خو په استقرا سره د پوهي په ترالسه کولو کي د ناسم توب امکان تل شته

اعتبار بېلي درجې لرلى شي. دا هم په تجربې سره مالومېدلى شي چي مونږ دغه پوهنه څنګه ترالسه کولى شو، 

او چي هغه کوم ډول شواهد تولید کړل. که دغه پوهه د نوري پوهي په ترالسه کولو کي ګټوره ثابته شوه، ښیي 

 "قوانین"د طبیعت ( patternsعمومي طرح ګاني )درجې نه بهره منه ده. د تجربو  چي هغه د یقیني توب له لوړي

تهیه کولى شي، چي هغه پخپل وار د طبیعت د نورو قوانینو په ټاکلو کي ګټور کېدلى شي. دغه حقیقت چي ډېر 

ته و هڅول  (hypothesis)کي مالګه جوړوي، کیمیا پوهان دغي فرضیې  ِملسره په تعا (alkaliالقلي )له  تېزابونه

کي مالګه جوړه کړي. دا به بیا و ازمایل شي، او په دغي پروسې  ِملچي ممکن ټول تېزابونه له القالید سره په تعا

 ونه کشف کېدلى وشي.ِملکي به ډېر ځانګړي تعا

په اوله کي د پېښو د یوې   د یقیني توب دغه ارزونه به حتى په غېرساینسي ډګرونو کي هم پېښېدلى وشي.

ځانګړي لړۍ په اړه، زموږ استقرا به په خپله رامینځ ته شي. د بیلګي په ډول، موږ کشف کوو چي د ډېر مقدار 

موږ  (Whisky)یا ویسکي (wine)یا واین ( cider)څښل به موږ نېشه کړي. د زیات مقدار سایډر  (beer)بیر 

هڅوي. د هر الکولي څښاک زیات مقدار څښل سړى نیشه کوي. ال  نېشه کوي. دا موږ دوهمي استقرا درجې ته

مهمه داده چي موږ د خپلو تجربو په اړه د دوهمي درجې استقرایي نتیجې تر السه کوو. موږ د مکررو تجربو 

په رڼا کي دغي نتیجې ته رسیږو چي ټولي حادثې د عمومي مطابقت تر حاکمیت الندي دي. د هغو سلوک به له 

وک سره مطابقت وکړي. موږ نتیجه اخلو چي پخپله طبیعت له ځینو عمومي قوانینو سره مطابقت پخواني سل

یو علت  (effect)کوي. د مکررو او پراخو تجربو په پایله کي مونږ دغي نتیجې ته رسیږو، چي  هره پېښه 

(cause) نږ د روحي ماشین لري. په تاریخي لحاظ د ژوند په یوه وخت کي دغه نتیجه ترالسه کیږي؛ هغه زمو

یوه برخه ګرځي، او په دې ډول هغه زمونږ ټول فلسفي لید ته ځانګړتیا ورکوي. هغه هغه طریقه کیږي، چي 

 مونږ ژوند کوو؛ هغه طریقه چي مونږ فکر کوو.

د علیت په اړه چي دغي نتیجې ته رسېدلي یو، مونږ د یوه بل علمي کشف په لور د " له مینځ نه وړني استقرا" 

(eliminative induction ) له الري مخ په وړاندي ګام اخیستلى شو. مونږ یوه پېښه تجربه کوو، او څو ممکن

علتونه کشف کوو. یو څوک مري؛ مونږ ټول ممکن علتونه ازمییو. د یوه عضوي حیوان جنس یا نوع پوره له 

سې ډول ډول علتونه له نظر مینځ څخه ځي؛ مونږ خاص علتونه څېړو، او له نظر څخه غورځوو. یو په بل پ

څخه غورځول کیږي، تر څو چي مونږ استقرایي "سم" ځواب ومومو. دا په خپل وار د طبیعت د قانون په اړه 

زمونږ د فردي عقیدې تفکري اثر پیاوړئ کوي. خو هسي چي مونږ لیدلى شو، حتى دغه شمېریز استقرا د 

 دئ.شمېریز استقرا پر پخواني پرنسیب باندي ټینګ والړ 

په نظر شمېریزه استقرا په نهایت کي زمونږ ددغې ټولي علمي پوهي توجیه یا اساس دئ. په پاى کي مونږ  ِملد 

 په دغي طریقې ډډه کوو، چي له دوو اساسي عنصرونو څخه استفاده کیږي: تجربه او یاد.

لکه یو ډول  سره سره استدالل ډېر قوت لري، خوځیني د ضعف ټکي هم لري. د دوهمي درجې له استقرا  ِملد 

د هغه په استدالل د راتلونکي په اړه د هیوم په افراطي امپیریسیزم باندي غلبه کولى نه شي.  والئ او علیت

باندي ډډه کوي.  (consistency)زمونږ ټوله استقرایي پوهه یوازي په تیري او اوسني توافق یا یو ډول والي 

ې ډډه کوي چي وایي راتلونکئ به له تېر او اوسني مهال په شان یو داسي هم هغه زمونږ په هغي ګڼني یا فرضی

په نظر دغه ګڼنه چي راتلونکئ به تیري ته ورته وي، زمونږ په دوهمي درجې استقرایي پوهي  ِملډول وي. د 

پوري اړه لري. خو دا د منطقي ګردى څرخ له ځان سره لري. د هیڅ استقرا دپاره ممکنه نه ده چي وښیي 
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ي به د تیري، اوس یا راتلونکي په شان وي. په دغه ساده دلیل چي ټوله استقرایي پوهه په همدغي راتلونک

 استقرایي پوهي والړه ده.

دوهم اعتراض پخپله د ساینس پوهانو له خوا دئ. کومه هغه نوې طریقه چي دوى نوي قوانین پري باسي، له 

ازمییي، او بیا  (facts)اینس پوه حیرانوونکي واقعیتونه دغي استقرا سره لږ تړاو لري، یا یې هیڅ نه لري. یو س

یې د شرح لپاره ډول ډول ګڼني وړاندي کوي. بیا هغه دا تر ازمایني الندي نیسي، چي و ګوري که هغه له 

واقعیتونو سره اړخ لګوي. که یې مطابقت وکړ، دغه ګڼنه یا فرضیه د پوهي، ساینسي قانون او یا حتى د قانون 

متقابل استدالل یوڅه قوت لري. د هغه په نظر هره فرضیه  ِملکیږي. بیاهم په دغه اعتراض باندي د  په شان منل

به تل غېریقیني پاتي وي. نوري فرضیې به هم وي، چي له دغو واقعیتونو سره به مطابقت کوي. دا چي کومه 

د سره سره له شمېریز استقرا نه له انتقا ِملیوه یې ومنله شي، د فرضیې استدالل کوم الرښود نه ورکوي. ) د 

 هره دوهمه درجه استقرا بیا هم له هماغه عیب نه خالي نه وي.(

تجربي طریقه هم دى له یوه بل زیانمن سوال سره مخامخ کوي. مونږ څنګه پوهیږو، چي هغه پېښه چي  ِملد 

یو  وهیږو، چي په نړۍ کيمونږ یې تجربه کوو، زمونږ له تجربې څخه بېل شتون لري؟ په بله ژبه مونږ څنګه پ

په متوافق ډول له دېنه انکار وکړ چي دغسي فرضیه  ِملڅیز د یوه رښتیني او ټینګ ټکي په شان شتون لري؟ 

وړاندي کړي چي زمونږ له خبرتیا یا شعور نه دباندي یوه تلپاتې نړۍ وجود لري. پر ځاى یې نظر ورکړ چي 

شي. دى ډاډه وو چي "ددغي مادې مفکوره ټوله هغه معنا په ځان  "ماده" به د یوه دائمي امکانیت په شان وګڼله

 لمِ کي نغښتې لري، چي دغي ګډي نړۍ ورپوري تړلي دي. ددغي ګډي نړۍ نور اوسېدونکي به لږ قانع وي. 

په متمم ډول استدالل وکړ، چي دماغ د " د احساس لرلو تلپاتي امکانیت دئ." زموږ دماغ یو لړ احساسات او 

په شان خبرتیا لري. دغه مزئ  ( thread of conscience" )" شعور مزيي، چي له خپل ځان نه د هیجانونه د

 یا تار مخ په بیرته اړولو سره یادونه تهیه کوي.

دغه استدالل، چي په روحیاتي یا فلسفي لحاظ څه پیښیږي، په خاص ډول قانع کوونکئ نه دئ، خو د "خبرتیا یا 

شعور مزئ" په خپل ذات کي د راتلونکي د پاره یوه ښه نښه وه. 

ویلیم نیمه پېړۍ وروسته ووچي د امریکې سیکالوجي پوه 

د د دماغ او د هغه د دماغ او د هغه (William Jamesجېمز)

 ِملشرح کړ.  (Stream of consciousness)"خبرتیا ویاله" 

ممکن ددغي ابتکاري او رڼې کوونکي مفکورې په لور لومړى 

 ګام پورته کړئ وي.

په نظر مونږ د منطق قوانین په شمېریزه استقرا سره کشف  ِملد 

 Law of)کوو. دغسي قوانین لکه د پېژندګلوۍ یا هوییت قانون 

identity)  چي یو څیز، چي په عېن حال کي چي خپل ځان او

چي له ورځنۍ تجربې ځخه ددوهمي درجې  بل څیز کېدلى نه شي

استقراګانو په ډله کي راځي. په ورته ډول د ریاضیاتو قوانین له 

حادثاتو نه زمونږ له استقرایي پوهني نه راوزي. د یو د عدد حکم د مفردو څیزونو له مشاهدې څخه راوزي. 

سي هم د دوه عدد له جوړه څیزونو نه زموږ له مشاهدې نه راوزي. دغه دوه حکمونه په اساس کي سره تړلي دا

یوازي له تجربې څخه  2=1+1نه دي، یا دا چي د یوه لړ ریاضي شعارونو څخه راوتلي دي، ددې مانا دا ده چي 

 مزیج یلیمو
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دا استقرایي پوهه ده لکه هسي چي  استقرا ده. دا په هیڅ ډول په منطقي یا په ریاضي لحاظ "ضروري" نه ده.

دوه نه کیږي، خو څنګه چي  1+1په نظر ممکن مونږ یوه ورځ کشف کړو چي  ِمل"ټول قوګان سپین دي." د 

 کیږي، مونږ  د هغه له رښتین توب نه په ډېره لوړه درجه متیقین یو. 2=  1+1مونږ ډیري تجربې لرو، چي 

وو. د هغه  (nominalist)ږیږي، چي هغه د ریاضیاتو په هکله نومپال دلته په واقع کي د خپل پالر پر ضد غ ِمل

 د ِملتعریف دئ. ټول ریاضیات پر دغسي ساده تعریفونو بنا دي. داسي هم سټواړټ  2یوازي د  1+1په نظر 

 نونسمي پېړۍ د ډېرو ریاضي پوهانو له خوا تر انتقادونو الندي ونیول شو، په شمول د کیمبریج پوهنتون نامتو 

پلوى وو.  د نیغي پوهي د پلویانو په نظر  (intuitionalist)پروفیسر ویلیم ون ویل له خوا، چي هغه د نیغي پوهي 

سره برابر نه دي. هغه په غوڅه توګه د پوهېدلو وړ نه دي. نو  2له  1+1مونږ هیڅ درک کولى نه شو چي 

اضیات ددغسي بنسټیىزو بصیرتونو په پوره دوه کیږي. حتمي ده چي همدغسي وي. بله الر نه شته. ټول ری 1+1

 رښتین توب باندي بنا دي.

ددوى په وړاندي استدالل وکړ چي د نړۍ په اړه زموږ پوهه اوس هغه نظرونه دي چي له پخوا د درک وړ  ِمل

په ټوله منځنۍ دوره کي د درک وړ نه وو، چي مځکه ګردۍ ده او د لمر پر شاوخوا راګرځي. د    نه ګڼل کېدل.

کاوه، چي په هغه سره  ِملیوټن د جاذبې تر مشاهدې پوري د درک وړ نه وو چي مځکي تر اوږده واټن پوري عن

 یې د سپوږمۍ حرکت متاثر کاوه.

د ریاضیاتو تجربي نظر له ستونزو سره مخامخ شوه. په   ِملد 

تجربي پوهي پوري د عددونو مربوط کول غټ مشکل د ریاضیاتو 

اصلي ماهیت دئ. زمونږ په تجربي نړۍ کي د څیزونو محدود یا 

اعداد دي. له بلي خوا مونږ پوهیږو چي هلته ډېر  (finite)معین 

هم ورته اعتراض جګ  نامعین عددونه شته دي. له نوي هندسې نه

سکي فلوباچِ  نیکوالی شو، چي په دې وختو کي د روسي ریاضي پوه

( Nicolai Lobachevski)  کشف کړئ چي هغه د امپیریسیزم د

ریاضیاتو نظر ته به خنثى ورکوونکې ضربه ثابته شي. 

لوباچیوسکي ښودلې ده، چي د اوقلیدوس هندسه چي په هواره سطحه 

ندسې یوازنى شکل نه دئ. نوري پوره بیلي کي د تطبیق وړ ده، د ه

هندسې هم شته چي په منحني سطحو کي د تطبیق وړ دي. په فزیکي 

نړۍ کي دا زیاتره ارتباط نه لري. د ریاضي فضا او فزیکي فضا په هیڅ حال کي سره تطابق نه لري. دلته تجربه 

 او ریاضیات سره جال څیزونه دي.
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