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ل رتواتجان سی و آثار  گزند   :م 

ل رتواتجان س پدرش از همان ، دشچنانکه قبالً هم ذکر . ردیدگتولد لندن  در م ۱٨0٦ می  سال ۲0به تأریخ  م 

لجان رفت وعزم نمود که از پسرش یک نابغه بسازد. گآغاز، تعلیم او را به عهده   ی به آموختنگدر سه سال م 

ی به آموختن التین، الجبر و هندسه  اقلیدوس آغاز نمود. وی گریاضی و یونان باستان و در هشت سال  در مورد

یش نرفت. پولی همه چیز مطابق پالن  فلسفه آماده دیده میشد.ی  برای منطق و گبا رسیدن به عمر دوازده سال

ل جوان را افالتون ( (Theaetetus س  تیاتیتظاهراً دیده میشود که  . ی خوانده باشدگدر هفت سالیوناني به زبان م 

الوی با وجودیکه به معنی کلمات این اثر میفهمید و ج ستن دانت آنرا خوانده میتوانست ولی در  نمود که توان م 

که چطور نکات عالی و زیبای علم در آن تعریف  آن  بلندبه سویه   ،افالتون گدیالو رگولی امفاهیم آنرا ندارد. 
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ل جوان تعجب نخواهد داشت ولی نه برای پدرشگردیده اند مد نظر گ ه او به پسرش توصی .رفته شود، این در  م 

 . را دوباره مطالعه نماید رنمود تا این اث

ل  بصو ساعت از رت حتمی و مسلسل هر صبح تربیه  جان م 

بازی های عادی  دراز و تمام روز ادامه داشت. غشش آ

ه داشته میشد و او را به تفریح گردور نگاز کودکان دی طفالنه

بلی تنعادت کاری اش شکسته و میل " نمی ماندند. تا نشود که

نظر خوشبینانه  ،خیالتدر مورد اشعار و ت "در او پدیدار شود.

ل  کالن به این عقیده بود که جذبات شخصی وجود نداشت . م 

ل  و یا نا رضایتی ک فردی باید در تقابل با رضایت و موافقه  

 رودلن والتراجتماع کوبیده شوند. روحیه   رهنمود او این شعار 

(Walter Landor ):دوستان کمتر " چند تا از آشنایان،بود که 

ل"  در حالیکه نه"ز گو شناسایان هر عمده  مبارز  "جېمز م 

و مشاور و دلسوز  " بنتهام"پرنسیپ خوشی و یا خوشبختی 

 Davidریکاردو ) دیودمتفکر شهیر اقتصاد   گبزر

Ricardo)  حیوان وحشی عصر ویکتوریا بود.  بود  ولی در واقعیت در داخل خانه اش یک 

تا سیزده "فته  خودش گپسرش افراطی بود. این مبالغه نیست که جان ستیوارت بنا به  در تعلیم شت ویر  د   رویه  

رفت، گ. او در مباحثات بین پدرش و ریکاردو حصه می ی تمام کورس اقتصاد سیاسی را به اتمام رسانده بود"گسال

  حتی از خود نظریاتی پیشکش مینمود. و جذبافکار نوین اقتصادی را 

ل  ی اثر بنتهام را در مورد قانون و اخالقیات بدست آورد و بعد از آنکه هر گبه سن پانزده سالم ۱٨۲۱در سالم 

ش ریات فلسفی اظتوصیف او از بنتهام و ن  .ر شده ام"گ" من حاال یک انسان دیفت: گسه جلد آنرا مطالعه کرد ،

  مصلح جهان شوم". نمکه ردید گانی بنام هدفی یاد خواهد گزنددر  "من حاال مالک چیزی شده ام که . حد نداشت

زاشت که از نوشته های گدوش پیروانش میه خود نداشت.او این کار را ببه نشر آثار هیچ عالقمندی بنتهام 

ذهنش  ازمشهورش کتاب درست کنند و تمام افکارش را که او همه روزه در موضوعی بیان میداشت و یا 

ل در سن هژده سال ردانند.گربذشت به یک  کتاب گمی ی به چنان یک پروژه ئی عظیمی دست زد گستیوارت م 

لکه از ورای یاددیاشت های بنتهام  با تنظیم نمودن حدود یک   در  "(On Evidence)شواهد بر"اثر   ،یون کلمهم 

 .بمیان آمدچندین جلد 

ل در کتابی در مورد خودش  : " من هیچ شکار افشا نمود کهآبطور (رافیگاوتو بیا Autobiography)بعد ها م 

  .وقت کود  نبودم"

او در "فته  پسرش گخانه ئی را نموده میتواند که رئیس آن چنان کسی باشد که به  یصور محیط داخلآیا کسی ت

اه گ. مادرش این همه را بکدام چشم ن"پنداشت ی میگرا دیوان نتنفر شدید نشان میداد و آجذبه  نوعمقابل  هر 

مان میرود او این گاز ترس ، یا نا امیدی و یا هم تسلیمی به شوهر، هیچ هم نکرد و  ،او در این مورد میکرد؟

لاز همین سبب بوده باشد که شاید و  اداره نموده بودا یک یتیم خانه را رهمه را قبالً مشاهده نموده بود زی  در م 

 نکرده است.صفحه یی خود حتی یکبار هم از مادرش یاد  ۳۲۵رافی گاوتو بیا
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ل در شست ل وشوی مغز پسر خود جیمز م  ی ی حیات درونگبه انداز ئی مؤفق بود که تا بیست و هفت سال جان م 

الً کا برهان دلیل و  با را وی لد. کرد  اداره میم  و شو شده توسط پدر  به خود اجازه نمیداد که از دماغ شست م 

 که او از همسنان خودو چنین میپنداشت  خود هم بی خبر بودسرپیچی نماید. او حتی از استعداد های استثنایی 

عداد با است ی، هر پسر و یا دخترا دارمر چیزی که من توانش "و میګفت:  ]در استعداد[ نه چیزی کم دارد نه بیش

 از جانب کسی اظهار شده میتواند که با همسنانش هیچتنها این نوع قضاوت  .اجرا کرده میتواند" آنرا متوسط هم

اهی گدیداری نکرده باشد. و یا آزادانه با آنها سخن نزده باشد. با وجود آنهم  حس خود شناسی در این جوان که هیچ

م ، زمانیکه در شهر مه آلود لندن مثل همیش مصروف ۱٨۲۶کود  نبود، غلبه نمود. تا اینکه در تیرماه سال 

  یگآرمان هایت در زند" پندار که تمام از خود پرسید:  رفتهگکار مسلسل بود، دم 

 تو همین خواهد بود؟" گبرآورده شده اند... ولی آیا خوشی و خوشبختی بزر

نه! با  ...  جوابم داد که کردن سرکوب بدون ی" سروشبه الفاظ خودش 

ردید. تمام شیرازه ئی که گ  غرقداخل وجودم  دراین جواب ، قلبم 

جوان که به فلسفه  این  .ریخت"توار بود فرو سانی ام به آن اگزند

، توانش را نداشت که آنرا از آن خود خوشبختی سخت عقیده داشت

 نماید.

ل یک مرض عصبی داشت که بسیار پیشتر تصور آن  تجان ستیوار م 

و  که حتی پدر چنین بر می آیدو  ه داشته بودگولی او آنرا پنهان ن میرفت.

 با وجود این حالت   مادرش هم از آن اطالع نداشتند.

حال   وی در دریای تغییر در ،نا آرام هم

ل به  اشعار  مطالعه  خروش بود. م 

 .Wزورت )ردویلیم و رومانتیک

Wordsworth) (۱٧٧0۱٨٥0 ) و آثار

متفکرین غیر عقالنی مانند مصلح 

- Saintیمن )اسن یساجتماعی فرانسه 

Simon) (۱٧٦0 ۱٨۲٨ )را آغاز نمود .

هان روزی خود را دید که خاطرات شاعر گبعد نا

 ران فرانسوا مژ جذباتی فرانسه

 Jean François Marمانتیل )

Montel)  را میخواند و وقتی به

پدر  گآنجا رسید که شاعر مر

ل به  ریه گخود را بیان نموده بود، م 

این "  "مفکوره  روشن  وید که گشد. او می

تکان داد. ولی اینکه به راستی در آن صحنه چی  را صحنه در ذهنش او

بوده  شاید آرزوی سرکوب شده  خودش واقع میشد، به آن اشاره نمیکند. 

که قبل از  ی اش واقع خواهد شدگدر زندئی که چنین حادثه باشد 

 دزورتړو میلیو

 منیسا سینت

 لیژان فرانسوا مر مانت

 دیفرو موندگیز
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ل به این نتیجه رسید که صحتش را  به این وضاحت بوده نمیتوانست. (Freud)دفروی رکوب س." یافته است بازم 

ل خود را وقف اینگ دیحاال" از بین رفت بودتمام احساساتش کشته شده   ا در آنویگکردن این مفکوره که   ر م 

ل با وجودیکه جانب فلسفه  مفیدیت را   اهی برای بشر دوستی بدهد.گساخت که در فلسفه  خود جای رفته بود  گم 

ان شیط "  نفس آن.ولی شروع به داشتن  موقف انتقادی در مورد  مؤسسان آن نمود. در باره  بنتهام در  نمود که

وی به این نتیجه نشد. " بیدار هیچ او درنوابغ عصر ما ]یعنی طرفداران انقالب رومانتیک  مثل وردزورت[ 

 لستان همیشه تولید نموده است."گان که حاصل ] تعلق داشت["به آن نسل بی برکت و بی  رسید که بنتهام

ر دشمنی غیر شعوری با پدرش است. ولی در همین وقت هم او گتمثیل ،از یک اشاره باال تره  اخیر او رتبص

ل .ترین خیرخواه بشریت بود"گ" بنتهام بزرمعتقد بود که  برعالوه  داخل نمودن عنصر بشر دوستی در فلسفه   م 

 ایدیای لبرال   کهبه این دست زد آغاز کارش  در او. مفیدیت، بر این شد تا مفهوم ک لی آن را وسعت ببخشد

  .وارد نماید تحول و در آنداخل  ،از لحاظ منطقی مستدلدرین فلسفه  مشخص و  را دور رساصالحی 

ل آهسته آهسته از تکلیف عصبیگبا بیان آشکارش در مورد اینکه او صحتیاب  الً کا ،که داشتای ردیده است، م   م 

نده  او در رردانید. ذهن ب  گبا رفتن به کنسرت های موسیقی کلسیک نا رضایتی پدر را متوجه خود  وی شفا یافت.

موسیقی حتمی است، زیرا نوت های آن محدود  پایانکه را احساس مینمود  خوف این اثنای لذت بردن از کنسرت،

قدرت های استثنائی  و منطقی و  ،) با وجود این خطای ساده د رسید.نروزی به پایان خواهیقیناً باالخره بوده و 

ل به حالت ع  (.ندشتگدی براسالمتی ذهنی ئی م 

ل، این جوان محتاط، پیرو قانون و غیر عادی، از تجربه  تکلیف عصبی، یک انسان بسیار نادر صفت بیرون  م 

غیر  قابل تخیلی که پدرش در او تزریق  سختیشد. بعوض 

ل بطوز استثنائی شخص با فهمی  وال ردید. رگکرده بود ، م 

ران گبه نظر دیو خود را فهماندن وش کردن گعادتش 

و واقعیت  لمهدف او در میدان ع شد. نجابت   بمجرد شنیدن

ردید. به این احساس که خوشبختی بشری به چی گاعتدالی 

نظرانه و فرقه  گو از احساس تن معنی است انکشاف داد

 نفرت داشت.هم یی 

ل در بیست و چار سال ،بعد ی گآنچه که باید، اتفاق افتاد. م 

بسیار جذاب وبی اندازه  ردید کهگچنان زنی عاشق  یباال

بیست و دو ساله  (Harriet Taylorېلر )تا هرییتذکی بود.  

 که ولی دارای جذبه  کنترول شده شاعره ئی بود سوزنا 

به عشقش آناً جواب مثبت داد. ولی از بخت بد همسر یک 

ل  دینامیکتاجر  و مؤفق بود و خواص فهم  بیسابقه  او با م 

زن خود را دوست  (John Taylor)ېلرتاجان  ار آمد.گساز

بسیار زود به اساس حس وفاداری عمیقی که با شوهرش داشت او را قانع نمود که با وجود  "هرییت". ولی داشت

ل، به  . داشتقات عاشق خود مصمم است و در بین شان روابط نا مناسب وجود نخواهد المعاشق بودنش باالی م 

لدر ظرف یک سال ویکتوریا  تانیه شد و در عین حال این اخالق سچه  ویکتوریایی بیست سال ادامه یافت. که  م   بر 

ل تییره ل و جان م   م 
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ل، بصورت منظم هرییت را میدید.  در آخر هفته به علت مصروفیت های تجارتی جائی میرفت،  اهی که تایلرگم 

ن نه بیروردید، بعد از صرف نان شب با مهارت از خاگامی که چنین فرصتی میسر نمیگهنیا نجا میماند و هما

شده و به کلپ میرفت و دلباخته  همسرش برای سپری نمودن یک شام افالتونی با بحث های جدی فلسفی و شعری  

ل با میشپیدا  ل  بصورت غیر عادی به پریدن گذشت چند سال کمی تند مزاج گد. جان م  ردید. یک ابروی جان م 

وجود آنهم در ظاهر همه چیز آرام  باولی  ردید.گلیف عصبی دچار اکت یک سلسله آغاز کرد و هرییت نیز به

، ودندب راهی که انتخاب نموده ازروه آزموده شده توانست با استفاده از احساس عالی  بسیاربلند، گجلوه میداد. این 

لمؤفق بدر آیند. تایلر در تجارت کیمیا  مفاد نمود و  ی گبزر ردید که هرییت در آن نقشگیک فیلسوف استثنائی  م 

لبازی نمود. ) بعد ها  را او حصه داشته است(. در  گادعا نمود که هرییت در نوشتن بسیاری از آثار بزر م 

لوشی های ویکتوریائی در جریان بود، ولی گعین حال سر سخت  ،هر کسی را که یادی از عشق او میکرد م 

د  و هرییت مصاب به ضعف مینمود. تایلر هر شب به افراط در خوردن غذا و واین های قیمتی دست ز تقبیح

 ردید.گکردن های عیر عادی 

ل  لی شاگبه کار کردن زیاد خود ادامه داد. در هژده سال ،بنا بر عادت م  و در شرکت هند  ردیدگکی لمخدمات  م 

رتبه بود، وظیفه اجرا مینمود. ) جیمز حاضر نبود که پسرش میراث بلند شرقی ، جائیکه پدرش یک مأمور 

ل. چند سال بعد جان ستیوارت در پوهنتون ضایع نماید( عقالنی خود را را به  "وست منستر" ذه  بانفولاداره  مج م 

کار نامه های بسیار   را جذب نمود.) در زمره   کولرچ و جورج ایلیتان شهیری چون گرفت که نویسندگعهده 

 وروپنهاش ری ارزیابیگلیسی و دیگنا امه  ان عگبه خوانند  ایمانویل کانت معرفیفلسفی وادبی این مجله یکی هم 

 بود که در کمترین وقت در جرمنی به شهرت رسید.( منامگ

لم( حضور غول مانند بنتهام در صندوق شیشه ئی محصور شده و جیمز ۱٨۳۶تا به این وقت )  در حال نزع  م 

ردید. شاید از همین سبب بوده باشد که پدرش را در گر به مرض عصبی دچار گبود که جان ستیوارت بار دی

لجیمز  گروز های آخر او دیده نتوانست. بعد از مر ردید ولی پریدن ابرویش از گ حتیابسرش دوباره صپ، م 

 .شدقبل شدید تر 

 شوپنهاور آرتر 
 اصلی(نام ) ی ان ایوانزرم

 ایمانوئیل کانت
 قلمی(نام ) تجورج ایلی
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لجان ستیوارت  منتشر ساخت که با آن شهرت کشید. این اثر به  "سیستم منطق"بنام  را م  اثری۱٨۴۳در سال  م 

را که  یمیتافزیکی جرمنولی فلسفه   ردیدهگتحریر  جان ال ، برکلي و هیومبرتانیه مثل  تجربیطریقه  عنعنه  

لآنرا انکشاف داده بودند، از نظر انداخت.)  (۱٧٧0۱٨۳۱) لگهی( و ۱٧۲٤۱٨0٤) ایمانویل کانت به این   م 

خت بر آشفته جرمن یکی از چند موضوعی بود که او را س قانع بود که میتا فزیک را رد نماید. میتا فزیک  

 را از عقل محروم میسازد". آدم" لگهی. او حتی اظهار نمود که آشنائی با میساخت

ل لساحه ئی را هموار ساخت که ایدیا های فلسفه  مفیدیت خود را روی آن چید.  امپیریسیزم فلسفه  با   م  ه مثل ب م 

در نهایت از تجربه بر می  ،یعنی هر آن دانشی را که ما بدست می آریم ،فکر میکرد تجربیهوا خواهان فلسفه  

ی هم ما حصل تجربه ر حتی استدالل عقلگرفت. مگآید. این نوع برآمدن، استفاده از عقل را در آغوش خواهد 

 (enumerative induction) شماره ئی استقرایما عقل را از راه  ،است و به مفهوم تأریخی، روانی  و فلسفی 

ردند گبا هم استقرا می شمار مکرر باکه  مینمائیم (generalization) تعمیم آنرا طوری یعنی ما کشف مینمائیم.

آب ب()آفتاب در ظاهر باعث )الف( ]استقرا یعنی استنتاج کلیات از جزئیات[. ما به کرات مشاهده مینمائیم که 

وئیت به ر ردد. پس ما به این نتیجه میرسیم که )الف( باعث )ب( میشود )آفتاب یخ را آب مینماید(.گیخ می  شدن  

ل فکر    د.نمینمای عمل تمام تفکر علمی به اساس آزمایش ها و تجارب م 

ل رفته میتواند. فرقی نمیکند که ما چند بار  سلسله  حوادث  خطا به  (inductionاستقرا ) خوب در  نمود که  م 

ها  ر به وقوع نپیوندد.اینکه تمام قوگر کدام چیز دیگاهی متیقن شده نمیتوانیم که بار دیگرا مشاهده نمائیم، هیچ

رن ر پایان قدیک حقیقت  پذیرفته شده بود. ولی به حیث  ، طی قرون متمادی ]پرنده  مرغابی مانند[ سفید اند

امکان  ردید که قو های سیاه هم وجود دارند.گهژدهم و شروع قرن نوزد با اسکان اروپائی ها در استرالیا کشف 

لی لَکسب دانش توسط استقرا توأم بوده میتواند. واشتباه دایماً با  ختلف دانش درجات  م تأکید نمود که این نوع م 

داشته میتواند و هم با تجربه بدست آمده میتواند که ما این دانش را چطور بدست آورده و اینکه چی نوع شواهد 

د ندرجه  بل از ردد کهگردید، معلوم میگری مفید ثابت گدر کسب دانش دی یر دانشگ. امیتوانیم هبروز دادرا 

که آنها بنوبه  خود  را تهیه کرده میتوانند" طبیعت" قوانین  ،(patterns) های عمومی قالب.بهرمند است باورمندی

ها نمک  القلیا ب لمها در تعا تیزابردیده میتوانند. این حقیقت که اکثر گر طبیعی مفید واقع گدر تعیین قوانین دی

با القالید  لمواداشت که ممکن تمام تیزاب ها در تعا  (hypothesis) فرضیهتولید مینمایند، کیمیا دانان را به این 

 ری کشف شده میتوانند.گت خاص دیالماین مسئله آزموده خواهد شد و درین پروسه تعا ها نمک تولید نمایند.

 هیوم برکلی لگه   جان ال 
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مورد  درنخست در وحله  حتی در ساحات غیر ساینسی  نیز حادث شده میتوانند.  ،یقینی بودن ئی این ارزیابی 

ردد. بطور مثال ما متوجه میشویم که نوشیدن زیاده از حد گخود به خود حادث می استقرأ ی ما ،یتسلسل خاص

ما را  (Whisky)یا ویسکیو   (wine)، واین (cider)مقدار زیاد سایدر خواهد ساخت.نشئه ما را   (beer)بیر 

نوشابه  الکهولی آدم را نشئه  نوشیدن زیاد هرکه  استقرأ وامیدارددرجه  دووم ، که این ما را به نشئه میسازد

ت می آوریم. ما در پرتو تجارب سمیسازد. مهمتر اینکه ما در مورد تجارب خویش نتایج استقرایی درجه دو را بد

مکرر به این نتیجه میرسیم که تمام حوادث تحت حاکمیت مطابقت عمومی قرار دارند. سلو  شان با سلو  قبلی 

یریم که  که خود طبیعت با پاره  قوانین عمومی مطابقت دارد. سر انجام با گمطابقت خواهد کرد. ما نتیجه می

  علتاز خود یک  (effect)معلولاجرای تجارب مکرر و وسیع به این نتیجه میرسیم که که هر حادثه یا 

(cause) انی این نتیجه بدست می آید، قسمتی از ماشین روحی ما گدارد. از لحاظ تأریخی در یک مرحله  زند

همان ویم ی میکنگردد که ما زندگو همان طریقی میمیبخشد  خصوصیتردد و به این ترتیب به دید فلسفی ما گمی

 طریقی که ما فکر میکنیم.

 ی ر از طریق " استقرأگبه صوب یک کشف علمی دیپس به این نتیجه رسیده ایم،  "علت"وقتی که در مورد 

 و را تجربه میکنیم"معلول" یا برداشته میتوانیم. ما یک حادثه امگ به پیش( eliminative induction)"  ویامحا

ما تمام علل ممکنه را می آزمائیم. جنس و یا نوع یک  ... ممکنه را کشف مینمائیم. کسی میمیرد، "علت"چندین  

الً حیوان عضوی کا ر گید  از بین میرود، ما علل خاص آنرا تحقیق مینمائیم و یا از نظر می اندازیم. یکی بعد  م 

قیده  که بنوبه  خود اثر تفکری ع انواع علل از نظر انداخته میشوند تا که ما پاسخ "درست" استقرایی آنرا در یابیم

ر اصول ی  به ئاستقرأ شمارفردی ما را در مورد قانون طبیعت، قوت میبخشد.اما قسمی که دیده میتوانیم حتی این 

  ی محکم استاده است.ه ئاستقرأ شمار قبلی

لبه نظر   دطریقه ئی استنا هی  در نهایت توجیه و یا اساس تمام دانش ما است. در پایان، ما به ئاستقرأ شمار م 

 .فظهاحمینمائیم که از دو عنصر اساسی استفاده میشود: تجربه و 

لاستدالل  ی گیکرنچون  –استقرادرجه دووم بسیار قوی است ، اما بعضی نکات ضعف هم دارد. با وجود  م 

ئی هیوم در مورد آینده غلبه کرده نمیتواند. تمام دانش  امپیریسیزم افراطيباالی  با استدالل او – علت)؟(ثبات 

ذشته و یا حال اتکا مینماید.و هم به همان فرضیه  ما که آینده هم مانند گ (consistency) استقرائی ما تنها به ثبات

این  لم  ذشته و حال یکسان خواهد بود. به نظر گوید آینده نیز مانند گکه می مایدناتکا می ذشته و حال ثابت استگ

 یولی چرخ دوران .ذشته مشابه خواهند بود  متعلق به دانش استقرای در جه دووم ما استگفرضیه که آینده و 

ن ، حال و یا آینده باشد. به ایذشتهگآینده مثل که ن بدهد شامنطق را با خود دارد. برای هیچ استقرا ممکن نیست ن

 است. به همین دانش استقرائی استوار دانش استقرائیتمام دلیل ساده که 

را که آنها قوانین جدید را توسط آن عرضه  ئی خود دانشمندان ساینس است. طریقه اعتراض دووم از جانب

های (facts) واقعیت  ،هیچ رابطه ندارد. یک دانشمند علوم حتی کمی ارتباط دارد ویامینمایند، با این استقرا 

 یردگیه های مختلف را ارائه میکند. بعد آنرا زیر آزمایش میضخارق العاده را می آزماید و بعد برای شرح آن فر

 ، این فرضیه به شکل قانون دانش، ساینس و یار داشتگا دارد و یا خیر. مطابقتتا ببیند که آیا با واقعیت ها 

لباز هم استدالل متقابل  یرفته میشود.ذحتی به حیث خود قانون پ در مورد این اعتراض یک اندازه قوی تر  م 

ر هم خواهد بود که با عین واقعیت گدی یو فرضیه ها است. به نظر او هر فرضیه برای همیش غیر یقینی میماند

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com


 

9   صفحه 8  از   ه  شمار
 spineghar@gmail.comیا و  info@arianafghanistan.com : ارسال مقاالت

ا .) برهنمودی نمیدهددر موردش  یهضتدالل فر، اسرددگقبول واقع می مورد   ،ها مطابقت نمایند. این که کدامین

لوجود انتقاد   باز هم از همان عیب عاری نیست(ی ه ی، هر استقرای در جه  دووم از استقرای شمارم 

لطریقه  تجربی  همان علتی را که ما تجربه ، یفهمیمهم او را با یک سؤال زیان آور روبرو میسازد. ما چطور م م 

ر ما چطور میدانیم که در عالم هستی  یک شی  مانند گوجود دارد؟ به عباره  دیهم  مینمائیم ، سوای تجربه  ما 

لو ثابت موجود هست؟  واقعییک نقطه   بصورت متوافق از پیشنهاد این چنین یک فرضیه انکار نمود که    م 

خبری و شعورما وجود دارد و به عوض آن نظر داد که "ماده" به حیث یک عالم جاویدان درخارج از حیطه  با

مفکوره  این ماده تمام آن معنی را در خود  دارد، که این که " ردد. او مطمئن بودگیک احتمال دایمی پذیرفته 

لر این عالم مشتر  کمتر قانع خواهند بود. گبه آن بسته اند. مردم دی کائنات دماغ  تدالل نمود کهسبطور متمم ا م 

مانند یک سلسله هیجانات و احساس ها است که از خود  مجموع" را دارا است.دماغ ما احساس جاویدان احتمال" 

 ،به عقب رداندنگباخبر است. این رشته یا تار با بر  "( thread of conscience)"رشته  شعوری  یک

 .را تهیه مینماید ها حافظه

 بصورت خاص  قانع کننده ،و یا فلسفی رخ میدهد انیبه سبب روچیزی این استدالل، که 

ود. آینده ب خوبی برای" در ذات خود نشانه  باخبری یا شعور نیست. ولی " رشته  

 (William Jamesویلیم جېمز)روانشناس امریکائی  بود کهنیم قرن بعد تر 

آنرا شرح نمود.  "(Stream of consciousness)"جریان شعورو  دماغ

لشاید   اولین قدم این مفکوره   شفاف و ابتکاری را برداشته بود.  م 

لبه نظر   ی کشف مینمائیم. ه یقوانین منطق را با استقرای شمار م 

که یک  (Law of identity)همچون قانون شناسائی یا هویت  قوانینی

که از  –ری شده نمیتواند گدر عین حال خودش و یا چیز دی شی

ردد. گروه استقرا ها ی در جه دووم  منصوب میگتجارب روزانه به 

ردد. گمشابه به آن قوانین ریاضیات با دانش استقرائی از حادثات استخراج می

مینماید همچنان عدد "دو" از  بروز طاقاشیای حکم عدد "یک"  از مشاهده  

ره نخورده اند. و یا از یک سلسله گردد. این دو حکم در اساس با هم گمشاهده  اشیای جفت حاصل می

دانش استقرائی  وتنها استقرا از تجربه  ۲=۱+۱ردیده اند. به این معنی که گشعار های ریاضی حاصل 

مه قو ها سفید " هنیست. همانطوریکه  "حتمی"به هیچ صورت اه منطقی و یا ریاضی گاز ن لیواست 

ل. به نظر ستنی درست استند" مساوی به دو نیست ولی چون از  ۱+۱ردد که گممکن روزی کشف  م 

 به مؤثق بودن ودرست بودن آن به درجه  بلند متیقن استیم. اذل است ۲=۱+۱که  میرسانندتجارب کافی 

لدر حقیقت  به نظر  بود. "(nominalist) راگنام  " پ میزند که او در مورد ریاضیاتگدرینجا به ضد پدر خود  م 

است. تمام ریاضیات بر همچو تعاریف ساده بنا یافته است.همین بود که ستیوارت  "دو"تنها تعریف  ۱+۱او 

ل  به شمول پروفیسور ویلیم ون ول   رفته شد.گاز طرف بسیاری از ریاضیدانان قرن نزدهم زیر انتقادات  م 

به هیچ  صورت قابل در   را هاگفراست بود. به عقیده   (intuitionalist) راگفراست مشهور از کمبرج که 

"دو" میشود.و  ۱+۱به "دو" مساوی نباشد. و به صورت مطلق قابل فهم نیست.لذا ۱+۱بوده نمیتواند که 

ری وجود ندارد. تمام ریاضیات باالی همچو بصیرت های گراه دیو  بودنش به همین ترتیب حتمی است

لکا  شفافیتاساسی با   بنا یافته است. م 

 مزیج یلیمو
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لاستدالل  نظریاتی است که قبالً غیر قابل در  پنداشته  همانمانند  علم دانش ما در قبال  در مقابل شان این بود که م 

ابل قاز مشاهده  نیوتن  قبلفتاب می چرخد. آر  رد است و دوگمیشدند. در تمام دوره  متوسط قابل در  نبود که زمین 

 رداند. گحرکت مهتاب را متآثر میحتی  نموده و  لمتا فواصل دور عدر  نبود که جاذبه  زمین 

لنظر تجربی ریاضیات  ارتباط دادن اعداد به دانش تجربی، ماهیت اصلی  گردید. مشکل بزرگبا مشکل مواجه  م 

ر ما گهستند. از طرف دی (finite) محدود تعداد اشیا ریاضیات است. در عالم تجربی ما

هندسه  جدید هم جانب علمای  وجود دارد. پس از  نیز محدودمیدانیم که اعداد نا 

کي سفلوباچ   رفت. ریاضی دان روسی نیکوالیگباالیش اعتراضات صورت 

( Nicolai Lobachevski) کشف نموده که ضربه  خنثی در همان عصر

نشان  يسکفلوباچ   .خواهد شد ثابت امپیریسیزم کننده ئی به نظر ریاضیات

 یګانهداده است که هندسه  اقلیدوس که در سطح هموار قابل تطبیق است، 

الً شکل هندسه نیست. هندسه های کا ر هم موجود است که در گانه  دیگ جدام 

ارد. فضای ندارتباط با جهان فزیکی  ازینبیشتر بوده،ح وسطی قابل تطبیق وسط

حالی باهم مطابقت ندارند.درین جا  در هیچیعنی سه بعدی)؟(  ریاضی و فضای فزیکی

 تجربه و راضیات دو چیز متجزا هستند.
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 ادامه دارد
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