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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۶۰/۶۰/۷۶۰۰                   منصور، م 

 زاافساده  ولی حیرت 
 .پدیده دو اصل است . یکی  علت آن پدیده است ودیگر توصیف آن دارای هر پدیدۀ  

 ا ر اگر خواسته باشیم پدیده هاد زیرا علت چیزیست وتوصیف  چیز دیگری. ندار فاحش ازهم فرق توصیفو علت 

واهد بود . وخبوده  قوانین فزیکی باموجودات ها ویا آنها را کشف کنیم این نکته را فراموش نکنیم که پدیده بشناسیم 

اسیم ، پس نبش را امضغ از آن کیدر محدودۀ شناخت حسی خود قادر شده ایم که چیزی وفقط  می شناسیمآنچه که ما 

 درخت علت والعلل نامحدوداما  ور مثال درخت  وجود داردبط ،بدانیم هاپدیده شناخت این شناخت را نمی توانیم علت 

  العللت فکر کند که علو ندککشف  را بر اساس تجربه  درخت بلندی تازه  اینکه پرندۀ  توانسته است است نا شناخته 

 واین علت اند ر ذات خود پدیده های ازلی علت دردقوانین فزیکی  . زیرا استمحض  درخت را شناخته است اشتباه 

 ناسد.بش اول وآخر آنرا نجیره را تا کنون انسان قادر نشده است کهز

یاء اشظاهرآن را ما تاکنون نشناخته ایم.  ما فقط در ادامه دارد و منشاء با قوانین معین فزیکی اصل خود  هر پدیده در 

ه یا بقول کلیم کاشانی  ک مرغ اول بوده یا تخم؟ع همان مثال قدیمه است که وآنهم ناقص چیز چیزکی پی برده ایم. موض

در مصرع دوم  اشاره به  بخاطریکه  اعالم میکند؟ راخبری  بیچرا چنین ــــ   خبریمما ز اسرا جهان بی  میفرماید : 

اول وآخر این کهنه وادامه میدهد که : است. وتوصیف  شناخت، دا از تجربه چیزی ج می نماید که اصل موضوع علت 

 .علت موهوم  وناشناختنی را پیش کش می نمایدهمان  .کتاب افتادست

دریافته ن آ که پهنای جهان را با علت والعلل  خواهد کرددرخت را دانسته است  بناً فکربلندی فقط مثل پرنده  وقتی انسان

ا این ب .ستزنده جانها حواس پنجگانه انسان ضعیف تر از حواس چراکه  در اشتباه است. ا ًطلقچنین تفکری ماست، 

ور شود که بفضا رفته ، راکت ساخته ، تکامل شهر ها دهات نموده و...و... مغرانسان  اگرحواسی  علیل های دستگاه 

مثل سرطان  ساده راماچیزهای انین ناشناخته در جریان اند. وقو عاجز استها  اما بازهم در برابر علت وشناخت پدیده

و  گیرد وقتی سرش را درد می یابرد و  روزانه گرگ سرطان هزار ها انسان را ازین جهان می نشناخته ایم که هنوز 

تا ه مب دانسته یا ندانسته درد در هنگام شدت  ال عالج قبول کرده است این تکلیف را   مگرننمیداند وبنام عالج آنرا 

 .پناه می برد یا خداوند  فزیک

 .  شناسندنمی را د اما علت العلل نبشناسبلی انسان های بزرگ توانسته اند ظواهر اشیاء را   

 هنوز در محدودۀ  صورت است نه در متن علت العلل،   انسان

 : (لیسفیلسوف ضد فلسفه ) انگبقول هیوم 

 عموضو حول  تجربی مشاهدات سری یک ابتدا ها آن. کنند می کشف علمی روش از استفاده با را قوانین دانشمندان»

 سپس کند؛ توصیف را اتفاقات بین ی رابطه که زنند می حدس ساده مدل یک سپس کنند؛ می جمعرا   بحث مورد

 و دهند یم تغییر را شرایط تطبیق،نبودن  صورت در است؟ تطبیق قابل واقعیت با مدل این آیا که کنند می بررسی

نجا ی] ا .قبولدار می شوند قانون یک آنرا منحیث   بود،جوابگو  اینکه اگرتجربه تا . کنند می تکرار بارها را آزمایش

  [.از آن می آموزد فقط انسان  موجود است. قوانین بیرونی دراکات انعکاس ازامی بینیم که 

 :اند نبوده توجه موردقبال ً  اخیر قرون در جز که دقت کنید مهم بسیار ی نکته دوبه     

 .ندارند علمی های قانون واقعیّت به اعتقاد برای دلیلی هیچ گرایان تجربه گوید، می هیوم که همانطور. 1    

 رخداد یچگونگ بلکه کنند؛ نمی تعیین را چیز هیچ" علّت" علمی قوانین بپذیریم، را علمی قوانین صّحت هم اگر. 2    

ناممکن است. اول وآخر این کهنه کتاب عمل  راکه دانستن علت نظام جهان چ   .کنند می" توصیف" را ها پدیده

        افتادست.
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