




بیکن،نیکالسپدرش.آمدبدنیالندندر1561سالدربیکنفرانسیس
یدورههسبیکنفرانسیسزندگانیدر.بودالیزابتملکهسلطنتیمهردار

ملکهزمان)داردامتداد1603تا1561ازاولدورة.بردنامتوانمیمشخص
کنممرسیدهدورانبهتازهیککهراکاریهربیکندورهایندر(الیزابت
بیدیدگرمرتکبدهدانجامپرمنفعتسیاسیمقامیکاشتغالبرایاست
.گرددکامیابخودمنظوردرزیادآنکه
بیکناقبالکه،(اولژاکفرمانروایی)است1621تا1603ازدومدورة
اولژاککهچراکندمیترقیروزبهروزموقعیتشومقاموزندمیلبخند
ردموبیکنفلسفیوادبیمناقبنامیدمی"هنرسپهساالر"راخودکه

طنتیسلمهردارشاه،خصوصیمشاوردادستانی،ودادیاری.شدواقعتوجهش
یشتربراثروتشومقامبیکن.بودنددورهایندرویمقاماتاعظمیصدرو
بهیکنب.بوددرباروعالیمقاماتبهنسبتپاچلوسیوتملقمرهونهمهاز

اوسیاسیحیاتوشدمتهمبودهاآنقاضیکهمحاکماتیدررشوهاخذ
.یافتپایان



ایندربیکن.شودمیمربوط1626تا1621هایسالبهسومدورة
راخودتالشوگردیدبرکنارعمومیکارهایازوشدهمحکومدوره
سبکپیدرمدامنیزدورانایندرهرچندنمود،خودآثارنوشتنصرف
اول،چارلزنهواولژاکنهامانمودمیعفواستدعایوبودمقام

راخودتالشویدورهایندر.نکردنداجابترااودرخواستهیچیک
عقایداوشخصیتدربارة.کردکبیرالعلوماحیاءکتابنگارشصرف
فکرتازگیوسبکزیباییفکر،قدرتاماگردیدهابرازگوناگونیبسیار

فقطنبیکاشتباهاتکهشدهگفتهرفتارشمورددر.نمایدانکاررااو
تماماوازپیشکهراکارهاییهماناو.بودزمانشعاداتازتقلیدی

سالدردرنهایت.دادانجامشدندمیمرتکبانگلیسهایصدراعظم
یداپعلمیکارهایازبعضیضمندرکهسرماخوردگیسبببه1626
.درگذشتسالگی65سندرکرد



عصرایندرکسانیکه.بودتجددوطلبیاصالحقرنشانزدهمقرن
راتایجینوهاروشوآمدهتنگبهوسطیقرونازمیپرداختندتفکربه
ونگریستهنهاآبهانتقادوسنجشبدیدةمیگرفتندقروناینمتفکرینکه
حاصالوکالونلوتر،دستبهمذهبیاصالحچنانکه.میکردندرد

.مدآبعملادیبان،وسازانمجسمهونقاشانومعمارانوسیلةبههنری
وستیکاسکوالازتلخیانتقادصورتبهنیزفلسفیوعلمیاصالح
نهضتاین.شدگرجلوهآنهاتربیتیعقایدودالیلوهاروش
آنازپسولیداشتتخریبیومنفیجنبهفقطابتدادرطلبیاصالح

آنچهوبرتافتهرویگذشتهازکههستیممردانیشاهدهفدهمقرندر
بایدهالبت.اندنمودهمشخصپرداختجستجوبهآیندهدربایدراکه
حتیونمودهوضعجدیدیفلسفهنیستمدعیبیکنکهداشتتوجه
بهنندهکاصالحیکتنهابیکندارد،اعتراضایعقیدهچنینبهنسبت
.میرودشمار



ومعلتجددواردرااروپاییانکهاستاشخاصیمهمترینازیکیبیکن
نفرچندحتیوگالیلهماننداومعاصرانازبعضیهرچند.استکردهحکمت
خطاینهبنیزداوینچیلئوناردووآکمی،ویلیامبیکن،راجرماننداوازپیش
نمودهوشنرراتازهروشبیکنفرانسیسامابودند،گرفتههمنتایجیوافتاده

وجمودوخشکیازرافضلاهل.استدادهدستبهراآناصولوقواعدو
یهحوزازراحکمتعلموآوردهبیرونقدیمتعلیماتوهاکتاببهتقید

حجیتازراپیشینیانهایگفتهوساختهمستقلوکردهبیرونمسیحدیانت
اعجابکمالوجودباافالطونوارسطوبهنسبتاگرچه.استانداخته
کردهرویزیادهوانصافیبیاندازهیکداردایشانمقامبلندیکهاعترافی
دماقپیرویازروزهاآنکهافراطیاصالحبرایتفریطاینولیکناست،
وهاعیبمتوجهراعلمطالبانحالهردر.استبودهالزمشایداندمیکرده
ومعلتأسیسراهدرکهکردهتشجیعوترغیبونمودهکارشانهاینقص

.نکنندتکیهدیگریعصایبهوبردارندگامخودپایبامعرفت



وفیاتکشوساخته،معلومانسانیزندگانیدرراعلمتأثیراهمیتبیکن
بیکنفرانسیسهرچندروایناز.استکردهبینیپیشراجدیداختراعات

بنیادازیکیرااوندارد،اختراعیوکشفهیچصنایعوعلومدرخود
آنکهابومیداننداستمشاهدهوتجربهبرمبنیکهجدیدعلومکنندگان
.خوانندمیتحققیفلسفهبانیننموده،تأسیسفلسفیمذهب
توافقهنکتچندسربرویعلمیسهمارزشدربارةبیکنمنتقدانوموافقان
:دارند
خویشپیشنهادیروشازواقعیوعینیمثالهایارائةبابیکنخود

.نکردعلمباروریوغنابهکمکی
بهرادخوهایاندیشهتاساختقادررااوبیکنکالمشیواییوبیانقوّة

تحققدربزرگینقشاوبرایکهآنجاتادهدارائهجالبومؤثرطرز
.اندشدهقائلهفدهمقرندرعلمیانقالب

آنراایدبشدقائلابنکاریواصالتبیکنهایاندیشهبرایبتواناگر
.دانستعلمیروشبهراجهاونظریةدرمنحصر



استدهشنامیدهتجربیفیلسوفعنوانباکهبیکنفرانسیس
تجربةربمنطقی،هایاستداللبرابردروبودهفکریمعلوماتمنکر
مایشآزبیکن،نظردر.میکردتأکیدطبیعتدقیقمطالعةوزنده
بهتلسکوپمانندومیشودگرفتهحواسراهازآنچهبرمبتنی

.استفیدمشناساییمعتبرمسیرومنبعتنهارساند،مییاریحواس
اولینعقل،نورمقابلدرراحسنورخود،مقاالتکتابدر

درتجربهوعقلمقابلدرحسبراییعنیداندمیخدامخلوق
همچونر،بشفطریعقلانکارباواستقائلتقدمحقتعقل،برابر

ه،گذشتفلسفیهاینظامونظریهایاستداللدانستنمطرود
.کندمیمعرفیاستداللنوعبهترینراتجربه



اززیادیقسمتاماگذاشتهجایبهخودازمتعددیآثارمرگهنگامدربیکن
:دکرتقسیمدستهسهبهرااوآثارتوانمی.استنشدهمنتشرهنوزآنها
استهفتمهانریتاریخبیکن،تاریخیاصلیاثر،تاریخیآثار.
هملکازمدیحهیک:ازعبارتندآثاراینمهمترین،سیاسیوادبیآثار

قدمایخردمندسیاسیواخالقیتتبعاتعادی،حقوقرساالتالیزابت،
...و
بهراکبیرومعلاحیاءنوشتناندیشهکهمختلفیآثار،فلسفهبامرتبطآثار

برردزمان،مذکرفرزندزمان،محصولترینبزرگ:ازعبارتندآوردوجود
کبیرالعلوماحیاءکتابو.فلسفه

شماربهعلوممجددتنظیموبندیصورتبرایطرحیکبیرالعلوماحیاءکتاب
ومرعکهنمایدتنظیمکتابششدرراهدفاینداشتقصدبیکن.میرفت
ابکتدوتنهاونداداوابهرمجالاینداشتعلمیکارهایبرایکهفرصتی
بهوسوممدومکتابودانش،پیشرفتنامبهاولکتاب.استشدهنوشتهاولش
.جدیدارغنون



شرافتوفضیلتوعلمفوایددرشرحینخستدانشپیشرفتکتابدر
وعلمهبکهرااعتراضاتیوکندمیتحقیقاهلتکریموتجلیللزوموآن

بهکههانسبتازبسیاریکهمیکنداثباتومینمایدردآورندمیواردعلما
کهسانیکازانتقادهابعضیبهخودآنازپس.استبهتانمیدهندفضلاهل
لفظهبپرنوشتنوگفتندرکهمیپردازددارنداشتغالحکمتوعلمبه

واستادانتةگفبهتکیهودارندتوجهمعنیازبیشترعبارتبهومیپردازند
وآیندنمیبرهاآننادرستیدرستیتشخیصوتمیزدرصدد.میکنندپیشینیان
وودهبشربنوعجوانیوکودکیدورةباستانهایزمانکهنیستندمتوجه
برایوباشد،تمامودرستاندگفتهروزگارآنمردمآنچهکهنیستممکن

بهمردماشتغالنتاکنونیزو.باشندنگذاشتهباقیتفحصیوتحقیقآیندگان
اعتباربطلیاومالیاستفادةیاوبودهنفسهواییبرپایهیاحکمتوعلم
احوالبهبودیبرتواناییبرایعلمآنکهحالومزیت؛وبرتریوشهرتو

ارشسفشرحیآنازپس.استبشرنوعآسایشوزندگانیاوضاعومردم
وخانهکتابومدرسهازجملهوسایلیعلمپیشرفتبرایبایدکهمیکند
؛کردفراهمعلمیهایانجمن



ند،میکعرضهراجدیدیمنطقارسطو،ارغنونمقابلدرکهجدیدارغنونکتاب
قرارادانتقموردراقدیمحکمتوعلمنخستبابدر.استبابدوبرمشتملنیز
اببدر.نمایدمیبازراآنثمریبیوحاصلیبیوبودنناقصوخطاودهدمی
راروشیوطریقه.دهدمینشاندانستهمیدرستعلمکسبدرکهراروشیدوم
کهسانیک.استقراراینبهدانستهمیدرستعلمکسبدردربیکنفرانسیسکه

کسبایاندداشتهنظردرراخودنفسحظیااند،پرداختهحکمتوعلمبهتاکنون
غرضیعنیمناظره،ومباحثهدردیگرانبربرتریواعتباروشهرتطلبیامال

برنیافتقدرتبایدعلمازاصلیمقصوددرحالیکه.استبودهکاردرشخصی
جویی،دانشازمنظوراندگفتهاینکهوباشدبشرنوعبهرساندنسودبرایعمل،
تفادةاسآنازکهعلمیزیرانیست،کاملیسخناست،حقیقتمعرفتبهرسیدن
خواهددربرهمراحقیقیمعرفتعلم،حصولالبته.نداردسودینشودعملی
بایدیننخستمنظورولیکن.آیدمیدستبهکهاستبزرگینتیجةاینوداشت،
ازعتطبیاموردرمطالعهوتجربهومشاهدهباانسانیعنی.باشدقدرتتحصیل
چیرهطبیعتبرومیکندپیرویقوانینآنازسپسمیشود،آگاهامورآنقوانین
تابعراآنومیکنداستخدامخویشنیازمندیمقتضایبهراطبیعتقوانین.میشود
.میدهدبهبودراخویشزندگانیومیشودنایلاختراعاتبهمیسازد،خودارادة



هایداوریازپرهیزجهتاندیشه،خطاهایمسألةازشدنآگاهمهم،مسألة

اینکهبهنظر.دمیباشمیکند،تعبیربتبهخطاهاآنازبیکنفرانسیسکهنادرست،

کنبیباوربه.خواندمی«بت»راآنهابیکناستانسانگمراهیمایةخطاهاآن

پیشاز،پژوهشدقیقروشبکارگیریازگذشتهکهاستکسیحقیقیپژوهندة

اوارادةبدونکههاییبتازبایدانسانذهنیعنی.باشدکناربهنیزهاداوری

تعصبات:میکندتقسیمدستهچهاردرراهابتایناو.شودپاکمیشودپرستیده

هقبیلهایبت)انساننوعرسوموآداب،(غارهایبت)اشخاصبهابرازشده

بزرگهاینامتأثیرو(بازاریهایبت)کلماتوالفاظاشتباهبکارگیری،(ای

.(نمایشیهایبت)



در.ارنددریشهانساننژادوطایفهدریاوانسانیطبیعتدرکههستندخطاهایی
واقعیوعینیقضاوتدرمانعایجادموجبوهستندمشترکبشرافرادتماممیان
شودمیمنحرفونورکجاشعةناهموارومعوجآینةدرکههمانطور.شودمی

معقوالتومحسوساتهمانسانذهندرمیسازد،ناهنجاروزشتراتصاویر
بداندکاملومنظمراامورهمةکهاستمایلذهنمثالً.میشوندتضییعوتحریف

ددمیپسنراکرهودایرهچونچنانچهشود،قائلبیجاهایمشابهتهاآنمیانو
نظریوعقیدهتأملوتحقیقبدونامرهردرمیکند،جهانکرویتبهحکم

بمتعصوپایبندداردکهعقایدیبه.میآورددلیلآندرستیبرایومیدهد،
.دکنمیحکمنفسانیتوعواطفرویازودهد،میدستازراانصافمیگردد،
همانسانحواس.دارددخالتاوآراءدرشهوتوخشموترسونخوتوغرور
وأملتبهکهنمیشودحاضرومیرودخطابهواستقاصراستاوعلممنشأکه

ایجبه.رودنمیمطالبعمقبهواستظاهربین.کنداصالحراآنهاخطایتعمق
موراوپردازد،میذهنیتجریداتبههموارهکند،تشریحراطبیعتاموراینکه

.میپنداردحقیقتراخودذهنانتزاعیوتجریدی



یعتطباقتضایبهاشخاص.استشخصیهایبتبهموسومهابتاین
بایداهبتاینباارتباطدر.شوندمیدچارهابتنوعاینبهخوداختصاصی

نهمیبهاست،غارهمانیمثابهبهفردیهرروانیوبدنیساختمان:گفت
یبتعدادغاربهموسومهایبت.پنداردمیحقیقتراهابتآنانساندلیل

وذهنیخاصساختمان(1:گیرندمیسرچشمهعواملاینازودارندشماری
افرادشودمیسببعواملاین.اتفاقوعادت(3تربیتوتعلیم(2بدنی

غارودخمهفردیهرچراکهکنند؛تفسیرخودغاریادخمهنظرازراپدیدارها
توجهاختالفاتبهتنهاوهستندتحلیلیاذهانبرخی.داردراخودبهمخصوص

ترتیبنهمیبهبینند؛میراهاشباهتوهستندترکیبیهمدیگربرخی.دارند
میودوجبهفیلسوفوشاعردیگرسویازونقاشوعالمسویکازکهاست
در.دارندرایشگتجددبهدیگربرخیواندپیشینیانشیفتةشدتبهبرخی.آید
.کنندحفظراوسطحدتوانندمیمعدودیافرادتنهابیناین



دستریکدیگبرخاستونشستازمردمبرایکهخطاهایییعنی

.تهسعباراتوالفاظدرکهقصوریونقصواسطةبهیامیدهد

.استنبودهتحقیقرویازواندکردهوضععامهراآنهاچراکه

انندمنیست،موجودخارجدرآنهامعانیکههستالفاظازبسیاری

واستمشوشومجملهاآنمعانییاوافالک؛واتفاقوبخت

وماهیتووجودوعرضوجوهرمانندنیست،صریحوروشن

مطالبواسطهاینبه....وصورتومادهوعنصروفسادوکون

.دهدمیدستمردمبرایغلطتصوراتشودنمیمفهومدرست



ایندر.میشودحاصلحکماغلطهایاستداللوتعلیماتازکهخطاهایی
هبرامذهبآنو.میخواندنمایشیپردةراحکمامذاهبازمذهبیهربیکنمقام
کهکلشاینبه.مینامدنظرییاسفسطیرانوعیک:میکندتقسیمگونهسه

آنهاتیدرسوحقیقتدراینکهبدونوگرفتهرامتداولاموربعضیفیلسوف
حکمتآنةنمونبهترین.میکندخیالبافیاساسآنبرودادهقراربنیانکنددقت

معلومقیاسبهرامسائلهمةوگرفتهعلممأخذرامنطقکهاستارسطو
استنآبرایباشد،کردهمشاهداتیوتجارباگرهمطبیعیاتدرحتی.مینماید

متحک:دومنوع.سازدسازگارومنطبقخودمتخذةاصولبهراهاآننتایجکه
وعملیاتوداردتکیهکمتراستداللوتعقلبراولنوعبرعکسکهاستتجربی

عنکبوترنظیاولنوعحکمایتشبیهمقامدر.گیردمیمأخذبیشترراتجربیات
این.یبافدماساسبیسستپردةومیتندتارخوددرونیمایةازدائماًکهمیباشند
فهفالس.آرایدمیخودذوقوسلیقهوفقبرآنراومیتندتارخودشازحشره

ارایموضوعهاصولها،تعریفخودازومیکنندعملنحوهمینبهاستداللی
کردواهندخثابتتجربهبهتوسلبدونکهکنندمیادعابعدوکشندمیبیرون

.باشندهستندآنچهازغیرتوانستندنمیاشیاکه



ینمآندروتصرفیمیکندفراهمدانههموارهکهاندمورچهماننددومقسمحکمای

نمیامامیکنندانبارخودانبارهایدرراآنهاواندآوردهگردراهایدانهنماید؛

جربیتفالسفه.بسازندباشدخودشانکارواثرکهچیزیهاآنکمکباتوانند

.دباشعسلزنبورمانندبایدواقعیحکیمآنکهحالو.آورندمیگردرامطالبی

ینانگبآنازخودهنربهومیگیردوگیاهگلازرامایهزنبورکههمچنانیعنی،

آنزاعقلیقوةبهگرفتهمشاهدهوتجربهازراعلممایةبایدهمحکیم،میسازد

.بسازدحکمت

مانند،اشدمیبمبتنیمذهبیعقایدواحساساتومنقوالتبرکهحکمتازسومقسم

و«ینتکوسفر»رویازاندخواستهکهکسانیوافالطونوفیثاغورستعلیمات

پریوجنارواحازحتیوبسازندفلسفهتوراتدیگرهایکتابو«ایوبکتاب»

.میخواندموهوماتیفلسفةراقسماین.اندنمودهمعلوماتاخذ



آوریگردبرشیوهاین.استبیکنفلسفةمحرکةنیرویاستقراءشیوة

کنبی.داردایویژهتأکیدبشریحواسکارگیریبهومشاهدهراهازاطالعات

بهیزشیخدوران،آنمَدرَسیآموزشیسازمانبرابردرتامیگزیندبرراشیوهاین

چونیفیلسوفانباوریعقلواندیشی،جزمگری،مدرسیبرابردراو.اندازدراه

ریدیگراهباشدمعتبرودرستنمیتواندحواسمیپنداشتندکهافالطون

رسطوییاشیوةازاو.میرسیدواقعیتبهاستقراءشیوةازکهراهی.برمیگزیند

موجوداتمیانهاناهمانندیوهاهمانندیدیدنبرایحواسازواقعیاستفادة

بایدتنهانهنظریه،کهکردتأکیداو:افزودآنبهخودازچیزهاییوکرداستقبال

هبلککنددنبالراهاناهمانندیوهاهمانندیهمچونطبیعت،ازدقیقمشاهدات

.باشدداشتهخودکارراستایدرراتجربهراهازعلیروابطکشفباید



دانشتپیشرفبهتنهاشیوهاینمیپنداشتبیکنحالاینبا
اینکهمگرندارد،جامعهبرایدیگریثمرةومیکندکمک

رفتهگکاربه(فناوری)مکانیکیهنرهایتوسطعلمیدستاوردهای
خدمتردبایدعلمسودگرایانه،نگرشاینباترتیباینبه.شود
طالعةمامور،حقایقبهبردنپیراهتنهابیکننظراز.باشدفرد

جنتایبهشیوهایناستمعتقداو.استاستقراءوجزئیات
ودشخواهدمنجرماشینیکگیرینتیجههمچونتردیدناپذیری

کاذبتصاویریعنیبتهاچنانچهانسانیپاکونکردههبوطذهن
نایطبیعیصورتبهبودخواهدقادرباشندنکردهآلودهراآن

وففیلسآنکهبرایعلمیروشضروریشرطو.کندعملگونه
نایگیرد،قرارطبیعتمقابلدرکودکهمچوندوبارهطبیعی
.کندرهاهاداوریپیشقیدازراخودبایدکهاست



موادآنهوسیلبهکهطبیعتاموردرتجربهومشاهدهازاستعبارتبیکنروش
کردنرفتصبراستقدرتتحصیلبرایعلمکسب.استقراءوشودآوریجمع
.اجسامتبدیلوتغییر:یعنیطبیعت،در

خاصیعطبایدارایکهمعینیجسمدرکهاستاینطبیعتبرتصرفبرقدرت
دارایوکسبوسفیدکهراسیممثالًکنیم؛ایجادتازهطبایعیاطبعباشد،می

راماکهعلمی.نماییمزرخواصدارایوسنگینوزرداست،معینیخواص
فمکشومابرراطبایعمنشأیاصورتکهاستآنسازدمیقدرتایندارای
یفتهگبههاعلتوشودمیبردهامورعللبهپیعلمیواسطهبهیعنی.کند

آنرداهتمامونیستاعتناقابلفاعلیعلتومادیعلتاما.استچهارارسطو
واست،کاربهاخالقیاتوالهیاتدرفقطهمغاییعلتندارد،حاصلیها

اصلیظورمنکهطبیعیعلومدرپس.استمابعدالطبیعهعلمبهراجعآنتحقیق
.استصورتیاصوریعلتنظرموضوعاست،



بهوموجودطبعآنآنهاتحققباکهاستشرایطیطبع،هرصورتازبیکنمراد
قادربایعطآنایجادبرشود،معلوممابرطبایعصورتاگرپس،میشودمفقودآنفقدان

اینازعطبایصورشناخت.طبایعصورتشناختازاستعبارتعلمپس.بودخواهیم
یبراودرآوریم،تجربهومشاهدهبهراجزئیاتومحسوساتکهمیگیردصورتراه

راهتجربومشاهدهوموادجمعایناما.نماییمموادآوریجمعکلیاتبهقواعداستخراج
روایتوقولنقلبه.داشتکاربهبایدتأملودقتنهایتباوگرفت،نبایدسرسری

بسیاروانفراوراتجربهمواد.پرداختتجربهومشاهدهبهبایدشخصاًوکرداعتمادنباید
ابتداییاتکلیازقدمامانندوکرد،نبایدشتابهمکلیاتاستخراجدر.نمودبایدمتنوعو

ابتداییکلیاتاز.رفتپیشبایدکمکمبلکه.نمودپروازنهاییکلیاحکامبهیکبارهنباید
کلیاتآنکهازپسودارند،رااهمیتکمالعلمدرکهکرد،بایداستخراجمتوسطکلیات
کهوقعیمدر.پردازیممیهمنهایییکلیهاحکامبهتوانستیماگرآمد،دستبهمتوسط
کاغذبهایدبراخودمشاهداتنتایجوکنیم،اعتمادنبایدحافظهبههستیمتجربهمشغول
میآوریمعجکهموادیچونو.درآوریمتسلسلوترتیببهوثبتوضبطوبسپاریم

هایجدول.کنیمتنظیمهاجدولبایدهاآنبرایبود،خواهدپراکندهوبسیارشود
،«غیابقاعده»نفی،جدول(2«حضورقاعده»یااثبات،جدول(1:ازعبارتندتحقیق
.«متفاوتدرجاتقاعده»یامقایسهجدول



میثبترامواردییکلیهآندرکهجدولییعنیحضورجدول
مواردیغیابجدولدر.استحاضروموجودمنظور،طبعکهکنیم
جدول.باشدمفقودوغایبمنظور،طبعکهکردخواهیمثبترا

ورمنظطبعکاهشوافزایشیعنیکیمت،آندرکهاستآندرجات
قیقدیتجربهومشاهدهبههاجدولاینآنکهازپس.نماییمثبترا

پردازیم،یماستقراءبهروآنازشد،تنظیمکاملاستقصایباگوناگون
یعنیدستوروقاعدهایم،کردهآوریجمعکهجزءموادازیعنی
تأملوقتداستقراءدرالبتهگفتیمچنانکهو.آوریممیدرکلیاحکام
ودرموردوکنیم،میروزیروبسیاررامواد.بریممیکاربهتمام
استادهاستفقابلراستیبهکهراآنچه.دهیممیقراراثباتوقبول
تاکنیمنمیبلندپروازیوشتاب.اندازیممیدورراباقیوگیریم،می

نییعصورتوبیاوریم،دستبهمانعوجامعکلیاحکامسرانجام
.یمسازمعلومخاصیجسمدرراطبایعییاطبعایجادالزمشرایط



تقادیاعچندانافالطونوارسطوخاصهیونانفالسفهبهبیکنرفتههمروی
هتوجطبیعتاموربهکهجهتآنازراسقراطبرمتقدمعلمایایشاناز.ندارد
وجدلیوسطیسفهمهمیگویدفالسفهسایربهنسبت.پسنددمیبیشتراند،داشته
هبدهندقرارعلممأخذرامحسوساتومشهوداتاینکهجایبهواند،بودهلفاظ
اصولبهدفعتاًجزئیاتازونمودهعجلهکلیهاحکاماستخراجدر.اندپرداختهقیاس
درایدبدرصورتیکهاند؛بودهتوجهبیمتوسطهمراحلبهواند،کردهپروازاولیه

میانگینمراتببهفرودینمراحلازرفتهپیشتدریجبهوکننددقتبیشترجزئیات
نخستیناصولدریافتوبرینمقاماتبهدرستیواطمینانرویازبتوانندتاروند

نیستندآزاد.دانشدهمتقدمینبندةهاآن:میگویدمتأخرینبهنسبت.برسندکلیاتو
واستمقیددفترهاوهاکتابدرکهاستآندارندچههروندارندرأیخودازو

وعموق.باشندمیهانوشتهآندرمباحثهومجادلهوهاآنکردنرووزیرمشغول
تازهفیاتکشبهرسیدنازوبپردازند،تازهمطالببهکهنیستایشانبرایمجالی
میکنندلندبغوغاباشد،داشتهتازگیکهبگویدسخنیهمایبیچارهاگر.اندمأیوس

.میکشندپیشرادینحمایتو



علمیمسائلکهجهتآنازاند،بودهطبیعیحکمتدشمنغالباًدیانتاربابزیرا
الفمخعقایدیکندترقیعلماگرترسندمیواند؛کردهآمیختهدینیاموربارا

.بخوردهمهبدینبنیادیانماید،ظهوردیناصولدرایشانکهتأویالتیوتفسیرات
میودکننمیتزویر.ندارندخویشدینیعقایدبهایمانکهستآنبردلیلاین

.باشندارجمندهاآنتابمانندنادانیدرمردمخواهند
کاردردفاسغرضاگر.نیستدنیویعلمبهمربوطواستایمانیامریدینولیکن
ناقصعلمکهشدخواهدمسلمشود،نگریستهجوئیحقیقتیدیدهبهونباشد
میبازخدابهراانسانعلمکمالاما.کنددورخداودینازرامردماناستممکن
شانخاطرن.شودعملدرتواناییمایةکهاستعلمیبیکننظرموردعلم.گرداند

کجراهازراآنخواهدمیبلکهکندتباهراحکمتنداردقصدکهکندمی
آوردمینتازهفلسفیمذهبنیزو.کندتکمیلوبیاوردراستراهبهبرگردانیده

آنانیرازنیستهمسوفسطاییوشکاک.میدهددستبهراعلمتحصیلراهبلکه
ممکنراعلماوولیکن.دانندمیعاجزراعقلوحسوغیرممکنراعلمحصول
تداللاسوتفکرجوید،توسلعقلوحسبهآنتحصیلبرایمیخواهدومیداند
.بپردازدتجربهومشاهدهبهوبگذارد،کنارراخیالبافیوبیمایه



بابود،هپذیرفتعلمیتحقیقشیوةبابدرراارسطونظریةبیکنگرچه
شدهبستهارکبهآنمطابقشیوهاینکهایطریقهبهنسبتسختیبهاینحال

مادهسهیهادعانامیکاستقرایییمرحلهبهتوجهبابیکن.داشتانتقادبود
.کردتنظیمای
وغیرموثقهایدادهواطالعاتازایمجموعهپیروانشوارسطواوالً

گیریهنتیجبههاآنبرتکیهباودهندمیقرارخودکاراساسرانسنجیده
براییکنبراجرامتیازدومینتاشدآنخواستاربیکنفرانسیس.پردازندمی

کسبجهتبهشدهحسابومنظمیتجربهازاستفادهیعنیتجربی،علوم
سأله،ماینباارتباطدر.شودگذاشتهاجراموردبهطبیعت،ازتازهمعرفت
.کردتأکیدهادادهگردآوریدرعلمیابزارهایارزشبربیکن
بهتناءابباآنها،.زنندمیدستتعمیمبهعجوالنهخیلیارسطوییانثانیاً

هبرااصولآنگاهوروندمیکلیاصولسراغبهناگهانمشاهدات،معدودی
.دبرنمیکاربهمحدودترایحوزهدرعام،قواعدقیاسیاستنتاجمنظور



کنند،میهتکیسادهشمارشوسیلهبهاستقراءروشبهپیروانشوارسطوثالثاً
د،باشصادقنوعیکافرادازچندتنیدررسدمینظربهکهروابطیآندرکه

میستنادرنتایجاخذبهمنجرکه.شودمیدانستهمعتبرنوعآنافرادیهمهبرای
کنبینظربه.شوندنمیآوردهحساببهمنفیهاینمونهومصادیقزیراگردد
نتایجیاسیقاستنتاجاهمیتبراندازهازبیشتأکیدیواسطهبهپیروانشوارسطو

ورزیدیدتأکبیکن.انددادهتنزلقیاسیمنطقسطحتاراعلممقاماولیه،اصولاز
یوانهپشتازمقدماتشانکهداردعلمیارزشهنگامیتنهاقیاسیاستدالالتکه

وعلمییوةشبابدربیکنکهبودبجا.باشدبرخورداراستقرائیمناسبوصحیح
زمرةدرراخودکهبعدیمتفکرانبرخیسویازشیوهاینکاربردناصوابروش

راطوییارسیشیوهکهکسانی.میشدقائلتمایزآوردندمیحساببهارسطوییان
اینبهد،بودنکردهناقصوابترراارسطوروشبرند،میکاربهناصحیحطرزیبه

نند،کآغازمشهودشواهداستقرایازراعلمیتحقیقکارآنکهعوضبهکهمعنی
ناصحیحیشیوهاین.کردندمیشروعارسطوازمأخوذیاولیهاصولازراآن

بافییهنظرنوعیرواجبهآن،تجربیمبانیازعلمکردنجدایواسطهبهارسطویی
ازبایدمیاولیهاصولکهبودکردهتأکیدارسطوخوداما.زدمیدامنجزمی
.شونداستقراءمشهودشواهد



شیوهبهعراجارسطونظریهدرشدمیگمانکهنقایصیجبرانمنظوربهبیکن
اصلیویژگیدو.ساختمطرحراخودنوروشدارد،وجودعلمیتحقیقی

یکوده،رونپیشوتدریجیاستقراهایبرتأکیدازبودعبارتبیکنروش
باشدشدههدایتصحیحیطرزبهکهعلمیتحقیق.اخراجوطردروش
ازهرمیرأسبهقاعدهازگامبهگاموتدریجیصعودجزنیستچیزی
:یعنیقضایا،واحکام

مابعدالطبیعهصور

طبیعیاتجامعترروابط

یعیطبتاریختغییرناپذیرمناسبات

مشاهدات



استایستهشهرمبرایاستوارایقاعدهاستقرارمنظوربهکهکردپیشنهادبیکن
سهمبیکن.شودگردآوری«تجربیوطبیعیهایتاریخچهیاهاپیشینه»سلسلهیک
وعمرطولامواج،مدوجزربادها،مورددرآثارینگارشبازمینهایندرراخود
کهآنازپسبودمعتقداو.کردایفاحیواناتوهاانسانزندگیهایجنبهسایر

دندرسینظرموردنصابحدبهخاصعلمیکبهمربوطشدهگردآوریواقعیات
براو.پردازدبواقعیاتاینمیانروابطجستجویبهبایدمیطبیعیفیلسوفآنگاه
استنازلهاآنکلیتیدرجهکهروابطیازاستقراءیوسیلهبهتدریجیصعود

ازبرخیدانستمیاو.ورزدمیتأکیداست،بیشتریعمومیتدارایکهروابطیبه
روابطشپیرایمنظوربهاو.است«اتفاقیوتصادفی»روابطواقعامورمیانروابط

واب،غیحضور،جداولازاستفادهبااخراج،وطردروشیکتنظیمبهتصادفی
یافتمصداقیآنبرایکهایرابطههرکهایگونهبه.گماشتهمتدرجات

هرمازدبایمیگردد،همراهدیگرصفتافزایشباصفتیککاهشآندرکهشود
اقیبآنچهشدندطردوحذفطریقاینبهاتفاقیروابطآنکهازپس.شودحذف
زایکیعنوانبهراطردروشبیکن.بودخواهداساسیوذاتیروابطماندمی

استقرای.داشتمیمحسوبارسطوروشبرخودبرتریهایجنبهمهمترین
ستفادهاموردارسطوتوسطکهبودهاییشیوهجملهازکهسادهشمارشبرمبتنی
.کندنمیکفایتعرضیروابطازذاتیروابطتمیزبرایگرفت،قرار



وصخصدربیکندیدگاهداردبیشتریارزشواهمیتبیکنهایفعالیتدرآنچه
بهعراجارسطوینظریهخصوصدراویشدهپیشنهادتصحیحاتنهواستعلم
.علمیتحقیقیشیوه
دادهتدسازهبوطهنگامبهکهطبیعت،برراخودیسلطهواقتداربایدمیانسان
آورنددرخودنظارتتحتراطبیعتنیروهایبایدآدمیان.آورددستبهمجدداًبود،
انهمنوعزندگیکیفیتبتوانندتااندازندکاربهخوددلخواهجهتدرراهاآنو

تحقیقیکنزدومستقیمهدفصرفاًصوراکتشافروایناز.بخشندبهبودراخویش
یاتنوهاخواستاجرایبهراطبیعتبتوانآنکهبرای.آیدمیحساببهعلمی
هدفحالهردراما.نمودکسبراصوربهمربوطدانشبایدمیکرد،مجبورآدمی
بربیکنأکیدت.طبیعتبراقتداروسلطهکسبجزنیستچیزیعلمیتحقیقنهایی
کهداردقرارارسطوینظریهمقابلینقطهدرستعلمیمعرفتازعملییاستفاده
تعریفوتایشسبهزبانبیکن.استغایتیکنفسهفیطبیعتشناختبودمعتقد

ازوود،بآمدهپدیدصنایعوفنونمختلفهایزمینهدرکهگشودهاییپیشرفتاز
ستدبهکهکردیادهایینمونهعنوانبهنماقطبوباروتچاپ،نظیراختراعاتی

.گیردمیانجامنیستندتماشاخانههایبتافسونتحتکهمردانی



علمانمیجداییازاستعبارتعلمیدربارهبیکندیدگاهدیگرجنبة
اینبهتوجهبا.دیگرسویازطبیعیالهیاتوانگاریغایتویکسواز

بهزیستیوفیزیکیپدیدارهایغاییعلتیافتنبرایجستجوکهنکته
سابحبهعلمپیشرفتراهسدوشودمیمنجرکالمیصرفاهایبحث
انیانسارادیرفتارهایجنبهبهراغاییعللبابدرتحقیقآیند،می

گرنمایشطبیعی،علومازغاییعلتطرددربیکنعمل.ساختمحدود
یکیسادگوخلوصبابایدمیدانشمندکهاستآموزهاینبراوتأکید
کهکردنرنظگونهاینبهطبیعتبه.شودحاضرطبیعتبرابردرکودک
ازانعمگردند،میتنظیم-آنغیریاالهیخواه–غایاتیحسببرآنامور
سوالهبخاطراشتغال.شودشناختههستچنانکهطبیعتکهشودمیآن

ایطشراصالحوبهبودآنتبعبهوصوراکتشافغرضی؟چهبرای
.سازدمینامحتملوبعیدراانسانزیست


