
  
  
  
  

  شناسان معرفت
 اشاره

شناسـي اسـت      اهنماي معرفت منبع اصلي مورد استفاده در اين بخش كتاب ر        
، يعني جاناثان دنسي و ارنـست سوسـا آن            شناسي  كه دو تن از اساتيد معرفت     

هـاي مختلـف جهـان در          تـن از اسـاتيد دانـشگاه       137اند و     را ويرايش كرده  
 توسـط   1992كتـاب نخـستين بـار در سـال          . انـد   نوشتن آن همكاري داشـته    

البتـه در   . جديد چاپ شده است   وِل منتشر و پس از آن بارها ت           انتشارات بلك 
هاي اين بخش عالوه بر كتاب گفته شده از چهـار منبـع زيـر و                  نوشتن مقاله 

  :شود برخي منابع ديگر نيز استفاده مي
I. A Dictionary of  Philosophy, edited by Thomas Mautner, Blackwell , 1996. 
II. The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, Robert Audi , 

Cambridge Universtiy Press , U.S.A , 1995. 
III. The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich , Oxford 

University Press , 1995. 

IV. The Encyclopedia of History of Science and Religion in Western Tradition, 

Edited by Gary B. Ferngren. London: Garland Publishing, Inc. 2000. 

***  
 Albert  Einstein      ) 1879 ـ 1955(آلبرت اينشتين 

دان نظري تمام اعصار تاريخ فيزيـك، دسـت كـم             ترين فيزيك   اينشتين را، اگر نگوييم بزرگ    
دان  كفيزيـك جديـد بـيش از هـر فيزيـ      . اند  دان نظري سدة بيستم دانسته      ترين فيزيك   بزرگ

نظرية نسبيت خاص او مفهوم انسان از فضا و زمان و حركت و ماده              . ديگر نشان او را دارد    
را دگرگون ساخت و نظرية نسبيت عام او نخستين نظريـة جديـد گـرانش از زمـان نظريـة                    

تأثير كارهاي او بسيار فراتر از فيزيك رفـت و بـه مـسائل آموزشـي و                 . گرانش نيوتن است  
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او بـه مـسائل دينـي عالقـة بـسيار داشـت و ايـن عاليـق او و                    . سـيد فرهني حتي فلسفي ر   
هايش در باب اين گونه مسائل بسيار كمتر در مد نظر بوده است، به ويـژه مخالفـت                    ديدگاه

ناپذيرند هرگز به طور جدي مورد توجـه واقـع            شديد او با اين ديدگاه كه علم و دين آشتي         
  .نشده است

  تهاي زندگي و تأثيرا نخستين سال

انـد، روز     كـرده   آلبرت اينشتين، كه اجدادش براي چندين نسل در جنوب آلمان زندگي مـي            
پدرش هرمان اينشتين و مـادرش     . آلمان به دنيا آمد   )  ulm( در يولم    1879چهاردهم مارس   

اش   پائولين اينشتين برخالف سنت يهوديـت، كـه بچـه را بـه اسـم پـدربزرگ فـوت شـده                    
آنها خواهر آلبرت را    . براهام نناميدند و اسم او را آلبرت گذاشتند       كردند، او را آ     گذاري مي  نام

دهـد   اين امر نشان مي.  به دنيا آمد و تنها همشيرة او بود، ماريا نام گذاشتند1881نيز، كه در   
اند هرچند آنها هرگـز   آورده كه والدين آلبرت شعاير ديني يهوديت را چندان در حساب نمي  

 به مونيخ مهاجرت كردنـد؛ پـيش   1889خانوادة اينشتين در  . شدندرسماً از اين دين خارج ن     
او در خانه بـه     . از آن، اينشتين در شش سالگي به مدرسة ابتدايي كاتوليك فرستاده شده بود            

طور مبهم با اصول يهوديت آشنا شد و همين آشنايي مبهم در او يك احساس شديد دينـي                   
اش را    يافت و حتي خانواده     تورات دين يهودي مي   اي كه خود را تابع دس       پديد آورد، به گونه   

 گذاشته  اي  اينشتين در ده سالگي به مدرسه     . كرد  به سبب خوردن گوشت خوك سرزنش مي      
خواندند، او در اين مدرسـه رياضـيات و زبـان             شد كه پيروان هر مسلكي در آنجا درس مي        

  .التين آموخت و در هر دو مهارت يافت
هان فرو نشست؛ با اين همه او هنوز به سبب همان عادات شگفت آنكه شور ديني او ناگ   

اين دانشجو كه ده سال     . اش غذاي روزانة يك دانشجوي يهودي فقير را برعهده داشت           ديني
او چنـد كتـاب بـا       . تر بود ماكس تلمود نام داشت و پزشـكي مـي خوانـد              از اينشتين بزرگ  

 ـ   Buchner ، 1899(يانة بوخنر گرا موضوعات علمي و فلسفي به آلبرت داد كه كتاب ماده
. ها بود نيز در ميان آن كتاب) Force and Matter،1874 (نيرو و مادهتحت عنوان ) 1824

اي تحت تأثير مطالعات بوخنر در باب اديان و مذاهبي قـرار گفـت كـه در                   اينشتين تا اندازه  
ينـشتين در   خـود ا  . انـد   هـا خـدا تلقـي شـده        آنها حيوانات يـا تركيـب حيوانـات بـا انـسان           
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هـا نتيجـه گـرفتم كـه بـسياري از            از طريق خواندن اين كتاب    «نويسد كه     اش مي   نامه زندگي
نتيجـة ايـن مطالعـات      . تواند راسـت باشـد      هايي كه در كتاب مقدس آمده است نمي         داستان

رويكردي هرگز از   ... بدگماني نسبت به هرگونه مرجعيت،      ... عبارت بود از آزادي انديشه،      
نداشت، حتي هر چند بعدها، به سبب درك بهتـر در روابـط علـي، از تـأثير آن               من دست بر  

  .»بسيار كاسته شد
آلبـرت بـه سـبب      .  به داليل اقتصادي به ايتاليا مهاجرت كردند       1894خانوادة آلبرت در    

اش   هاي آموزشي مدرسه به خانواده      تحصيالتش در مونيخ ماند اما پيش از تمام كردن برنامه         
ديپلم گرفت و توانـست در مدرسـة    ) Aarau( مدرسة ايالتي سويس در آرائو       او از . پيوست

 از ايـن    1900او در   . تكنيك فدرال در زوريخ ثبت نام كند و فيزيك و رياضيات بخواند            پلي
 به 1902چون نتوانست پس دانشگاهي ثابتي داشته باشد تا ژوئن         . التحصيل شد  مدرسه فارغ 

درسه پرداخت و در اين تاريخ در ادارة ثبت اختراعات          معلمي سرخانه و حق التدريس در م      
شـنا شـده    آ با او    كتكني  پلي يك سال بعد، او با دختري كه در مدرسة        . در برن استخدام شد   
اين دختر يوناني االصل بود .  نام داشت ازدواج كرد)Mileva  Maric(بود و ميلوا ماريس 

از دختـر آنهـا بـه     . كيـشان داشـت    تاش در صربستان بودند و خود مذهب راسـ          اما خانواده 
 پيش از ازدواج آنها و به هنگام سـفر ميلـوا بـراي ديـدن                1902، كه در    ) Lieserl(اليسرل  
رسـد كـه      اش به دنيا آمده بود، اطالع بسيار اندكي در دست اسـت، و بـه نظـر مـي                   خانواده

 و دومـين    1904نخستين پـسر آنهـا، هـانس آلبـرت، در           . اينشتين هرگز اين دختر را نديد       
  . به دنيا آمدند1910پسرشان، ادوارد، در 

  ها و اشتغال نظريه

اينشتين كار در اداره ثبت اختراعات برن را دوست داشت زيرا هم اين شغل جالـب بـود و                   
هم اينكه فرصت خوبي براي او فراهم آورده بود تـا او بتوانـد كارهـايش در بـاب فيزيـك                     

تشار بعضي مقاالت عمدتاً در باب ترموديناميك، را در         او پيش از اين ان    . نظري را دنبال كند   
. اش شـد  زندگي) annus morabilis( سال بهترين اتفاق 1905اما سال . اش داشت كارنامه

او در مارس همان سال مقاله در باب فرضية كوانتوم سبك را بـه پايـان رسـاند، در مـي آن                      
سال مقالة شاهكارش در باب  ماناي در باب حركت براوني نوشت، و در ژوئن ه سال مقاله
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 E = mc2نظرية نسبيت خاص را نوشت كه در سپتامبر آن سال توانست رابطـة مـشهورش   
 1908در . ترين معادلة علم تلقي شـد  اي كه مهم در باب ماده ـ انرژي را استنباط كند، رابطه 
يـك سـال     اسـتاد كامـل شـد، و         پراگ در   1911به تدريس در دانشگاه برن آغاز كرد، و در          

كمتر از چهار ماه پيش از درگرفتن       ،  1914درآوريل  . تكنيك زوريخ گرديد   استاد مدرسة پلي  
 جنگ جهاني اول، او به همراه همسر و پسرش به برلين رفت تا بـه عنـوان اسـتاد دانـشگاه                    

ميلوا برلين را   . بدون تدريسِ مؤظف، رياست انجمن فيزيك قيصر ويلهلم را بر عهده بگيرد           
 آلبـرت و ميلـوا از       1919در فوريـة    . ت و با فرزنـدانش بـه زوريـخ بازگـشت          دوست نداش 

اش الـسا لوونتـال، مـادر دو          اينشتين شش ماه بعد با دخترعموي مطلقه      . يكديگر جدا شدند  
گـري كـه      اينشتين با شور و اشـتياق نظـامي       .  ايلسه و مارگوت، ازدواج كرد     هاي نامدختر به   

راگرفتـه بـود بـه شـدت مخالفـت كـرد و از امـضاي                پس از اعالن جنگ سراسر آلمان را ف       
اي كه روشنفكران آلمان آن را براي اعالم آمادگي شان براي شركت در جنگ امـضا                  اعالميه

 1907او به كارش در باب نظرية عمومي نسبيت، كه در           . كرده بودند عاقالنه خودداري كرد    
 سيارة عطـارد را، كـه بـه مـدت            مقدار اهتزازات  1915در نوامبر   . شروع كرده بود، ادامه داد    

بينـي و    ناشده باقي مانده بود، با دقت كامل استنتاج كرد، و اين را نيز پـيش               شصت سال حل  
گذرد چـه انـدازه       آيد و از كنار خورشيد مي       اي برمي   حساب كرد كه اشعة نوري كه از ستاره       

عمومي نسبيت   نظرية   1917او در سال    . بايد از مسير خود در اثر گرانش خود منحرف شود         
شناسـي را از   را بر ساختار جهان به مثابة يك كل واحد تعمـيم داد، و بـدين ترتيـب كيهـان          

هاي او    بيني  پيش. حالت يك دانش نظرورزانة غيرعلمي به حالت يك معرفت علمي درآورد          
 در افريقاي غربـي و  1919دربارة انحراف نور از مسير مستقيم در اثر گرانش در دو كسوف           

زماني كه نتايج اين دو كسوف در لندن اعالم شد رئيس انجمن سلطنتي . ل تأييد شددر برزي 
» .ترين موفقيت در تاريخ تفكر انـسان اسـت          شايد بزرگ «: دربارة نظرية اينشتين چنين گفت    

 برنـدة   1922او در   . اي دسـت يافـت      سـابقه   از آن روز به بعد اينشتين به شهرت جهاني بـي          
ها در آلمان آغاز شد، اينشتين بـه سـبب             زماني كه وحشت نازي    اما. جايزة نوبل فيزيك شد   

زماني كه در اوايـل     . اش در خطر افتاد     طلب بودن، و همچنين به سبب نظريه        يهودي و صلح  
 آدولف هيتلر به قدرت رسيد، اينشتين در بلژيك بود و به جاي بازگـشتن بـه آلمـان،       1933
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، نيوجرسي، را پذيرفت و به آنجا رفـت و          ستادي در انجمن مطالعات پيشرفته در پرينستون      
  . در آنجا ماند1955 آوريل 18تا هنگام وفاتش در 

  دورة اخير زندگي و تأثيرات

اينشتين در خالل بيست و دو سال زندگي در پرينستون به كارهايش در باب نظرية كوانتوم                
) كپنهـاگي (حتمالي  هرچند اينشتين يكي از بنيانگذاران نظرية كوانتوم بود، تفسير ا         . پرداخت

، كه آثارش در جـواني  )1632 ـ  1677(هاي فلسفي باروخ اسپينوزا  آن را تحت تأثير انديشه
خوانده بود، به شدت رد كرد زيرا در اثر خواند آثار اسـپينوزا متقاعـد شـده بـود كـه همـة                       

 نيـز   او هم چنين اين ديدگاه رايج در آن زمـان را          . پديدارها وابستگي علي به يكديگر دارند     
گـر آن   هاي شـرايط آزمايـشگاهي مـشاهده     نپذيرفت كه مفهوم پديدار فيزيكي شامل ويژگي      

فيزيك عبارت است كوشش مفهـومي بـراي تحـصيل واقعيـت آن      «به عقيدة اينشتين    . است
 او، كه با 1935مقالة معروف . »شود به نحو مستقل از مشاهده وجود دارد      گونه كه تصور مي   

، كه ) Boris  Podolsky(و بوريس پودولسكي ) Nathan  Rosen(همكاري ناثان روزن 
دان هستند، نوشته است تماميت مكانيك كوانتوم متعارف را به چالش كشيد و          هر دو فيزيك  

اينـشتين در   . شـود   به نتايجي رسيد كه امروز نيز در محافل علمـي دربـارة آنهـا بحـث مـي                 
 علمـي بـزرگ     ين برنامـة  پرينستون بخـش بـزرگ وقـتش را تـا روز وفـاتش صـرف آخـر                

اش ، يعني كوشش براي يافتن نظرية ميدان وحدت يافته، كـرد امـا ايـن كـار او بـه                       زندگي
اش، بـه مـسائل آزادي مـدني و           عالوه بر كارهاي علمـي    او  . سرانجامي نرسيد و ناتمام ماند    

عدالت اجتماعي و برابري شهروندان در مقابل قانون نيز عالقه داشت و در ايـن خـصوص                 
پذير بودن تثبيـت      بين المللي و امكان     او به آرمان صلح   . هايي از خودش نشان داد      ز فعاليت ني

 تا حدي معـروفش     1939هرچند او در آگوست     . ها بود   حكومت جهاني به وسيلة ابرقدرت    
به فرانكلين دالنو روزولت را امضا كـرد و در آن بمـب اتمـي را پيـشنهاد ، بعـدها ايـن را                        

هـيچ كمكـي    «انـد، او      ها در توليد بمب اتمـي موفـق شـده           نست آلمان دا  پذيرفت كه اگر مي   
  ».كرد نمي

هـا، بـه     هاي اقامتش در برلين، دربرابر تبليغات ضد يهودي نازي         اينشتين در آخرين سال   
دانـست نـه      طور فعاالنه از صهيونيسم حمايت كرد؛ او اين كار خودش يك كار اخالقي مي             
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او يـك   . كند  براي تحقق زندگي آرام يهوديان كمك مي      كرد با اين كارش       سياسي، و فكر مي   
» برگزيـده «من خوشحالم كه به مردم يهودي تعلق دارم، امـا ايـن قـوم را                «: بار چنين گفت  

كرد كه به آنچه در اين باره در         او با اين سخنش در حقيقت به اين نكته اشاره مي          . »دانم نمي
 باال، هنگامي كـه از تـأثير بـوخنر در او            پيش از اين در   . كتاب مقدس آمده است باور ندارد     

بعدها، به سبب درك بهتـر از       «گفت كه     اي از او نقل كرديم كه در آن مي          سخن گفتيم جمله  
. ، يعني از تـأثير عقايـد بـوخنر بـسيار كاسـته شـد         »روابط علّي، از تأثير آن بسيار كاسته شد       

دة او است كـه علـم، بـا آشـكار           اشاره به اين عقي   » درك بهتر روابط علي   «منظور اينشتين از    
خدايي كه خـودش    «ساختن هماهنگي الهي در جهان از طريق قوانين طبيعت، او را جدا به              

به عقيدة او دين و علم كامالً       . گرداند  معتقد مي » سازد  را در هماهنگي همة هستي آشكار مي      
 در زمينة بحث    اي كه نويسندگان مختلف بارها آن را        او در فقره  . با يكديگر هماهنگ هستند   

  :گويد اند مي مربوط به نسبت بين دين و علم نقل كرده
  .علم بدون دين لنگ است، دين بدون علم كور است

گونـه انگـاري     با اين همه، چنانكه گفتيم او تحت تأثير عقايد فيلسوف اسپينوزا بود و انسان             
دهنـده بـه     توانـد خـداي پـاداش       گفـت كـه نمـي       كرد و مـي    در باب خدا را به شدت رد مي       

اي تـصور كنـد كـه گويـا مثـل             مخلوقاتش و عذاب كنندة آنها را درك كند يا او را به گونه            
  .انسان داراي اراده است

ناميـد نوشـت و     » دين كيهاني «اينشتين در پرينستون تعدادي مقاله در باب آنچه خودش          
دانـستند     مـي  در آنها به كساني كه عقايد ديني او در باب خداي غيرشخصي را با الحاد يكي               

او در پرينستون آن اندازه به فلسفة دين و جستجوي حقيقـت ديـن              . به شدت اعتراض كرد   
) Fredrich  Durrenmatt(نويس سويسي، فردريش دورن مـات   مشغول بود كه نمايشنامه

  :دربارة او نوشت
  .»برد كه او به متكلم تبديل شده است انسان گمان مي«

ناميـد و   » شخـصيت قـرن   « آلبرت اينـشتين را      1999دسامبر   31 روز   تايمنامة معروف     هفته
ترين دانشمند قرن بود كه توانست نگاه انسان به مـاده و زمـان و                 نوشت كه او نه تنها بزرگ     

فضا و حركت را براي هميشه دگرگون سازد، بلكه در عين حال يك انسان دوست بود كـه                  
  .»ايمان داشتبه زيبايي صنع خدا «براي عدالت و صلح مبارزه كرد و 




