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  چاپ اولمقدمه "
  

اين . كتاب حاضر اولين مجلد از مجموعه فلسفه تاريخ اثر متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري است
 بوده است كه در سالهاي " فلسفه تاريخ "مجموعه در اصل، درسهاي آن فيلسوف گرانقدر پيرامون 

 1357 تا 1355
  
شده  يراد مين اشاي از شاگردان استاد و در منزل ايدر جمع برخ )يتا زمان آغاز نهضت اسالم (

ان يشده و دانشجو ي مي در موضوع مذكور معرفين صورت بوده است كه كتابيروش درس به ا. است
د در ضمن كنفرانس افراد ياند و استاد شه داده ي فصول مختلف آن كتاب كنفرانس ميب رويبه ترت

ل دورانت مورد ي اثر و از كتاب لذات فلسفهيابتدا بخش. اند كرده يان مي را بيا پس از آن، مطالبيو 
سم اثر يو بعد كتاب مارك و ماركس» كار.اچ.يا«ست؟ اثر يخ چيبحث قرار گرفته، سپس كتاب تار

  .رامون دو كتاب اول استي جلد اول شامل بحث پ.تري يآندره پ
 آنها يها  كرده به درج خالصهيانات شاگردان خودداريت اختصار، از ذكر متن كامل بيجهت رعا
اند و در  سبك خاص درس ـ كه استاد و شاگرد به متن كتاب مورد بحث، واقف بوده. مياكتفا نمود

 مورد بحث، در كتاب ينكه متن كتابهايشده است ـ و ا ي مطالب به آن اشاره گفته ميجه گاهينت
  ، در يد موجب شده باشد كه در موارد اندكيحاضر آورده نشده است، شا

 ٩
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  . است  چه مواردي كه نياز به توضيح داشته، توضيح داده شده نارسايي شود، اگر  نظر اول احساس
كتاب لذات فلسفه مورد ) عوامل محرك تاريخ( اين مجلد شامل هفت بخش است كه در بخش اول

 چيست؟ مطالب كتاب در نوع خود بديع و جالب  بحث بوده است و در بخشهاي بعد، كتاب تاريخ
 اظهار نظر كرده " فلسفه تاريخ "مي درباره مسائل  فيلسوف مسلم اسال توجه است، خصوصا كه يك

  .و نظرات دانشمندان غربي نيز بررسي شده است
  

ك ين مباحث، نظام يه شكل جلسات درس مذكور كه حالت گفت و گو داشته است طبعاً اياما نظر
  .سنده را ندارديف شده توسط نويكتاب تأل

  
 تكامل تاريخ " فصل اول بخش   تا انتهاي"علم است؟  آيا تاريخ " الزم به ذكر است كه از آغاز فصل 

 يعني كمتر از يك پنجم كتاب حاضر نوارهاي آن در دست نبود و تنظيم آن بر روي متوني كه در "
  زمان حيات استاد توسط شركت كنندگان در درس از روي نوار پياده شده صورت گرفته است كه

  . نوار وجود نداشت شد امكان رجوع به نارسايي مياگر احيانا در حين تنظيم، در موردي احساس 
 طالبان حقيقت قرار گيرد   اميد است كه اين اثر نيز همچون ديگر آثار آن شهيد فرزانه مورد استفاده

 روشن تر و با گامهايي هر چه استوارتر تا رسيدن به  و راه مقدس انقالب اسالمي را با بينشي هر چه
  .آخرين هدفها بپيماييم

  69 ارديبهشت 12 
  شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد مطهري 

 ١٠
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  يباسمه تعال

  ازدهميمقدمة چاپ 
 آن از يني منتشر شد و نوع حروفچ1369خ در سال ين چاپ كتاب فلسفة تارينكه اولينظر به ا

 ييباي و زيگر موارد فين كتاب بار ديم كه اي برخوردار نبود، بر آن شدييت بااليفيك
 در داخل ييترهاي شد و تينين مجموعه حروفچيلذا مطابق با جلد دوم ا.  شودينيفچحرو صفحات،

. شود ي نسبت به چاپ گذشته منتشر ميياين چاپ با مزايلهذا ا. ديمتن و فهرست كتاب انجام گرد
لسوف گرانقدر قرار يم و فيمندان آثار آن حك د است مورد قبول و پسند خوانندة محترم و عالقهيام
  .ميكن يق خدمت مسئلت مي متعال توفيز خداا. رديگ
  
  1380 ماه يد

1422برابر با شوال 

 ١١
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  خيخ و تطور تاريتحول تار
  

ء حالت   به يك اعتبار همه چيز در عالم تاريخ دارد، چون تاريخ يعني سرگذشت، وقتي كه يك شي
عي تغيير وضع و تغيير حالت بدهد اين  وض متغيري داشته باشد و از حالي به حالي و از وضعي به

ء به يك وضع ثابتي باشد،   است، برخالف اينكه اگر يك شي همان سرگذشت داشتن و تاريخ داشتن
 زمين از   تغييري در آن رخ ندهد قهرا تاريخ هم ندارد مثال اگر ما معتقد باشيم كه يعني هيچگونه

 كه هست پس زمين   به همين وضع بودهابتدا كه خلق شده و به وجود آمده به همين شكل و
تاريخي ندارد، اما اگر زمين تغييراتي داشته باشد، قبول كنيم كه زمين يك سلسله تغييرات و 

  .  داريم" تاريخ طبيعي زمين " دارد، كما اينكه ما  تحوالت داشته، پس زمين تاريخ
  

  آيا تاريخ بر اساس تصادف است
 اصل علي و معلولي؟ يكي از   بر اساس تصادف است يا بر اساسمسأله ديگر اين است كه آيا تاريخ

 "گويد  نظريات درباب تاريخ اين است كه تاريخ را تصادفات به وجود آورده، ولي آن كسي هم كه مي
بدون علت به وجود آمده، يعني نظر هر كس را ] وقايع تاريخي [  اين نيست كه   مقصودش"تصادف 

  خواهد كه شما بشكافيد نمي

 ١٥
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 كه از قديم مسأله " تصادف " بگويد كه حادثه اي خود بخود و بدون علت به وجود آمده است 
 انسان به چيزي  در واقع] به معني علت نداشتن نيست [ كردند  بخت و اتفاق و تصادف را مطرح مي

آيد، مثل همين مثال   كه كليت ندارد، يعني تحت ضابطه و قاعده در نمي" تصادفي "گويد  مي
 بكند و به آب برسد، اين يك امر تصادفي نيست چون دائما  انسان اگر چاه: كنند عروفي كه ذكر ميم

 برسد  رسد ولي اگر انسان چاه بكند و به گنج و الاقل اكثر، كندن زمين در يك عمق معين به آب مي
براي اينكه اين  گنج رسيديم،  گوييم چاه كنديم تصادفا به كنيم، مي اين را يك امر تصادفي تلقي مي

يك امر كلي نيست، مخصوص اين مورد است، يعني مجموعه يك سلسله علل و شرايط خاص 
 باشد، و يك سلسله علل ديگر ايجاب كرده كه شما چاه بكنيد و  ايجاب كرده كه در اينجا گنجي

ن كندن  ميا يي  دو اين شده كه در اينجا به گنج برسيد، ولي چنين رابطه كلي و دائمي نتيجه اين
 ضابطه و قاعده ندارد نه اينكه  چاه و پيدا شدن گنج وجود ندارد، چون رابطه كلي وجود ندارد پس

  .علت ندارد
گويند تاريخ را   مي  پس علت نداشتن يك مطلب است، كليت نداشتن مطلب ديگر كساني كه

ت ضابطه كلي در تصادفات به وجود آورده، يعني يك سلسله وقايع به وجود آورده كه آن وقايع تح
 بيني "كنند، كه يك مورخي كتابي نوشته تحت عنوان   ذكر مي آيد، همان مثالهاي معروفي كه نمي

 جور ديگري  بود سرنوشت عالم كه اگر بيني او مثال يك ذره كوچكتر يا بزرگتر مي) 1("كلئوپاترا 
ه عشق ايندو به همديگر بود، چون بيني او فالن جور بود پس فالن پادشاه عاشق او شد و در نتيج

حوادثي پيدا شد و اصال اوضاع دنيا در اثر يكچنين امري تغيير كرد حال اين معنايش اين است كه 
   قانون بيني" كه تحت ضابطه در بيايد، يك قانوني درست كنيم به نام  اين يك امري نيست

   .، اين، قانون بردار نيست"كلئوپاترا 
گويند تمام حوادث بزرگ تاريخي و قضاياي مهم تاريخي، وقتي  ياشخاصي كه قائل به تصادفند م

 حادثه  ، مثل جنگ بين الملل اول كه فالن]علت آن بوده است [  يك امر جزئي  بينيم نگاه بكنيم مي
 قضيه ديگر كشيد و آن به  كوچك اتفاق افتاد، فالن وليعهد در فالن مملكت كشته شد و آن به يك

  ك جنگ بين المللييك قضيه ديگر، و بعد ي
  

  :پاورقي
.1    . ملكه مصري

 ١٦
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 مسأله تصادف  شود از قتل آن وليعهد يك ضابطه كلي درست كرد پس ديگر نمي) 1( شد  درست
  .غير از مسأله علت نداشتن است

  
  ارزش تاريخ

يكي مسأله ارزش في :  شود اين هم بايد به دو مسأله تجزيه.  مسأله ديگر مسأله ارزش تاريخ است
 بشر، و ارزش تاريخ يعني ارزش شناخت   تاريخ تاريخ به همان معناي سرگذشت جامعهنفسه

خواهد بگويد آيا  ، يكوقت انسان مي" ارزش روانشناسي "گوييد   مي سرگذشت جامعه بشر مثل اينكه
 مسأله است، مسأله   يعني شناخت واقعي جريان گذشته ارزش دارد يا ارزش ندارد؟ اين يك تاريخ

 نگاريها، اين يك مسأله ديگري است كه  أله ارزش تاريخ ثبت شده است، يعني تاريخديگر مس
شود به تاريخهاي مكتوب و به آثار تاريخي اعتماد كرد؟  جداگانه بايد طرح كرد، يعني چقدر مي

 قدر   نظريه هاي افراطي و تفريطي وجود دارد، بعضي صرفا مال لغتي هستند و همين اينجاست كه
 نوشته شده، يا در فالن  بي را پيدا كنند و يك نسخه خطي كه مثال در هفتصد سال پيشكه يك كتا

  .جا چاپ شده، اين ديگر برايشان وحي منزل است
تواند  انسان هيچوقت نمي: گويند دانند از باب اينكه مي ارزش مي  يك عده اساسا به كلي تاريخ را بي

 كينه ها تخليه كند همه تاريخها را انسانهايي نوشته خودش را از تعصبات و جانبداريها و عقده ها و
  خواسته اند منظور خاص خودشان را در لباس تاريخ بنويسند بعضي از آنها اساسا جعل اند كه مي

اينها افرادي بودند كه در دربار سالطين و پادشاهان بودند، هميشه به . گفتند كردند و دروغ مي مي
 مطابق ميل دل آنها باشد، و حتي مورخيني كه انسان از آنها انتظار  هنوشتند ك گونه اي وقايع را مي

 كه سراغ داريم   تا حدي" ناسخ التواريخ "شود مثال صاحب  ندارد، اينجور چيزها از آنان ديده مي
 يكتنه بوده و كار ديگر هم داشته و اينهمه  مرد متديني بوده، اما تاريخش زياد اعتبار ندارد چون

 كه بخواهد تاريخ دنيا را بنويسد، ولي باز هم شايد معتبرترين  ي كار يك نفر نيستتاريخ نويس
 تاريخ ":  او از نظر خودش نوشته تاريخهاي دور است تاريخ زمان خودش را هم نوشته تاريخي كه

  . اما هيچ اعتبار ندارد"قاجاريه 
  

  : پاورقي
هر قضيه و بهانه بود، علت چيز ديگري ممكن است اشخاص ديگر كه منكرند، بگويند خير، آن ظا. 1

  . بود
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چون معاصر با پادشاهان قاجار بوده تاريخ را طوري نوشته كه مطابق ميل آنها بوده است فتحعلي 

 خاقان فتحعلي   در ذكر جهانگشايي"گويد  داد، او مي  طرف، شهرهاي ايران را از دست مي شاه از آن
گويد به فالن بيماري  كشد مي  شاه او را مي بير كه ناصرالديندرباره اميرك!  كدام جهانگشايي؟"شاه 

  .نويسد كه اميركبير را كشتند مبتال شد، شكمش آماس كرد، مرد، نمي
 قابل كتمان است؟ و   البته مسأله ديگري هست و آن اين است كه آيا حقيقت تاريخي براي هميشه

بطور موقت رويش را بپوشانند، بعد از مدتها هر كند ولو  يا اينكه نه، حقيقت باالخره خود را ظاهر مي
آيد كه براي اين قضيه،  كند، به يك شكلي بيرون مي  را آشكار و ظاهر مي جور باشد، خودش خودش

  . نمونه خيلي زياد است و اين خود يك اصلي است
شود  نميپس درباره مسأله ارزش تاريخ نگاري، گفتيم بسياري از مورخين كه اصال دروغ نويس اند و 

به آنها اعتماد كرد كه عالما عامدا حقيقت را كتمان نكرده باشند تازه تاريخ نويسهاي راستگو كه 
   دروغ بنويسند باز هم به علت اينكه تاريخ را براي يك منظور خاص حاضر نبوده اند يك كلمه

ه بوده براي اينكه او  ماد كردند، يعني حوادثي كه در خارج واقع شده به منزله نوشتند، انتخاب مي مي
 نگفته است مثال اگر شما به آقاي بروجردي ارادت  به اين ماده، صورت و شكل بدهد، هيچ دروغ هم

  توانيد يك  آقاي بروجردي اينقدر نقاط نوراني و خوب هست كه شما مي داشته باشيد، در زندگي
 همه خير است و  زندگيششود يك مرد قديسي كه سراسر  كتاب پر بكنيد، بعد آقاي بروجردي مي

اش يك نقاط  بركت و فضيلت، و اگر شما با آقاي بروجردي بد باشيد حتما آقاي بروجردي در زندگي
گوييد، در طول زندگي  كنيد، هيچ هم دروغ نمي رويد از راستها هم انتخاب مي ضعفي هم دارد، مي

 داستانهاي  پيدا بكنيد، همه هم ] از اين نوع[ توانيد يك عده داستان   مرد شما مي هشتاد ساله اين
 آقاي بروجردي نه اين است نه آن،  راست باشد، بعد بگوييد اين آقاي بروجردي است، در صورتي كه

 آني است كه هم آن را داشته و هم اين را، ولي وقتي شما  آقاي بروجردي مجموع اينهاست، يعني
 نگفته  كنيد، دروغ هم د آنها را انتخاب مي بروجردي يك چهره خوب ترسيم بكني خواهيد از آقاي مي

  خواهيد از آقاي بروجردي يك چهره بدي رسم كنيد، اينها را  ايد، و وقتي مي
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  .كنيد، دروغ هم نگفته ايد انتخاب مي
بينيد  ارزش كرده، يعني شما سراغ هر مورخي در دنيا برويد مي  را بي گويند تاريخ  اينهاست كه مي

 باشد يا زيبا، ننوشته،  م وقايع را آنچنان كه بوده است، اعم از آنچه كه زشتكه در يك قضيه، تما
  . بوده كه از تاريخ نگاري داشته است بلكه انتخاب كرده، و اين انتخاب بر حسب هدفي

شود، يعني تاريخ به معني تاريخ نگاري، تاريخهاي   مطرح مي  اين جهت است كه مسأله ارزش تاريخ
 اولين  هم) 1(اعتماد است و چقدر قابل اعتماد نيست، كه در همين كتابمكتوب، چقدر قابل 

  .برد بحثش درباره ارزش تاريخ است، هر چند نام نمي
  

   تطور تاريخ و تاريخان تحوليفرق م
 " مسأله است و مسأله   يك" محرك تاريخ " مسأله مهمي كه بايد عرض كنم اين است كه مسأله 

دانيم جامعه انساني  شوند مي ديگر معموال اين دو از يكديگر تفكيك نمي مسأله "فلسفه تطور تاريخ 
 انحطاطها، ترقيها، جنگها، صلحها، رفاهها، محروميتها و امثال اينها  تحوالت زيادي دارد از قبيل

دانيم كه   مي" نوع "يكوقت ما جامعه انساني را از نظر تنوع، در تمام طول تاريخ گذشته يك 
 است، آن جامعه است، اين ملت است، آن ملت است،  شوند، افرادش اين جامعه افرادش عوض مي

 اي  ولي افرادي هستند در يك سطح، يعني آن هم جامعه اي است از نوع اين جامعه، اين هم جامعه
فرقي نكرده، ] در نوعيت [ ، جامعه امروز با جامعه پنج هزار سال پيش ]از نوع آن جامعه [ است 

 قابل " محرك اصلي تاريخ" صورت درباره اينها مسأله   جامعه انساني است در اين"  نوع"يعني يك 
محرك اصلي ] علت اصلي آنها چيست؟ و به عبارت ديگر ) [ 2( حوادث با ارزش تاريخ بحث است كه

  تاريخ چيست؟ 
  

  :پاورقي
  ]. مقصود كتاب لذات فلسفه است [  .1
ارزش و  حوادث بي:  اريخ دو گونه است نيز هست كه حوادث ت" تاريخ چيست "در كتاب  .2

 تأثيري در رويدادهاي بعدي نداشته، و  ارزش حوادثي است كه حوادث با ارزش حوادث بي
در واقع بود و نبود آن تأثيري در حوادث بعدي نداشته است حوادث با ارزش حوادثي است 

  . كه در اوضاع بعد تأثير داشته است
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] آورد؟  چه چيز به وجود مي[  هم سطح است   تحوالت، همهيعني همين تحوالت هم سطح را كه
گوييم  گوييم دين است، يك وقت مي  تحوالت هم سطح، يكوقت مي گرديم دنبال علت اصلي اين مي

  ... جغرافيايي است عامل
 اما يك وقت هست كه همين طور كه براي انواع، از نظر زيست شناسي، تحول و تطور قائل هستيم 

 ديگر، براي جوامع هم تحول و تطور قائل  شود به نوع يك نوع متطور و متحول ميگوييم  و مي
 انساني اسمش جامعه انساني است، جامعه امروز ماهيتش با جامعه  گوئيم اصال جامعه شويم، مي مي

 متفاوت است،  پانصد يا هزار سال پيش فرق دارد، جامعه سوسياليستي ماهيتا با جامعه سرمايه داري
عه سرمايه داري با جامعه فئودالي دو ماهيت دارد، با جامعه قبلش دو ماهيت دارد، ماهيتهاي و جام

شود كه جامعه  كنيم، يعني آن چيزي كه سبب مي  اين تطور بحث مي مختلف است، آنگاه در فلسفه
 در اين   نوع ديگر متحول بشود، و به عبارت ديگر عامل اين تحول چيست؟ اين مطلب از نوعي به

اندكي مغشوش است، يعني چندان اين دو از همديگر مشخص نيست صرف اينكه بگوييم ) 1(كلمات
؟ گاهي كه  رساند كه عامل تطور تاريخ چيست  اين مفهوم را نمي" محرك تاريخ چيست؟   عامل"

يي است كه همين تحوالت ولو   اصلي كنند، نظرشان به همان عامل درباره قوه محرك تاريخ بحث مي
ت هم سطح را به وجود آورده است مثال وقتي در نظريه كسي كه معتقد به عامل دين است تحوال

  دقت بكنيد، در فكر او مسأله تطورات اجتماع هيچ مطرح نيست، او فقط خواسته است علت اصلي
 عزتها، ذلتها و غيره: شود  مي تحوالت را كه غير از تطور است، تغيير و تبديلهايي كه در تاريخ واقع

 اين صورت طرح كرده باشد كه جامعه ها متحول  به دست بياورد بدون اينكه اين مسأله را به
   تنوع و تطور چيست؟  شوند، عامل تحول به معناي مي

 داروين كرده انجام  گردند كه كاري نظير كاري كه  ولي بعضي ديگر مثل ماركس اصال دنبال اين مي
 جهت بود كه داروين دنبال تطور   شناس عادي ايندانيم فرق داروين با يك زيست دهند مي

 دست بياورد، يعني در زيست شناسي تمام فكرش  خواست فلسفه تبدل انواع را به گشت، مي مي
  تبدل ( انواع روي اين فلسفه بود كه تبدل

  
  :پاورقي
  ]. است ) لذات فلسفه(مقصود، مطالب كتاب مورد بحث[  .1
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  .دگير طبق چه قانوني صورت مي) نوعي
  . اين يك نظر خاص است درباره تاريخ

 تا آنجا كه من مطالعه دارم ايندو در كلمات اين آقايان چندان از يكديگر مشخص نشده اند، 
 قائلند الزاما به " گذار از كميت به كيفيت "مخصوصا طرفداران منطق ديالكتيك كه به اصل 

  . وجود واقعي قائل نباشند براي جامعه شخصيت و  تطور نوعي جامعه قائلند مگر آنكه
  

پس اين تطور تاريخ، خودش معلول آن تحوالت نيست؟ يعني تطور ملل، اينكه نوع و ماهيتشان 
كند، اين خودش به اصطالح يك تغيير كلي است كه در اثر آن تحوالت  يكدفعه تغيير مي

  . كوچك به وجود آمده
 اين حرف شما را درباره آن نقطه شد تا اندازه اي مي) 1(آنجا كه صحبت از نقطه حساس بود

 اين مسأله به هر حال مسأله جداگانه  حساس، يعني آن گردشگاههاي تبدل نوعي تاريخ، گفت
 در اينجا ابراز بداريد و آن نظريه همين باشد، بگوييد  اي است ممكن است شما اساسا نظريه اي

، تغييرهاي تدريجي در همه  كه اينها ذكر كردند، همين تبدلهاي تدريجي اين عاملهاي خاصي
 اين نظر  شود به يك تغيير كيفي ممكن است كسي  زندگي، يكمرتبه جهش وار تبديل مي شؤون

 انسان دنبال اين باشد كه  را بگويد، ولي به هر حال اين مسأله غير از آن مسأله است اينكه
 ديگري است كند يك مسأله است، و اينكه علتش چيست مسأله جامعه تبدل نوعي پيدا مي

كند، بدين معني كه تمام  اولي پذيرفتن اين مسأله است كه اصال ماهيت جامعه تغيير مي
نوع ديگري ] و جامعه [ شود   از آن بن گرفته تا رو، به كلي عوض مي تشكيالت و نظامات جامعه

ا نوع از نظر ماركسيسته] ولي دومي شامل اين مسأله نيست [ شود غير از نوع اولش،   مي شمرده
  .شود ابزار توليد كه تغيير كرد، نوعيت جامعه نيز عوض مي

  
  :پاورقي

  ].  است " لذات فلسفه "اشاره به متن كتاب  [ .1
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   ادواري بودن تاريخ  نظريه 
 كه به آن ارتباط ندارد،   مطلب ديگري را گنجانده" توجيه تاريخ از راه دين "گويا در ذيل بيان 

 ادواري بودن تاريخ است كه به دين هم   تاريخ هست و آن نظريهيعني نظريه ديگري درباره
كند، حركت خود را  گويد تاريخ هميشه يك حركت دوري را طي مي ارتباط ندارد اين نظريه مي

خواهند  گردد به همان نقطه، توجيه ديني هم نمي كند، بعد دو مرتبه برمي  مي از نقطه اي شروع
ابتدا توحش است در توحش، فكر و فرهنگ : گويند بكنند، ميخواهند  بكنند، توجيه طبيعي مي

و تمدن نيست ولي اراده و قدرت روحي هست در اثر اين حالت توحش، قدرت اجتماعي به 
آورد بعد كه تمدن و فرهنگ به وجود آمد، به   وجود مي آيد بعد قدرت، تمدني را به وجود مي

د و هر چه كه بشر در تمدن و فرهنگ باالتر آي  عالي و ظريف به وجود مي تدريج افكار خيلي
شود، و اين  شود و تا حد زيادي نيز به تعبير ما نعمتزده مي برود از اراده اش كاسته مي

كند و همين منجر به يك سلسله  سست مي]  حاكمه را  خصوصا طبقه[ نعمتزدگي، افراد را 
گر ظهور كند و اينها را به كلي شود كه قواي ديگري از جاي دي  مي انقالبات يا منجر به اين

  . نمايد و از بين ببرد منقرض
معموال در خانواده ها، در اين :  فقط به جامعه نگاه نكنيد، يك جور ديگر هم مثال بزنيم

 سختكوش، پركار، جدي، تن به زحمت  شود خيلي بينيد يك آدمي پيدا مي زندگيهاي ما، مي
رساند،  كند، كار و ابتكار را به حد اعال مي انه تأسيس مي تجارتخ بده، اين فرد يك كارخانه يا يك

،   چون از يك خانواده طبقه چهاري به وجود آمده، عادت كرده به زندگي سخت ولي خودش
عادت كرده به گرما و سرما و تحمل سختي اينها او را يك انسان جدي بار آورده است بعدها زن 

شوند نسل بعد از او كه بچه هاي او   مي  است بزرگو بچه اش در اين زندگي كه مقرون به رفاه
آيند چون اوائل زندگيشان در زندگي همين آدم بوده  باشند يك آدمهاي متوسطي از آب در مي

 اند اينها هم تا حد زيادي آدمهاي جدي و كارآمدي هستند و آن ثروت  و در سختي بزرگ شده
آيند، چون اينها تدريجا زندگي و رفاه و  يكنند ولي بچه هاي اينها كه به وجود م را حفظ مي

روند به منزل ديگري، اين فرش را تبديل  دهند، كم كم از اين منزل مي خوشي را توسعه مي
كند، زيورشان تغيير  كند، لباسشان تغيير مي كنند به فرش ديگري، خوراكشان تغيير مي مي
    كند، ديگر آن نسل سوم يك مي
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شوند،   ناراحت مي رده كه فقط بايد به آنها رسيد، از كوچكترين رنجشوند نازپرو موجودهايي مي
در نتيجه قدرت اين را كه آن زندگي و آن ثروت را ضبط كنند ندارند، همينكه پدر مرد، در 

گردند به همان صورت فقيرهاي درجه  دهند، دوباره برمي مدت كمي تمام زندگي را به باد مي
ه بچه هاي اينها اگر بچه هايي باشند كه در فقر و مسكنت اول و به مفلوكيت، بعد دو مرتب

 بشوند باز ممكن است از نوع همين حركت شروع بشود، و لهذا در دنياي ما خيلي كم  بزرگ
افتد كه يك خانواده ثروتمند چهار پنج نسل پشت سر هم ثروتمند باقي بماند، بلكه  اتفاق مي

  . شوند منقرض مي
 اينها هست از بين  آيد در يك خانواده اي، دو سه نسل كه در ميان بينيد دولت مي همچنين مي

آورد، كه   طور از خانواده ديگر سر در مي آورد، باز همين رود و از يك خانواده ديگر سر در مي مي
آيد، يعني يك حساب ديگري است، يك حساب  اين با اصول ماركسيستها هم جور در نمي

الطين را نگاه كنيد، هر سر سلسله اي يك مرد جدي اي روانشناسي است شما سلسله هاي س
 در دامن سختيها پرورش پيدا كرده، و او بوده كه توانسته قدرتي به وجود بياورد، يك  بوده كه

 وجود آورد، زمينه براي بچه هاشان  سلسله اي را براندازد و نظمي، امنيتي، قدرتي، شوكتي به
 از نظر اراده و سختكوشي بد نيستند، ولي هر چه رو  لدرست كردند، بچه هاشان تا يكي دو نس

  آيند شاه  در مي" نازپرورده تنعم " كم اينها يك مردمان عشرت طلب و  آيد كم به اين طرف مي
 است چه جور آدم  اسماعيل صفوي را در نظر بگيريد و شاه سلطان حسين را، او كه سر سلسله

اند، و همه افرادي كه به   بوده  ها افرادي قويمقتدري است و اين چه جور؟ همه سر سلسله
اند، ولي اين ضعفشان علت دارد و آن اين   ضعيف بوده دست آنها آن سلسله منقرض شده افرادي

حركت دوري ] گويند تاريخ  مي[  به رفاه خو گرفته اند پس اين است كه  است كه اينها كم كم
  .دارد

ر است، يعني ترقيها و انحطاطها نيز هميشه يك  اينها معتقدند كه جامعه ها هم همين جو
كند، جبرا يك قوس صعودي را طي  كند، از يك مبدئي شروع مي حركت دوري را طي مي

 حركت تاريخ يك حركت دوري است منتها  پيمايد، پس كند و بعد جبرا مسير انحطاط را مي مي
درست به آن نقطه اول گويند   اندكي دقيق تر هستند مي حداكثر اين است كه آنهايي كه

  رسد، بلكه چون از تجربيات گذشته تا  نمي
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گويند حركت   باالتر، و لذا مي رسد به آن نقطه اول ولي در سطحي شود مي حدي استفاده مي
آيد به مقابل نقطه اول نه به عين نقطه اول، و  زند مي تاريخ حركتي حلزوني است يعني دور مي

ور، ولي به هر حال حركت، مستقيم نيست، برگشت دارد، زند و همين ط دو مرتبه دور مي
 بگويد ولي خيلي مجمل و مندمج  خواسته هميشه تاريخ برگشت دارد مؤلف، آن نظريه را مي

  . ربطي به نظريه دين ندارد گفته و در ذيل نظريه دين هم گفته، با اينكه
  

  توجيه تاريخ بر اساس دين
عمد داشته اند كه اين را اينطور بگويند يا اصال طرز تفكر دانم اينها ت نمي:  و اما نظريه دين

 به قول اينها به اين معني غلط است كه ما  فرنگيها همين طور است توجيه تاريخ بر اساس دين
 جريانات و نظامات عالم است به عنوان يك علت خاص در نظر  مشيت الهي را كه مبدأ همه

 ما جهان بيني  ني ندارد ما بايد ببينيم كه اگر جهان بينيبگيريم، بگوييم اينها نه، او اين كه مع
كند؟ بنابر نظريه الهي   پيدا مي الهي شد آنگاه مجموع نظام عالم در جهان بيني الهي چه شكلي

قهرا تاريخ خودش غايت و هدف دارد، همين طور كه طبيعت هدف دارد، تاريخ معني و هدف 
  رود، و تاريخ معني و هدف دارد اين ل بشري پيش مي سوي تكامل و كما دارد، يعني تاريخ به

ها  همينطور كه در طبيعت نيز اغلب اين فرنگي] كنند  به يك شكل غلط بيان مي[ هدفداري را 
كنند، دليل  خواهند مسأله دليل را نظم را ذكر بكنند در همين شكل غلط ذكر مي وقتي كه مي

دا مثل يك صانع بشري است كه دستي از بيرون  خ كنند كه گويي نظم را به گونه اي بيان مي
كند، مثل يك كوزه گر يا خياط، در صورتي كه معنايش  آيد اين ماده ها را پس و پيش مي مي

 به نظام  اين نيست، معنايش اين است كه در نظام عالم، در خود طبيعت، توجه به هدف و توجه
 به خود "ر است، طبيعت هست كه آن هم خودش يك حسابي دارد چون به اصطالح مسخ

 است، و طبيعت تسخيرشده يعني طبيعتي كه " تسخير شده " نيست، طبيعت "واگذاشته 
كند، مثل آنجا   تسخير يك نيروي ديگر دارد كار مي كند ولي تحت طبيعت است كه دارد كار مي

گر كند ولي اين فرد آنچنان مجذوب يك فرد دي  خودش دارد كار مي كه يك فردي با اراده
 هميشه توجهش به اوست و بر اساس آنچه كه او را مدل قرار داده كارش را انتخاب  هست كه

  . كند مي
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 باشد، يعني مستشعرانه كار  اين، معني غايت داشتن طبيعت است طبيعت وقتي كه غايت داشته
شود  تفاوت نيست، يعني حوادثي كه واقع مي  بي بكند، معنايش اين است كه در جهت تكامل

اگر يك حادثه اي باشد كه در جهت كمال انساني انسان است، طبيعت و عالم مجبور است با آن 
 نشان بدهد، اگر در جهت ضد كمال انساني است، يعني ضد آن هدفي كه خود  هماهنگي

 است كه  دهد مثل اين طبيعت و تاريخ دارد، آنگاه جهان عكس العمل مخالف نشان مي
ان به گونه اي است كه اگر غذايي وارد بدن بشود كه مجموعا براي گوييد ساختمان بدن انس مي

 اگر يك چيز نامناسبي باشد البته در  دهد ولي بدن خوب باشد همه بدن هماهنگي نشان مي
دهد البته گاهي هر چه هم عكس العمل   نشان مي يك حد معيني بدن عكس العمل مخالف
خورد باز هم بدن او عكس العمل  ي كه سم ميكند آدم مخالف نشان بدهد او كار خودش را مي

كند كه سم را دفع كند ولي سم وقتي كه زياد  دهد، خيلي هم كوشش مي  مي مخالف نشان
  .برد كند و بدن را از بين مي باشد كار خودش را مي

 نظريه، قانون علت و   توجيه تاريخ بر اساس دين، معنايش نفي قانون علت و معلول نيست اين
 تاريخ بر اصل دين، يعني عالوه بر علت  عني اصل علت فاعلي را پذيرفته است توجيهمعلول ي

 پس اينكه اگر ما تاريخ را بر اساس دين توجيه كنيم پس  فاعلي، علت غائي را هم پذيرفتن
  خورد، اينها چيز ديگري پيش خودشان  نيست چون رابطه علت و معلول بهم مي تاريخ ديگر علم
رانند يعني گذشته  ه، ما بايد بگوييم گذشته از حوادثي از پشت سر تاريخ را ميفكر كرده اند ن

 وجود آورده يك هدف و غايتي هم از پيش  ها، اينهايي كه جلوتر واقع شده كه بعد از آن را به
كشد، كما اينكه در مسأله تكامل جانداران، اكنون در ميان زيست  رو تاريخ را به سوي خود مي

 كه   است كه آيا تكامل، هدفدار است يا هدفدار نيست؟ يعني آن اولين سلولي شناس ها مطرح
 لكنت " كه مثال  در طبيعت به وجود آمده كه اكنون منتهي شده به انسان مطابق نظريه اي

 دارد آيا واقعا آن " و هدفداري اتيح " يا مؤلف كتاب " سرنوشت انسان " در كتاب "دونوئي 
رفته كه انسان بشود، مثل يك  به سوي انسان شدن در حركت بوده، ميسلول به طور آگاهانه 

موجودي كه هدف و مقصد خودش را تشخيص داده، هي تالش كرده تا برسد به آن مقصد، يا 
آن را به [ قاعده  ضابطه، علل بي  اتفاقي، علل بي علل: نه، تصادفات به همان معنا كه عرض كرديم

  اينجا رسانده
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هي كه بر روي موج آب قرار بگيرد كه بدون ضابطه و قاعده يعني با علل ، مثل كا] است 
رود، مثال يكدفعه يك  ضابطه و قاعده، به اين سو و آن سو مي شخصي نه با علل كلي با علل بي

 كاه را كشيده آن طرف، يك كسي يك  كسي دستش را در آب كرده يك موج بلند شده، كمي
جاد شده و كاه را كشيده اين طرف، هي رفته اين طرف و  اي سنگ انداخته آن طرف، يك موج

آن طرف، و اكنون هم رسيده به يك نقطه خاص، آيا آن اولين سلول كه بعد از ميليونها سال 
رسيده به انسان شدن، تحت يك ضابطه و قاعده و يك كليتي به اينجا رسيده، يا علل تصادفي و 

نجا، تصادفا اينجور شد، تصادفا آنجور شد، تا آخر به اتفاقي همينجور آن را كشيده از اينجا به آ
  اينجا رسيد؟

 است كه تاريخ هدف   درباره تاريخ هم عينا همين مطلب است، كه هگل از كساني است كه قائل
جامعه انسان ] روح و شخصيت دارد [ دارد، يعني همين طور كه فرد انسان و نوع هر حيواني 

و آن روح، اين ) ها او به شكل خاصي خواسته توجيه كندمنت(هم يك روح و يك شخصيت دارد
   هرگز اشتباه" روح زمان "كشد، و لهذا او معتقد است به اينكه   مي جامعه را رو به كمال

 زمان معصوم است،  گويد روح ، مي)خودش مسئله اي است و مسأله كوچكي هم نيست(كند نمي
  . دهد  تاريخ را به سوي كمال سوق ميكند زيرا روح زمان، روح زمان هرگز اشتباه نمي

  
  . داند  مي" خدا "روح زمان را هم 

  
كند   تجاوز نمي البته خدايي كه او قائل است يك خداي مخصوصي است كه از حد انديشه

 اينكه روح زمان، تاريخ را به  خداي هگل يك خداي عيني نيست به هر حال او معتقد است به
  . برد سوي تكامل مي

  : گوييم در طبيعت عكس العملها وجود دارد معناي اينكه ما مياين است 
  
  ). 1(»و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و االرض « 
  

  :پاورقي
   96/ اعراف  .1
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رابطه جهان و انسان اينچنين است كه اگر انسان در آن مسير كمالي و انساني خودش قرار 
 چه روابط مرموزي ماين طبيعت و  گيرد حال سان هماهنگتر سر آشتي ميبگيرد، طبيعت با ان

 دست آوريم، بسا هم هست كه نتوانيم بدست آوريم،  انسان هست، بسا هست كه ما بتواينم به
ولي چنين چيزي هست، و اگر انسان بر ضد مسير خاص طبيعت قرار بگيرد يعني بر ضد 

   سوي فسق و فجور و آن چيزهايي كه انسان براي قرار بگيرد، كشيده بشود به مسير تكامل
 كه جزء بيگانه را از  آنها نيست، كمال انسان نيست و ضد انسان است، آنگاه طبيعت مثل بدني

دهد كه اين عكس العملهاهاست   مي كند، يك عكس العمل اينچنيني نشان خود دفع و رد مي
  . شده است كه به نام عذابها گفته

  
  يد مذهبي د درسه بعد تاريخ

بعد فردي، بعد اجتماعي و بعد : كند  اينجاست كه تاريخ در اين ديد سه بعد پيدا مي
 اين است كه در عين اينكه جامعه  بعد فردي) يعني تاريخ از كل جهان خدا نيست(جهاني

  ]. استقالل دارد، تاريخ بعد فردي نيز دارد  [  تركيبي است از افراد، چون فرد در جامعه
 است يا فرد  عروفي است كه امروز مطرح است تحت اين عنوان كه آيا جامعه اصلمسأله م

اصل است؟ آيا فرد اصل است و جامعه امر اعتباري است يا جامعه اصل است و فرد امر 
 جامعه يك تركيب خاصي است در قديم هم اين  ايم كه تركيب اعتباري؟ اين را ما مكرر گفته

 حتي يك اختالف نظري بين بوعلي و مالصدرا هست كه  مسأله درباب اجسام مطرح بوده
آيد، آيا عناصر تركيب  شوند و يك مركب به وجود مي وقتي دو يا چند عنصر با هم تركيب مي

دهند و فقط مركب وجود دارد، يعني  كننده، هويت خود را در ضمن مركب از دست مي
ها معدوم و تبديل به هويت مركب  هويتي ندارند، هويت آن هويت مركب وجود دارد و آنها هيچ

 در  شده است؟ يا نه، در عين اين كه هويت مركب هويت جديدي است، هويت اين اجزاء هم
شود همان عناصر عينا به  ضمن محفوظ است، از بين نرفته، و لهذا وقتي كه مركب تجزيه مي

  .گردد حالت اوليه بر مي
  گويند جامعه  است عده اي مياز اين هم بيشتر] حفظ هويت افراد [  در جامعه 
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تواند فلسفه   نمي  اساسا مركب نيست، هر چه هست فرد است اگر چنين گفتيم اصال تاريخ
داشته باشد چون در اين صورت، زندگي فقط از آن افراد است نه از آن جامعه، ولي اگر گفتيم 

بيعت، اجزاء آيا همين طور كه در ط] شود كه   مي مركب است، اين سؤال مطرح[ جامعه 
اگر مطابق آن نظريه نگوييم هويتشان را نيز از [ دهند  الاقل استقالل خودشان را از دست مي

  دهند؟ پاسخ اين است كه در جامعه نيز افراد استقاللشان را از دست مي] دهند  دست مي
ن  است كه در عي دهند، يعني اين يك حالت خاصي خير، استقالل و آزاديشان را از دست نمي

كنيم خودش   تعبير مي" انسان الكل "اينكه جامعه به عنوان انسان الكل كه ما از جامعه به 
شخصيت دارد، فكر دارد، روح دارد، احساس و عاطفه دارد، در عين حال فرد هم در جامعه 

گوييم تاريخ يك بعد فردي دارد، چون   است به اين معناست كه ما مي هويتش از بين نرفته
 جامعه  امعه خالي از استقالل نيستند، و يك بعد اجتماعي دارد چون معتقديمافراد در ج

 حال تاريخ يك بعد  شخصيت دارد كه راجع به اينها جداگانه بحث خواهيم كرد و در عين
  .سوم دارد كه آن، بعد جهاني يا بعد الهي باشد

، يعني مجموع  تن يعني عالوه بر آن دو بعد يك بعد جهاني داش" ديد مذهبي تاريخ " پس 
 اوال جامعه انسان رسالتي دارد  تفاوت نيست، به اين معني كه جهان نسبت به جامعه انسان بي

 است و در اين مسير اگر درست گام بردارد  و آن رسالت به سوي غائيت و به سوي تكامل
عكس العمل جهاني نسبت به او يك عكس العمل موافق است، و اگر منحرف بشود عكس 

  .جهاني يك عكس العمل مخالف است، پس جامعه از جهان جدا نيست العمل
 به اين  دانند، الاقل  نظريات ديگر چنين نيست، جامعه را يك چيز جداي از جهان مي  ولي

 زمين و هوا و ابر و  تفاوت است، مثال براي اين معنا كه جهان نسبت به جامعه انساني بي
كند كه جامعه  كون و هستي و آفرينش، هيچ فرق نميخورشيد، براي اين زندگي و براي اين 

بشر را يكسره فسادها و تباهيها و ظلمها و جهلها گرفته باشد يا اينكه يكسره صالحها، تقواها، 
 توجيه "كه [ كند بنابراين آن مطلب  گويد فرق مي عدالتها و پاكيها گرفته باشد ولي او مي

به ديد مذهبي [  ربطي  چه] علت و معلول است  به معني نفي قانون "تاريخ بر اساس دين 
چنين [ بله، اصل غائيت را بچگانه يا احمقانه توجيه كردن است كه ! دارد؟] تاريخ 

   مثل] برداشتهايي را به دنبال دارد، 
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گفت شما ديده ايد كه  آورد فالن كشيش به بچه هايش يا به ديگران مي  همان مثلي كه مي
دانيد چرا طالبي خط  اينكه هر خطش جاي يك قاچ است، ميطالبي خط خط است، مثل 

 آن را تقسيم كنيم قبال تقسيم شده  خواهيم در خانواده خط شده؟ براي اينكه وقتي ما مي
 كنيم و دعوا نشود حال غائيت را در اين حد تنزل  كشيم درست قسمت باشد، ما كارد كه مي

دن، جوابش هم همين جور حرفهاست مثل دادن و اينجور چيزها را بر اين اساس توجيه كر
: گفت خواست در حكمت اشياء بحث بكند، مي  واعظي كه در باالي منبر مي آن باباي
داشت  دانيد خداوند چرا به شتر بال نداد؟ براي اينكه اگر شتر بال مي هيچ مي! ايهاالناس

 انسان بخواهد اگر! شد  مي نشست و خانه هاي ما خراب آمد روي خانه هاي گلي ما مي مي
آيد اما اگر كسي   حرفهاي اينها در مي خلقت را بر اساس اين حكمتها توجيه كند همين

  .  بكند غير از اين حرفهاست بخواهد مطلب را آنطور كه هست درك
  

خواهيم بسنجيم و يك مسأله اين  يك مسأله اين است كه عامل ديني را از نظر تاريخ مي
  .ريخ عامل دين استخواهيم ببينيم تا است كه مي

  
خواهيد بگوييد دين خودش در جامعه ها چه نقشي داشته، اين مسأله   شما يك وقت مي

آنچه در اين كتاب مطرح شده اين نيست، مقصود از عامل دين عامل الهي . ديگري است
 است كه آيا دين خودش چه نقشي در جامعه  يعني مشيت الهي است آن يك حرف ديگري

  . نيست ه در اينجا مطرحداشته اين مسأل
 يك مطلب  توان گفت كه در اين كتاب از يك نظر خلط مبحث شده يا الاقل بگوييم  مي

شود  دهند دو جور مي  مي" نظريه دين "ناديده گرفته شده آن نظريه اي را كه به آن نام 
 قضا و قدر دارد و آن  فلسفه تاريخ ابراز مي  نظريه اي كه دين درباب"توجيه كرد، يكي اينكه 

كنيم كه اين  ناميم كه اينجور فكر مي ، پس اين را ما از آن جهت نظريه ديني مي"الهي است 
دارد، يعني اگر از دين سؤال كنيم كه تاريخ را چه چيز متحول و   ابراز مي نظريه را دين
  اراده الهي گويد علتش كند، علل انحطاطها و علل ترقيها در تاريخ چيست مي دگرگون مي

گويند يا به   شكلي كه آنها مي است اين يكجور بيان است كه خودش يك حرفي است، حال به
  شكل ديگر كه بحثش را تكرار
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  . كنيم  نمي
 است كسي بگويد  مسأله ديگر اين است كه خود دين چه نقشي در تحول تاريخ دارد؟ ممكن

 عامل تحول تاريخ است  خود دين مهمترين نقش را در تحول تاريخ، دين داشته است، يعني
 نقش انبياء در تحول " بخواهيم نسبت بدهيم مسأله  كه به تعبير ديگر اگر به آورندگان دين

 در  گردد به نقش دين شود، البته انبياء از آن جهت كه دين آورده اند كه باز بر مي  مي"تاريخ 
  .تحول تاريخ

اسا اين، دو نظريه است، نظريه اول، به  پس اين دو مسأله را بايد از يكديگر تفكيك كنيم و اس
معني است، و نظريه دوم يك امر بسيار   بي گويند، گفتيم يك نظريه اين شكل كه اينها مي

 دين به عنوان يك عامل چه نقشي در تحول تاريخ داشته  قابل بررسي است كه عامل ديني
  است؟ 

  
   الهي و قضا و قدر الهي؟  يعني اراده" نقش انبياء "شود اين را همان اولي بگيريم كه  آيا نمي

  
 غير از قضا و قدر  گويد اراده و قضا و قدر الهي، يعني  خير، اينها دو مسأله است آن كه مي

دهد، نه به خود دين نه به   نمي الهي چيزي نيست، يعني به هيچيك از عوامل ديگر اصالت
  .، پس اصل، قضا و قدر الهي استگويد اينها همه معلول قضا و قدر الهي هستند غير دين، مي

o   
  نظريات مختلف درباره عامل تحول تاريخ

 است يك تحليلي   در اينجا كه مؤلف نظريات مختلف درباره عامل تحول تاريخ را شرح داده
بكنيم ببينيم اين عوامل همينطور كه اينها ذكر كرده اند قابل بررسي است يا ما بايد به شكل 

 كه مؤلف بر شمرده است يك نظريه اين است كه   نظريه استديگري بررسي بكنيم؟ چند
بگوييم نوابغ عامل مؤثر بوده اند نظريه دوم انباشته شدن دانش و در واقع دانش را عامل 

  داند كه وقتي روي هم انباشته شده منشأ تحوالت گرديده است عوامل  تاريخ مي تحول
  اختراعات،: ديگري كه ذكر كرده اند عبارتند از
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  . نژادها يعني خونها، شرايط اقتصادي و مختصات جغرافيايي يعني عامل جغرافيايي
 عامل ديگر برگرداند  شود بعضي را به بعضي تحويل كرد يا بعضي از اينها را به يك  اينها را مي

عامل [ كه اگر ما به آن شكل بحث كنيم شايد بهتر باشد، مثال اگر ما گفتيم نوابغ و بزرگان 
 است، يك نظريه اي هم هست، ولي اگر بخواهيم اين را  اين درست] ريخ بوده اند تحول تا

گردد به عوامل زيستي، يعني در خالل تحوالتي كه نوع انسان پيدا  تحليل بكنيم، برمي
كنند و اين افراد  كند، در اثر يك سلسله عوامل زيستي، يك افراد فوق العاده اي ظهور مي مي

 افراد فوق العاده عامل تحول  شوند، و به عبارت ديگر اينكه  تاريخ ميفوق العاده منشأ تحول
 در واقع ما عامل تحول تاريخ را برگردانديم به  گردد پس تاريخ هستند، به عوامل زيستي برمي

اين چرا نابغه شده؟ حتما يك عوامل خاص زيستي در او هست، مثال يك : عوامل زيستي
 داشته، مادرهايش اينجور  ، يك سلسله پدرهاي چنيني]د در او وجود دار[ عوامل وراثتي 

 رسيده و بعد يك تركيبي در ژن اين شخص صورت  بوده اند، و يك ژنهايي از آنها به او به ارث
 به وجود آمده كه او يك فرد فوق العاده شده است داراي يك  گرفته و يك ساختمان خاصي

لعاده و يك اراده خيلي فوق العاده پس در واقع  العاده، يك اعصاب خيلي فوق ا مغز خيلي فوق
  .گردد به عوامل زيستي  از يك جهت برمي" مردان بزرگ "مسأله 

 اين را شايد بشود عامل " نيروي بر هم انباشته دانش ": رويم سراغ عامل ديگر  حال مي
ارد و  انسان يك خصوصيت نوعي د گردد به اينكه مستقلي به حساب آورد ولي اين عامل برمي

تواند  كند اين است كه مي آن خصوصيت نوعي انسان كه او را از نظر تاريخي هم متكامل مي
[  خود را حفظ و نگهداري كند در حيوانات چنين استعدادي  تجارب و اندوخته هاي علمي

  نيست و آن اينكه بتواند علم را به نسل ديگر منتقل كند كه علم نسل قبلي] استعداد علمي 
شود،  افزايد روي همديگر انباشته مي نسل بعدي كه او چيزي بر سرمايه نسل قبل ميبا علم 

آيد، باز تجربيات و معلومات بيشتري دارند و  شود، نسل ديگري مي شود، متكامل مي جمع مي
و به همين ترتيب دانش بشر متكامل [ شود   جمع مي اينها با آنچه كه در نسل پيشين بوده

اين ] اين خصوصيت نوعي را دارد و [ ، اين انسان است كه  يواناتدر ميان ح] شود  مي
    گردد به برمي
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علمه البيان « : و ديگر) 1(علم بالقلم، علم االنسان ما لم يعلم« همان استعداد كتابت، نوشتن، 
و [ انسان از وقتي كه انسان شده اين دو توانايي در او بوده است، يكي توانايي بيان، ). 2(»

حال انسان كي و به چه شكل انسان شد، كاري نداريم، ] توانايي كتابت و نوشتن ديگر 
   مرحله اي هست كه در آن مرحله، انسان به همين مرحله انسانيت خود رسيده باالخره يك

الضمير خودش را، انديشه خودش را، اندوخته و تجربه خودش را به وسيله  تواند ما في كه مي
و كلمات و عالمات لفظي، به ديگران منتقل كند كه اين فقط در زبان بيان با الفاظ و حروف 

حال اينكه خطوط، (تواند به وسيله يك سلسله عالمات كتبي  مي واحد مفيد و مؤثر است و هم
 را  ، با يك سلسله عالمات نقشي، اندوخته و تجربه خودش)تكامل پيدا كرده به جاي خود

 ديگر تا حد  ود كه معلومات هر نسلي به نسلهايش باقي بدارد و حفظ كند اين سبب مي
 كه در نسل بعد جمع  زيادي اگر نگوييم صددرصد، الاقل صدي نود منتقل شود و با آنچه

  . تكامل انسان افزوده شود شود روي همديگر انباشته گردد و تدريجا بر سرمايه مي
 "ا بخواهيم بگوييم  انساني اگر م گردد به يك استعداد خاص  پس ريشه اين عامل برمي

بايد بگوييم كه يك خصلت و يك ] عامل تحول و تكامل تاريخ است  [ "انباشته شدن دانش 
 و آن خصلت و خاصيت، همان استعداد بيان و استعداد نوشتن است  خاصيت در انسان هست

ن  انباشته شد شود و اين  موجب اين استعداد، دانشهاي بشري روي يكديگر انباشته مي كه به
  شود،  دانشها سبب تكامل بشر مي

 را كوچك شمرد، با توجه به يك غريزه اي كه آنشود  هست، نمي يي   اين خيلي نظريه عالي
 طلبي   هست و از آن غريزه هم نبايد صرف نظر كرد و آن، غريزه كمالجويي و افزون در انسان

 بشر واجد باشد باز  كهو قانع نشدن انسان به آن چيزي است كه دارد و اين كه هر مقدار 
خواهد مرحله باالتري را طي كند و افق جديدي را بگشايد شايد اين ميل به تكامل در  مي

 در انسان براي نگهداري تجربيات گذشته  فطرت همه موجودات هست ولي اين استعدادي كه
 مرحله شود كه تاريخ در يك مرحله باقي نماند و قدم به قدم و مرحله به وجود دارد سبب مي

  . گردد  خيلي نظريه خوبي هم هست، و ديديم ريشه اش به كجا برمي جلو برود، و اين
  

  :پاورقي
   5 و 4/  علق .1
   4/ الرحمن . 2
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  . فرموديد كه اين ميل به تكامل در تمام موجودات هست
  

 انسان هست قدر  اين اصل فلسفي است، ديگر وارد آن بحث نشويم آن مقداري كه مربوط به
  .لم اين است كه در انسان چنين چيزي هستمس
  

 كمال است، باز   قدرت اكتساب، فراگيري و تربيت شدن، غير از بيان و نوشتن و ميل به
  ..... خودش يك

  
اين دو به همديگر بستگي دارد، يعني از يك طرف انسان قدرت بيان دارد و از طرف ديگر 

 است و اال مثل اين است كه انساني  توأمقدرت فراگيري دارد درست است، اينها با همديگر 
 طرف قدرت بيان باشد و از طرف ديگر قدرت فراگيري  بخواهد با االغ حرف بزند اگر از يك

  .نباشد كه فايده ندارد
 عامل ديگر، اختراعات دانشمندان است اين را شايد ما امري مستقل از دانش بشري به 

ي است، اثر يك سلسله دانشهاي بشري است حساب نياوريم، يعني شعبه اي از دانش بشر
دانشهاي بشري مختلف است بسياري از دانشها نتيجه اش اين نيست كه ابزاري در خارج 
ساخته شود، مثل دانشهاي ادبي، فلسفي، ولي يك سلسله از دانشهاي بشري نتيجه اش اين 

كند،  ت مسلط ميكند دانش است كه انسان را بر طبيع است كه انسان را بر طبيعت مسلط مي
 "گويند آگاهي منشأ توانايي است،  شناساند اينكه مي يعني قوانين طبيعت را به انسان مي

، يكي از شاهدهايش همين است انسان وقتي كه طبيعت را بشناسد، "توانا بود هر كه دانا بود 
 است، و  همين كند، كه ابزارسازي انسان از قوانين طبيعت براي تسلط بر طبيعت استفاده مي

آيد اين را شايد نشود يك  اين نتيجه نوعي از دانش انسان است كه به مرحله عمل در مي
عامل مستقلي شمرد، مگر اينكه كسي بگويد در ميان دانشهاي بشر فقط دانشهايي سبب 

علم طبيعت و همچنين رياضيات :  دانشهاي طبيعي بوده اند تقدم و تحول تاريخ شده اند كه
توان آن را پياده كرد، ولي دانشهاي ديگر تأثيري در اين جهت  طبيعت ميتا حدي كه در 

  . اند نداشته
   مادي البته اين هم حرف درستي نيست زيرا تمدن و فرهنگ بشر، نيمي از آن
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[  تمدن و فرهنگ،  گذارند ميان آيند فرق مي  است و نيمي انساني در اصطالحي كه امروز مي
ناميم   مي" فرهنگ "تراعات به وجود آورده اما آنچه كه ما آن را تمدن بشر را اخ] گويند  مي

مولود اختراعات [ و آنچه كه به معنويات بشر مربوط است مثل اخالق و دستورهاي اجتماعي 
يك بشر منحط از نظر اخالق هرگز در قسمتهاي ديگر هم ] نيست، مولود امر ديگري است 

اي معنوي تمدن انساني نيز بدون شك مؤثر بوده تواند موفق باشد اين است كه جنبه ه نمي
 اين را شايد نشود يك عامل  تواند اينها مؤثر نباشد پس اند و فوق العاده هم مؤثر بوده اند، نمي

  .جداگانه از دانش به شمار آورد
 اكنون بشر نژادهاي   عامل ديگر مسأله خون و نژاد است اين هم يك نظريه اي است در اينكه

اين ] ترديدي نيست [ نژاد سفيد، نژاد سياه، نژاد زرد، نژاد سرخ و امثال اينها : دمختلف دار
 شناس و روانشناس و شايد طبيعي دانهاست كه مطالعه كنند و  نيز در خور علماي جامعه

ببينند كه آيا واقعا اين نژادها از نظر استعداد و نبوغ با يكديگر اختالف دارند يا نه؟ آيا بعضي 
 ديگر قريب االفق به  ا به اصطالح فرهنگساز و تمدنساز هستند ولي بعضي نژادهاياز نژاده

 وجود بياورد و فرهنگي ايجاد كند آنها  تواند تمدني به حيوان اند، همين طور كه حيوان نمي
توانند تمدن و فرهنگ نژادهاي  توانند، و حداكثر فرق آنها با حيوان اين است كه مي هم نمي

   كنند؟ سديگر را اقتبا
كرده است   مي گويند ارسطو چنين نظريه اي درباب بردگان داشته و بردگي را كه توجيه  مي

معتقد بوده كه اساسا نژاد سفيد يا الاقل نژاد يونان يك نژاد برتر و يك نژاد سازنده فرهنگ و 
ري بستن تمدن است و نژادهاي ديگر اين استعداد را ندارند، و به همان دليل كه اسب را به گا

بريد و  بنديد، چرا االغ را به طويله مي هيچ منع حقوقي ندارد كه چرا اسب را به گاري مي
آوريد در كاخ جاي بدهيد و واقعا االغ را در طويله بردن امري برخالف عدل نيست چون  نمي

دگي را به بر[  همين كار ساخته شده، بردگان  طبيعت بيش از اين او را جلو نياورده و او براي
چون جنبه نژادي دارد، ]  ندارد و امري برخالف عدل نيست  گرفتن نيز هيچ منع قانوني

و الخيل و  « "اند، همين طور كه   هستند كه فقط براي بردگي ساخته شده نژادهاي خاصي
  البغال و الحمير لتركبوها و 
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وقت باشد براي يك  شده اند، نه اينكه يك امر م آنها هم اصال براي همين خلق) " 1(»زينة 
گويند كه اساسا نژاد سياه فالن  ها درباب نژاد سياه مي  امروز خيلي مصلحت موقت يا آنچه كه

  .استعداد را ندارد
 عقب " هستند يا " عقب نگه داشته شده " اين يك مسأله قابل بحث است كه آيا نژادها 

  ند يا عقب نگهداشته شده؟ مانده باش ؟ خيلي فرق ست كه اينها از نظر طبيعي عقب"مانده 
 ظاهرا اين نظر از نظر كلي هيچ قابل قبول نيست كه كسي بيايد تفاوتي تا آن حد براي 
نژادها قائل باشد كه بعضي نژادها اساسا به هيچ وجه تمدن ساز و فرهنگ ساز نيستند و فقط 

رهنگ ساز و بعضي ديگر تمدن ساز و ف[ قدرت اقتباس و تقليد را دارند و نه چيز ديگر، 
اما يك مسأله ديگر هست و آن اين است كه تفاوت نژادها را هم شايد نشود انكار ] هستند 

 همه استعداد دارند ولي بعضي از نژادها استعداد بيشتري دارند در اين  كرد كه در عين اينكه
لعه  مطا توانيم اظهار نظر قطعي كنيم، اشخاصي حق دارند اظهار نظر بكنند كه  ما نمي باره

زيادي روي نژادها دارند، ولي مستبعد هم نيست كه ميان نژادها تا اندازه اي تفاوت باشد، 
  . گوييم شايد هم نباشد، ما اين را صددرصد نمي

 شمرده اند و محيط  ولي مطلب اين است كه اين آقايان آمده اند خون و نژاد را يك عامل
شود به آن، يعني اگر نژادها فرقي   مي حويلجغرافيايي را عامل جداگانه، در صورتي كه اين، ت

 است، زيرا بدون شك همه نژادها به يك اصل  داشته باشند ريشه اش محيط جغرافيايي
 مثال اگر نژاد سفيد با نژاد سياه متفاوت است علتش اين است  گردند، اينجور نيست كه برمي

، در ) اينها به عقيده( ديگريكه نژاد سفيد از يك حيوان متسلسل شده و نژاد سياه از حيوان
 كرده، اين را سفيد كرده، او را زرد  اصل اينجور نبوده، منطقه و محيط است كه او را نژاد سياه

  .كرده و آن ديگري را سرخ
 محيط را  و لهذا انسانها وقتي] محيط جغرافيايي، [ گردد به عامل   نژاد باز برمي  پس عامل
 محيط را  شود، يعني حتي شكل افراد آن ض ميكنند همه خصوصياتشان عو عوض مي

گيرند ولو اينكه با آنها ازدواج هم نكنند هستند اعرابي كه در عربستان يا مصر بزرگ شده  مي
   شكل ديگري دارد كه اند، در آنجا قيافه اش، چشم و ابرو و رنگش

  :پاورقي
   8/ نحل  .1
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كه اين مثال مصري است و ايراني    اگر بيايد در ميان يك عده ايراني بنشيند معلوم است
نيست، ولي همانها اگر مدتي در آب و هواي ايران بمانند، بدون اينكه با ايرانيها ازدواج هم 

  گيرند ساداتي كه  خودشان هم ازدواج بكنند، اصال رنگ ايراني به خودشان مي بكنند، در ميان
 شكل مردم آن  ي كه هستند بهبه طور قطع، صحيح النسب از حجاز آمده اند، در هر منطقه ا
 بيني بربري است، مثل بربريها  منطقه هستند ساداتي كه در ميان بربريها هستند، بينيهايشان

كنند، اگر به ژاپن بروند مثل همانها   فرق نمي كوسه هستند، يعني با بربريهاي ديگر هيچ
  .گذارد كنند، يعني محيط اثر مي چشم مورب پيدا مي

 عامل است، قطعا  توانيم بگوييم ا خون و نژاد را عامل بدانيم كه صددرصد نمي بنابراين اگر م
هستند و نژادهاي ] در پيشبرد فرهنگ و تمدن مؤثر [ اينطور نيست كه فقط بعضي نژادها 

ديگر را به كلي بايد نيمه حيوان حساب كرد، اين كه نظريه غلطي است، ولي اگر هم تفاوتي 
گردد به تفاوت در محيطهاي جغرافيايي، و مثل  ها اين عامل برميقائل باشيم در مورد نژاد
   اساسا منطقه هاي معتدله مزاجها و تركيبهاي مادي و بدني"گويند  بوعلي از نظر طبي مي

 وجود  آورد و تركيبهاي معتدل تر بدني روحهاي معتدل تري به معتدل تري به وجود مي
  . گردد به آن عامليمبر  و اين بعيد نيست پس اين عامل "آورد  مي
  

  ابتکار در انسان
ك طرف به همان عامل دانش ين عامل از يا. يدي و توليط اقتصاديم به عامل شرايرس يبعد م

 يعنيگردد؛  ية خاص در مورد انسان بر ميك نظريگر به ي از طرف ديگردد، ول يو اختراع بر م
 در مورد ية خاصيوط است به نظرگر مربيك نظر مربوط است به عامل دانش، و از نظر دياز 

د ـ يند ابزار توليگو ين است كه مية دانش و اختراع هميانسان و آنچه كه مربوط است به نظر
  باز 

كند بسيار خوب،  تدريجا تكامل پيدا مي) برگشتند به ابزار بديهي است ابزار اختراع بشر است
جر آمد به عهد مفرغ، از عهد مفرغ كند؟ چرا بشر از عهد ح اوال چرا خود بشر تكامل پيدا نمي

رود، يعني تجربيات بشر براي   دانش بشر پيش مي آمد به عهد آهن؟ به همان دليل كه
  شود، و نيز به دليل نسلهاي بعد اندوخته مي
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سازد، باز   براي مقصد و هدفي مي  حس تكاملي كه در بشر هست، يعني انسان يك ابزار را كه
نمايد ماركسيستها هميشه به كار تكيه   مي بتكار خود استفادهكند و از نيروي ا فكر مي

گويند انسان ابزار ساز است و ابزار انسان ساز اين تا  كنند و به ابتكار كاري ندارند، مي مي
  سازد، ولي سر و كار داشتن انسان با ابزارها، يعني  انسان ابزار ساز را مي حدي درست است

است، تجربه اي است كه انسان با طبيعت و با ساخته عمل، خودش براي انسان تجربه 
 ساخته خودش هم هست  خودش دارد، بدين معني كه انسان با طبيعتي سر و كار دارد كه

  .برد  ديگر تجربه، فكر انسان را باال مي سازد به عبارت همين تجربه و همين كار، انسان را مي
چرا فقط انسان : ديگر هم هست تا اينجا درست است، ولي يك حساب " مطلب " اين 

برد؟ ما حيوانهاي ديگر هم  اينجور است كه اگر با ابزاري كار بكند، بعد ابزارش را پيش مي
سازد ولي  آيد از خار و خاشاك براي خود النه مي كنند، پرستو هم مي داريم كه با ابزار كار مي
و يك ذره هم فرق نكرده  كه النه خود را به همين شكل درست كرده  چندين هزار سال است
سازد ولي هيچ  آيد براي خودش آن خانه هاي خيلي هندسي منظم را مي است زنبور عسل مي

سازد سر و كار   خودش مي كند، با طبيعت و با ابزارهايي كه پيش نرفته است او هم كار مي
كند اين ناشي  ميآيد، ابزار توليد را متكامل  آيد، اما انسان جلو مي دارد، ولي يك قدم جلو نمي

 ابتكار است كه در انسان هست، چون انسان با عقل و فكر كار  از همان استعداد خاص يعني
 عمل  كند و حيوان با غريزه غريزه يعني قيمومت خود طبيعت، ولي فكر براي انسان يك مي

 عبارت شود، و به  افزوده مي آزادانه است، و چون يك عمل آزادانه است، تدريجا بر فكر انسان
كند، در   با يك ابزاري مثال با سنگ كار مي ديگر فكر تكامل پذير است اين است كه انسان

شود كه اين سنگ را آنطور بكنم، به اين  خالل عمل يك جرقه اي هم در مغزش پيدا مي
  . اين مسأله ابتكار. كند شكل در بياورم، و تدريجا اين ابزار را متكامل مي

دانيم و به   دانش مي وليد، معلول همان چيزي است كه ما آن را تكاملپس خود تكامل ابزار ت
خواهد  خواهد پيش برود و نمي عبارت ديگر حس ابتكار و حس تقدم و اين كه بشر همواره مي

شود گفت كه با نظريه   آن، كه در اين جهت تقريبا مي در يك حد درجا بزند اين يك جهت
  ين تفاوت كه  نظريه است با ا صنعت و اختراع يك
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دانند و اينها فقط ابزار توليد را عامل  آنها مطلق اختراعات را مطلق ابزار سازي را عامل مي
 ديگر نقشي قائل نيستند جهت ديگر، يك نوع بينش خاصي است  دانند و براي ابزارهاي مي

 جدا  نكه اينها درباره انسان دارند كه همان جهت است كه نظريه اينها را از نظريه ديگرا
آن خصلت ] اين ناشي از [  و " ابزار توليد "گويند  گويند مطلق ابزار، مي كند اينها نمي مي

اي كه در انسان   معتقدند آن انگيزه اصلي مادي اي است كه اينها در انسان سراغ دارند كه
 بعد كند و  مادي است، آن كه انسان را وادار به كار مي هست فقط و فقط انگيزه تأمين حوائج

شود، اين انگيزه است، انگيزه هاي ديگر امور فرعي و امور تزئيني و   مي هم منتهي به تكامل
بلكه اموري هستند به منزله روبنا و براي توجيه اين انگيزه، و به تبع و طفيل آن به وجود 

  . آيند، اساس اين است مي
 دانش و اختراع به يك  هكه گفتيم دو نظري(پس اين نظريه همان نظريه دانش و اختراع است

 است، با اين تفاوت كه آن را تخصيص  ، همان نظريه اختراع و صنعت)گردد نظريه برمي
دهد به صنعت در ابزار توليد، و ريشه اش هم اين طرز بينش مادي اي است كه در مورد  مي

ان  اصلي انسان به خاطر حوائج مادي است و هيچ اصالتي در انس انسان دارد كه تالشهاي
  .ندارد

  
سازد، حتي  سازد يا مطلقا مي سازد آيا در جهت ابتكار مي  بنابراين، اين كه ابزار، انسان را مي

  سازد؟  جهات اخالقيش را نيز مي
  

كند، يعني   نه، كاري به جهت اخالقي ندارند، مقصودشان اين است كه ابزار انسان را كامل مي
گويند،   جنبه هاي ديگر را هم بعد مي يد البته آنافزا مثل مدرسه است، بر تجربيات انسان مي

 معني اينكه ابزار توليد زيربناست، البته اين را هم نتيجه  سازد، به اينكه ابزار انسان را مي
  گويند اين مسأله است كه چرا تكامل دست كنند، ولي آنچه كه در اينجا فعال مي گيري مي

خواهند توجيه  سازد، مي ، و ابزار هم انسان را ميسازد گويند انسان ابزار را مي دهد؟ مي مي
گويند يك انسان  شود كه در مرحله بعد ابزار كاملتر را بسازد مي كنند چرا انسان موفق مي

كند تكامل پيدا  سازد، ولي مدتي كه با آن عمل مي تجربه، اول يك ابزار ساده اي را مي بي
اگر او روي اين ] كه كاملتر است بسازد [ ي را  ابزار بعد شود براي اينكه كند و آماده مي مي

   بود، چنانچه باز ابزار كار نكرده
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توانست بسازد نه بيشتر، ولي كار كردن با اين،  خواست ابزار بسازد، مثل همين را مي  هم مي
 طور كه شما هم توجه كرديد اينها بعد در نهايت امر  كند البته همان تجربه اش را زياد مي

  .سازد قضيه به آنجا هم خواهد رسيد  چيز را مي اقتصاد همهگويند  مي
  .  اين توضيحي بود كه براي مجموع اين عوامل الزم بود عرض كنيم

  
   روح زمان دربارةگل ههينظر

 " كه آن را  هگل سخني دارد كه از بعضي جهات قابل توجه است او معتقد است به چيزي
  بي است نامد، و نظريه بسيار جال  مي"روح زمان 

  
 عصمت ي روح زمان نوعيم او براييد بگويم بايان كنير خودمان بيم آن را به تعبياگر ما بخواه
كند  يكند، فرد اشتباه م يكند، روزگار اشتباه نم يد زمان اشتباه نميخواهد بگو يم. قائل است

در  كه اهل تسنن ييك است به آن معناي نزديلين حرف خيا.] كند يجمع اشتباه نم [يول
 فكر ياي هم در كتاب احيا اقبال الهوري معتقدند و گويمورد اجماع در باب احكام شرع

شود و البته  ي ميكين فلسفة هگل يكند كه با هم يل مي تحلي مسئلة اجماع را طورينيد
  .ك هم هستينزد
عه ياز نظر ش. ت اجماع هستي در باب حجيعه و سنّيان شي ميك اختالف نظريم يدان يم

اگر . م و تنها قول فرد معصوم حجت استيل فرد معصوم حجت است؛ فرد معصوم دارفقط قو
ن بود ـ ولو عده شان پنج نفر باشد ـ ياجماع صورت گرفت و فرد معصوم داخل در مجمع

اهل . ستي فرد معصوم، حرفشان حجت نيحجت است و اگر همة عالم اجماع كنند منها
ند كه يخواهند بگو يكنند در واقع م ي استناد م خطاي عليث ال تجتمع امتيتسنن كه به حد

دا كنند ياتفاق نظر پ) 1(كند اما اگر تمام افراد  يكند، جمع هم اشتباه م يفرد اشتابه م
اگر در . كنند يدا ميك واحد معصوم را پيتمام اهل نظر مجموعاً حكم ] كنند ياشتباه نم[

غمبر آن ين است كه شخص پيت مثل ان درسيدا كنند، ايده را پيك عقي همة اهل نظر يزمان
ك مرتبه زمان ين معنا اشتباه كند، يمطلب را گفته باشد، در واقع امكان ندارد كه زمان به ا

  ك اشتباه فاحض كند كه ي
  

  :يپاورق
.اهل حلّ و عقد و اهل نظرند» تمام افراد«البته مقصود از ) 1(
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  . طور كلي اشتباه كرده است چنين چيزي ممكن نيست
خواهند بگويند كه خداوند متعال هرگز  خواهند توجيه كنند مي  مي نبه الهي آنها كه از ج

نظام عالم را اينطور قرار نداده كه يك وقت در يك مسأله همه افراد بشر اشتباه كنند سخن 
 زمان متكامل است  گويد روح  چنين سخني است، منتها او مي" روح زمان "هگل درباب 

داند، يعني ذهن و عين را دو وجهه از يك حقيقت به  يهمچنين او ذهن و عين را يكي م
 " يا "كنند   افكار اشتباه نمي" نيست  آورد اختالف زيادي ميان ذهن و عين قائل شمار مي

 هر دو از نظر او تقريبا يك چيز است، منتها او "كند   نمي اش اشتباه زمان در وجود عيني
 كه  داند، و اين از افراد را مظهر روح زمان ميسخني دارد و آن اينكه در مسأله نوابغ بعضي 

 نظريه نژاد هم تأييد  گويند ديكتاتوري را توجيه كرده به اين دليل است، و در عين حال مي
داند،   زمان، آنها را براي تكامل صالح مي در ميان نژادها بعضي نژادها هستند كه روح: شود مي

ت، و باز در اين نژاد بعضي افراد هستند كه مركز  نژادي اس و معتقد شده كه نژاد ژرمن چنين
  .داند  هستند و او امپراطور آلمان را چنين شخصي مي تجلي روح زمان

. ] قابل بحث است [  گويد، قابل قبول نيست ولي اصل نظريه  اين نظريه البته اينطور كه او مي
 ما در چه صورتي  كرديم كه اصال گويا در يكي از جلسات گذشته نيز در اين باره بحث

 باشيم و آن را تصادف به همان معنا كه عرض  توانيم براي تاريخ ضابطه و قاعده قائل مي
 گفتم كه اكنون بايد متممي برايش عرض كنم گفتيم اگر ما در  كرديم ندانيم؟ ظاهرا مطلبي

  ملميان اجزاء جامعه هيچ نوع وحدت و همبستگي قائل نباشيم، يعني جامعه را مجموع عوا
 كه عده  مختلف و متفرقي بدانيم كه هيچ وابستگي ميان اين عوامل نيست مثل اجتماعي

 از آن طرف فقط اراده  رود يكي آورند، يكي از اين طرف مي زيادي از مردم در صحرا پديد مي
 است كه اراده يك فرد وضع همه افراد  هاي فردي حاكم است، البته در اين بين ها هم ممكن

اگر فردي در يك جا حريقي ايجاد كند، تمام آن وضع ] در مثال مذكور [ د، مثال را عوض كن
  . كند تغيير مي
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م، ناچار ي قائل نباشي اجتماعيها ان گروهيان افراد اجتماع و مي ميچ نوع همبستگياگر ما ه

م، ي قائل شدي همبستگي اگر به نوعيم، وليخ معتقد باشيد به همان اصل تصادف در تاريبا
 است يني و ماشيكي مكانيل همبستگي از قبيك وقت همبستگي:  دو گونه استيبستگهم

گر بسته ينها به همدياند؛ ا گر وابسته كردهيكديك كارخانه را به يا ين يك ماشي  كه اجزاء
 كه يل روابطيشود، از قب يگر مي دير در جاييك جا منشأ تغير در ييجه، تغيهستند و در نت

گر باال يم كفة دين كنيك كفة ترازو را سنگيچنانكه اگر ] با هم دارند[ن ياجسام سبك و سنگ
 مثالً .ك نوع ارتباط استين يا. گر دارنديكدي با يكيزين روابط فيك چنيد و بالعكس؛ يآ يم

 در حد يگر است اما وابستگيكدي افراد اجتماع با ي بر اساس وابستگيستية ماركسين نظريهم
ر عوامل يقهراً تأث. كند يدا ميه، ابزار تولد قهراً تكامل پي نظرني مطابق ا.يني ماشيوابستگ

 قائل هستند و يزين چي انسان هم چني است، چون برايكير عوامل مكانيه تأثي شبيليخ
د يمحصول تول.  هستيا ك مرحلهيد در يابزار تول. ستندي قائل ني وجدان انسان اصالتيبرا
شود  يقانون وضع م. ك قانون باشديد بر اساس يبان يا. م بشوديع و تقسي توزيد به شكليبا
 كه يوقت. كند يدا ميد تكامل پيبعد ابزار تول] رديصورت بگ[ع يم و توزين تقسينكه اي ايبرا

ع سابق يشود، آنگاه توز يشتر ميكند و مثالً محصول ب ير مييد تغيدا كرد، وضع توليتكامل پ
 ي الزم است، مقرراتيگريان قانون ديبنار. ودع بشيد توزي بايگريست، به شكل دي نيگر كافيد

ه يه كنند كه آن جامعة اشتراك اوليتوانند توج ينجا نميو در ا. (د سازگار باشديكه با وضع جد
   ند كه چگونه متحوليد بگويناچار با. ك دفعه متحول شديچگونه 

ود بخود و گروهي كه از وضع موجود منتفع هستند خ) شد اين چگونگي را توضيح نداده اند
شوند، و گروهي كه سود خود را در  وار، طرفدار بقاء وضع موجود و قوانين موجود مي مكانيكي
شوند،   خود بخود مرتجع و تاريك فكر مي شوند گروه اول بينند قهرا روشنفكر مي تغيير مي

خواهند جامعه را در وضع موجود نگاه دارند، و  شود و مي وجدانشان يك وجدان منحط مي
 روشنفكري ما سواي مسأله  كند، و مسأله شان آنها را روشنفكر مي وه دوم طبعا وضع زندگيگر

سواد و معلومات و اين حرفهاست و هيچ به سواد و معلومات مربوط نيست از نظر اينها ممكن 
سواد باشد و روشنفكر، و ممكن است با سواد باشد و تاريك فكر مبارزه قهرا در  است كسي بي

  ازب(گيرد مي
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، شكل قهري دارد بدون اينكه هدف داشته باشد، جبري و قهري صورت )گيرد  قهرا در مي
گيرد آنچنان كه عوامل مكانيكي تأثيرشان جبري و قهري است، اگر شما سه كيلو بار را در  مي

يك كفه ترازو بگذاريد و دو كيلو و نهصد و نود و نه گرم را در كفه ديگر بگذاريد، و بعد 
كنم بلند شو، او بلند   گرم ديگر چيزي نيست، خواهش مي نيد كه آقا اين يكالتماس ك

  شود، او حسابش مشخص است، تا آن يك گرم ديگر را در آن كفه ترازو نگذاريد محال نمي
 و مشخص  است بلند شود پس يك مشخص تأثير عوامل مكانيكي، جنبه قهري و جبري آن

شود، زور  شود هدف ندارد، كشيده مي ه بلند ميهدفي آن است اين كفه ك ديگرش جنبه بي
  . نزديك شود خواهد به آسمان آيد، نه اينكه هدف دارد و مي بااليش مي
 مبارزه كشيده  به] امر، يعني تقسيم جامعه به دو گروه مرتجع و روشنفكر [  قهرا اين 

كند در  ش ميكند ابزار كهن تال شود، ولي ابزار توليد جديد باالخره كار خودش را مي مي
 است و به حكم طبيعت و قانون طبيعت  جهت حفظ وضعي كه قابل نگهداري نيست، كهنه

دهد دو  شود و او را شكست مي محكوم به زوال است اين نيروي جديد قهرا بر او پيروز مي
 "تز، سنتز   تز، آنتي": شود كند، و باز همان وضع تكرار مي  پيدا مي مرتبه ابزار توليد تكامل

 است اما  بنابراين نظريه ماركسيسم بر اساس همبستگي اجزاء و گروهها و افراد جامعه
  .  همبستگي است كند اين يك نوع اي كه از حد همبستگي مكانيكي تجاوز نمي همبستگي

 معني واقعي نه به  به: هست و آن اين است كه] درباره تركيب جامعه [ يك نظريه ديگر 
 يعني واقعا جامعه حكم يك پيكر را دارد "دم اعضاي يك پيكرند  بني آ"صورت شعر و مجاز 

گفتيم تركيب جامعه نوعي تركيب است كه با تركيبهاي .  حكمفرماست و يك حيات بر جامعه
ديگر شباهت ندارد، مختص به خودش است، ضمن اينكه افراد استقالل دارند در حدي كه 

 عين حال يك روح بر جامعه حكمفرماست كه توانند بر ضد اين اندام قيام كنند، در حتي مي
 مجازا هر فردي حكم يك سلول را دارد،  افراد و اجزاء را در خدمت خود دارد، يعني واقعا نه

 است كه عرض كرديم ما بايد اين را مستقل بحث بكنيم  كه اين همان مسأله شخصيت جامعه
 كه آيا قرآن براي جامعه چون قطع نظر از حرفهاي امروزيها اين مسأله مورد بحث بوده

   قائل است يا شخصيت قائل نيست؟ همان مسأله حيات اقوام است  شخصيت
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امت به خودي خود حيات و عمر دارد، و پايان و ) 1(»لكل امة اجل « :  زندگي دارند كه اقوام
 قويي هست و دور كهيم  اجل دارد، كه اين در ميان جامعه شناسان جديد هم نظريه خيلي

 نظريه اش درباب جامعه همين است، معتقد است كه جامعه از خودش يك تشخص معروف
دارد، از خودش يك حيات دارد، از خودش روح دارد و از خودش اصالت دارد، منتها تا حدي 

گويند اصال فرد امر اعتباري است، فقط جامعه است و فرد نيست اينها   مي روند كه پيش مي
 جامعه هيچ  دانند و در واقع براي  و جامعه را اعتباري ميبرخالف كساني كه فرد را اصيل

 البته در اين حد كه حرفشان  دانند و فرد را اعتباري حكمي قائل نيستند، جامعه را اصيل مي
  .درست نيست ولي تا آن مقدار درست است
  جامعه به اعتبار تواند تا اين حد درست باشد كه  حال اگر اينطور باشد حرف هگل هم مي

 شخصيت است، امر اعتباري  تواند متكامل باشد چون يك اينكه خودش يك حيات دارد مي
شوند   هستند در يك اندام دائما سلولها عوض مي نيست و افراد به منزله سلولهاي بدن جامعه

ماند اگر اين حرف را  ولي آنكه اصالت دارد خود آن اندام است كه بايد باقي بماند و باقي مي
  جامعه به حسب سرشت خود متكامل است، جامعه يك سرشت،  بگوييم

  
  .ن طور كه فرد سرشت دارديدارد هم

  
) 2(چ گاه انتكاس يرش رو به جلو رفتن باشد و هيشه مسيد هميت دارد بايـ اگر جامعه شخص

  .نداشته باشد
  

سب ء كه به حيك شيمع دربارة يكن ين را بعد عرض ميا. گر منافات ندارديكدينها با ينه، ا
چ دخالت نداشته باشد مطلب از ي در آن هي كه اراده و آزاديرود، در موارد يطبع جلو م

ن يم ـ افراد هم در عي چنانكه عرض كرديول. كند ياه كه رشد ميك گين قرار است، مثل يهم
كند كه  ي همان وضع خاص انسان اقتضا م  دارند، چون باالخره انسان است،يحال اصالت
ز ي افراد نير اراده و آزاديتحت تأث[ر مجموع خود متحول و متكامل است نكه ديجامعه با ا

   يعني» در مجموع«] باشد
  

  : پاورقي
  "42  " 49/  يونس 1 
  ] سرنگون شدنيعني[. 2
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 رو به تكامل ي در هر زمانينكه هر جامعه اينه ا» مجموع جامعه ها در مجموع زمانها«
كنند، جامعه اجل دارد،  برخي انقراض پيدا مي  كنند،يدا مي انحطاط پيجامعه ها بعض.است

  مجموع جوامع بشري از يك زمان[ مرگ دارد، و حتي الزم نيست كه در يك زمان خاص 
مثال اگر ما قرن دوازدهم هجري را در نظر بگيريم، بگوييم ] خاص ماقبل آن جلوتر باشد و 

از قرن ششم هجري ) دنيا هاي  حتي در مجموع جامعه(حتما بايد قرن دوازدهم هجري دنيا
 اگر مجموع جامعه ها را در مجموع زمانها و به  دنيا جلوتر باشد اين هم لزومي ندارد، ولي

عبارت ديگر بشريت را در مجموع زمانها در نظر بگيريم متكامل است، كه اين از خصلت 
  .گيرد  اجتماعي و خصوصيت بشر سرچشمه مي خاص زندگي

  
  ... ليت، منعكس بوده، يك فرد آمده مجموع جامعه در زمان جاه

  
  مجموع جامعه ها در مجموع زمانها 

 مقصودم همين " قرن دوازدهم "شما يك زمان خاص را در نظر گرفته ايد اينكه عرض كردم 
 مانعي ندارد كه مجموع جامعه ها در يك زمان از دو قرن پيش از آن عقب تر برود  بود، يعني

در نظريه ما مجموع . يد جلو بيايد، ولي از نظر ما اينطور نيستدر نظريه ماركسيستها جبرا با
 زمان خاص، يعني ممكن است قرن  آيد نه در يك جامعه ها در مجموع زمانها جلو مي

ء به طرف  چهاردهم از قرن سيزدهم عقب تر باشد، ولي اين درست مثل اين است كه يك شي
گردد، ولي هميشه مجموع  رود، باز برمي گردد، باز جلو مي  برمي كند، گاهي جلو حركت مي

  رود، پنج قدم جلو رفتن ها بيشتر از مجموع برگشتن هاست، يعني مثال ده قدم جلو مي
گردد، و همين طور، ولي  رود، باز هشت قدم ديگر برمي گردد، باز ده قدم ديگر جلو مي برمي

 كه مثال ما ايرانيها كنم، نه اين رود اين است معني آنچه كه عرض مي در مجموع جلو مي
، يا اين قرن بيستم مسيحي حتما از قرن  امروز حتما از ايران ده قرن پيش جلوتر هستيم

  .هفتم مسيحي جلوتر است
  

 كه بشريت در  شود اينطور گفت  اگر با اين بياني كه فرموديد در نظر بگيريم تقريبا مي
  .مجموع از قديم جلوتر است
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] تمدن و فرهنگ خود را[ ا را و به عبارت ديگر بشر را از روزي كه  يعني اگر ما مجموع زمانه
آغاز كرده در نظر بگيريم شك ندارد كه امروز جلوتر است اگر ما بشر امروز را با اولي كه وارد 

بود  تمدن و فرهنگ خود شد مقايسه كنيم از همه جهت جلوتر است، و اگر جلوتر نمي
شود،  ود اگر صالحيت براي بقاء نداشته باشد معدوم مي در طبيعت، يك موج ماند، يعني نمي

يعني محال است كه چندين هزار سال بر بشر بگذرد و در تمام اين چندين هزار سال بشر رو 
  .باشد] باقي [ به عقب برود و بشر روي زمين 

  بنابراين، آن نظريه هگل و روح زمان، اگر چه به شكلي كه او گفته ما قبول نداريم ولي به
 وحدت و يك شخصيت دارد و قهرا  يك شكل ديگر اين مطلب قابل توجه است كه جامعه يك

  . بناميم" روح ملت " يا "   روح جامعه"توانيم  همان شخصيتش را مي
  

   فرهنگ مليوفرهنگ بشري 
 مقاله اي نوشته " فرهت قائم مقامي " نام   چند شب پيش در روزنامه اطالعات شخصي به

له اولش بد نبود ولي بعد ديگر مقاله اش به نظرم ارزشي نداشت البته در بود دو سه مقا
 بعضي حرفها خوب بود و بعضي ايراد داشت بحثي كرده بود راجع به تمدن و  بحثهايش
گويند تمدن، همگاني است، يعني  گذارند ميان تمدن و فرهنگ و مي  كه فرقي مي فرهنگ

 هر ملتي فرهنگ  هنگ رنگ ملي دارد، يعنيتمدن به هيچ قومي اختصاص ندارد، ولي فر
 اين مبتني بر همان نظريه  خاص خود را دارد و فرهنگ هر ملتي همان روح آن ملت است

 جامعه خودش يك روح دارد، روحش همان  خاص دور كهيم و امثال او درباب جامعه است كه
ر فرهنگش از بين  كه فرهنگش باقي باشد باقي است و اگ فرهنگش است، و هر ملتي مادامي

گويند براي اينكه ملتي را از بين ببرند اول  برود او ديگر از بين رفته است، و اين است كه مي
گيرند، فرهنگش را كه از او بگيرند، روحش را از او گرفته اند، وقتي  فرهنگش را از او مي

تواند باقي بماند   الشه بيشتر نيست و ديگر نمي روحش را از او بگيرند ديگر او مرده است، يك
 است كه آيا ما يك فرهنگ بشري داريم يا فرهنگ، هميشه ملي  منتها بعد اين بحث مطرح

، ريشه سياسي  كنند كه البته خود اين است؟ اينهايي كه دارند ناسيوناليزم را در دنيا ترويج مي
  دارد يعني
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واهند بگويند اصال فرهنگ خ دارند، مي  براي حفظ يك منافعي است كه اين نظريه را ابراز مي
: خواهند به ملتها بگويند  وجود دارد، و اين است كه مي بشري وجود ندارد و فقط فرهنگ ملي

   باقي بماني فقط بايد فرهنگ ملي خودت را حفظ كني و ديگر دنبال يك خواهي تو اگر مي
  ).چنين حرفي يك(فرهنگ بشري نروي

 بود همين بود كه  كه خيلي حرفهايش مورد اعتراضهم از جمله مواردي ) نويسنده مقاله( او
 اسالم را طرح كرده بود در  ما فرهنگ بشري و عمومي و بين المللي نداريم بعد مسأله

گويد درست است كه اسالم يك فرهنگ  كند، مي احترامي نمي تعبيراتش نسبت به اسالم بي
م در عمل به صورت يك امر  نداشت ولي ديديم كه اين ه بين المللي داشت و هيچ رنگ ملي

اساس  ملي در آمد و عربها آن را به خودشان نسبت دادند و از اين حرفها كه البته حرف بي
  . است

 به هر حال فرهنگ يعني روح جامعه حال آن مسأله فعال برايمان مطرح نيست كه آيا 
 ملي، يك فرهنگ هميشه ملي است يا فرهنگ بين المللي هم هست، يا الاقل همه فرهنگهاي

 يك مطلبي است در همه فرهنگهاي ملي، ملتها  اصول مشترك بين المللي دارند اين خودش
 سلسله اصول مشترك بين المللي خالي كنند مثال توجه به بسياري  توانند خود را از يك نمي

   معنوي از قبيل آزادي و عدالت و صلح و بشر دوستي كه كم و بيش در همه از مسائل
  .نيا هست، وجوه مشترك فرهنگهاستفرهنگهاي د

  
 نتيجه همان چيزي   اين چيزي كه در مورد رابطه مكانيكي فرموديد، البته از نظر توجيهش

است كه فرموديد، ولي اينطور كه من شنيده ام خود ماركسيستها معتقدند كه دو نوع رابطه 
به اصطالح (طه ارگانيكتواند وجود داشته باشد، يكي رابطه مكانيكي و ديگر راب در جهان مي
گويند انسانها در اجتماع با  و خودشان معتقدند به رابطه ارگانيك، يعني مي) رابطه عضوي

 ندارد، مثل اينكه اگر  همديگر رابطه ارگانيك دارند، يعني اصال فرد منهاي اجتماع هيچ ارزشي
زشي ندارد البته معده را از انسان جدا كنيم ديگر اصال معده نيست و چيزي است كه هيچ ار

  . كند نتيجه اش همان چيزي است كه فرموديد، يعني ابتكار را از فرد سلب مي
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ولي الزمه رابطه  ]  كنيم بحث مي[ بله، اين را من توجه دارم، هر وقت به حرف آنها برسيم 
 اگر شما يك ابزار مربوط به اتومبيل را از .مكانيكي اين نيست كه جزء، استقالل داشته باشد

  . خورد اتومبيل بگيريد هيچ به درد نمي
  

  . گويند كه اگر يك پيچ را از يك ماشين جدا كنيم باز هم پيچ است آنها مي
  

خورد، يعني به درد غير  اگر پيچي را از يك ماشين جدا كنيم ديگر به درد غير آن ماشين نمي
ت است نه  جزئيت و عضوي خورد فقط مربوط به همان جاست اين الزمه جاي خودش نمي

 بودن آنها چون براي حيات اصالت قائل  الزمه به اصطالح ارگانيك بودن به معناي حياتي
 مسلط  نيستند، فرق زيادي ميان اينها قائل نيستند در مسأله حيات چنين است كه يك قوه

] ء ذي حيات  شي[  بر همه ابعاد و اجزاء " قوه مرموز "توان گفت  كه به يك تعبير مي
 نيروها را در تسخير خويش دارد  كند كه آن قوه، اينها را مسخر خود كرده و همه حكومت مي

 اين است آنها به چنين چيزي معتقد نيستند آنها   مقصودمان" ارگانيزم "اگر ما بگوييم 
دانيم ما  كنند كه ما آن را تعبير مكانيكي مي  طوري تعبير مي همان ذي حيات ها را هم

  به] ء ذي حيات  شي[ يرويي است كه مسلط است بر مجموع اجزاء گوييم خود حيات، ن مي
راند، ولي آنها به  طوري كه تمام نيروها را در جهت واحد تسخير كرده و در جهت واحد مي

 " روح ملت" اگر معتقد به  چنين چيزي اعتقاد ندارند درباب جامعه نيز حتي دور كهيم هم
خواهد بگويد در  گويد فرد وجود ندارد، مي  مي است مقصودش چنين چيزي است، منتها چون

گاه آن فرهنگ هستند و نه چيزي بيشتر، آن   افراد تجلي واقع يك فرهنگ وجود دارد كه
كند و افراد ابزار هستند براي آن فرهنگ ولي ماركسيسم هرگز  فرهنگ است كه دارد كار مي

 باشيد كه  اين را هم توجه داشته شكل قائل نيست، و اال آن را من توجه دارم البته  به اين
 توجيه بر آمده اند و  بعدها در اثر ايرادهاي زيادي كه بر فلسفه شان وارد شده در مقام

 اريك فروم "زنند كه برخالف اصول مسلم ماركسيسم است، مثل حرفهايي كه  حرفهايي مي
ا از جنبه هاي خواهد ماركسيسم را اصالح كند، يعني به كلي آن ر زند كه اخيرا مي  مي"

  مادي خارج كند و يك جنبه
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 ماركسيسم اين حرفها   انساني به آن بدهد كه اگر حرف او في حد ذاته درست باشد بر اساس
  . زند را نمي
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  نقش نابغه در حركت تاريخ 
 است مثال نمرود   غير از كسي است كه يك شخصيت اجتماعي مهم" نابغه "مقصود مؤلف از 

 هستند كه داراي يك فكر و هوش و   شمرد مقصودش از نابغه، افراد استثنائيشود نابغه را نمي
 نوابغ را درست تحليل كنيم كه آن كسي كه روي  اراده خارق العاده هستند حال همين نظريه

گوييم كه اساسا تاريخ   چيست؟ يك وقت هست ما به اين شكل مي نوابغ نظر داده مقصودش
اند و حتي جهت تاريخ را هم آنها انتخاب كرده اند و هر طور كه  حركت در آورده  را نوابغ به

 جامعه بشري اين طوري كه  دلشان خواسته تاريخ را ساخته اند، انديشه و فكر آنها بوده كه
 اند، معمارهاي اين ساختمان بزرگ همان  هست باشد و همانها بوده اند كه تاريخ را ساخته

ر ملتي يك يا چند نابغه وجود دارد كه تاريخ آن ملت را يك عده مردم نابغه بوده اند، در ه
 ساخته  آنها نوشته اند، مثال فرانسه را ناپلئون ساخته، روسيه را لنين به وجود آورده، روسيه

دست لنين است، به اين معنا كه اگر لنين نبود روسيه اي نبود، و هر ملت ديگري همين طور 
  .است

اهر يك نظريه غلطي است كه نوابغ تا اين مقدار مؤثر باشند الظ  اين نظريه به اين شكل علي
   تاريخ را، يعني اگر  كه همه چيز را آنها انتخاب كرده باشند حتي جهت
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 برده بودند اينطور كه نيست يك  خواستند تاريخ را در جهت ديگري ببرند در آن جهت مي
ه افراد بشر مؤثرند، شريك در  معناي اين كه هم گويد نوابغ مؤثرند به وقت هست كه كسي مي

اجتماع هستند، ولي افراد در يك سطح نيستند، بعضي افراد كه استثنايي هستند در سطح 
  خواهد تأثير توده ها را به اصطالح نفي كند، و همچنين بااليي هستند، و در عين حال نمي

 نبوغشان به خاطر خواهد بگويد آنها خواهد بگويد انتخاب جهت تاريخ با آنهاست بلكه مي نمي
  ]بهتر از ديگران شناخته اند [ اين است كه طبيعت را 

  
  ست؟ي کنابغه

 نابغه هاي ديگر را در نظر بگيريد نابغه علم يا نابغه صنعت را در نظر بگيريد يك نابغه صنعت 
هنرش در اين بوده كه طبيعت را شناخته و بر اساس طبيعت قدم برداشته است، يعني 

يعت را بشناسد و خودش را با طبيعت هماهنگ كند آن كسي كه هواپيما را توانسته است طب
 از نبوغ خود استفاده كند و به قوانين طبيعت كاري نداشته باشد آيا  خواست ساخت اگر مي

توانست هواپيما بسازد؟ نه، اصال نبوغش در اين است كه طبيعت را بهتر از ديگران  مي
 خودش را با طبيعت يا به تعبير ما فطرت هماهنگ كند شناخته و بهتر از ديگران توانسته

 بهتر از ديگران طبيعت تاريخ را شناخته و خود را با  نوابغ تاريخ هم نبوغشان به اين است كه
 كرده اند پس تاريخ خودش طبيعتي دارد، نه اينكه چيزي نيست، آنها  طبيعت تاريخ هماهنگ

 بشود جور  و اگر هوس كرده بودند جور ديگري كرده بودند اينجور بشود اينجور شد،  هوس
  . شد نه، اينطور نيست، به هوس آنها بسته نيست ديگر مي

 جهتي دارد به سوي  تاريخ خودش(پس نه آنها در واقع جهت تاريخ را انتخاب كرده اند
 كرد افرادي و نه ملتها و توده ها هيچ نقشي نداشته اند اگر هنگامي كه نابغه ظهور مي) تكامل

! شد؟ نبودند كه اراده او را اجرا كنند و طرح او را به مرحله عمل در آورند آيا كاري انجام مي
حال بگوييم خود ماركس يك نابغه طرحي آورده اگر مردم ديگري نبودند كه آن طرح را به 

: پس معني نابغه اين است! مرحله اجرا در آورند آيا اكنون ماركسيسمي در دنيا وجود داشت؟
 العاده اي برخوردار است كه در اثر اين هوش و  سي كه از يك هوش و يك اراده خارقآن ك
  اراده 
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خارق العاده خود بهتر از ديگران طبيعت تاريخ را شناخته و توانسته است نيروهاي تاريخي را 
 است  به خدمت بگيرد، يعني در جهت آن آگاهي صحيح و شناختي كه داشته توانسته

  .ا استخدام كند و به حركت در آوردنيروهاي تاريخ ر
 است، يعني بهتر از هر كس  كند قطع نظر از مسأله وحي، او نابغه ظهور مي) ص( مثال حضرت رسول

داند راهي كه بايد از آن راه اين مردم را نجات داد  شناسد، و مي ديگري زمان و جامعه خودش را مي
فهمند از يك هوش بيشتر و از يك اراده و  فهمد كه ديگران نمي  را او مي چه راهي است چيزي

، يك )1(» عظيم  انك لعلي خلق« : تصميمي برخوردار است، به عالوه يك سلسله صفات ديگر
سلسله خصلتها كه در جذب نيروهاي ديگر تأثير دارد خود همان گذشت، ايثار، فداكاري، تقوا و 

ان نيروهاي نهفته تاريخ را كه يا خفته تواند ناگه پاكي، مجموع اينها كه در يك فرد جمع شود مي
اند و يا اگر حركتي دارند در جهت ضد تكامل تاريخ است بيدار كند مردم زمان او يكديگر را غارت 

كند،  كنند او نيروهاي خفته را بيدار مي كنند، به خاطر عصبيتها با همديگر جنگ و نزاع مي مي
بينيد نيرويي تشكيل  اندازد يكمرتبه شما مي ي مينيروهايي را كه جهت انحرافي دارند در جهت اصل

] كار او [ دهد اين معنايش اين نيست كه  آورد كه دنيا را تغيير مي دهد و جامعه را به جنبش مي مي
بر ضد احتياجات بوده حتما بر وفق احتياجات بوده است اگر بر ضد احتياجات باشد اصال او نابغه 

دهد و نيز معنايش اين نيست كه   را خوب تشخيص مي احتياجاتنيست، و اصوال نبوغ اين است كه 
شما برويد در "  ، به مردم نگفت)2(»فاذهب انت و ربك فقاتال انا هيهنا قاعدون « اند،  مردم هيچكاره

دهم بر عكس، اين  روم همه كارها را انجام مي خانه بنشينيد من كه نابغه هستم بجاي شما مي
 هستيد و بايد مجاهد باشيد، يعني نيروهاي   شما هستيد كه مسؤولمنطق را رد كرد، گفت خود

  . به حركت در آورد تاريخ را در جهت تكاملي تاريخ
 نسبت به ديگران نقش بيشتري در ساختن   حال اگر چنين بگوييم، آيا در اين شك است كه نوابغ

 از مردم در اين دنيا شود گفت بسياري  بحث هم نيست، و حتي مي تاريخ دارند؟ شك ندارد، جاي
  گويم  اصال در تمدن شركت ندارند، نمي آيند كه مي

  
  :پاورقي

 4/ قلم  .1
  24/ مائده . 2
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روند در حالي كه در تمدن و فرهنگ شركت نكرده اند  آيند و مي  مي استعدادش را هيچ ندارند، ولي
 انجام  اري هيچ كاري كه از اول عمرش به هر علتي در يك ده بوده و جز يك عمل تكر آن بابايي

 استعدادش را هيچ نداشته اگر  گويم نداده آيا واقعا در تمدن و فرهنگ بشر شركت داشته؟ نمي
توانست شركت داشته باشد به هر علتي باالخره او شركتي در تاريخ و جامعه  بود مي مدرسه اي مي

كند همان طور كه   نميخود نداشته، يعني نقشش در جامعه با نقش گاو زراعتي يا تراكتورش فرق
 توليد و نقشي در تاريخ  آن گاو فقط ابزاري بوده براي توليد، اين باباي دهقان هم ابزاري بوده و براي

 غير از اين است كه صالحيت نداشته " نداشته   نقش"و جامعه خود نداشته است اينكه عرض كردم 
  . خره نقش نداشته استكه نقشي داشته باشد نه، ممكن است صالحيت داشته ولي باال

 ايران، شايد به  شما همين جامعه خودمان را در نظر بگيريد از ميان سي ميليون جمعيت مردم
سازند، همين گروههايي هستند كه به شكلي  رسند افرادي كه جامعه آينده را مي پنجاه هزار نفر نمي
  مداران و روحانيين، اين گروههايگذارند، و به قول خود اينها روشنفكرها، سياست روي ديگران اثر مي

 و پذيرشي دارند بابا  مختلف با همه جهتهاي مختلفي كه دارند، و اال باقي مردم يك خصلت انفعال
كند اگر يك   راديو بگويد همان را قبول مي گويد، هر چه پاي راديو نشسته ببيند راديو چه مي

. پذيرد هب هم سخن بگويد همان را ميپذيرد، يك ال مذ سخنران مذهبي سخن بگويد همان را مي
  يك عده استاد و يك عده معلم، يك عده] پذيرد  همان را مي[  معلم بگويد  در مدرسه هر چه

 عده افرادي كه استقالل  نويسنده، يك عده روزنامه نويس، يك عده واعظ و يك عده مؤلف، يك
ردم نقشي ندارند ممكن است آدمي سازند باقي م فكري دارند، اينها هستند كه روح جامعه را مي

 باشد، يك مالك فوق العاده يا يك تاجر درجه اول باشد ولي از  باشد كه پول خيلي زياد هم داشته
نظر فكري و فرهنگي صددرصد منفعل و تأثيرپذير است، تحت تأثير يك روشنفكر يا آخوند محل 

  .توان يكسان دانست  نمي و جامعهگيرد بنابراين نقش افراد را در ساختن تاريخ  خودش قرار مي
  

   بنابراين يك مطلب هست كه تعبير از يك واقعيتي است كه اينجور

 ٥٢
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  .... ولي آيا اين واقعيت صحيح است يا غير صحيح  هست
  

 ما به صحيح و غير صحيحش كار نداريم صحبت اين است كه واقعا چي هست؟ آيا تاريخ را نوابغ 
اگر به معني ]  نظر كه تاريخ را نوابغ ساخته اند  اين[ ؟ عرض كرديم ساخته اند يا نوابغ نساخته اند

 چيز را حتي جهت تاريخ را هم از نوابغ بداند، يعني نوابغ منهاي نياز و  خواهد همه اين است كه مي
 تكامل جامعه را در نظر  عدم نياز، بدون اين كه نيازها را در نظر گرفته باشند، بدون اينكه جهت

ند، بدون اينكه جهت تكامل جامعه را در نظر گرفته باشند و بدون اينكه توده ها را هيچ گرفته باش
 بخواهيم بگوييم مسلم اين دروغ است نابغه ترين نابغه ها پيغمبران بودند  دخالتي بدهند، اگر چنين

د، تنها من  هاتان بنشيني قيام پيغمبران نه بر اين اساس بوده كه به مردم بگويند شما برويد در خانه
كنم، و نه برخالف نيازهاي واقعي جامعه بوده است، بر  آيم كار مي هستم، با معجزه هاي خودم مي

 بوده كه  حرفشان اين). 1(»فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في االرض « : عكس
يريدون ان « . ماند ي، باقي م سخن من به دليل اين كه حق و حقيقت است و با واقعيت منطبق است

هو الذي ارسل رسوله » «  يتم نوره و لو كره الكافرون،  يطفؤا نور اهللا بافواههم و يأبي اهللا اال ان
 هدي "ماند   بودن آن باقي مي" هدي " دليل  به). 1(»بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله 

  دهد نه راه را خلق آن راه را نشان مي يعني راهي وجود دارد او " راهنمايي " يك واقعيت است "
 را كه در ذات خودش  كند هادي است هادي يعني راهنما، يعني راهي كند او كه راه را خلق نمي مي

كند، و به عالوه روش او روش   را خلق مي دهد نه اينكه راهي وجود ندارد راه وجود دارد نشان مي
دهد كه آخرش دست خالي و  برد و آئيني نمي است، به راهي نمي) در مقابل پوچ(حق و حقيقت

  . پوچي باشد، حق است و واقعيت
 پوچي است ولي اگر به اين  اگر به آن معنا بخواهد باشد مسلم حرف] نظريه تأثير نوابغ [ بنابراين 

خواهيم نوابغ را تنها عامل بدانيم و  ما نمي ]  سخن درستي است[ معنا در نظر بگيريم بدون شك 
باشند، ولي بدون شك نوابغ نقش بسيار   سازنده تاريخ و جامعه مي قط نوابغ هستند كهبگوييم ف

خواهند به   نمي بسيار اساسي داشته اند، فوق العاده هم نقش داشته اند منتها ماركس و پيروانش
  عوامل زيستي توجه كنند،

  
  : پاورقي
 17/ رعد  .1
   33 و 32/ توبه  .2

 ٥٣
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اين ) گيرند چون استقالل را از انسان مي(ط توليد است محصول شراي گويند خود نابغه  مي
 طور كه نابغه   را نابغه از كجا پيدا كرد؟ الهامي است كه وضع اقتصادي به او كرده همين انديشه

تواند غير از اين باشد،  كند و نمي مثل غير نابغه در يك شرايط خاص طبقاتي زندگي مي
 اجتماعي و زندگي اقتصادي و پايگاه طبقاتيش به او تواند غير از آنچه كه شرايط همچنين نمي

  كند فكر كند و بينديشد بنابراين نابغه ديگر نبوغي ندارد، يعني باز انسان را از اصالت الهام مي
تواند مافوق طبقه اش  خير، انسان يك اصالتي دارد كه مي: گويد اندازند ولي آن نظريه مي مي

  . فرد خودش نيز قيام كندبينديشد، بر ضد طبقه خود و بر ضد
  

  تأثير نوابغ در تاريخ
شود به كلي رد كرد و گفت نابغه و غير نابغه يكي است و   به هر حال نظريه تأثير نوابغ را نمي

همه مردم يكجورند مثال آيا نادر در تاريخ اين مملكت هيچ نقش اختصاصي فردي نداشته 
و آن اوضاع اجتماعي و آن بلبشو اگر نادري است؟ بديهي است در شرايط بعد از آمدن افغانها 

 مملكت جور ديگري بود ناگهان يك آدمي كه فقط از يك خواص زيستي  هم نبود سرنوشت
 فوق العاده و آن   مند است، يك آدمي با آن هيكل قوي، آن اراده بسيار قوي، آن جاه طلبي بهره

داشت اوضاع اينجور   نادر وجود نميمسلم اگر] دهد  كند و اوضاع را تغيير مي ظهور مي[ غيرت 
شود گفت اگر نادر نبود يك كس  شود انكار كرد، نمي نبود، اوضاع ديگري بود پس نبوغ را نمي

[ كرد اگر كسي حرف اينها را بخواهد بگويد كه شرايط مادي و اقتصادي،  ديگر كار نادر را مي
د يك فرد ديگر، و عين همان كار را كس نادر نبود يك فرد ديگر، او نبو] كند،  نابغه را ايجاد مي

  .اينطور نيست] بايد به او گفت [ كرد  ديگر مي
  

  ... فرماييد، آيا نقش نوابغ الزم است كه مثبت باشد مثال نقش معاويه  با اين تعريف كه مي
  

   ندارد كه نه، ممكن است گاهي منفي هم باشد نقش نوابغ در تغيير تاريخ لزومي

 ٥٤
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 معاويه بگذريد از مسأله  امل باشد، يا تكامل از هر جهت باشد همان هميشه در جهت تك
 قدرت خارق العاده اي بود كه شايد اگر او  حقيقت اسالم و اين جور مسائل از جنبه هاي سياسي

بود اوضاع جور ديگري بود همين امويها در مسأله سياست  بود يا آدم ضعيفي بجاي او مي نمي
 اگر   تضاد منافع داشتند ديگر به هيچ چيز پايبند نبودند، از اين يكي آنجا كه بگذريد از اينكه

 همينطور شايد در  بينيد مردم خارق العاده اي بودند، كوچك نبودند عباسيها هم بگذريد مي
 پيدا شده باشد مأمون مگر يك  سلسله هاي سالطين دنيا مثل امويها و مثل عباسيها نابغه كم

كنيد،  تاريخ دنيا شما بگرديد نابغه اي مثل مأمون و هارون پيدا نميدر همه ! آدم كوچكي است؟
عباس  بني] تشكيل بدهند [  توانستند يكچنين امپراطوري به اين عظمت  جهت نبود كه و بي

كدام سلسله ديگر را در دنيا سراغ داريد كه پانصد سال سلطنت ] سلطنت كردند [ پانصد سال 
  !كرده باشند؟

ه نبوغ اين نيست كه نقشش هميشه مثبت و مفيد باشد البته نابغه از هر  غرض اينكه الزم
جهت قهرا اينجور است، ولي اين نابغه ها اغلب از يك جهت نابغه هستند اسكندر نابغه اي است 

 است نادر هم همينطور است نادر يك نابغه نظامي است، آن هم  كه فقط در امر نظامي نابغه
 بوده  در اداره مملكت كه اصال از حد عادي هم منحط تر بود آدميگري  فقط در كارهاي سپاهي

 مملكت مرد منحط و پستي  گري قوي بوده در كار مديريت كه به همان نسبت كه در كار نظامي
گويند اميركبير گفته است كه اگر شاه عباس  بوده است، خيلي هم فضاحت راه انداخت مي

گرفتيم نادر فقط همان  ير جنگ، ما سه نفري دنيا را ميبود و من صدراعظم و نادر وز پادشاه مي
  كند همواره پيشرفت و قدرت است چهار صباح نبوغ نظامي را دارد تا وقتي كه كار نظامي مي

كند، هي آدم بكش، آدم بكش از همين  خواهد مملكت را اداره كند افتضاح مي كه ايستاده مي
چه خودش را كور كرد كارهاي عجيبي كرد كه مردم داخل، از كله ها مناره ها بساز چشم ب

  .كنند پست ترين آدمها هم اين كارها را نمي

 ٥٥
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  تأثير عوامل محرك تاريخ در يكديگر
 بحث راجع به مسأله نوابغ و همچنين مسأله اختراعات است نظريه نوابغ و قهرمانان با اغلب 

مع است، مثال اگر كسي  قابل ج نظريه هاي ديگري كه داشتيم منافات زيادي ندارد، يعني
بخواهد تاريخ را بر اساس محيط جغرافيائي يا نژاد و يا حتي اختراعات توجيه كند، مانعي ندارد 

سازند، يعني يك منطقه   باشد كه نژاد يا محيط جغرافيايي، نوابغي مي كه در عين حال قائل
گويند  همين طور كه ميخيزد نه همه منطقه ها،   جغرافيايي است كه از آنجا نابغه بر مي خاص

آيند، و قهرا در ميان افراد آن  منطقه هاي خاصي هست كه ملتهاي قوي در آنجا به وجود مي
 شك اختالف و تفاوت هست باز افرادي  السويه نيستند، بدون ملتها هم كه همه افراد علي

كه نابغه به  العادگي دارند، و باز محيط جغرافيايي است  هستند كه نسبت به افراد ديگر فوق
 را  توانيم محيط جغرافيايي آورد و نابغه است كه نقش زيادي در حركت تاريخ دارد مي وجود مي

 قوي به وجود  بدون نابغه فرض كنيم، مثال بگوييم كه محيطهاي شمالي، افراد و ملتهاي
 حركتي  اند اينها را وادار به آورند و همان خصلت طبيعي كه اين ملتها از محيطشان گرفته مي

  كند بدون اينكه نيازي به رهبر باشد ولي ممكن است كسي اين نظريه را به مي"56  "در تاريخ 
  درست است كه محيط جغرافيايي در روحيه: اين شكل نپذيرد و بگويد

 ٥٦
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آيد   وجود مي گذارد ولي باالخره افراد برجسته و فوق العاده اي در ميان همانها به  اثر مي  ملت
كنند   و جور و رهبري مي د كه اين نيروها را در حركتها و كارهاي نظامي جمعكه آنها هستن

 افرادي نظير بيسمارك كه مؤلف مثال زده  قدرت رهبري و مديريت در نابغه فوق العاده است
درست ] از اين قبيل اند [ است يا نادر در ايران، يا افراد ديگري كه تحوالتي به وجود آورده اند 

 اند كه مثل   از نظر سربازي هم يك سرباز خيلي شجاع بود ولي خيلي سربازها بوده كه نادر است
نادر شجاع و پهلوان بوده اند، اما نادر خصوصيت خودش را از اين داشت كه قدرت رهبري 

  . كند و رهبري و هدايت نمايد داشت، يعني توانست نيروها را دور خود جمع
گويد با نظريه محيط   ديدم مؤلف هم در آخر همين را مي نظريه نژاد نيز چنانكه گفتيم و بعد

  . شود گفت  مي گردند عين اين حرف را در آنجا هم به يك اصل بر مي
  : گويد رسيم به مسأله اختراعات در آخر سخن همين شخص هم اين حرف بود، مي مي
  

و در پشت آن  اقتصادي است  تاريخ يعني اختراعات بزرگ در پشت تغييرات مكانيكي، تغييرات
  . پيشرفت علوم طبيعي، و در پشت آن، تفكر مردان بزرگ در گوشه خلوت

  
 كارهاي بزرگ  خواهد بگويد كه تا محيطي مساعد نباشد مردان بزرگ شرائط مساعدي براي مي

كنند و محيط بايد هم از نظر علمي و هم از نظر اقتصادي مساعد باشد و اينها را  پيدا نمي
آيد كه اختراعات ناشي از كيست؟ وقتي ما   وجود مي كند قهرا اين سؤال به ياختراعات مساعد م

 فرد فوق   مقصود فقط قهرمان نظامي يا سياسي نيست، بلكه قهرمان يعني" قهرمان "گوييم  مي
 مقصودشان منحصر به " اند   قهرمانان، تاريخ را به وجود آورده"گويند  العاده كساني كه مي

شود مسلم امتيازي با   به يك اختراع مي سياسي نيست آن كسي كه موفققهرمانان نظامي و 
اقرار كرده كه ] مؤلف [  دارد كه ديگران ندارند، و لهذا بعد  ديگران دارد، يعني قدرت مغزي اي

  اگر قهرمانان نقشي در تاريخ داشته باشند نقششان اين است كه اختراع

 ٥٧
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  .كنند ، تاريخ را عوض ميكنند و بعد در اثر اختراع بزرگ  مي  بزرگ
كنند اختراع است   مي  البته اين نظريه هم قابل رد است خير، يكي از كارهايي كه مردان بزرگ

و بسياري از مردان بزرگ هيچ اختراعي نداشته اند، فقط كشف علمي داشته اند و بعد ديگران 
لي از مردان بزرگ،  اختراعات عملي قرار داده اند خي كشف علمي آنها را مبناي يك سلسله

 هاي ديگر مثال جنبه هاي اخالقي وتربيتي است، يعني توانسته اند روحيه و  بزرگيشان در جنبه
خلق و خوي ملتي را عوض كنند، مثل بيماري كه خون كثيفي در رگهاي اوست، اين خونهاي 

از اين راه  وارد بدنش كنند، و  كثيف و مريض را از رگهايش بيرون بكشند و بعد يك خون سالم
شوند كه اخالق و عادات پست و منحطي را كه به  او را تغيير دهند گاهي مردان بزرگي پيدا مي

 در رگهاي مردمي هست و آنها را بيمار و ضعيف كرده، از روح آن  منزله خون كثيفي است كه
نند ك  مي وارد روحشان) اخالق و عادات متعالي(كشند و بجاي آن، خون پاك  بيرون مي مردم

 قهرمانان با آن صددرصد  دهند بله، تنها نظريه اي كه نظريه اينها هم جامعه ها را تغيير مي
تناقض دارد همان نظريه توجيه اقتصادي تاريخ يا نظريه ماركسيسم است، چون اين نظريه براي 

ط  اصالتي قائل نيست، يعني وجدان بشر را ساخته اوضاع و شرائ وجدان به معني اعم هيچ گونه
  داند، بنابراين وضع عمومي زندگي مادي اقتصادي و در واقع انعكاس آن شرائط و اوضاع مي

سازد نقش نوابغ فقط  است كه وجدان همه افراد و از آن جمله نوابغ را در يك جهت خاص مي
) [ 1( كسي مظهر اراده يك ملت باشد اين است كه آنها مظهر خواهند بود فرق است ميان اينكه

 قهرمانان با اين نظريه صددرصد  نظريه]  او رهبر و به حركت در آورنده آن ملت باشد و اينكه
 نظريه را بعد كه نظريه توجيه اقتصادي تاريخ مطرح  تناقض دارد نقش قهرمانان از ديدگاه اين

  .كنيم شد بيان مي
  

  : پاورقي
دهد، يك فرد،  انجام ميشود، يعني قومي، ملتي، دارد حركتي را   در واقع به منزله سمبل مي.1

كنند، نه اينكه او   حركتي است كه ديگران مي شاخص تر از ديگران است، و او در همان جهت
  اينها را به حركت در آورده، بلكه اين حركت وجود دارد، منتها او نمايانگر آنهاست، ديگران ديده

  . شود، و اال او هم يكي از آنهاست شوند او ديده مي نمي
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عامل جغ  رافيا و حركت تاريخ
شود   اينطور تعبير مي  در مسأله آب و هوا مسائلي هست كه بايد بيان شود تأثير منطقه گاهي

كه مردم منطقه هايي كه در آنجا وسيله معيشت وجود ندارد به دليل نبود وسيله معيشت در 
ز طرف  هم كه در آنجا وسائل معيشت صددرصد ا مانند مردم مناطقي حال بدويت باقي مي

 باز به دليل اينكه احتياجي ندارند به اين كه كوشش كنند و با  طبيعت قبال آماده شده است
 از طبيعت   مبارزه كنند و مواد را به صورت مفيد در آورند چون مواد آماده را هميشه طبيعت

 فاقد وسيله معيشت است  كنند ولي در مناطق حد متوسط كه نه گيرند هيچوقت ترقي نمي مي
، يك حالت حد وسطي هست كه زندگي  ه كلي، و نه وسيله معيشت كامال در دسترس استب

آورد اين ملتها ترقي   و كوششي كه خودش به عمل مي مواد اوليه: انسان محصول دو چيز است
 بگويد توجيهي كه ارسطو و ديگران كرده اند روي اين جهت بوده،  كنند ممكن است كسي مي

  حرف ديگري هم هست كه قدما مثل بوعلي سينا كه حتما ارسطو هم مناطق يك  ولي درباب
 خيلي سرد، خيلي گرم  كردند به اقليم هاي همين نظر را داشته دارند آنها اقليم ها را تقسيم مي

  و معتدل، و معتقد بودند كه در اقليمهاي معتدل 
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معتقد ) 2(داشتندو روي حسابهايي كه پيش خودشان ) 1(آيد مزاجهاي معتدلتر به وجود مي
 تركيبات مادي و بدني و به قول آنها مزاجهاي معتدل تر به وجود  بودند كه در مناطق معتدل

 نظريه  آورد اين غير از آن آيد و مزاجهاي معتدل تر روحهاي لطيف تر و قوي تر به وجود مي مي
و صددرصد است كه مردم برخي مناطق، به دليل اينكه مواد، صددرصد در اختيارشان نيست 

كنند، بلكه   كار و ماده است ترقي مي هم از اختيارشان خارج نيست و زندگي آنها محصول
آفريند انسانهايي كه در   مختلف، انسانهاي مختلف مي مقصود اين است كه اساسا منطقه هاي

مثل آدمهايي كه در تنور (كنند كه در واقع آن مناطق منطقه زندگي نيست مناطقي زندگي مي
ساختمان بدني آنها قهرا به ) كنند كه جاي زندگي نيست كنند، در جايي زندگي مي  مي يزندگ

 انسانها از اعتدال خارج است،  شود كه بتواند با آنجا سازگار در آيد، و بنيه هاي اين گونه اي مي
آنهايي هم كه در مناطق خيلي سرد هستند بنيه هايشان از اعتدال كامل خارج است، مردم 

 معتدل برخوردارند و بنابراين مردم اين مناطق هستند كه تمدن  حد وسط از بنيه هايمناطق 
شان متفاوت است اين يك نظريه ديگر و غير   سازند به دليل اينكه ساختمان بدني ساز و فرهنگ

  .از آن نظريه است
 درباب نژاد كما اين كه(شود تصوير كرد  به عالوه، نظريه درباب آب و هوا و منطقه را دو جور مي

 سبب تحرك شده، ولي اين حركت از  يكي اينكه اختالف مناطق): هم همين حرف هست
 تمدن را در واقع هر دو منطقه به وجود آورده گو  شود، اما باز هم مناطق مخصوصي شروع مي
گذاريم اگر   مي" باد " شده است، نظير حركت هوا كه ما اسمش را  اينكه از يك منطقه شروع

كند، هميشه  واي جو به يك درجه سرد و يا گرم باشد هيچوقت هوا تحرك پيدا نمي ه همه
ساكن و راكد است و قهرا اگر عفونتي يا بوي خوشي در فضا پخش شود هيچوقت از آنجا جدا 

شود، ولي اگر اختالف پيدا شود، به علل خاصي جو در يك جا گرم   نمي نخواهد شد و هوا عوض
  ي رود و هواينكه سبكتر است باال ميل اي گرم بدلير شود، هواگر سردتي ديدر جاتر و 

  :پاورقي
  .  همان تركيب بدني است" مزاج "مقصود از  .1
 دقيقتر باشد به قول  اينها يك نظريه اي دارند و معتقدند كه ماده هر مقدار كه اعتدالش .2

  . كند خود آنها صورتهاي كاملتري پيدا مي
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 شود و يدا مينجا باد پي شود و از ايجاد مي ايد، تحركي آين ميين تر است پايسرد چون سنگ
 كند، ي پخش ميي به جايي را از جايي آورد مثالً تخمهاي ميير و بركتهايباد همراه خود خ
  .گري دي دهد و كارهايابرها را حركت م
 كه نظر ابن -خ استي سبب تحرك تارييايد اصالً اختالف مناطق جغرافي بگويممكن است كس

 گرم ي آورد ومنطقه هاي بوجود مي سرد افراد قويمنطقه ها- استين نظريباً چني تقرخلدون
چون (دي آيد مي پديه مناطق شماليشه حركت از ناحيف و سست و تنبل، و هميافراد ضع

شه حركتها از يهم. د تا حدود خط استواي آيو بعد م)  استيمكره شمالي در نياغلب، زندگ
 يي مناطق استواي به سوي شود وليدا مي آورد پي بوجود ميد قو و سرد كه افرايمناطق شمال

د ي سرد و گرم و پدي نبود، مثل هوايز تحركينبود ن ي در واقع اگر مناطق جنوبيعني؛ يو جنوب
 بوده كه ييشه هجومهايخ همي بزرگ تاريحركتها) البته نقض هم دارد(نهايوبه قول ا. آمدن باد
 به دو يد، مردمي آيدر اثر آب و هوا تضاد بوجود م.  برده اندي اقوام جنوبي به سوياقوام شمال

چون تضاد . فين طرف مردم ضعي و از اي قويند ، از آن طرف مردمي آيد ميگونه مختلف پد
 از ي كند، محصولير مييدا شد تمدنها تغي شود، حركت كه پيدا ميد حركت پي آيبوجود م

نها را از يد اين بايبنابرا. ن جور حرفهاي رود و ايمگر ي دي رود از آنجا به جاي ميي به جاييجا
  .ك كرديگر تفكيكدي

  
قت در آن هست ي از حقيچون امثال هر كدام جزئ(  گفتنديم مين مثل را از قديران ايدر ا

 گفتند مردم شمال يها، ميها و شماليزديان ي كردند ميسه مي، مقا)ستيقت نيمنتها تمام حق
، منطقه  شمالگذشته از اينكه منطقه -شتر فراهم است يان بشيل براينكه وسايل ايبه دل

كند احتياجشان به تالش كم است ولي   سستي ايجاد مي مرطوبي است و خود رطوبت اندكي
 آب و علف است و از حوائج زندگي دور است، نياز به تالش در آنجا  منطقه يزد يك منطقه بي

 اين دليل است   اين جهت مثل يزد نباشد، و بهبيشتر است، و شايد هيچ منطقه اي در ايران از
كه مردم يزد نه تنها از مردم شمال بلكه از همه مردم ديگر ساير مناطق ايران فعالتر و كاري تر 

كند، و اين تأثير   قهرا هوش و تجربه را نيز زياد مي و بلكه باهوش تر هم هستند، چون تالش
ذارد كه همان احتياجي كه مردم يزد بيشتر دارند گ  منطقه اين طور اثر مي منطقه است، يعني

   اينكه به
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خيلي ] كند  بيرون بياورند آنها را فعالتر و كاري تر مي[  مثال آب را از چاههاي خيلي عميق 
 متري جاري كند و كسي كه در كنار  فرق است ميان كسي كه بخواهد آب را از چاه دويست

كه براي به دست آوردن آب [ زد و هيچگاه احتياج ندارد ري نهري است كه همين طور از كوه مي
تواند آب را در مزرعه خود باز كند فرق است ميان كسي كه   هم مي ، با دستش]تالش كند 

 در  كند زراعت را با دلو آب دهد، و كسي كه احيانا در منطقه اي است كه احتياج پيدا مي
، اين مثالي است  بارد غرض شت سر هم ميمنطقه اي است كه يك وقت ده شبانه روز باران پ

  . براي اين مورد، و مثال درستي هم هست
توان آن جزء را انكار كرد، منتها  بينيم كه در همه اين نظريات جزئي از حقيقت هست و نمي مي

، و چون از همان يك زاويه بالخصوص  منحصر كردن درست نيست، هر كسي از يك زاويه ديده
هر چه هست ] گفته است [  كلي خواسته نفي كند،   علت ديگري را بهنگاه كرده ديگر هر

  . چيزي نيست همين است و غير از اين
o  
 همان حرف است كه منطقه  گويد آب و هوا در اقوام ابتدائي اثر دارد، بر اساس ينكه مؤلف ميا

 و به عبارت ديگر  كه با طبيعت بايد تالش كنند، سازد اقوام انسانها تا وقتي است كه افراد را مي
كنند قهرا ميانشان تفاوت است،   همان محصوالت ساخته طبيعت قناعت مي اقوام ابتدائي كه به

به همان ) ساكنان مناطق پر نعمت(رسد به يك سطح تمدن باالتر، آنها  وقتي كه مسأله مي ولي
 بخواهند يك مثال اگر)  كم نعمت ساكنان مناطق(كنند كه اينها اندازه كار احتياج پيدا مي

كارخانه برق در شمال ايران راه بيندازند همان مقدار احتياج به وقت و كار و فعاليت دارد كه در 
   انسانها به صورت اقوام ابتدائي و وحشي هستند و تماسها تماسهاي ابتدائي يزد پس مادامي كه

رود،  باال مي  با طبيعت است ميان مردم مناطق مختلف تفاوت است ولي وقتي كه سطح تمدن
  . شود  ديگر تدريجا كمتر مي شود و به بيان رود و يا خيلي كم مي ديگر اختالفشان يا از بين مي

 گرم است و هم  خواهد بگويد كه شرائط جغرافيايي منطقه هندوستان كه هوايش هم مؤلف مي
  آورد، يعني حال و منفي به وجود مي مرطوب و آدمهايي سست و بي
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كند، اين شرايط   ايجاد مي  كه حالت بيزاري از كار و فعاليت را در انسان منطقه طوري است
حتي در فلسفه هندي و در آداب و عاداتشان تأثير بخشيده است نظير آن حرفي كه ماركس 

خواهد بگويد محيط  اوضاع اقتصادي در فكر و فلسفه و آداب مؤثر است اين مي: گويد مي
كند كه آنها در فلسفه شان غايت و كمال انسان را   حرفي مي اشاره به آن جغرافيايي مؤثر است

 تعبير كرده اند، پس كمال نهايي " عدم مطلق "دانند كه از آن به   مي" نيروانا " به نام  چيزي
خواهد بگويد اين تأثير آب و هواست كه اينها را  كنند مي انسان را در يك امر منفي جستجو مي

 ممكن است كار نشانه تشخص باشد ولي اين منطقه چون  ديگرياينطور منفي كرده در مناطق 
حالت بيزاري از كار را به وجود آورده قهرا از نظر اخالقي هم اثر بخشيده كه اخالقا براي آنها 
كار نكردن تشخص باشد و كار كردن ننگ و عار كه در اين زمينه ها آداب و عادات عجيبي از 

ها  كند كه مثال بعضي كنند و بعد مثالهايي ذكر مي متشخصين و راجه هاي هندي نقل مي
 به  كند و احتياج گرفتند به عالمت اينكه معلوم باشد كه اين دستها كار نمي ناخنهايشان را نمي

 است كه ما اكنون  كار ندارد دليل خالفش، يعني دليل بر اينكه اين امر كليت ندارد اين
 است االن در همين  دن عالمت تشخصبينيم كه در محيطهاي ديگري هم كار نكر مي

در [  مؤلف از آناتول فرانس  محيطهاي خودمان براي خانمها كار نكردن عالمت تشخص است
 كفشهاي خيلي " و كفشهاي پاشنه بلند ": كند نقل مي] ذكر عالئم تشخص و كار نكردن 

ش كار نيست، كفش كردند، معلوم بود كه كف پاشنه بلند كه قديم معمول بود خانمها پايشان مي
كنند  ، يا اين كه امروز برخي خانمها ناخنها را بلند مي]عالمت كار نكردن است [ تشخص و 

كنند، عالمت كار  براي اين است كه معلوم باشد كه اينها خيلي خانم هستند، اينها كار نمي
عالمت ) 1() »و ثيابك فطهر« (رسد  ما هم مي نكردن است اين كم كم به عبا و قباها و نعلينهاي

  اين است كه از كار معافيم، و اتفاقا همين طور هم هست، يا الاقل از نوعي كارها معاف هستيم
اينها دليل بر اين است كه اين آداب و عادات، صددرصد به منطقه مربوط نيست، يعني گاهي 

  . آورد علل ديگري اينها را به وجود مي
  

  :پاورقي
   4/  مدثر .1
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  نژادر يتاث
 ناصرالدين شاه سه سال در  گوبينو فرانسوي است او وزير مختار ايران بوده است در زمانكنت 

 نوشته است كه به فارسي ترجمه شده و در " سه سال در ايران "ايران بوده و كتابي هم به نام 
  را تشريح كرده است او نظريه خاصي درباره) اوائل دوره ناصرالدين شاه(آن، اوضاع آن زمان

 نژادي تاريخ است به هر   و همان نظريه" گوبينيزم ":  دارد كه به نام خودش معروف استتاريخ
  .  حال اين يك مسأله اي است و مسأله مهمي هم هست

مسأله ناسيوناليزم كه امروز مطرح است بيشتر جنبه خوني و نژادي دارد، منتها امروز از 
 آن است، يعني معتقد به فرهنگ  ير فرهنگيشود و آن تعب ناسيوناليسم تعبير ديگري در دنيا مي

گويند هر قومي در عالم از خودش فرهنگي دارد و قوميت او  ملي و فرهنگ قومي هستند و مي
 چون  گويند تمدن، بشري است  بستگي دارد و قوام او هم فرهنگ اوست، و لذا مي به فرهنگش

 است قوم خاصي آن را به  رد، ممكنتمدن مربوط به ابزار است و ابزار اختصاص به هيچ قومي ندا
كند، ولي فرهنگ مربوط به روح   پيدا نمي وجود آورده باشد ولي بعد به هيچ قومي اختصاص

 خاص دارند كه همان فرهنگ خاص آنهاست امروز  يك مردم است و هر مردمي يك روح
د منكر بشوند خواهن اي مي خواهند ناسيوناليسم را بر اساس فرهنگ توجيه كنند و حتي عده مي
اصال فرهنگ جهاني نداريم و ] گويند  تواند فرهنگ جهاني باشد، مي  فرهنگ مي يك[ كه 
توانيم داشته باشيم، فرهنگها همه قومي است، پس ناسيوناليسم هم در جاي خود درست  نمي

است البته ريشه اين نظريه همان بحث نژاد بوده كه مخصوصا آلمانيها خيلي روي آن تكيه 
  ." نژاد ژرمن نژاد برتر است "ند كه داشت

اين بحثي بود كه قبال هم داشتيم و در آخر اين فصل نيز مؤلف همان را مطرح كرده است بعد 
گردد و صاحب اين نظريه  شود و مثالهايي از تاريخ ذكر مي از آنكه راجع به نژاد بحث زيادي مي

گويد آخر،  اي پايين تر، مؤلف در پايان ميداند و بعضي را نژاده بعضي نژادها را نژادهاي برتر مي
دانيم كه در نهايت امر همه  شوند ولي ما مي  مردمي كه به يك اصل واحد منتهي مي نژاد يعني

گردد به جنبه  گردد، بنابراين اختالفات جنبه نژادي ندارد و باز برمي اصلها به يك اصل برمي
  منطقه اي و محيط 
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را منطقه اش نژاد سفيد كرده و در اصل با نژاد زرد و نژاد سياه يك  جغرافيايي، مثال نژاد سفيد 
 داشته است، و همين طور نژادهاي ديگر بنابراين اگر تفاوتي ميان نژادها هست معلول  ريشه

گردد به همان آب و هوا، پس اين نظريه، نظريه جديدي  منطقه است، پس باالخره اصل برمي
  .نيست

رسيد و آن اينكه ممكن است كسي بيايد نژاد را از آب و هوا  ولي يك چيزي من به نظرم 
گردند ولي مانعي   اصل برمي تفكيك كند و بگويد درست است كه همه نژادها در اصل به يك

نژادها ولو به علل تصادفي نه اينكه مربوط به آب و هوا باشد در  ندارد كه بعضي از افراد برخي از
 خودش  ا شود كه در نسلهاي بعد اصال نسل عوض شود، و اين تغييراتي در ژن آنها پيد زماني

 منطقه باشد، همين  ممكن است حتي يك علت تصادفي هم داشته باشد نه اينكه مربوط به آن
آيد ولي در  گويند كه گاهي چند فرزند از يك جفت به وجود مي طور كه در تكامل حيوانات مي

شود، به طور  اراي يك امتياز فوق العاده ميبينيد يكي د ميان اينها به يك علت خاصي مي
  شود كه بعد به كلي نسل او با نسلهاي  تغييراتي در ژنهاي اصلي او پيدا مي جهش وار و ناگهاني

شود ممكن است كسي بر اين اساس ادعا كند چنانكه افرادي  خواهر و برادرهايش متفاوت مي
مثال اگر بگويند نژاد سفيد ) اينها دليل نداردالبته (مدعي بودند كه خونها و نژادها متفاوت است

خواهند بگويند كه در آن اجداد خيلي قديمي نژاد سفيد تحولي در  برتر از نژاد سياه است، مي
 ما اين  ژن آنها پيدا شده كه اين تحول در نژادهاي ديگر پيدا نشده است بنابراين ممكن است

  . نيمنظريه را از نظريه آب و هوا و منطقه جدا بدا
 برگردانده ايم، يعني گفته  ما تا به حال به چند مورد برخورده ايم كه اين نظريات را به علتش

 ممكن است بگوييم ما كاري نداريم كه اين نظريه  گردد به نظريه قبلي، ولي ايم اين نظريه برمي
ر شرايطي گوييم تحت ه  بگوييم آنچه مؤثر است چيست؟ مثال مي خواهيم گردد، مي به چه برمي

برد، يعني عامل مستقيم تاريخ نژاد آريايي است،  اگر نژاد آريايي به وجود بيايد تاريخ را پيش مي
  .حال تحت شرايط آب و هواي معتدله به وجود بيايد يا آب و هواي سردسير
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 مثال نژاد آريايي  آيد حرف او اين است كه  فرض اين است كه تحت هر شرايطي به وجود نمي
 نژاد را قبال گذاشته بوديد در   يعني اگر شما همين"نژاد ساخته شده اين منطقه  "يعني 

 بود، و اگر آن را گذاشته بوديد اينجا آن نبود، اين  منطقه ديگري، اين ديگر اين نبود، آن شده
   مثال نژاد آريا نژادي است كه اگر در آفريقا هم زندگي كرده بود همين شده بود، نه اين كه

  .كرد خصلتهاي آفريقاييها را داشت ي فعلي را داشت، اگر در آنجا زندگي ميخصلتها
  

  . بر مبناي اينكه هر چيزي علتي دارد، هر نظريه اي هم علتي دارد
  

كنيم، منتها اين علتها را كه در كنار يكديگر ذكر  علت نزديك و علت مباشر بحث ميدرباره ما 
گردد   مستقلي نيست، يعني هر دو برمي مي عاملكنيم اگر يكي علت ديگري باشد ديگر دو مي

گردد به يك نظريه و ديگر   منطقه تقريبا هر دو برمي به يك نظريه مثال نظريه نژاد و نظريه
 " منطقه "گويند  توانيم اينها را دو نظريه جدا حساب كنيم، چون كساني هم كه مي نمي

 امثال نادر  ي ديگر ببرند مثل كاري كه اين نيست كه اگر گروهي را از يك جا به جا مقصودشان
 را از عربستان به اين  دادند مثال يكدفعه مردمي كردند، يكدفعه يك كوچ دسته جمعي مي مي

شود اينجور نيست، بسا  منطقه بياورند، در ظرف يك يا دو سال فورا خلق و خويشان عوض مي
 شرط اينكه ازدواج نكنند به(عوض شود] خلق و خويشان [ هست چندين نسل بايد بگذرد تا 

بخشد و  يعني آب و هوا تأثير تدريجي روي اقوام مي) كنند  كنند زودتر تغيير مي بله، اگر ازدواج
  .چنين نيست كه يك تأثير دفعي داشته باشد

  
 تغييراتي ايجاد شود، بايد   راجع به اين مسأله اي كه فرموديد امكان دارد كه تصادفا در يك ژن

  تواند؟  چيزي باشد يا نمي تواند چنين نظر علم ژنتيك ميببينيم كه از 
  

  گوييم به همان معنايي است كه قبال عرض كرديم، يعني  البته تصادف كه ما مي
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  . يك علت غير كلي، يك علت شخصي و فردي
  

 جور بوده،  شود كه در شخصي كه در ژنهاي قبلي او شرايط يك  يعني بايد ببينيم آيا مي
   بعد از او تغييرات خاصي صورت بگيرد؟يكدفعه در ژن

  
  . گويند هست و تجربه هم نشان داده كه هست  بله، اين را كه مي

  
  .گويند نيست ولي در امور عرضي امكان آن وجود دارد البته در خواص اصليش مي

  
   در چي مثال؟ 

  
 رنگ يا چهره  دارد كه كند اما امكان  مثال تصادف، شكل پا و دست و چشم و غيره را عوض نمي

  .را عوض كند
  

 يكوقت شما   نه، مثال گوسفند قره كل، ابتدا از نژاد همين گوسفندهاي عادي است ولي
البد ضابطه اي ( ضابطه در آورد بينيد كه در يك زايش خاصي كه علم نتوانسته آن را تحت مي
از زمين تا آسمان  امتيازي دارد و با پوستهاي ديگر  آيد كه پوستش بره اي به وجود مي) دارد

  .گويند گوسفند قره كل متفاوت است كه اين را مي
  

بله، گوسفند همان گوسفند است در گذشته همين .  باالخره گوسفند همان گوسفند است
 صورت گرفته كه به قول اينها نوعي به نوع ديگر متبدل شده  تحوالتي كه به صورت جهش

  ار اين كار انجام شده و اين جور نبوده كه؟ در يك نسل يكمرتبه جهش و چگونه بوده است
رسد   اي مي گويند به مرحله نظريه داروين تدريجا و به طور غير محسوس عملي شده است مي

  .شود با نسل گذشته تفاوت خيلي زياد و عميقي دارد كه يكدفعه نسلي كه متولد مي
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  . تفاوت اصيل كه ندارد
  

  ). موتاسيون(كند  از نوعي به نوع ديگر خارج مي تفاوت اصيل دارد به گونه اي كه او را
  

  شود؟ يعني انسان به شكل چيز ديگري مي
  

  . بله ديگر البته هنوز از انسان به آن طرف پيدا نشده
  

   يعني انسان از نسل حيوان است؟ 
  

 است چه  گويند انسان از نسل حيوان  مطابق نظريه اينها همين طور است اينها كه مي
  گويند؟  مي
  

  . كنند  همين را رد مي
  

نظر علمي كه رد كردني ! نه، از نظر علمي قابل رد نيست و نبايد هم رد كرد، چرا بايد رد كرد؟
  .نيست و دليل هم ندارد كه كسي بخواهد رد كند

  
دهد كه هيچ وقت يك حيوان گرچه تغييراتي در چهره و اندامش   تجربه و واقعيت نشان مي
  .ده استپيدا شده حيوان ديگري نش

  
 معتقدند، حال   ما كه اطالع مستقيم نداريم ولي زيست شناس هاي امروز به چنين چيزي

  ].پيدا شود [ ممكن است روزي نظريه ديگري 
  

  .كنم از نظر علمي ثابت شده باشد  فكر نمي
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  گويند مگر غير از اين است؟  كه امروز مي" موتاسيون " نظريه 
  

  . باشد ر طول يك ميليون سال مثال موشي اسب شده نتوانسته اند ثابت كنند كه د
  

گويند كه مثال يكدفعه يك موش  شود، به اين شكل نمي گويند هر چيزي هر چيزي مي  نه، نمي
در همين ] گويند  مي[  موش خرما شده باشد  اسب شود، اما به صورتي كه مثال يك موش، يك

شود، مثال در طول صد نسل هيچ  ي انجام مي تغييرات به طور ناگهان حد است، حلقاتي دارد، ولي
شود، تفاوتي كه در ژنهاي   نيست ولي يكمرتبه در يك نسل يك تفاوت عميق پيدا مي تفاوتي

 اجدادش باشند، بلكه از  گذارد نه اينكه يك امر عرضي باشد كه باز اوالد او مثل حيوان اثر مي
  .آن به بعد اوالد او همه مثل خودش هستند

  
  يون هم همين را قبول دارند؟ آيا ماد

  
  .  همه قبول دارند

  
 انتقال پيدا  شود و روحيات به هيچ وجه گويند از راه ژنها فقط جسميات منتقل مي ولي مي

  .كند نمي
  

 اكتسابي منتقل  يعني اخالق) نه روحيات( اين درست است و همه قبول دارند مكتسبات
اگر مثال گوسفند يا سگي را تربيت خاصي كرده شود اما اخالق فطري و طبيعي چرا، يعني  نمي

شود اگر به آن سگ چيزهايي ياد   منتقل نمي باشند هيچوقت تربيت آن سگ به توله هايش
شود اگر به آن سگ چيزهايي ياد داده باشند معلوماتش   نمي داده باشند معلوماتش منتقل

مثال يك صنعتگر كه سالها شود كما اينكه در انسان هم همينطور است، هيچوقت  منتقل نمي
امري  ]  صنعتگري[ آيد، چون   كشيده صنعتي را ياد گرفته بچه اش صنعتگر به دنيا نمي زحمت

  آيد يك با تربيت هم بچه اش است اكتسابي يك عالم هم بچه اش عالم به دنيا نمي
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نظريه داروين آيد اين درست است، يعني امور اكتسابي قابل وراثت نيست   با تربيت به دنيا نمي
بر اساس اين بود كه امور اكتسابي هم قابل وراثت است كه نظريه اش رد شد ولي يك سلسله 

 الولد سر ابيه " هست كه حتي اينها روحي هم هست و خيلي اوقات ارثي است اين  امور فطري
جود و[  خصلتهاي خلقي پدر  گويند، يك تجربه اي است، يعني در خيلي از افراد همان  كه مي"

  ]. دارد 
  

گويند فقط جسميات، يعني شكل پدر به  شود، يعني ماديون مي همين را معتقدند منتقل نمي
  .شود شود ولي روحيات او اصال منتقل نمي فرزند منتقل مي

  
شود ظاهر  گويند وراثت وقتي كه منتقل مي  مي  نيست، چون" اصال " البته كليت ندارد ولي 

اخالق و خصلتهاي يك فرد به فرزندش و به فرزند فرزندش شود مثال ممكن است كه  نمي
منتقل شود بدون اينكه در او بروز داشته باشد، در نسل هفتم هشتم و شايد هم بيشتر يكمرتبه 

  .كند  خصلتهاي آن جد هفتم هشتم در او بروز مي تمام
  

ه پوست بوده و شود، مثال ديده اند كه پدر سيا گويند در مورد جسميات مثل رنگ چنين مي  مي
 پدر چربيده ولي نسل پنجم سياه  مادر سفيد پوست، در طول چهار نسل صفت مادر بر صفت

  .پوست شده است
  

 سلسله  شود بعضي خصلتهاي روحي فقط يك  خصلتهاي روحي وابسته به جسم منتقل مي
 مزاجي و از نظر[ ها افراد را  استعدادهاست كه بستگي دارد به ساختمان جسمي، چنانكه قديمي

كردند به افراد بلغمي، افراد صفراوي و غيره اين بلغم و صفرا و گروه خون و  تقسيم مي] اخالقي 
  . همينها در زمينه اخالقي مؤثر است غيره اموري جسمي است ولي

  
  .گويند همه اينها اكتسابي است مي) ماركسيستها( ماديون
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  .است كه علماي فن بايد بگويند اين نظريه به فلسفه ماركسيسم مربوط نيست، حرفي 
 عرض كردم، حال اگر كسي منكر  غرض، اين به صورت يك احتمال و يك نظريه احتمالي بود كه

 عالوه، لزومي ندارد كه ما آن نظريه نژادي را كه گفتيم،  و به] مسأله منتفي است [ اين نظريه باشد 
ي هم كافي است مثال اگر بگوييم  سرايت بدهيم، در همان حد خصلتهاي جسم به خصلتهاي روحي

د، در نتيجه نسل اينها هميشه ش نژاد سفيد در شرايط خاصي تحولي در آن پيدا شد كه قوي  كه
شود امر جسمي  قوي تر هستند، اعصاب قوي تري دارند يا مثال خونشان گروه خاصي است، باز مي

يه نژاد از آن نظر قابل توجيه باشد، در لزومي ندارد كه حتما ما روحيات را قابل انتقال بدانيم تا نظر
  . جسميات فقط هم اگر بگوييم باز قابل توجيه است

  كه چطور ممكن است يك واقعه بزرگ در تاريخ مؤثر نباشد؟... 
  

 چيزي مؤثر نباشد آن  شود هيچ چيزي در هيچ  اين است كه نمي" مؤثر نباشد " نه، مقصود از 
 دنيا را پر كرده بود، روي همين خصلت نژادي،  ه بود و اسمش همهزماني كه هيتلر همه دنيا را گرفت

   است، اسمش هم هيتلر است و نه هيتلر، و متلكي هم" لر " از نژاد  گفتند كه اين  مي" لرها "
  : سبكش هم اين بود كه گفتند به اصفهانيها كه هيتلر اصفهاني است و شيعه هم هست، و نوع مي

  عبده الراجي آدولف هيتلر      و عمردشمن عثمان و بوبكر     
بينيم كه در نقاشيها تصوير   از اين نژاد بود خود مريم و مسيح را مي" مسيح " اينها هم گفتند كه 

در صورتي كه مسيح و مريم ) مثل اروپاييها(كشند آنها را به صورت انسانهاي سفيد و موبور مي
   .فلسطيني بودند و مسلما داراي موي سياه بودند
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  توجيه اقتصادي تاريخ
 دوره اشتراك اوليه همان دوره شكار و شباني است يعني دوره اي كه بشر در اثر بدويت زندگي قادر 
نبوده كه هر فردي بيش از مقدار احتياج خود توليد كند قهرا اين زمينه، زمينه اشتراك است زيرا 

چيند و فقط  رود دانه مي مرغي كه ميكرده اند، مثل  در اين دوره انسانها مثل حيوانات زندگي مي
خورد، آن مرغ ديگر هم همان كار را بايد بكند و يك مرغ  چيند و مي  دانه اي است كه مي آن

شود با دوره اشتراك اوليه و   مي تواند مرغ ديگر را استثمار كند دوره شكار و شباني منطبق نمي
كند   دوره كشاورزي، بشر تحولي پيدا مي كشاورزي است در الزمه اش اشتراك است دوره دوم دوره

تواند مازاد بر زندگي فردي خود توليد كند زمينه آنوقت براي استثمار   مي رسد به آنجا كه و مي
 هم خودش بخورد و  شود كه يك فرد خودش كار نكند و ديگري بتواند آنقدر كار كند كه درست مي

شود از نظر نظام   نظر ابزاري دوره كشاورزي ناميده ميهم مازاد را آن فرد از او بگيرد اين دوره كه از
   نام دارد، يعني برده داري و فئوداليزم از يكديگر جدا نيستند، مراحل اجتماعي دوره فئوداليزم

دوره برده داري يا دوره فئوداليسم دوره استثمار است ولي استثمار . مختلف دوره كشاورزي هستند
  كنند، منتها يك وقت  ر يدي ديگران استثمار مي كه عده اي از كا به اين شكل
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 شكل ارباب  شوند، و يك وقت به  برده داري است كه عده اي اساسا مالك آن افراد مي به شكل
كند كه در آن، نظامي بوده به نام   مي رعيتي است البته تقسيمات اينها با همان دنياي اروپا تطبيق

زمين وجود نداشته است و يك حالت بينابين بوده ميان برده  كه اين نظام در مشرق " سرواژ "نظام 
داري و ارباب رعيتي كه در مشرق زمين وجود داشته است، به اين معني كه رعيت از نظر سهمي 

 رعيتي كه مال فالن ده بود حق  برده مالكيت شخصي داشته ولي جزء زمين بوده است، يعني كه مي
فروخت با رعيتهايش  آمد اين ده را مي شت، ارباب كه ميانتقال از آن ده به ده ديگر را ندا

 هم جزء اين ده بود و حق انتقال از جايي به جايي را نداشت اين هم  فروخت، يعني رعيت مي
شود يك   يك دوره تقريبا شبه بردگي بوده بنابراين، دوره بردگي و فئوداليسم هر دو مي خودش

ا برده داري يا فئوداليسم بگذاريم ولي از نظر ابزاري بايد دوره، از نظر نظام اجتماعي بايد اسمش ر
  .آن را دوره كشاورزي بناميم

 تطبيق كرد ولي همه را  توان رسيم به دوره صنعتي كه اين دوره را نيز با دو سه دوره مي  بعد مي
ني  حدي كه ديگر كار، كار يدي نيست، كار ف كنند، دوره اي كه بشر رسيده به يك دوره حساب مي

  . آيد كند، به صورت سرمايه و ابزار صنعتي در مي  ديگري پيدا مي است، يعني استثمار شكل
شود گفت كه از نظر ابزاري مثال سه يا چهار دوره داريم ولي  بنابراين اينها با هم تناقض ندارند نمي

د اساسا تحوالت گوين از نظر نظام اجتماعي پنج دوره داريم، زيرا اين تناقض است، يعني آنها كه مي
 اجتماعي  شود ابزار توليد سه دوره داشته باشد و نظامات  ابزار توليد است، نمي اجتماعي تابع تكامل

  .چهار يا پنج دوره خواستم توضيحي در اين باره داده باشم
  

  اصول چهارگانه ديالكتيك 
نجا نكاتي هست كه به در اي.  اجازه بدهيد كه من توضيحي راجع به اصول چهارگانه ديالكتيك بدهم

توانيم مشخص مكتبي كه امروز آن   چهارگانه را ما نمي كنيم صرف اين اصول صورت سؤال طرح مي
،   از اين چهار اصل.نامند چه ديالكتيك هگل و چه ديالكتيك ماركس بدانيم  مي را مكتب ديالكتيك

  اصل ارتباط
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گر پيوندي دارند از قبيل پيوند اعضاي يك اندام  اشياء با يكديگر را و اينكه همه اجزاء عالم با يكدي
   قبول كرده اند، و اين يك اصل بسيار قديمي و مسأله اي است كه از قديم با يكديگر، خود اينها هم

شود ما  االيام مطرح بوده و حتي ارسطو هم آن را طرح كرده و در كتابهايي مثل اسفار نيز نقل مي
مسأله وحدت عالم را طرح كرده ايم، و اتفاقا فقط ماديين قديم  " اصول فلسفه "هم در جلد پنجم 

 اصل را قبول نداشته و معتقد بوده اند ماده به صورت اجزاء  مثل ذيمقراطيس بوده اند كه اين
،   است كه اين اجزاء از ازل حركات نامنظمي داشته اند و بعد به طور تصادف پراكنده متفرقي

 دكارت نسبت   مثل نظريه اي كه به كانت والپالس يا بهوابستگيهاي پيدا شده است، يا
ولي ارسطو و پيروان او معتقد بودند كه خير، بر عالم يك نوع وحدت و ) نظريه گردبادها(دهند مي

 بعد در اينكه اين ارتباط را چگونه بايد تصوير كرد مختلف نظر  يك نوع ارتباط حكمفرماست، كه
 ماشين با يكديگر  اط اجزاء عالم با يكديگر از قبيل ارتباط اجزاء يكداده اند از جمله گفته اند ارتب

 يكديگر مربوط كرده است مانند پيوندي كه  است، يعني پيوندي نظير پيوند فيزيكي، اشياء را به
سيارات منظومه شمسي با هم دارند كه يك قدرت جاذبه كه قدرت جاذبه خورشيد است نظام 

  ست، باز خود خورشيد تحت تأثير قدرت بزرگتري است و آن تحت داده ا خاصي به اين منظومه
تأثير قدرت بزرگتري، و باالخره همه اجزاء عالم با يكديگر يك نوع پيوند و يك نوع پيوستگي و يك 

  .  ماشين بزرگ است نوع ارتباط دارند، و به عبارت ديگر عالم يك
) كند پيوند را قويتر مي( است  يك جاندار بزرگگويد عالم نظريه ديگر كه باالتر از اين نظريه است مي

پنداريم، در يك مقياس  ارتباط مي كنيم آنها را بي يعني اجزاء عالم كه در مقياسي كه ما مطالعه مي
در [ در مقام مثال مثل اين است كه ما ديدمان . يك اندام هستند"76  " عضو  بزرگتر همه
 صورت ما   در حد گلبولهاي سفيد خون باشد، در ايندر يك مقياس كوچكي مثال]  انسان  مورد بدن

 عده موجود جدا كه در محيطي كه  بينيم، يك اين گلبولها را به صورت موجوداتي جدا از يكديگر مي
كنند اما وقتي از يك ديد  كنند و احيانا همكاري هم مي همان محيط خون باشد دارند شناوري مي

ن گلبولها همه گروهي هستند كه رسالتي را در خون انجام  كه آ بينيم كنيم مي باالتر نگاه مي
 خود خون جزئي از يك جهاز ديگر است كه جهاز قلب و جهاز دموي باشد، و تمام  دهند، تازه مي

   از اين مقياس كه.اين جهاز باز عضوي است از يك اندام
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 ارتباط   گلبولها با همبينيم نه تنها آن گلبول سفيدي كه در خون است و ساير  مي كنيم  نگاه مي
دارند بلكه هر سلول از سلولهاي بدن مثال آن سلولي كه استخوان يا ناخن دست را تشكيل داده و 

  . تري بر همه اينها حاكم است  يك حيات كلي آن گلبول سفيد با همديگر در ارتباط هستند چون
[  همه كساني كه در اين باب  مبنابراين، اين اصل مالك ديالكتيك نيست اگر مالك باشد بايد بگويي

كنند در ديالكتيك اين اصل پذيرفته شده اما نه اينكه اين  فكر كرده اند ديالكتيكي فكر مي] چنين 
  .اصل مالك منحصر به فرد آن است

 نظريه اي بوده كه از  رويم سراغ اصل حركت اصل حركت هم از مختصات اينها نيست اين اصل  مي
اين نظريه را ابراز كرده اند و بلكه حركتهايي كه ديگران گفته ] سفه امروز فال[ هراكليت گرفته تا 

توان از  اند خيلي عميق تر از حركتي است كه اينها گفته اند بنابراين اصل حركت را نيز نمي
  . مختصات مكتب ديالكتيك شمرد

ل تضاد، اين اصل  و اص آييم سراغ اصل تضاد اصل تضاد نيز همينطور است، يعني اگر ما باشيم مي
كند اصال اساس  مالك تفكر ديالكتيكي نيست مثال مولوي هميشه بر اساس اصل تضاد فكر مي

بينش او درباره انسان و عالم بر اساس همين اصل است كه انسان از دو نيروي علوي و سفلي 
  ]: نيز محل جنگ اضداد است  [  تشكيل شده و عالم

   ذره ذره همچو دين با كافري     اين جهان جنگ است چون كل بنگري  
  در ميان جزوها حربي است هول       جنگ فعلي، جنگ طبعي، جنگ قول  

  .شود گفت تفكر ديالكتيكي ولي صرف اين را نمي
 نسبتا جديدي است  آييم سراغ اصل چهارم كه اصل تبدل كميت به كيفيت است اين اصل، اصل  مي

يستند و مخصوصا زيست شناسها بدون اينكه به يك ولي اصل جديدي است كه مبتكرش اينها ن
مكتب فلسفي خاص وابستگي داشته باشند، اين قضيه را براي اولين بار درك كردند، بعد فيلسوفان 

 تعميم  خواهند به همه اجزاء عالم  آنها آمدند اين اصل را قدري تعميم دادند، و مي بر اساس مطالعات
خواهند اين كار را  ، به زور مي زاء عالم كار ساده و آساني نيستبدهند كه البته تعميمش به همه اج

 كمي و تدريجي هميشه در نهايت امر متبدل به يك  شود گفت كه همه تغييرات بكنند، يعني نمي
  شود اين امر كليت ندارد، ولي به آن اندازه هم كه تغيير كيفي مي
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اركس و ديگران زياد به اين اصل توجه نداشتند،  صادق است باز به اينها ارتباط ندارد، و شايد خود م
  .هنوز در زمان آنها كشف نشده بود و بعد از دوره آنها بود كه اين اصل مسلم شد

  
  مشخص تفكر ديالكتيكيدو 

 اينها توجه ندارند  شود دو چيز است كه اغلب به  آن چيزي كه مشخص تفكر ديالكتيكي شمرده مي
 قول خود اينها طرز تفكر ديناميك بود   كس كه مثال طرز تفكرش بهكنند هر و بعضي افراد خيال مي

 جريان و حركت مطالعه كرد، يا تفكرش بر اساس تضاد بود اين  نه استاتيك، يعني اشياء را در حال
 اينطور  فرد تفكر ديالكتيكي دارد ولي اينطور نيست، آن هسته اصلي تفكر ديالكتيكي دارد ولي

كنند دو چيز   مخالفت مي فكر ديالكتيكي كه ديگران در آن جهت با آننيست، آن هسته اصلي ت
دهند بر افكار و بر  يكي اينكه اينها اصول ديالكتيك را همينطور كه بر طبيعت تعميم مي: است

گويند همه چيز در حركت است، همه چيز مشمول اصل تضاد  دهند و مي اصول تفكر هم تعميم مي
كنند قائل شده اند كه عين همان  ل تفكر، كه اين را ديگران نفي مياست حتي خود فكر و خود اصو

 علم را  حركتي كه در طبيعت هست در علم هست، و اين بعدها مورد ايراد ديگران واقع شده كه
 دانست ديگر كه اين هم  شود آنچنان كه طبيعت مشمول قانون حركت است مشمول حركت نمي

شود، و آن اين   اين از خود هگل ناشي مي ب تضاد است البتهخيلي مهم است تفكر خاص اينها دربا
 ديگر تفكر مولوي بر اين جهت نيست البته او "آيند   اضداد از درون يكديگر بيرون مي"است كه 
رساند به  زند تا مي شود، ضد اندر ضد مندمج، و بعد مثالي مي ضد از ضد بيرون مي:  دارد اين را هم

  ...شود و از دارايي فقر يدا مياين كه از فقر دارايي پ
  

   تفكر ديالكتيكي واسالم
آن نقطه . دهد  مي  اينها حرفشان اين است كه هر چيزي در درون خودش ضد خودش را پرورش

بينند اسالم با اصل  خيلي افراد مي:  اصلي در ديالكتيك هگل اين است اين را من مكرر گفته ام
گويند پس تفكر اسالم تفكر ديالكتيكي  كند، مي ييد مي تأ حركت مخالف نيست، اصل تضاد را هم
  است نه، تفكر ديالكتيكي صرف حركت
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 در درون خودش جبرا ضد خودش را   نيست، بلكه همچنين شامل اين اصل است كه هر چيزي
ء  گويند اين شي دانند، يعني مي دهد، و از اين جهت جنگ اضداد را جنگ نو و كهنه مي پرورش مي
   خودش، يعني تمايل دارد به چيزي كه آن چيز نفي كننده خودش است و آن د به نفيتمايل دار

 خودش را به وجود  شود، و باز او در درون خودش نفي كننده نفي كننده از درون خودش پيدا مي
 اصل مال هگل است منتها هگل سه پايه  آورد هگل هم عين اين مطلب را گفته است، يعني اين مي

ء تمايل دارد به نفي خودش و به نقيض خودش كه اينها با   شي گويد اين رض كرده، ميرا اينطور ف
 صورت  شود به اين  دارند و غير قابل جمع اند ولي در آن سومي اين تناقض حل مي يكديگر تناقض

كه آن سومي چنين قدرتي را دارد كه اين دو را در آن واحد با يكديگر جمع كند، كما اينكه 
 مقوله است ولي هستي را اگر مطلق  شود اولين ستي كه مقوالتش هم از هستي شروع ميگويد ه مي

 نيستي است، پس هستي نيستي است، پس هست نيست،  در نظر بگيريم مساوي با نيستي و عين
شوند از آن، حركت به وجود  ، ولي بعد هستي و نيستي كه با هم تركيب مي نيست هم قهرا هست

 قول خودشان تز كه  يب هستي و نيستي است پس اين آن اصل اول است يا بهآيد، و حركت ترك مي
گويد همان  كند، مي شود سنتز در دور دوم يك در ميان شروع مي تز و بعد مي شود آنتي بعد مي

شود و در مرحله پنجم مركب ديگري   خودش تركيب مي مركب باز به نوبه خود تز است و با نفي
تز   آنتي تز، سنتز، اين تز است، اين گويند تز، آنتي گويند، مي يك در ميان نميشود ولي اينها  پيدا مي

تز اوست، كه اين دو بيان   آنتي تز براي خودش باز يك تزي است و اين و اين سنتز، ولي همين آنتي
  .كند با هم فرق مي

ر بگيريم كه هر را در نظ] اصل [  غرض اينكه عمده اين است كه ما در تفكر ديالكتيكي بايد اين 
آيد و  دهد و ضدش از خودش بيرون مي چيزي جبرا ضد خودش را در درون خودش پرورش مي

آيد، يكي آن نيرويي  كند، در نتيجه هميشه دو نيرو در دل هر چيزي به وجود مي تدريجا رشد مي
ي كه در كه حالت اول را به وجود آورده، و اين نيرو تمايل دارد به حفظ حالت خودش، و ديگر ضد

خواهد آن را خراب و  درونش نشأت پيدا كرده و تمايل دارد به اينكه حالت اول را نفي كند، مي
  گيرد ميان آن نيروي ء در مي منهدم نمايد آنگاه يك نوع كشمكش در درون شي
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و ) شود محافظه كار مي(خواهد آن را حفظ كند  كهنه و قديمي كه حالت اول را به وجود آورده و مي
شود  قهرا مي(خواهد اين وضع را تغيير دهد و وضع جديدي به وجود آورد  نيروي دوم كه مياين

 براي نيروي كهنه و  ، يعني در طبيعت عين اين دو حالت هست، حالت محافظه كاري) انقالبي نيروي
) طبقه اي(حالت انقالبي براي نيروي نو، و عين همين دو حالت در اجتماع هم قهرا هست، گروهي

آيد و گروهي كه از بطن همين گروه به   تعلق دارد به وضع قديم قهرا محافظه كار از آب در ميكه
  . خواهد وضع قديم را نفي كند شود تمايل دارد به وضع جديد و مي آيد و زاده مي وجود مي

 پذيريم و نقطه ضعف توانيم آن را بپذيريم و نمي بنابراين هسته اصلي تفكر ديالكتيكي كه ما نمي
 كه ما اصول ديالكتيك را تعميم بدهيم حتي  ديالكتيك هم در واقع در همين است يكي اين است

به محتواي فكر و اصول تفكر، و ديگر اين است كه ما لزوما تضاد را در همه اشياء به اين صورت 
شود همين مطلب است كه آن حرف خودشان را نقض  ء، ضدش ناشي مي  از درون شي بپذيريم كه

شود كه آيا حركت منشأ تضاد است يا تضاد منشأ  ند، چون در اين صورت اين سؤال مطرح ميك مي
 نزاع، " هراكليت هم از قديم گفته است كه  حركت؟ شما االن گفتيد كه تضاد منشأ حركت است

   اگر بگوييم تضاد منشأ حركت است پس قهرا بايد تقدمي براي تضاد نسبت به"مادر پيشرفتهاست 
آورد اينها ناچارند بگويند درباب  ئل باشيم و بگوييم تضاد است كه حركت را به وجود ميحركت قا
تضادها و كشمكشهاست كه جامعه )  پياده كنند خواهند اين مطلب را در جامعه چون مي(جامعه هم

آيد قهرا اين  برد اگر تضاد در جامعه از بين برود جامعه به حالت سكون و ركود در مي را پيش مي
ء ضد خود   شي شود، همين كه ء پيدا مي گوييد ضد از درون خود شي شما كه مي: آيد  پيش مي ؤالس

 خود آن ناشي از چيست؟ فرض  پروراند خودش حركت است، يعني تغيير است را در درون خود مي
گوييد اين ضد از درون آن به وجود آمده، به وجود آمدن  اين است كه االن دو تا ضد است شما مي

اين خودش حركت است، تغيير و تبدل است پس حركت است كه تضاد را به وجود آورده، نه اين 
 تضاد است كه حركت را به وجود آورده است، يعني اگر هم اين نوع تضاد را قبول كنيم، و قبول  كه

   كنيم كه سير طبيعت و تاريخ هميشه به اين دليل است، بايد قبول كنيم كه همواره حركت تضاد را
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 طبيعت هميشه به شكلي است كه به سوي ضد خودش تمايل دارد،  آورد، يعني حركت به وجود مي
نماييد،  كنيد و بعد رها مي آويزيد، بعد از تعادل خارج مي  كه شما آن را عمودي مي مثل شاقولي

 رود اينجا اين حركت است كه  مي ايستد، در جهت مخالف آيد روي همان خط عمود، ولي نمي مي
ء را در ميان دو ضد دائما در حركت دارد البته اين  آورد، يعني اين شي اين تضاد را به وجود مي

 و قهرا حرف  منتها اينجا حركت ديالكتيكي است] گردد  به حالت تعادل باز مي[ تدريجا ] شاقول [
و اين رد نظريه گردد،   تعادل باز مي شود و به شود، زيرا اين نوسانها به تدريج كم مي آنها رد مي

  . آنهاست
آورد، كار حركت را مختل  غرض اين جهت است كه اين مسأله كه تضاد حركت را به وجود مي

آيد كه پس   وجود بياورد عمال اشكال پيش مي كند، يعني اگر ما بگوييم تضاد بايد حركت را به مي
آيد غرضم  كت به وجود ميآيد؟ خود ضد روي قانون حر  وجود مي خود ضد از اول روي چه قانوني به

  . هسته اصلي تفكر ديالكتيكي بود اشاره اي به
o  

 ديالكتيكي و اين  ممكن است كسي سؤال كند كه چه رابطه و مالزمه اي است ميان آن بينش
مسأله كه ما در اجتماع، اساس را و به قول خود آنها زير بنا را اقتصاد بدانيم؟ آيا ميان اينها ارتباطي 

 از   اي است جدا از آن نظريات؟ نه، اين ارتباط دارد اينها به قول خودشان  اين نظريههست؟ يا نه،
 ماده و اينكه روح و معنا جز   يعني اصالت" ماترياليسم ": نظر فلسفي تئوريشان تئوري مادي است

خصلتي از ماده و جز يك امر تابع و طفيلي از ماده در طبيعت چيز ديگري نيست اين، تئوري 
شمارند، يعني مربوط به طرز تفكر   چهارگانه ديالكتيك را اصول منطقي مي ي آنهاست، و اصولفلسف

 منطق و بينش ديالكتيك  دانند، و ماترياليسم ديالكتيك يعني تئوري فلسفي بر اساس و متد فكر مي
 چه اجتماع] باره [ شويم تئوري فلسفي ما در   مي در اين صورت وقتي كه ما وارد فلسفه اجتماع

   اجتماعي يا ماترياليسم تاريخي يعني اصالت ماده در تاريخ و جامعه، يعني خواهد بود؟ ماترياليسم
شود فلسفه مادي   مي آن تئوري فلسفي اگر بخواهد در اجتماع پياده شود ناچار فلسفه ما در اجتماع

  اع،كه اسمش ماترياليسم تاريخي يا ماديت تاريخي است، يعني اصالت ماده در اجتم

 ٧٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 يعني همچنانكه در طبيعت، فكر و روح و معنا اصالت ندارند، تابع و طفيلي ماده هستند و بلكه 
 مادي و شكلي از ماده هستند، در جامعه نيز كه برخي جنبه هاي مادي  خودشان هم در حقيقت

 فلسفه  است از  دارد كه همان توليد و توزيع باشد، و برخي جنبه هاي معنوي دارد كه عبارت خالص
گويد اينها صددرصد تابع   ناچار اين فلسفه مي حاكم بر جامعه، دين، هنر، اخالق، قانون، در اينجا هم

 پس جامعه يك اندام مادي دارد كه اقتصاد است، و يك كيفيات  و طفيلي بنيه مادي جامعه است
 ما در  طور كهروحي دارد كه عبارت است از دين و فلسفه و اخالق و قانون و هنر و غيره همين

دانيم، اينجا هم قهرا بايد تابع بدانيم، آنگاه منطق ديالكتيك  طبيعت، روح و فكر و معنا را تابع مي
  . شود شود، قهرا در اقتصاد هم پياده مي همين طور كه در طبيعت پياده مي

اند، بلكه  اصالت اقتصاد شده  پس اين يك امر تصادفي نيست كه اينها آمده اند در اجتماع قائل به
همان گسترش دادن ماترياليسم در اقتصاد است، چون از نظر اينها جامعه نيز اندامي دارد و فكري و 

داند و معنا را فرع، قهرا در جامعه   دارد و معنايي آن كه در طبيعت، ماده را اصل مي روحي، ماده اي
 .هم خواه ناخواه بايد ماده را اصل بداند و معنا را فرع

o   
 آن را به ماركس  جهت بي[ كنم  ا ويل دورانت مسأله اي را ذكر كرده كه من خيال مي در اينج

 صورت يك داستان آورده، قسمتي از آن را  چون اينها واقعيت كه نيست، او به] نسبت داده است 
 نسبت داده است، اينها به ماركسيسم مربوط نيست، به همان  جهت به ماركس كنم بي خيال مي

، و آن  شود آن مسأله، مسأله قدرت است  اي كه شامل سرمايه داري هم باشد مربوط مي اصالت ماده
اين است كه تحوالتي كه در جامعه ها پيدا شده، در اثر قدرت پيدا شده، و قدرت از ثروت پيدا 

 قسمتي از اين بحثها در اطراف اين مطلب است كه  شود، يعني منبع قدرت هميشه ثروت است مي
 بوده از ثروت بوده است، هر جا كه ثروت پيدا شده، قدرت پيدا شده، قدرت  ي در عالمهر جا قدرت

   ندارد پس به چه جهت تكيه دارد؟ كه پيدا شده تحول پيدا شده است ماركس به اين مطلب تكيه
   سؤال ديگري را پاسخ گوييم و آن اين   براي يافتن پاسخ اين سؤال الزم است
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 ماركس از يك نوع روانشناسي يا بينش خاص فلسفي درباره   تاريخياست كه آيا نظريه ماديت
 تقريبا  گردد؟ بياني كه قبال عرض كردم شود يا از يك نوع جامعه شناسي ناشي مي انسان پيدا مي

 و معنا فرع، در انسان هم از  گويد همين طور كه در طبيعت، اصل ماده است همان شق اول بود، مي
اده اصل است و غير ماده فرع، يعني يگانه محرك اصيل در انسان، ماديات نظر محركات انساني، م

، و لهذا تمام  زندگي است، معنويات در انسان اصالت ندارد، معنويات، ساخته و تابع ماديات است
انواع وجدانهاي انسان يعني وجدان فلسفي، وجدان اخالقي، وجدان هنري، وجدان ديني و مذهبي، 

  .ت او استهمه تابع وضع معيش
 مطالب را نشكافته است و   اينها در نظريات ماركسيستها خيلي شكافته نشده خود ماركس هم اين

كنند تا عصر ما بيشتر از همين جنبه توجيه   مي لهذا اكنون ماركسيستها خيلي مختلف توجيه
راند راسل حتي برت] است [ در مقابل نظريه فرويد ] اين نظريه [ گفتند كه  كردند، يعني مي مي

 غريزه  كند كه مثال فرويد اصالت را در محركات انسان به  را همينطور توجيه مي حرف ماركس
 غريزه مادي و اقتصادي  داد و ماركس طبق اين نظريه اصالت را در محركات انسان به جنسي مي

  .دهد مي
  

  راسلسخن 
گويند خير،  كنند و مي  رد مي اينجاست كه اگر ما حرف ماركس را اينجور توجيه كنيم امثال راسل

 نيست، حرف كساني مثل بعضي از شاگردان  اينطور نيست، كما اينكه حرف فرويد هم درست
گفتند غريزه برتري طلبي يگانه غريزه   طرفدار اصالت قدرت بودند و مي هم كه) آدلر و غيره(فرويد
 غريزه در انسان اصالت  در انسان است درست نيست خود راسل معتقد است كه اين هر سه اصيل

دارد، هيچكدام تابع ديگري نيست، واقعا بعضي از فعاليتها و حتي حركتهاي بزرگ اجتماعي ناشي از 
غريزه برتري طلبي انسان است و هيچ محرك اقتصادي يا جنسي ندارد، بعضي صرفا محرك جنسي 

صادي دارد آيا ما دارد و هيچ محرك اقتصادي يا برتري طلبي ندارد، و بعضي فقط محرك اقت
 بدانيم، بگوييم كه چون قائل به ماديت فلسفي در  توانيم حرف ماركس را ناشي از اين جهت مي

 ماديت اخالقي در انسان هم شده است؟ البته اينها حتما مالزمه ندارند، كما  تاريخ بوده است قائل به
  اينكه راسل از نظر
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 نيست آيا نظريه ماركس ناشي از اين  شكل مادي فلسفي مادي است ولي از نظر اخالقي به اين 
 است و چون انسان از نظر اخالقي مادي و اقتصادي است و  جهت است كه قائل به ماديت اخالقي

 اين  باشد پس قهرا تمام وجدانهايي كه در جامعه هست تابع مي] امور اقتصادي [ يگانه محركش 
،  نظريات ماركس  تمامميي نگو، اگرجهت است؟ مسلم چنين چيزي در نظريات ماركس هست

  .قسمتي از نظريات ماركس متوجه اين مطلب هست
 روانشناسي نداشته باشد   برداشت ديگر اين است كه نظريه اصالت اقتصاد در فلسفه ماركس جنبه 

بلكه جنبه جامعه شناسي داشته باشد، به اين معنا كه جامعه به خيلي چيزها نياز دارد، به قانون نياز 
، به فلسفه نياز دارد، به هنر نياز دارد، به )حال موقت يا غير موقت(دارد، به اخالق نيكو نياز دارد

 روابط اقتصادي خشن است، يعني يك  توليد و توزيع هم نياز دارد آنها معنوي هستند و اين مادي
امور معنوي كه تواند از قوانين اقتصادي تخلف كند، برخالف   نمي نوع جبر بر آن حاكم است انسان

كند   توليد مي آيد با دست قالي  فانتزي و تا حد زيادي اختياري و انتخابي است مثال بشر مي اموري
 نمايد و سپس با دست ببافد اين امر مقداري  ابتدا بايد پشم يا پنبه را با دست پاك كند، بعد رشته

 امروز مثال ده هزار تومان كمتر باشد آيد اگر به پول  اين فرش بيرون مي برد، كه وقتي نيروي كار مي
 يكمرتبه يك اختراع  كند، يعني الاقل ده هزار تومان نيروي كار روي آن صرف شده است  نمي صرف

شود كه قدرت دارد همين فرش را با صرف نيروي كار خيلي  گيرد، يك ماشين ساخته مي صورت مي
زار تومان دو هزار تومان تمام شود، يعني با كمتر به وجود آورد كه براي آن توليد كننده بجاي ده ه

  دارد او آن فرش را كمتر از ده هزار تومان  يك فرش، پنج فرش عرضه مي آن ده هزار تومان بجاي
تواند مثال به پنج هزار  كند مي تواند به بازار عرضه بدارد ولي كسي كه از ماشين استفاده مي نمي

رود، اين ديگر اختياري و انتخابي   مي ه محصول اول از بينتومان عرضه بدارد اين امر جبري است ك
  . كند نيست نظامات اقتصادي، خودش را بر انسان تحميل مي

اما مسائل اخالقي و معنوي، پيچش دست خود ماست، اين متد اخالقي را انتخاب كنيم يا آن متد را 
جبرا (م كه در اختيار ما نيست آن چيزي قرار بدهي ما ناچاريم آنچه را كه در اختيار ماست تابع

   اقتصادي خودش  مسائل) شود اينجور مي
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 و بايد او را داشته باشيم، در نتيجه هميشه  توانيم از جبر او آزاد باشيم را به ما تحميل كرده و ما نمي
دهد اين مطلب في حد ذاته تا حدي مطلب درستي  بشر مسائل اخالقي و معنوي را تابع آن قرار مي

 انسان در  در اينكه وجدان) يشه بايد جنبه هاي مثبت و منفي حرفها هر دو را گفتهم(است
  .توان شك كرد بسياري از مواقع تابع ضرورتهاي عملي است نمي

 آقا شيخ " آبادي به نام  شخصي بود نجف: رسد  به عنوان مثال ذكر اين داستان، مناسب به نظر مي
ي در كارها وسواس داشت، مخصوصا در طهارت، ، خيلي مرد خوبي بود و اندك"محمد حسن 

ها بود و با ماشين  نجاست و وضو گرفتن رفت مكه و برگشت مثل اينكه همان سال حاجي كويتي
بايست با آن وضو بگيرند گفت من   نبود يك آفتابه آب داشتند كه پانزده نفر مي رفتند آنجا وسيله

  .د وضو گرفتشو آنجا ديدم خيلي ساده با يك استكان آب هم مي
 دير يقين پيدا  شود، خيلي  آدمي كه در مدرسه جده هميشه يك رودخانه آب از جلويش رد مي

كند كه صورتش را شست يا نشست اما آنجايي كه بيش از يك استكان آب وجود ندارد زودتر هم  مي
وله و آب  دارد، ولي مردمي كه هميشه سر و كارشان با آب ل كند آب قليل خودش احكامي يقين مي

اين همان ساختن . چسبد جاري و استخر داخل حياط است، كم كم طهارت با آب قليل به آنها نمي
  .چسبد سازد، حسابي هم مي بيند خوب هم مي شرايط محيط است شرايط كه عوض شود مي

آورد ما خودمان در همين مسائل ديني  بينيد بسياري از اصالحات را ضرورت به وجود مي  شما مي
خيلي حرفها منطقي است آدمهاي فهميده قبل از آنكه ضرورت پيدا شود يك حرف : ه ايمديد

كند چون در آن  كند بلكه در مقابلش مقاومت مي  نمي دارند، جامعه قبول منطقي را عرضه مي
گويند  شود، آنوقت مي  كه ضربات و فشار زياد وارد شد منطقها هم عوض مي شرايط است، ولي وقتي

است منطق كه همان منطق است، منطق كه فرق نكرده، يعني از نظر دليل و منطق و ، درست  نه
 تا وقتي كه زور نيامده انسانها حاضر  نيروي اقناع فكري، وضعيت با آن وقت هيچ فرق نكرده، ولي

  .شود  كه زور آمد فكرشان هم عوض مي نيستند خودشان را تطبيق دهند، وقتي
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] در آن وجود دارد  [  ويند، در اين جهت، جزئي و چيزكي از حقيقتگ  اين حرفي هم كه اينها مي
 مسأله، يك مسأله روانشناسي نيست كه نظر  اگر اينطور بخواهيم تفسير كنيم، يعني بگوييم كه اين

 درباره انسان اين بوده كه انسان از نظر اخالقي يك موجود مادي است و  ماركس از ديد روانشناسي
خواهند  عصر جديد مانند اريك فروم كه به روانكاوي ديگري قائل هستند ميلهذا ماركسيستهاي 

، اينها را به ] نظر نداشته است  به اين مسأله[ حرفهاي ماركس را توجيه كنند كه نه، اصال ماركس 
 گرفته تا به ماقبل و مابعدش در حرف ماركس اشتباه كرده  ، از لنين]به او نسبت داده اند [ غلط 

داند  دانند مادي نمي  او را نفهميده اند، او انسان را آنچنان كه اينها از نظر اخالقي مادي مياند، حرف
شود،  خواهد قضيه را طور ديگري توجيه كند، در اين صورت، اين مسأله، مسأله ديگري مي و مي

گردد به طبيعت امور اقتصادي كه نوعي جبر بر آن حاكم است، يعني امور  يعني مسأله برمي
 بر انسان دارند و انسان چاره اي ندارد جز اينكه خودش را با امور  قتصادي نوعي جبر حاكما

  . تطبيق دهد، ولي ساير شؤون كه معنويات باشند جبري حاكم بر انسان ندارند اقتصادي
 البته در اينجا در عين حال از جنبه روانشناسي بايد بگويد كه حتي عقل و برهان عقلي اصالت 

  كند، شرايط اقتصاديش به او اجازه بينيد كه عقل در يك جا جزم حكم مي ينكه شما ميندارد، ا
كند  دهد، اگر شرايط اقتصادي عوض شود عقل هم حتي در مبادي اوليه خود تجديد نظر مي مي

اصالتي قائل است ولي ريشه   بي وجدان اخالقي در انسان اصالت ندارد باالخره در اينجا هم يك نوع
 جنبه خشونت و تحميل و جبري گري امور اقتصادي  تي را نه جنبه روانشناسي انسان بلكهاصال بي
كند مالزم است با اينكه براي انواع   آنچه كه اريك فروم ادعا مي داند و البته اين علي رغم مي

ايط با شر[  را   انسان اصالت قائل نشود، يعني بايد بگويد وجدان ديني خواه ناخواه خودش وجدانهاي
كند، ذوق زيبايي خواه ناخواه   مي كند، عقل خواه ناخواه خودش را تطبيق تطبيق مي] اقتصادي 

  .اصالتي در اينجا قائل است  بي كند، و قهرا يك نوع خودش را تطبيق مي
  
   »زيربنا«مقصود از 

  برند كه از نظر   تعبيري كه هميشه به كار مي شود كه اين در اين صورت مسأله چنين مي
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  اگر بتوانيد ريشه لغت]  چيست؟ " زيربنا "مقصود از [  اقتصاد است  ماركسيستها زيربناي جامعه
 از آن ترجمه شده به دست بياوريد، ببينيد ترجمه چه كلمه اي " زيربنا "اي را كه اين كلمه  فرنگي

ست ما ، چون يك وقت ه] و بلكه الزم است  مناسب[ است و خواسته اند به چه تشبيه كنند، 
   و مقصودمان طبقه زيرين است، مثل اينكه در يك ساختمان چند طبقه، يك" زيربنا "گوييم  مي

طبقه زير قرار گرفته و طبقه هاي ديگر رو، طبقه هاي رو متكي به طبقه زير هست ولي طبقه زير 
 خراب شود ولي اگر باال متكي به طبقه هاي رو نيست، يعني اگر اين خراب شود آن باال خراب مي

 " هست ولي آن شرط اين نيست آيا ماركس كه گفته است  شود، اين شرط آن شود اين خراب نمي
  خواسته جامعه را تشبيه كند به يك ساختمان چند طبقه كه طبقه زيرينش  مي"  اقتصاد زيربناست

 شود اقتصاد است و امور ديگر طبقاتي است كه روي اين طبقه ساخته شده و لهذا اين كه متزلزل
شوند، اين كه حركت كند خواه ناخواه آنها  شوند، اين كه تغيير كند آنها متغير مي آنها متزلزل مي

گويند   از اصطالح خاص معمارها و بناها گرفته شده كه مي" زيربنا " كلمه  بايد حركت كنند؟ يا اين
كه اساس استحكام آن را زيرساز و روساز ساختمان، مثال در يك اتاق، آجر و آهن و ساير مصالحي را 

 گچي كه   و چيزهايي را كه جنبه دكور و زينتي دارد مثل" زيرساز "گويند  دهند مي  مي تشكيل
 آيا منظور ماركس اين بوده است كه " روساز "گويند  كنند مي كشند و رنگي كه مي روي ديوارها مي

ينهاي ديگر جنبه فانتزي دارد؟  جامعه است اقتصاد است، ا اساس جامعه، يعني آن كه استخوانبندي
 نوبت  يعني معيشت و معاش انسان اساس زندگي فرد و جامعه هر دو است و تا اين بعد درست نشده

 براي انسان پيدا شد آنگاه به  رسد، اگر اين بعد درست شد و فراغت و امكاناتي به هيچ چيز نمي
و اال تا آن نباشد اين نيست، كه خود پردازد، آنوقت گچي و رنگي و نقاشي و غيره،  دكورش هم مي

 و حرف درستي هم " آدمي اول اسير نان بود ": گويد  فكري است، مولوي مي اين هم اساسا يك
 نيز چنين مطلبي است، البته نه اين كه يك "» من ال معاش له ال معاد له  « "] حديث [ هست، 

ا بگوييم اصل اول در انسان اين است كه شود گفت ي قاعده كلي باشد ولي به طور تقريبا اكثريت مي
شود آنها را تهيه كرد   بايد شكمش سير باشد و مسكني داشته باشد، همينهايي كه با پول مي انسان

و با پول قابل معاوضه است، يعني ماديات، اينها بايد درست بشود، بعد كه درست شد، آنوقت به 
  اصطالح دل و دماغ
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، اول اين  آن امور چيزهايي است كه به اصطالح به دل و دماغ مربوط استشود،   پيدا مي  براي انسان
 و هنر زيبايي و شعر و نقاشي  شكم بايد سير شود، وقتي كه شكم سير شد آنگاه نوبت فلسفه سازي

 شكم گرسنه ايمان "گوييم  رسد آيا خود ما نمي  مي و مجسمه سازي و به قول اينها دين و غيره
 اين است كه اول معاش است، شكم گرسنه نه ايمان دارد، نه عشق دارد، نه  يش؟ اين معنا"ندارد 

 درست شد آنها هست، و شما  اخالق دارد، نه فلسفه دارد، معاش، اساس و زيربناست، اين كه
 اوليه گذشته به ظرائف تمدن پرداخته است كه اغلب  بينيد هر جامعه اي كه از مرحله احتياجات مي

  ارگر اينطور هستند جامعه يوناني به دليل اينكه جامعه برده داري بود و يكجامعه هاي استثم
اقليت يوناني اكثريتي را برده كرده و همه كارها را به عهده آنها قرار داده بودند و زحمت كارهاي 

 قول اينها  كردند و اينها با خيال راحت نشسته بودند، به  آنها بود و آنها توليد مي سخت به عهده
آمد، افرادي كه افكار خيلي بكر و عالي در  نوقت سقراط و افالطون و ارسطو در آن جامعه پديد ميآ

داشت بخورد ديگر  بود كه نان نمي  جامعه گرسنه اي مي آمد، ولي اگر يونان آنها به وجود مي
  . وجود بياورد توانست سقراط به نمي

ي پيدا كرد تا ببينيم اين تشبيهي كه ماركس  را در زبانهاي فرنگ" زيربنا " بايد ريشه اين لغت 
كسي ديگر اين تشبيه ] كه اين تشبيه را كرده، [  نبوده  دانيم شايد اول هم ماركس كرده است نمي

  را كرده است مقصود تشبيه ساختمان جامعه است به يك ساختمان چند طبقه يا مقصود تشبيه
  از دارد، روبنا و زيربنا به اين معنا دارد؟ساختمان جامعه است به ساختماني كه زيرساز و روس

  
 بندي را در نظر  شود، يعني اگر استخوان  معني دومي كه فرموديد شامل آن معناي اول هم مي

  ... بگيريم
  

 و تشبيه است، او به اين  نه، مقصودم اين است كه منظور از اين تشبيه از اول چه بوده؟ ولي مثل
خواستم بفهمم كه آن گوينده اول نظرش چه   مي كنيم من بيه ميتشبيه كرده ما به چيز ديگر تش

درست است، ممكن است يكي از ] مطلب ديگري است [  است  بوده حال كداميك مستلزم ديگري
  ديگري كاملتر و جامع تر باشد من 
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ساز، گويند زيربنا روبنا، زيرساز رو  مي خواستم بفهمم اين لغت كه رايج شده، هي در زبان فارسي مي
شود ولي من هنوز نتوانسته ام بفهمم كه آن   خيلي تكرار مي اين كلمه] نظر به چه داشته اند [ 

  . و گوينده اصلي چه منظوري از اين كلمه داشته است كلمه اصلي چه بوده
o   

]  در اثر تضاد ميان روابط توليد و تكامل ابزار توليد از نظر ماركسيستها  در مورد حركت جامعه[ 
كند قبال طوري تدوين شده بود كه  قانوني كه توزيع و تقسيم را تنظيم مي: اينجور بايد بگوييمقهرا 

خواند و متناسب با آن دوره بود، اخالق و قانوني وضع شده بود كه مثال براي  با ابزار توليد قديم مي
زندگي   گويند مسأله حجاب و پوشيدگي زن، براي  كشاورزي خوب بود چنانكه اينها مي دوره

شود  كشاورزي اختراع شده و براي زندگي كشاورزي هم امر مناسبي بوده، وقتي كه زندگي عوض مي
شود تضاد ولي اگر صرفا به اين جهت  آيد بايد قانون ديگري تنظيم شود اين مي و ابزار جديد مي
  ن امر قهرا مسألهدهند؟ نه، اي دهند، پس چرا تغيير نمي  را تغيير مي آيند آن قانون بگوييم، فورا مي

آورد، يعني تضاد ميان ابزار توليد و روابط توليد كه در واقع تضاد ميان زيربنا و  ديگري را پيش مي
شود، طبقه اي كه طرفدار همان  روبناست منجر به تقسيم جامعه به دو گروه و دو طبقه مي

جود است، يعني با اينكه روبناست، يعني وابسته به ابزار كهن است و قهرا طرفدار همان روابط مو
خواهد خودش را با زيربنا  خواهد روبنا را حفظ كند، و طبقه جديدي كه مي زيربنا عوض شده مي

يعني با ابزار تكاملي جديد هماهنگ كند و روبنا را عوض نمايد اينجاست كه كشمكش و تضاد در 
توانند با هم بجنگند،  وابط كه نميكند، و اال خود ابزار توليد و ر گيرد و روز به روز شدت پيدا مي مي

 ابزار  جنگند، انسانهاي طرفدار روابط كهن كه اين روابط بر اساس انسانها هستند كه با يكديگر مي
گويند  توليد قديم بوده، و انسانهاي طرفدار روابط جديد متناسب با ابزار توليد جديد، و لذا اينها مي

 . تاريخ فقط جنگ طبقاتي است
o   

كند مقصود خود انسانها نيست اينها معتقدند كه  گويند تكامل پيدا مي توليدي كه اينها ميآن ابزار 
   اينكه خود انسان ابزارساز است و ابزار هم انسان ساز، نه
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سازد،  سازد ولي ابزار هم انسان را مي خواهند بگويند كه انسان ابزار را مي  انسانها ابزار هستند مي
بزارهاي جديد سر و كار دارند قهرا با انسانهايي كه با ابزارهاي قديم سر و كار يعني انسانهايي كه با ا

  .  كنند و حتما تكامل يافته تر هستند بگذاريد مسأله ديگري را هم عرض كنم  مي داشتند فرق
  

  م مارآسيس دربايد و نبايد
عني ندارد ما در  معنا م  به آن" بايد و نبايد " و " حق و ناحق "در منطق ماركسيستها كلمه 

انسان بايد طرفدار فالن گروه باشد، نبايد :((گوييم بريم، مي منطقهاي خودمان اين حرف را به كار مي
 كساني جور   اين با منطق"اين كار خوب است و آن كار بد است ((،" ديگر باشد  طرفدار فالن گروه

ني در مورد يك موجود آزاد است دانند، يع آيد كه انسان را محكوم يك جبر خاص زندگي نمي در مي
 بر اساس " اصول فلسفه "كه بايد و نبايد معني دارد كه اين را انتخاب كن نه آن را مقاله ششم 

 پيدا شده   مفهوم خوبي و بدي، و حسن و قبح و بايد و نبايد، اينها از كجا و چگونه همين است كه
 و خواه به آن علت اجتماعي، به  ت روانشناسياند؟ در منطق اينها اصال وجدان انسان خواه به آن عل

، مثال به كسي كه در طبقه استثمارگر است گفتن  هر علت جبرا تابع شرايط محيط خودش است
   معنا ندارد، زيرا او در آن طبقه و در آن" بايد چنين كني " يا " كني   خوب است چنين"اينكه 

 است كه در هر   انسان مثل يك آينهوضعي كه هست اصال وجدانش آنطور است، چون وجدان
كند معني ندارد كه آينه اي   مي محيطي كه هست همان محيط خودش و منافع خودش را منعكس

را بياورند در مقابل صورت من قرار دهند و آينه ديگري را در مقابل صورت شما قرار دهند، بعد به 
 آينه اي كه  فالن كس را منعكس كني و بهآينه اي كه در مقابل من قرار دارد بگويند تو بايد صورت 

ء قرار گرفته   آينه در مقابل هر شي مقابل شماست بگويند تو بايد صورت اين شخص را منعكس كني
تواند جز از پايگاه طبقاتي خودش قضاوت كند  تواند غير از آن را منعكس كند لهذا انسان نمي نمي

 سير  د جز از پايگاه طبقاتي خودش قضاوت كند پستوان اصال فلسفه اينها اين است كه انسان نمي
تو بايد !  گندم بگوييم اي گندم تاريخ سيري است نظير حركت گياه آيا معني دارد كه ما به يك بوته

كند كه در آن، اختيار و بايد و نبايد   سير جبري را طي مي او يك! امروز چنين باشي و فردا چنان؟
  .نيست
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 است و آنچنان وجدانش حالت انعكاسي و تبعي   آنچنان وجدانش منفعل انسان هم در اين فلسفه
  . اي ندارد  شرايط محيط فكر كند و جز اين چاره تواند جز مطابق دارد كه نمي

 ": گويند آيد مثال مي گويند كه با فلسفه شان جور در نمي بنابراين ماركسيستها گاهي سخناني مي
در فلسفه شما اساسا اين حرفها غلط است، ] د به آنها گفت باي [ "شرمانه چنين كرد  آن شخص بي

 تو چرا استثمار "، يك سرمايه دار را انسان بيايد مالمت كند كه  اصال مالمت كردن غلط است
 آقاي ماركس  كند، يعني من كه گويي انسان در كاخ و در كوخ دو جور فكر مي  تو كه مي"كني؟  مي

 ديگري هستم، يعني اگر مرا بجاي  ك آدمم، در كوخ بگذاريد آدمهستم اگر مرا در كاخ بگذاريد ي
كنم، سرمايه دار را هم بجاي من بگذارند مثل من فكر  سرمايه دار بگذارند، مثل سرمايه دار فكر مي

كنم، او هم بجاي من باشد جبرا مثل من فكر  كند، من بجاي او باشم جبرا مثل او فكر مي مي
من تحسين دارد و نه كار او مالمت و لهذا اينكه اينها گاهي چنين سخناني كند، بنابراين نه كار  مي
خود ماركس هيچ حرفي از ] با فلسفه شان سازگار نيست [ گويند كه مثال حق با اين است،  مي

گويد اين حرفها معني ندارد و واقعا  فهمد، مي زند، اين نكته را مي عدالت، بايد و نبايد و اخالق نمي
 هر چه كه به "گويد   او معني ندارد بنابراين اخالق در اين مكتب چه خواهد بود؟ مي ههم در فلسف

 وقتي اختيار نباشد اخالق  بيند البته  يعني يك جريان تكاملي جبري را مي"انقالب كمك كند 
توانند  اساسا غلط است و معني ندارد، وقتي جبر باشد اصال اخالق از ريشه غلط است ولي چون نمي

 يعني هر چه كه بسوي انقالب باشد، خوب و بد " اخالق كمونيستي "گويند  ق را نفي كنند مياخال
 ناشناسي  شود، ديگر مفاهيم راستي، درستي، امانت، حق شناسي، حق  يكي خالصه مي ما در همين

، مثل اين كه بگوييم ] خوب است  پس[ كند  و غيره حرف مفت است، اين كار به آن آينده كمك مي
كند، پس خوب است اين كار هم به انقالب  كند يا نه؟ كمك مي ود به رشد اين گياه كمك ميك

اگر ما تمام انبياء و اولياء را . زند پس بد است  است، به انقالب صدمه مي كند پس خوب كمك مي
 " اصالح يا انقالب "رود، پس خوب است و لهذا اينها در آن فرضيه   يك قدم پيش مي بكشيم انقالب

قائل به ] بد است [ اندازد، پس اصالح  گويند اصالح، انقالب را به تأخير مي مخالف اصالح اند، مي
كند،   است چون نابساماني تضاد و كشمكش را بيشتر مي گويند نابساماني موجه اخالل هستند، مي

  وقتي كشمكش بيشتر شد
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 حرفها اساسا در اين   بنابراين، اينشود شود و انقالب سريعتر انجام مي  جنگ و مبارزه شديدتر مي
  .منطق درست نيست

  
  تواند اثبات وجود كند؟  اگر اين صحيح نباشد، اصل تضاد چگونه مي

  
 تنها نيست اصال طبيعت  اين يك جرياني است در طبيعت، و مربوط به انسان] از نظر آنها  [ 

ر الزمه طبيعت است، جامعه  دارد اين ديگ جريانش اين است كه هميشه به سوي ضد خودش تمايل
  . پروراند  اينطور است، هميشه در درون خودش ضد خودش را مي هم به عنوان يك واحد طبيعي

  
  تواند اثبات وجود كند و آن را به زبان خودش نگويد؟  آخر ضد چگونه مي

  
  . گويد  به زبان خودش مي

  
  ....گويد سرمايه دار بد است گوييم وقتي مي گويند ما به زبان خودمان مي لذا آنها هم مي

  
گويد تو بدي ولي اين فلسفه، اين است كه سرمايه دار اصال وجدانش همين   سرمايه دار هم مي

كند كه اين بد است و بايد هم همين طور فكر كند سخن اين است  است، واقعا اينجور فكر مي
 " بد است " و " خوب است "گويد مفهوم  گوييم كه مي  مي  بلكه" بد "گويد  گوييم كه نمي نمي

تواند   مقام آزاد نيست حرف ديگران اين است كه انسان يك وجدان آزاد دارد، مي هيچگاه از يك
تواند كارگر باشد و اشتراك را تقبيح كند ولي  سرمايه دار باشد و سرمايه داري را تقبيح كند، يا مي

ويند كه مفهوم خوب و بد وجود ندارد، گ نمي]  امكان ندارد  چنين چيزي[ حرف اينها اين است كه 
دهد يك خصلت جبري از انعكاس  گويند مفهوم خوب و بد كه وجدان انسان را تشكيل مي بلكه مي

  وضع طبقاتي است بگذاريد
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  . شود  بين طلبه ها به صورت يك شوخي نقل مي البته اين مثال.  مثالي برايتان ذكر كنم
  

  شوخي طلبه ها
 اولي كه به قم رفته  كردند آن سالهاي وديم اين شوخي را بعضي طلبه ها ميزماني كه ما در قم ب

بوديم هنوز آقاي بروجردي نيامده بودند و آقاي حجت و آقاي صدر و آقاي خوانساري بودند آنها 
دادند شهريه كمي بود قهرا يك ماه اين آقا  مرجع خيلي تام و كامل نبودند و شهريه اي هم كه مي

 بيشتر  كردند، اين ماه كه مثال آقاي حجت و ماه ديگر آن آقا طلبه ها شوخي ميداد  بيشتر مي
گفتند  داد مي  خوانساري بيشتر مي گفتند اين ماه آقاي حجت اعلم است، آن ماه كه آقاي داد مي مي

گفته هر كسي كه به من پول بدهد من  اين ماه آقاي خوانساري اعلم و اعدل است، و طلبه اي مي
خوانم و اين نماز هم درست است و باطل نيست چون تا به من پول  سر او نماز ميفقط پشت 

دهد   پول نمي شود كه اين عادل است و هر ماه كه به من دهد اصال خود به خود اعتقادم اين مي مي
خود به خود اعتقادم اين است كه اين فاسق است بنابراين اگر كسي به من پول بدهد و من بروم به 

ا كنم نمازم درست است زيرا گفته اند نماز را پشت سر كسي بخوان كه اعتقادات اين است او اقتد
دهد فورا اعتقادم اين  داني من واقعا هر كسي كه به من پول مي  است و او را عادل مي كه او عادل

  . شود كه او عادل است مي
 در اين فلسفه مايه "  مايه عيش آدمي شكم است": گويد سعدي مي. حرف اينها نظير همين است

، مايه اخالق آدمي هم شكم است و  همه چيز آدمي شكم است، مايه فكر آدمي هم شكم است
  .شود خالصه مطلب همه راهها به شكم منتهي مي

گوييم اينها   معنايي كه ما مي گوييم و خوب و بد به  بنابراين، بايدها و نبايدها به معنايي كه ما مي
 تو در همان مقام هم كه هستي )1(! جرالد فورد اي آقاي: گوييم ا مثال ميتوانند بگويند م نمي

فهمي كه آن كاري  كني بد است و مي فهمي كه اين كاري كه مي انساني، وجدان انساني داري، مي
  فهمي كه آن خوب است و اين بد چرا بد را انجام چيست تو كه مي) كار خوب(كه بايد بكني

  دهي و خوب را انجام مي
  

  :يپاورق
  ]كايس جمهور وقت آمريرئ[
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زنيم ولي حرف اينها اين است   حرف را مي گذاري؟ ما اين دهي؟ چرا پا روي وجدان خودت مي  ينم
تواند غير از آن را خوب  بيند، نمي كند، همان را خوب مي  كاري كه مي كه نه، او در آن مقام اصال آن

كند و بد را  بيند كه مي اوت كند، او خوب را همان ميتواند مثل وجدان تو قض ببيند، وجدان او نمي
شود و مثل او فكر  كند تو هم اگر بجاي او بنشيني فورا وجدانت عوض مي بيند كه نمي همان مي

شود، وجداني پيدا  كني، او را هم اگر لخت كنند و بياورند جاي تو بنشانند فورا مثل تو مي مي
  . نقدر وجدان انسان تابع شرايط خارجي مادي خويش است وجدان تو، يعني اي كند درست مثل مي

گويند مفهوم  گوييم كه اينها منكر مفهوم خوب و بد و مفهوم بايد و نبايد هستند ولي مي پس ما نمي
شود چون مقام آزاد وجود   آزاد در وجدانها صادر نمي خوب و بد و مفهوم بايد و نبايد از يك مقام

گويد معني ندارد كه   سكوت كرده، كأنه مي)) مالحظات اخالقي"له ندارد، و لذا ماركس در مسأ
و سوسياليسمهايي را كه فقط بر اساس تئوريهاي ] كه بايد چنين كني، [  را تكليف كنند  كسي

گويد اينها گويي فقط احالمي است كه انسانها  خواند و مي اخالقي باشد سوسياليسمهاي خيالي مي
بكشد به سوي سوسياليسم نه انسانها به ] جامعه را  [  ه جبر تاريخدارند، سوسياليسم آن است ك

 سوسياليسم را بخواهند اصال اين حرفها را قبول ندارد كه بشر چنين وجدان مثال  حكم وجدانشان
 سوسياليسم كشيده  گويد اگر بشر در شرايطش قرار گرفت به سوي اي داشته باشد، مي سوسياليستي

  .  ديگر همه تخيل محض است شود، باقي رايط نبود كشيده نميشود، و اگر در آن ش مي
  

  آيد كه پس حقيقت هم به طور مجرد وجود ندارد؟ آيا در اينجا اين اشكال پيش نمي
  

  .گويند  نه، اين را كه صريح هم مي
  

  .  يعني اخالق وجود ندارد
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 قهرا همينطور است و  منه تنها اخالق وجود ندارد اخالق كه از علوم عملي است در علوم نظري ه
  ].شرايط اقتصادي بدانند[ ناچار بايد پيدايش نظريات علمي را تابع 

  
  . گويد درست است  در اين صورت هر كه هر چه مي

  
ما دو جور درستي داريم، يك درستي منطقي داريم كه در مسائل نظري و علمي است، و يك 

شود، يعني هر كسي فكرش تابع شرايط   ميدرستي اخالقي داريم در درستي اخالقي قهرا همينطور
عيني ذهن خودش است و قهرا در شرايط عيني و ذهني خودش درست است، و لهذا استالين 

 داري واقعا دوره تكامل يافته تري از دوره شكار و شباني است برده دار را در  گويد مثال دوره برده مي
گويد اصال عدل و ظلم به صورت يك  يظرف خودش نكوهش كردن كار غلطي است و معني ندارد م

  ..حقايق واقعي مجرد از انسانها وجود ندارد
 اقتصادي و رسيدن به شرايط  گويند انگيزه و محرك تمام حوادث و جنگها انگيزه هاي خالصه مي.. 

  .اقتصادي بهتر بوده است
  

ه هاي جنسي يا  انگيز كند كه انگيزه هاي ديگر هم هست، مثل  ولي نه، در فرد گاهي قبول مي
گويد كه ما  نظير آن چيزي را مي"97  ". گويد اينها اصالتي ندارد مذهبي يا اخالقي، منتها مي

دهد   تأثير يك سلسله تخيالت، كارهايي را انجام مي گوييم شخصي تحت تأثير اوهام، يعني تحت مي
ين امر خيلي در تاريخ  نيست كه نقش اساسي در تاريخ داشته باشد مثال ا اما اينها كارهاي اساسي

 اين دليل تهور  دهد مثال افرادي به شود كه انساني خودش را به خاطر يك وهم به كشتن مي پيدا مي
 انگيزه غير مادي است چون رضايت از يك  دهند كه نامشان در تاريخ باقي بماند اين يك به خرج مي

ضايت از امر واقعي نيست كه به آن  حال يك امر موهوم است، يعني ر امر غير مادي است، و در عين
باشد، و لذا او هم  از يك خيال است، امري است كه به صورت يك تخيل مي] رضايت [ برسد، 

  ،" حماقتها"گذارد  اسمش را مي
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متنبي، شاعر . شود هست ولي در مقياس فرد گاهي كارهايي كه احمقانه شمرده مي:... گويد  مي
است و سعدي هم خيلي ] در فارسي زبانان [ قريبا نظير سعدي معروف و زبردستي است، در عرب ت

 نوشته اند خيلي از مضمونهاي " سعدي و متنبي " به نام  از او استفاده كرده تا آنجا كه كتابي
   است كه از متنبي استفاده كرده است متنبي در جاهاي مختلفي بوده، سالهاي سعدي مضمونهايي

 كينه اي با او داشت بعد از  رها بوده است رئيس يكي از قبايل، از قديمزيادي نزد پادشاهان و در دربا
اتفاقا از نزديكي محلي )  بود و پسرش و يك غالم خودش(گشت سالها كه متنبي به وطن باز مي

گذشت كه دشمنش در آنجا بود آن دشمن فهميد و به او حمله كرد متنبي و پسرش و آن غالم  مي
، فرار كرد  كردند متنبي ديد كه اينها بيشترند و زورشان بيشتر است  مي از خودشان دفاع سه نفري

  :تويي كه آن شعر را گفته اي كه: غالم به او گفت
   )1(و السيف و الرمح و القرطاس و القلم     الخيل و الليل و البيداء تعرفني

 هر سه همين به رگ او برخورد، برگشت، خودش، پسرش و غالمش! كني؟ حال چطور فرار مي
] باعث شد كه خودش و دو نفر ديگر را به كشتن دهد [ كشته شدند خالصه يك شعر و يك خيال 

رفت كه جانش را نجات دهد، بعد به خاطر  رسد، مي  خود را به كار برد، ديد زورش نمي اول عقل
را همين كه آخر منم كه اين شعر را گفته ام، من ديگر نبايد فرار كنم، همان حرف غالم، او 

  . برگرداند، برگشت و كشته شد
در اين حدود قبول دارد ولي براي ] انگيزه هاي غير اقتصادي را [ غرض اين است كه ماركس هم 

 كارهاي تقليدي نقشي قائل هستيم ولي براي اين  اينها اصالتي قائل نيست، چنانكه خود ما هم براي
  .  نيستيم كارها پري اصالت قائل

  
باله بحثهاي جلسه پيش، يكي از آقايان داوطلب شود، مطالعه اي كند و خواستم در دن من مي

 بود و اجماال اشاره شد كه در دنياي  كنفرانسي بدهد روي مسأله نژاد كه در جلسات پيش مطرح
 نژاد پرستي به وجود آمد كه نازيسم آلمان و فاشيسم  اروپا برخي فلسفه هاي اجتماعي بر اساس

   بود و حتي هگل تا ايتاليا بر همين اساس
  

  :يپاورق
 چنين مردي هستم  يعني من(شناسد  خيل يعني اسب و ميدان و شمشير و قلم است كه مرا مي".1
"  
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 شود راجع به اينكه چگونه شد و چه   حدي به همين جنبه نژادپرستي تمايل دارد، كنفرانسي داده
بينيم كه آن  زيرا ما از يك طرف مي به اين فلسفه شد،  جريان تاريخي در اروپا رخ داد كه منتهي

 استقالل  اي كه در اروپا پيدا شد حركت در جهت حقوق بشر بود مثل اعالميه  ابتدايي حركت ادبي
 بشريت و اينكه هيچ امتيازي ميان  آمريكا و اعالميه حقوق بشر فرانسه و اينها همه در اطراف وحدت

 فرانسه و همچنين اعالميه استقالل آمريكا بر اين  بشر زد اصال اعالميه حقوق نژادها نيست دور مي
 افراد بشر متساوي آفريده شده اند و ميان قومي و قومي، و نژادي و نژادي،  اساس است كه همه

گويند بعد از   البته مي امتيازي نيست چطور شد كه يكمرتبه اين افكار نژادي به وجود آمد؟ كه
عالميه بود و آلمانيها هم خيلي از اين فكر استقبال ا"99  "انقالب فرانسه كه بر اساس همان 

  كردند، در عمل ديدند كه اين اعالميه حقوق بشر فرانسه هم وسيله اي شده براي استثمار، يعني
] كنند و  استثمار مي[ فرانسويها ملتهاي ديگر و از آن جمله آلمانيها را به نام اعالميه حقوق بشر 

تهاي ديگر قائل هستند از اينجا فكر ناسيوناليسم به وسيله فيخته و امتيازي براي خود نسبت به مل
ساير فيلسوفان در آلمان ظهور كرد اينها براي اينكه خودشان را از استثمار فرانسه نجات دهند 

 تاريخچه فاشيسم  خواست كه آمدند فكر ناسيوناليسم و اصالت نژاد ژرمن را به وجود آوردند دلم مي
هاي آن كه اين فلسفه از كجا پيدا شد و مسأله ناسيوناليسم در دنيا اكنون چه و نازيسم و ريشه 

خواهند از جنبه نژادي و خوني خارج كنند و جنبه   را مي حالتي دارد اگر چه امروز ناسيوناليسم
فرهنگي به آن بدهند مورد بحث قرار گيرد اگر كنفرانسي روي اين موضوع داده شود خيلي خوب 

  .  است

 ٩٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  وجدان انسانارزش 
 ارزش وجدان  دهم، راجع به آنچه كه مربوط به  توضيحي راجع به بعضي مطالب گذشته مي

 را از دو جنبه مختلف بايد مورد بررسي قرار  است از نظر ماركسيسم اين) ارزش فكر انسان()1(انسان
سم كه عرض  تاريخي ماركسيسم يعني بنياد فلسفي تاريخي ماركسي داد، يكي از همان جنبه فلسفه

 يك بنياد  اش هم  ماركسيسم يك بنياد فلسفي دارد و يك بنياد منطقي، بنياد فلسفي كرديم كه
فلسفي جهاني دارد و يك بنياد فلسفي اجتماعي كه قهرا ناشي از آن بنياد فلسفي جهاني است 

درباره آن  منطق ديالكتيك است كه در يكي از جلسات  همان) اش بنياد منطقي(اش بنياد ديالكتيكي
  بحث كرديم بنياد فلسفي جهاني آن همان اصالت ماده در تفسير جهان است، و بنياد فلسفي

كنند، يعني اصالت ماده   تعبير مي" ماترياليسم تاريخي "اجتماعيش همان چيزي است كه از آن به 
 معنوي به  مادي زندگي در تحوالت تاريخ، كه شؤون در اجتماع و به عبارت ديگر اصالت جنبه هاي

  گويند حكم تعبيري كه خودشان مي
   وجدان فكري بشر متزلزل روبنا را دارد فعال اگر ما از همين جهت در نظر بگيريم قهرا مسأله اصالت

  
  : پاورقي

  .فعال مقصودمان وجدان عقالني يعني فكر انسان است .1
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شند، چون طبق اين نظريه،  انكار داشته با شود خودشان هم اين مطلب را قبول دارند نه اينكه  مي
وجدان هر كسي انعكاسي است از وضع زندگي مادي او به حكم اينكه در اجتماع، اصالت از آن ماده 

 فلسفه  است، و ناچار بايد طرز قضاوت هر كسي را در وضع مادي زندگي او جستجو كرد طبق اين
كند، يعني شرايط  ور فكر ميتواند يك جور فكر كند، جبرا دو ج يك نفر در كاخ و در ويرانه نمي

كند، چون فرض اين است كه وجدان  زندگي ماديش آن شرايط باشد يا اين شرايط خيلي فرق مي
انسان اصالتي ندارد جز منعكس كردن شرايط مادي زندگي، مثل آينه اي كه وقتي آن را در اين 

 ديگري را  صورتكند، در شرايط ديگر قرار دهيد  شرايط قرار دهيد آن صورت را منعكس مي
 بين داشته باشد، يا خودش را از  تواند يك نوع قضاوت هم در اين كند، ديگر آينه نمي منعكس مي

  . شرايط خويش آزاد كند
 منطقي و ديالكتيكي آن  كند جنبه جهت ديگر كه اصالت فكر و اصالت قضاوت را در انسان نفي مي

گفتيم ولي بعد متوجه شديم كه از يك جهت   است قسمتي از اين جنبه را هم در بيانات گذشته
  . كنيم  مي ناتمام بوده كه حال آن را تكميل

 تفكر تنها متوجه اين  كرديم گفتيم كه اگر اين آنجا كه هسته اصلي تفكر ديالكتيكي را تشريح مي
 جريان ببيند، اين امري نيست كه ديگران با آن  جهت باشد كه اشياء را در حالت حركت و در حال

  اختالف داشته باشند گو اينكه اينها سعي دارند كه ديگران را مخالف با اين اصل جلوه دهند ولي
 است كه مورد انكار  واقعيت اينجور نيست اصل تأثير متقابل اشياء در يكديگر هم گفتيم اصلي

ضاد نيست اصل تضاد هم اجماال اصلي است كه مورد انكار نيست، به معني تضاد عناصر طبيعت، و ت
عناصر اجتماع با يكديگر و حتي تأثيري كه تضاد در حركتها دارد و حركتها در تضادها بعد گفتيم 

 چيزي كه هسته اصلي اين تفكر است اين است كه اصل حركت و اصل جريان حتي بر فكر  ولي آن
ل  مطلب اين است كه اصو هم حاكم است يعني افكار هم مشمول اين قانون هستند، كه الزمه اين

كنيم آن وقت قانون است  هم متغير باشد، زيرا قانون قوانين علمي يا قوانين فلسفي كه ما درك مي
 خود بگيرد مثال در زيست شناسي جرياني كه در مورد يك حيوان بالخصوص  كه صورت كليت به

  وجود 
  

  :يپاورق
ظر داريم كه در كنيم يعني به اين يك قسمتش ن و به اين دليل تفكر ديالكتيكي را ما نفي مي

   . قسمت مخصوصا مورد توجه است ماركسيسم اصيل اين
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 است يك امر جزئي است،  دارد يك امر جزئي است، جرياني هم كه در مورد يك فرد ديگر از حيوان
اما يك قانون زيستي كه كليت دارد شامل همه اين [ در مورد حيوان ديگر هم امر جزئي است، 

بيعت هيچ چيزي به صورت كلي وجود ندارد، هر چه در طبيعت وجود در ط] شود  موارد جزئي مي
 موجود است   در خارج" كلي طبيعي "گويند   صورت فردي و شخصي وجود دارد اينكه مي دارد به

كلي طبيعي يعني آن چيزي كه نه كلي است و نه جزئي و اال كلي با صفت كليت فقط در ذهن 
قانون (كند، كه اين قوانين كلي و كليتي را انتزاع مي) ها كلي(وجود دارد آنگاه ذهن انسان از اينها

 كليتش در ذهن وجود دارد و به صورت كليتش است كه يك اصل است اگر بنا بشود  با صفت) كلي
 هيچ اصل ثابتي در عالم  اش اين است كه كه فكر هم جبرا مانند ماده متحول و متغير باشد الزمه

 محتواي فكر هر چه هست متغير است،  ل عالم متغير باشد چونوجود نداشته باشد و همه اصو
 جمله مغز كه ماده و طبيعت است متغير است و ناچار تمام  يعني محتواي ماده و طبيعت و از آن

  اصول علمي و تمام اصول فلسفي و تمام اصول منطقي و از آن جمله خود همين اصول فلسفي
 وجود دارند، در زمان  صول متغيري هستند كه در يك زمانماترياليسم و اصول منطقي ديالكتيك، ا

  . توانند وجود داشته باشند، يعني هيچ چيزي و از جمله همين اصول قهرا جاويد نيست ديگر نمي
 كه شامل افكار هم  اين يك جهت بود كه گفتيم ما به اين معنا هيچگاه اصل حركت را به طوري

  .شود كه راه جدا ميبدانيم قبول نداريم و اين جايي است 
 گفته و بعد اينها گفته اند، نه   ديگر اينكه گفتيم درباب تضاد، آن شكل خاص تضادي را كه هگل

تواند به اين شكل بپذيرد كه جريان و حركت طبيعت هميشه  تنها ما قبول نداريم بلكه علم نيز نمي
  گيرد و هميشه مرحله به اين نحو است كه به سوي نفي خودش و به سوي ضد خودش انجام مي

بعدي نفي كننده مرحله قبلي است، كه اينها خودشان هم باالخره نتوانستند اين را در طبيعت پياده 
آيد، و وقتي در طبيعت صادق نيست ديگر  كنند جور در نمي كنند، هر چه هم توجيه و تعبير مي

  . رسد نوبت به فكر نمي
تر در اذهان متمركز ه كه ب م، تكرار كرديم براي ايناينها را تقريبا در جلسات پيش هم عرض كردي

  . بشود
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  جه آني و نت تأثير متقابل صلا
شود و باز اين هم اصالت  مسأله ديگر كه اين هم مهم است و اين هم مربوط به منطق ديالكتيك مي

شرح  تأثير متقابل را نيز كه در جلسات پيش  كند اين است كه اينها اصل فكر را به كلي نفي مي
دهند حتي به افكار و اصول حال  كنند و همچنين آن را تعميم مي داديم به گونه خاصي تفسير مي

 اشياء در  گويند كه همه آيد؟ گفتيم در اصل تأثير متقابل اينجور مي  نتيجه چه در مي ببينيم
واقع  بايد در نظر گرفت و در  يكديگر مؤثرند اين معنايش اين است كه هر چيزي را در محيطش

همه چيز براي همه چيز محيط است و همه چيز براي همه چيز محاط، نه اينكه محيط يك چيز 
گذارد ولي من در اين محيط اثر  است و محاط چيز ديگر، مثال اگر بگوييم اين محيط در من اثر مي

   غلط است اگر اين درخت جزء محيط من است من هم جزء محيط اين درخت هستم گذارم نمي
كنند، كه نتيجه اش   مي دهند و تصريح هم  اين اصل را در مورد افكار هم ناچار سرايت ميآنگاه

گويند هر فكري صددرصد زاييده شرايط  شود كه فكر انسان هيچ اصالتي نداشته باشد مي همان مي
تواند باشد، فكر هر فيلسوفي، فكر هر پيغمبري،  ذهني و عيني خودش است و غير از اين هم نمي

، فكر هر بدخواهي و فكر هر نيكخواهي تابع شرايط ذهني و عيني خودش است،  هر مصلحيفكر 
دهد وقتي كه يك فكر براي او پيدا  يعني سوابق ذهني هر شخص به ذهن او يك رنگ خاص مي

گيرد شرايط عيني هم يعني شرايط خارجي، مثال وضع  شود رنگ همان شرايط را به خود مي مي
 تشبيه گفته ايم ذهن انسان  دهد كه ما در مقام گ خاص به ذهن و فكر او ميزندگي و امثال آن رن

شود   داشته باشد، صورتي كه در آن منعكس مي از اين جهت مثل آينه است، آينه هر رنگي كه
كند، يا مثل ضبط صوت است كه هر صوتي را به هر شكل كه در آن ضبط  همان رنگ را پيدا مي

 مسأله،  ، چون]گرداند  باز مي[ د، و يا مثل كوه است كه صدا را كن شود همان طور منعكس مي
 دارد به نحوه عمل و صددرصد  مسأله ردالفعل و عكس العمل است، هميشه عكس العمل ها بستگي

 جواب " ها "، " ها "دهد، بگويي   جواب مي" هو "، " هو "تابع عمل است در كوه اگر بگويي 
 جواب " هو " او " ها " جواب دهد يا بگويي " ها " او " هو "ي شود تو بگوي دهد، ديگر نمي مي

 فكر كننده است در واقع اينجور  بدهد بنابراين هر فكري، صددرصد زاييده شرايط ذهني و عيني
   را به من شما شرايط ذهني و عيني فكر كننده: است
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  . كند  بگوييد تا من به شما بگويم كه او چگونه فكر مي
 يك نفر در كاخ و در  شود كه بريم روي شرايط عيني باز همان نتيجه گرفته مي ا ميمخصوصا بحث ر

 كاخ نشين يك شرايط است و شرايط عيني  تواند يك جور فكر كند، زيرا شرايط عيني ويرانه نمي
 غير از مسأله اصالت اقتصاد است كه جنبه فلسفي قضيه بود  ويرانه نشين شرايط ديگري است اين

 منطقي قضيه است كه به طور كلي به دليل اين كه شرايط مختلف است و اگر شرايط به  اين، جنبه
كند از نظر منطق   فكر مي هم مختلف باشد شخص مختلف) غير از جنبه اقتصادي(شكل ديگر

 ندارد اگر ما باشيم و اين منطق، چنانچه جو  ديالكتيك، اين امر اختصاص به شرايط اقتصادي
مثال آدمي كه در يك جو دموكراتيك ] تفكر او مختلف است، [ لف باشد سياسي شخص نيز مخت

كند، همچنين آدمي كه در جو  كند و آدمي كه در يك جو استبدادي زندگي مي زندگي مي
دو گونه [ ،   خودش مستبد است بر ديگران، و آدمي كه مورد استبداد ديگران قرار گرفته استبدادي
 است ولي خواه ناخواه در تفكر  ادي نيست، شرايط سياسي زندگياين شرايط اقتص] كنند  فكر مي
 وقتي كه ما اصل تأثير متقابل را تعميم  گذارد، كه اين ناشي از همان اصل تأثير متقابل است اثر مي

 اين است كه اصالت را از فكر بگيريم آنگاه فكر انسان از اين جهت  بدهيم حتي به افكار، نتيجه اش
 كه بر  كند كه جز منعكس كردن صورتها و شكلها و اوضاعي  آينه را پيدا ميصددرصد حكم همان

  .آن احاطه دارد كار ديگري براي او امكان پذير نيست
 اي است  شود، مسأله چگونه جدا مي) راه فلسفه الهي در اين باب از راه فلسفه مادي( حال اين راه

گردد كه  شود و بعد روشن مي  مي  منطق طرح طرح كرده ايم اينجا مسأله" اصول فلسفه "كه ما در 
  . كند چگونه خود اين نظريه، اين منطق را نفي مي

  
   ذهنيابيخطاخصلت 

 آينه است آينه  بشر متوجه اين مطلب شده است كه ذهن خطاپذير است در اين جهت ذهن مثل
ولي يك خصلت دهد   يا شكسته نشان مي نيز خطاپذير است، اگر كج يا شكسته باشد، صورت را كج

و آن خصلت خطايابي و ]  آينه داراي چنين خصلتي نيست  كه[ براي ذهن بشر شناخته شده است 
تواند خطاي خودش را بيابد و بعد با معيارهايي   است، يعني انسان مي خطاسنجي و خطا اصالحي

   خطاها را اصالح كند از  آن

 ١٠٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كند ولي چون  تواند انجام دهد آينه خطا مي ياين جا منطق به وجود آمده آينه ديگر اين كار را نم
  ].تواند خطاي خود را اصالح كند  نمي[  نيست " خودآگاه "موجود 

يابد،   خودش را نمي يابد ولي آينه  يكي از فرقهاي آينه و ذهن اين است كه ذهن خودش را مي
كند، نه به خطاي   كه آينه كه خطا مي كند فرق ديگر آينه و ذهن اين است خودش را منعكس نمي

 خطاي خودش را اصالح كند، حال اگر به وسيله آينه ديگر  تواند خودش خودش آگاه است و نه مي
  كنند، خودش اين خصلت را ندارد، ولي ذهن بشود اصالح كرد باز انسانها هستند كه اصالح مي

 كار، يعني  اين  كوششي است براي" منطق "تواند خطاهاي خودش را اصالح كند كه  انسان مي
اصالح )  صورت يا منطق ارسطو منطق(براي اصالح قسمتي از خطاها نه همه خطاها، چون منطق

 اصالح ماده هم هست يا  كند نه ماده قياس را راجع به اينكه آيا منطقي براي صورت قياس را مي
يار  منطق يعني آن معياري كه با آن مع نيست، كوششهايي در عصر جديد شده است به هر حال

كند اگر انسان يك پايگاه آزاد از شرايط عيني و ذهني و يك  انسان خطاهاي خودش را اصالح مي
]  باشد  تواند مفهوم داشته  مي" منطق "در اين صورت [ پايگاه مستقل در فكر خودش داشته باشد 

ه اين گيرد ك  خودش قرار مي ضمن اينكه انسان در برخي قسمتها تحت تأثير شرايط عيني و ذهني
  : واقعا حقيقت هم هست، به قول مولوي

  خانه را گردنده بيند منظرت     چون تو برگردي و برگردد سرت
گر تو باشي تنگدل از . زند كند همه دنيا دارد چرخ مي  آدمي دور خودش كه چرخ بزند خيال مي

يند، درون ب ملحمه تنگ بيني جو دنيا را همه آدمي وقتي اوقاتش تلخ است دنيا را تاريك مي
  .بيند  و تنگ است، دنيا را همين طور مي خودش تاريك

  اين جهان بنمايدت چون بوستان      ور تو خوش باشي به كام دوستان
  .بيند  وقتي انسان خودش خوش است دنيا را هم خوش مي

كند   چيزي هست ولي آيا انسان مقام باالتري هم دارد كه همين را درك مي  شك ندارد كه چنين
فهمم  چرخد مي  مي بينم اتاق بينم االن حالم چنين است، اگر مي  من اگر اينجا اين را تاريك مي هك

 نيز تحت تأثير همين شرايط قرار "كنم  فهمم اشتباه مي  مي"كنم آيا خود اين  كه اشتباه مي
يعني خواهد، پس اين منطق  رار بگيرد اين خودش يك منطق ديگر ميقگيرد؟ اگر  گيرد يا نمي مي

  پوچ، خواه منطق ديالكتيك
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 باشد، خواه منطق صورت و خواه هر منطق ديگري اگر انسان يك پايگاه آزاد و مستقل فكري، 
پايگاه آزاد از اينكه تحت تأثير شرايط خاص عيني و ذهني قرار بگيرد، پايگاه خاصي كه تحت تأثير 

كالم ]. وم نخواهد داشت  مفه" منطق "نداشته باشد در اين صورت [  قرار نگيرد  غرض
  ). 1(»من عشق شيئا اعشي بصره و امرض قلبه « : اميرالمؤمنين است

   صد حجاب از دل به سوي ديده شد    چون غرض آمد هنر پوشيده شد
كند آن   غرضي پيدا مي  اين مقدار را همه فهميده اند، راست هم هست، آدمي وقتي در موردي

 حقيقتي است، ولي مسأله اين است كه آيا  براي دل او اينشود براي بصيرت و  غرض حجابي مي
 من بفهمم اينجا غرض است، من به حكم غرض دارم اينجور فكر  چيزي ماوراي اين وجود دارد كه

تشخيص بدهم [ گذارند  بينم تأثير مي  بتوانم غرض را، هواي نفس را، اموري را كه مي كنم؟ يعني مي
نم؟ اگر چنين چيزي موجود باشد معياري براي اصالح خطا كه نامش از باال سر اينها قضاوت ك] و 
خواهيد آن را منطق ارسطويي بدانيد  تواند وجود داشته باشد، حال مي  است مي" منطق "

خواهي  گويد اگر مي  بدانيد منطق ديالكتيك هم منطقي است كه مي خواهيد منطق ديالكتيك مي
گوييم خود  ي يا غلط، آن را بر اين اصول عرضه بدار ميكن فكرت را اصالح كني كه درست فكر مي

اين اصول چگونه است؟ آيا خود اين اصول هم بازيچه شرايط است يا بازيچه شرايط نيست؟ اگر 
خواهد كه صحت آنها را براي ما تضمين  بازيچه شرايط است اين اصول هم باز منطق ديگري مي

 غلط است كه انسان جبرا، به حكم اصل تأثير متقابل،  شرايط نيست پس اين اصل كند، و اگر بازيچه
  . است فكرش تحت تأثير شرايط عيني و ذهني

توان بر ضد اين مطلب اقامه كرد، خود اين دليل كه اكنون عرض  گذشته از داليل ديگري كه مي
 كرديم كه روي اين حساب اصال منطق، ديگر در دنيا غلط است، بلكه اساسا صحيح و خطا در دنيا

اينها مجبور شدند كه مسأله حقيقت نسبي و خطاي ]  مطلب كافي است  براي رد اين[ غلط است، 
 ايم كه اين به   طرح كرده ايم مطرح كنند، و ما در آنجا گفته" اصول فلسفه "نسبي را كه ما در 

  هيچ وجه قابل توجيه نيست ما 
  

  :پاورقي
   107.  نهج البالغه، خطبه1. 
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يعني براي ذهن آن ارزش را ] در نظر بگيريم [  را بدون مسأله نسبيت  ا و حقيقتيا بايد مسأله خط
كند، و يا اگر همين قدر گفتيم خطا   باشيم كه بدون مسأله نسبيت، خطا و حقيقت را درك مي قائل

 " حقيقت نسبي است "نسبي و حقيقت نسبي است، ديگر ذهن را از اعتبار انداخته ايم به عالوه، 
مطابق اين [ كند حقيقت است، چون   باشد، كاخ نشين آنچه فكر مي  اگر حقيقت نسبييعني چه؟

 مطابقت با واقع و نفس االمر نيست بلكه مطابقت با شرايط محيط است " حقيقت "معني ] نظريه 
كند   شرايط خودش را خوب منعكس مي و آن با شرايط محيط او منطبق است و او آينه اي است كه

كند   حقيقت است، زيرا او هم شرايط خودش را بازگو مي ه در ويرانه نشسته حرفشآن آدمي هم ك
  تواند مانند يك ويرانه نشين كند طبق اين منطق، كسي كه در كاخ است نمي و درست بازگو مي

 ممكن نيست يك  اظهار نظر كند اگر چنين چيزي ممكن بود نظر او خطا بود، ولي چنين چيزي
تواند مانند يك كاخ نشين قضاوت كند اگر ممكن بود، قضاوت او خطا بود ولي  ويرانه نشين هم نمي

 است البته عمال خالفش پيدا شده، ولي ما طبق فرضيه اينها  طبق فرض اينها چنين چيزي محال
  . گوييم سخن مي

  
  و اصول ضد انساني شعار انساني

 هميشه انسان و خدا با هم  سان است بنابراين، مسأله اي كه خيلي بايد به آن توجه كرد، مسأله ان
شوند، يعني هر جا كه شما ديديد خدا نفي شده است، انسان به  شوند و با هم اثبات مي نفي مي

كند ما خيلي  نحوي نفي شده است نگاه نكنيد به شعارهاي آن مكتب كه از انسانيت دفاع مي
ولشان ضد انساني است، از جمله  شعارشان، شعار دفاع از انسانيت است ولي اص مكتبها داريم كه

، شعارهاي انساني است ولي فرضيه  مكتب راسل است، همين راسل معاصر خودمان شعارهاي او همه
هايش درباره انسان، ضد انساني است، مثال فرضيه اش درباره اخالق، تقريبا تمام مظالم دنيا را 

  فلسفه اش در اخالق بر اساس شخص كه طرفدار مظلومان و محرومان است  كند همين تجويز مي
 منافع جامعه با  گويد اخالق هيچ مبنايي ندارد جز هوشياري، يعني انطباق هوشياري است و مي
تواند از منافع خود صرف نظر كند آنها تخيل است اخالق معنايش اين است  منافع فرد انسان نمي

اينقدر شعور داشته باشم كه در  ديگران است، من بايد  كه من اين قدر بفهمم كه نفع من در نفع
  جامعه، نفع من در نفع همه انسانهاي
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دزدد،  آيد گاو مرا مي ، همسايه هم مي زند كه اگر من گاو همسايه ام را بدزدم  ديگر است مثال مي
پس بهتر اين است كه من گاو او را ندزدم تا او هم گاو مرا ندزدد اين منطق براي مني كه با 

ستم يا كم زورتر از او هستم درست است ولي اگر من در سطحي باشم كه از همسايه، هم زور ه
] درست نيست [ هزار احتمال، نهصد و نود و نه احتمال اين است كه همسايه هيچ زوري ندارد 

بينم او  وقتي كه من بشوم خروشچف، يا نيكسون و يا جرالدفورد و آن طرف ديگر آدمي باشد كه مي
توانم گاوهاي او را ببرم و او هرگز نخواهد توانست گاوهاي   مي رت ندارد، منهرگز به اندازه من قد

توانم نفتهاي ديگران را ببرم و احتمال اينكه آنها بيايند نفت مرا ببرند اصال وجود   مي مرا ببرد من
چه تكليفي است كه به ! ندارد، در اين صورت چه تضمين اخالقي هست كه من اين كار را نكنم؟

   .كنيد يآنها م
 اصولش انساني باشد دو تاست  غرض اين است كه اين كه شعار يك مكتب، انساني باشد با اين كه

 اصولش ابدا انساني نيست يكي از مواردي كه انسان در  زند ولي ماركسيسم خيلي دم از انسانيت مي
 انسان  ت قضاوتقضاوت انسان است اصال] يا عدم اصالت [ شود در مسأله اصالت  اين فلسفه نفي مي

كه ] عيني و ذهني [  از شرايط  يعني توانايي انسان بر حقيقت انديشي و بر آزادانديشي مستقل
انسان بتواند احيانا بر ضد شرايط عيني و ذهني خودش قضاوت كند، معيارهايي در خودش داشته 

 كلي  ن حرفها را به معيارها خطاهاي خودش را كشف كند و بيابد اين فلسفه، اي باشد كه به حكم آن
شود، و هميشه هر جا  كند اين است كه در اين مكتب انسان در واقع از انسانيت ساقط مي نفي مي

شود اين اصلي است كه هيچگاه   خدا نفي مي شود همان جاست كه كه انسان در يك قسمت نفي مي
نساني باشد و در همان  را پيدا كنيد كه اصولش نه شعارهايش ا توانيد مكتبي تخلف ندارد شما نمي

  . ماترياليستي باشد اين دو با يكديگر سازگار نيست حال
  

از گفته هاي ]  است  كه همه حوادث و از جمله جنگها ناشي از انگيزه هاي اقتصادي[  اين مطلب 
 مختلف نظر داده اند گفتيم از بعضي  ماركس و ديگران خيلي روشن نيست، يعني مفسرين هم

شود كه اساسا در انسان يك غريزه اصيل بيشتر وجود ندارد كه همان  فاده مينظريات چنين است
   اقتصادي است، يعني غريزه به اصطالح
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 اموري كه مربوط به جنبه هاي معيشت آدمي است، و ساير غرائز، همه طفيلي است، كه حتي 
ر روانشناسي، اين  استنباطي دارد اين را رد كرده اند، يعني از نظ راسل هم از حرف ماركس چنين

 است همين  يك غريزه اصيل در انسان) برتري طلبي(شود كه خير، غريزه قدرت طلبي قضيه رد مي
هاي معيشتي و   منبعث از جنبه طور غريزه جنسي هيچ معني ندارد كه انسان بگويد غريزه جنسي

شود كه  ميكنند اين مطلب فهميده  اقتصادي است ولي از بعضي اقوالي كه از ماركس نقل مي
 ندارد، يعني ممكن  خواهد بگويد اينها اثر تعيين كننده خواهد اصالت آن غرائز را نفي كند، مي نمي

است كسي به خاطر جاه طلبي، حادثه اي بلكه حوادثي را به وجود بياورد ولي اين حوادث در مسير 
ك مسير را دارد طي تاريخ حكم قافله اي را دارد كه يك خط معين و ي. گذارند تاريخ اثري نمي

آيد قافله   قضاياي ديگر هم پيش مي كند آن، اساس كار است ولي در بين راه براي قافله خيلي مي
شود،  بيند و عاشق آن مي  منظره خيلي خوش آب و هوا را مي اي كه در حال حركت است ناگاه يك

 منظره  در اينجا فقط همانكنند  گويد بگذاريد دو سه شبانه روز اينجا اطراق كنيم و اطراق مي مي
داد، ولي اين يك امر طفيلي و   نمي بوده كه اينها را به آنجا كشيده، اگر آن منظره نبود اين واقعه رخ

افتد و در   نيست، بعد دو مرتبه قافله در همان مسيري مي فرعي براي اين قافله است، كار نهايي
  .رفت رود كه قبال مي همان راهي مي

  
   دارند؟ية اقتصادشيا جنگها ريآ

 جنگهاي دنيا ريشه  توانيم بحث كنيم يكي اين كه بگوييم همه  درباب جنگها ما دو جور مي
 در تحوالت تاريخ مؤثر بوده اند بدانيم  اقتصادي داشته است، يعني جنگها را جزء حوادث مهمي كه

جنگها با آن همه  اقتصادي بدانيم ديگر اين كه بگوييم خير،  ولي خود جنگ را منبعث از علل
 نيست  آيد كه جزء حوادث مهم است ولي چنين عظمتش جزء حوادث مهم تاريخ نيست، به نظر مي

كند، مثال ثلث  آيد قتل عام مي شود، مي كند بله مغول پيدا مي و مسير تاريخ را جنگها عوض نمي
شود، باز   فراموش ميدهد، اما در عين حال بعد كشد و زندگيها را بر باد مي مردم منطقه اي را مي

  قافله
  

  :يپاورق
بينيم بايد بيشتر روي خود آن  اينها جزء مسائلي است كه بعدها كه متون حرفهاي اينها را مي(

) برايمان باقي بماند عيب ندارد متون دقت كنيم، اكنون به صورت سؤال
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  . كند كند، يعني مسير خود را عوض نمي  همان راه خودش را طي مي
 است ولي اين حوادث  هر بسياري از حرفهايشان اين است كه خير، جنگها حوادث مهمياگر چه ظا

كند ولي طبق نظريه   قضيه خيلي تكيه مي مهم هم علل اقتصادي دارد كه ويل دورانت نيز روي اين
گويند تكامل ابزار توليد است كه   بزرگ به شمار نياورد، چون مي اينها بايد جنگها را جزء حوادث

كند، يك وقت جنگ مقارن با تحول ابزار توليد هست و يك  دهد و متحول مي خ را تغيير ميتاري
شود، و اگر نباشد خير مثال در قرون وسطي، در دوره اي كه آن  وقت نيست، اگر باشد تحول پيدا مي

 جنگهاي بزرگ در دنيا رخ داده ولي دوره عوض نشده است،  نامند خيلي  مي" دوره كشاورزي "را 
وره همان دوره است، اما در دوره اي كه يكمرتبه صنعت تغيير كرد و دوره صنعتي پيش آمد، د

  . به آن داد با اينكه جنگي در كار نبود همان پيشامد، تاريخ را متحول كرد و شكل ديگري
 اصلي تاريخ اند نه علت تحوالت اصلي تاريخ، كه اگر ثابت   طبق اين نظريه جنگها معلول تحوالت

شود،  شود آنگاه اين نظريه نقض مي  خودش علت يك تحول بوده كه ثابت هم مي كه جنگشود 
چون جنگها هم به نوبه خود در تغيير ابزار تأثير داشته اند، يعني آنها حتي علت تغيير ابزارها 

آورد سبب يك نوع تحول   اينكه خرابي به بار مي هستند دليلش اين است كه جنگ خودش در عين
 هم هست، زيرا ملتها در حال جنگ در اثر رقابت جنگي چون مسأله موت و حيات در و پيشروي

برند و دانشمندان هر كشوري حداكثر  كار است نهايت تالش را براي حفظ و بقاي خود به كار مي
 مقدار كوشش در حال صلح و آرامش،  دارند كه اين كوشش را براي ساختن ابزار جنگي مصروف مي

حداكثر تالش خود را به [  العاده اي الزم است تا مغزها  ي يكچنين شرايط فوقعملي نيست، يعن
  ]. كار برند 

برند، شايد يك صدم نيرويي را  گويند مغزهاي انسانها اغلب آن حداكثر نيروي خود را به كار نمي مي
 درصد 95 يا 90ميرند در حالي كه مثال  ، اشخاص مي برند اغلب توانند به كار ببرند، به كار مي كه مي

   اي است كه مورد استفاده قرار نگرفته است ولي وقتي كه مسأله رقابت مغز آنها به صورت ماده
گيرد و   اختراعات صورت مي آيد، و آن وقت است كه مثبت در كار باشد آنگاه روي مغزها فشار مي

  توليديشود، ولي جنگ كه خوابيد همان اختراعات، در مسائل  ابزار جنگي اختراع مي
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در راه توليد ) 1( جنگ دوم جهاني، خيلي از اين اختراعات  بعد از همين.گيرد  مورد استفاده قرار مي
 بود   شد، كارخانه هايي كه در حين جنگ براي ساختن ابزارهاي جنگي به وجود آمده به كار گرفته

 بسيار قوي براي توليد در حين صلح براي توليد مورد استفاده قرار گرفت، يعني از همان ماشينهاي
  . وسائل ديگر استفاده شد

كند، يعني جنگها علت تكامل  پس جنگها منشأ تحوالت هست و اين، نظريه ماركسيسم را نقض مي
آنها باشد آنها علت تكامل ابزار توليدند و به نوبه ] وقوع [ ابزار توليدند نه تكامل ابزار توليد علت 

  .خود علت چيزهاي ديگر
  

گويند خود همين جنگ معلول روابط توليد بوده، يعني خودش در درجه اول معلول به   يعني مي
  . تواند علت تغيير ابزار هم باشد دست آوردن شرايط اقتصادي بهتر است، بعد مي

  
درست است، ولي ما اين مطلب را از جنبه ديگر بحث كرديم اوال كه خود اين مسأله به اين سادگي 

همه جنگهاي دنيا براي مقاصد اقتصادي نيست آيا واقعا همين جنگ جهاني قابل قبول نيست هرگز 
اي در رأس يك كشور قرار  بينيد كه يك ديوانه شود اينطور توجيه كرد؟ يك وقت شما مي دوم را مي

كند آيا آن جاه طلبي هيتلر و موسوليني، شخصيت خاص  گيرد، اصال سرنوشت دنيا را عوض مي مي
اثر بوده؟ اينها همه فقط شعار  بي]  جنگ  در وقوع اين [ "رمن برترين نژادهاست  نژاد ژ"آنها و فكر 

خواست امپراطور جهان بشود، جنون  بوده و در زير اينها مقاصد اقتصادي بوده است؟ يا او مي
 جهان در كله اش پيدا شده بود و همينها بود كه اين جنگ را به وجود آورد همان طور  امپراطوري

  .... كنيم دم بعدها روي اينها بحث ميكه عرض كر
  

گويد تمام جنگها به خاطر رسيدن به وضع اقتصادي بهتر است و خالصه، جنگ اقتصادي است  مي
  ... زند به اينكه قدرت مصر قديم به خاطر داشتن معادن آهن بود نه جنگ سياسي مثال مي

  :پاورقي
  ديگر  كشف كردند، و خيلي چيزهايمثال بمب در آن زمان اختراع شد، اتم را در آن دوره  .1
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 است يك مسأله است، و اينكه  بله، گفتيم اينها را با همديگر مخلوط كرده اينكه ثروت منشأ قدرت
  .... است ويل دورانت هم اينها را مخلوط كرده است ثروت عامل محرك انسانهاست مسأله ديگري

  
گويند  وي نداده، جنگ معروف تروا كه ميگويد جنگ تروا به خاطر زيبايي يك زن هرزه ر  مثال مي

 واقعا راست باشد فقط بهانه اي بوده براي روپوشي  گويد اگر وجود هلن به خاطر يك زن بعد مي
  ... مقاصد اقتصادي

  
به خاطر يك زن از سلطنت صرف نظر كرد او عاشق ) پدر بزرگ ملكه اليزابت(ژرژ پنجم انگلستان

 با آن زن ازدواج كند و او هم پافشاري داشت، آخر  داد كه  نميزني شد و مقررات انگلستان اجازه
  گفتند از يكي از اين دو بايد صرف نظر كني، يا از تخت سلطنت يا از آن زن او هم با كمال رضايت

  كنند؟  از سلطنت صرف نظر كرد حال اينها اين را چگونه توجيه مي
  

 شد كه صنعت و اختراع  ان براي يونانيان سبب توجه كنيد كه چگونه كار كردن غالم"گويد  مي... 
 موجب شد كه عشق حقيقي رشد نكند و مردان  در يونان قديم پيشرفت نكرد و چگونه اسارت زنان

  . " پسردوستي در هنر پيكر تراشي يونانيان اثر كرد  به پسران عشق ببازند و چگونه
  

 جاي مجسمه پسر، مجسمه  بودند، به ميبه هنر مربوط نبوده اگر زنها اسير ن! اين چه حرفي است؟
  . تراشيدند زن مي

شك ندارد كه در مسأله هنر يا علم، يك فراغتي براي هنرمند يا عالم و يا فيلسوف الزم است، يعني 
بدهد چرا در ] كار هنري يا علمي [اي باشد كه به او مجال و فرصت  بايد شرايط زندگي او به گونه

  آمدند مدرسه قديم مي
ند يآ ي كه مي كسانيدادند برا ي قرار مييها ا، و موقوفهي آماده و مهيها ختند با حجرهسا يم
  رند؟يگ ي او خوابگاه در نظر ميدهند و برا ي ميليا امروز چرا به محصل كمك تحصيل كنند؟ يتحص
  نكه ي ايبرا

  
  
  
 داشته ل علم فراغتي تحصين جهات آسوده و راحت باشد تا برايالش از ايد خيك محصل باي
ش آسوده و مرفه باشد تا بتواند فكرش متمركز در كار هنر باشد، و يد زنگيك هنرمند هم باي. باشد

گر شب ي است كه ديهيكند بد ي مين بدنيك كار سنگيك طرف از صبح تا غروب ي كه از ياالّ آدم
ر يماً درگ كه مردمش دائييها ن است كه جامعهيا.  بكنديا هنري يتواند چند ساعت كار علم ينم
ن به ي ايول. آن ندارند  ي برايكند چون فراغت يان آنها هنر و علم رشد نميشت هستند، در ميمع

  ستيربنا و روبنا مربوط نيمسئله ز
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 كه از ي به هوش آمدند و پولي آلماني شروع شد كه اسراي وقتياختالفات مذهب«: ديگو يم.. .ـ

د آمدن يد پديگو ين ميهمچن» .ختنديب خود ريجرفت به  يكان ميشان به صندوق واتيايب رعايج
ك طبقة ي ـ كه مثالً يچ منشأ فكري داشته و هيفرقه پروتستان در مذهب پروتستان علت اقتصاد

خواستند آن  يخرافات و اشتباه است ـ نداشته، بلكه م امور يدا شوند كه بفهمند برخيروشنفكر پ
  .دياي به طرف خودشان برفته يكان ميب واتي كه به جييها و باجها هيهد

ن نوشتند كه يش در مجلة نگيت در سه چهار سال پيد عناي حمي كه آقايا آن دو مقاله
  ً  بود و ظاهراي حسابيليك كتاب، دو مقالة خي بود از يا خالصه

 ظاهرا از دانشمند   چاپ شد آن كتاب" جهاني از خود بيگانه "بعد همان دو مقاله در كتاب   
خواهد بگويد   عكس نظريه ماركس است و مي  است كه او نظريه اش درست"بر ماركس و"معروف 

كه نه، هميشه يا خيلي اوقات، عوامل معنوي به وجود آورنده عوامل اقتصادي بوده اند نه برعكس، و 
 كرد و خود انقالب  زند به انقالب پروتستان و اينكه اصال سرنوشت اروپا را اين انقالب عوض  مي مثال
 مسيحيت با مشرق زمين پيدا كرد، يعني عكس  داند كه دنياي تان را معلول برخوردهايي ميپروتس

  .كند خيلي مقاله خوب و عالمانه اي است  اظهار نظر مي اين چيزي كه ويل دورانت
o  
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 افراد ممكن است براي انگيزه هاي غير اقتصادي كار كنند مثال خود را براي "گويد  مي... 
ستانشان و يا خدايانشان فدا كنند، اما اين قهرمانيها و حماقتهاي پراكنده در تعيين فرزندانشان يا دو

  ." ندارد سقوط و يا اعتالي اقوام اهميتي
   

 اولي اگر براي بيگانه  بنابراين اگر كسي براي فرزندش فداكاري كند حماقت است، و به طريق
تواند علل  است فداكاري كه نميفداكاري كند حماقت است پس به طور كلي فداكاريها حماقت 

اينطور كه !  فداكاري كند كه بعد به يك هدف اقتصادي برسد؟ اقتصادي داشته باشد، يعني شخص
  .كند كند حماقت مي  اين منطق هر كس كه فداكاري مي نيست طبق

  
  . كنند  االن خودشان در آنگوال دارند حماقت مي

  
 احمق را به كار  طور هم هست آن رؤسا يك عدهگويد از نظر رؤسا همين بله ديگر البته مي

  . فلسفه اين است كه اين كار حماقت است برند اصال توجيه اين واداشته اند و آنها استفاده اش را مي
  

و آنجا كه لينكلن برده ها ... گويد در كمين هر حادثه بزرگي عوامل اقتصادي نشسته است مي... 
  ... جنوب ضعيف ساختنرا آزاد ساخت اقدام جنگي بود براي 

  
شود كه همه انسانها مثل گربه ها  شود خالصه مطلب اين مي  اين منطق، همان منطق گربه مي

به خاطر [ گيرد، انسانها هم  هستند، همانطوري كه هيچ گربه اي محض رضاي خدا موش نمي
زير هر جريان قصه، قصه گربه است و موش گرفتن در ] دهند،  نوعدوستي و اخالق، كاري انجام نمي

  . گذاريم يك مسأله موش گرفتني در كار است كه اسمش را جريان انساني مي

 ١١٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

گويد در هر وضعي و در هر حالي غايت و مقصد، احتياجات مادي است و جمله بندي هاي  مي
 اجتماعي هم همينطور است يعني تمام  اخالقي سرپوش و روپوش است و حتي ايدآل ها و غايات

  .  رسيدن به اقتصاد است ات اجتماعي نيز باالخرهايدآل ها و غاي
  

 ايدآليسم فلسفي و  ميان[ بعضي از ماركسيستها مثل ژرژ پوليتسر آمده اند تفكيك كرده اند 
 كوبنده اي براي ماركسيسم است آمده اند  چون ديده اند اين حرفها جاي خيلي] ايدآليسم اخالقي، 

ه، ما منكر ايدآليسم فلسفي هستيم ولي طرفدار ايدآليسم ايدآليسم اخالقي را وضع كرده اند كه ن
 ايدآليسم  اساسا اين فلسفه جايي براي!  يعني چه؟" طرفدار ايدآليسم اخالقي هستيم "اخالقي 

داند و در زير  گذارد مطابق اين فلسفه كه محرك انسان را جبرا علل اقتصادي مي اخالقي باقي نمي
داند، ايدآليسم اخالقي هم يعني روي پرده، زير پرده  مي] ا مستور ر[ هر پرده اي يك امر اقتصادي 

طبق خود فلسفه ! چيز ديگر است، ماترياليسم اقتصادي است پس اين چه ايدآليسم اخالقي است؟
 نفع ملتهاي استثمار  ماركسيسم، اين شعارهايي كه االن ماركسيستهاي دنيا به قول خودشان به

دهند چه ماهيتي دارد؟   امپرياليسم مي ؟ شعارهايي كه عليهدهند چه ماهيتي دارد شده مي
گويد، شوروي هم  چين مي(دهند چه ماهيتي دارد؟  مي شعارهايي كه له مردم استثمار شده

گويد حرف مرا باور نكن، من  آيا اين غير از اين است كه طبق همين فلسفه خودش مي) گويد مي
گرگ ديگري هستم مثل آن گرگ، عجالتا مقصود گويم، يك مطامعي دارم، من هم   كه مي هم

  : است كه سعدي آورده گرگانه خودم را زير اين شعارها پنهان كرده ام قصه همان شعري
   رهانيد از دهان و چنگ گرگي   شنيدم گوسفندي را بزرگي  
  روان گوسفند از وي بناليد    شبانگه كارد بر حلقش بماليد  
  ي بديدم عاقبت گرگم تو بودي  كه از چنگال گرگم در ربود  

خواستي   گرگ، تو مي تو هم كه آمدي مرا از چنگال گرگ نجات دادي به خاطر من نبود، بجاي
گويم صلح، من هم هر چه   هر چه مي گويد مسأله اين است كه من هم مرا بخوري اين فلسفه مي

  گويم، زير  ، دروغ مي]محروم و مظلوم [  حمايت از  گويم گويم انسانيت، من هم هر چه مي مي
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  گويند؟  چه مي] در پاسخ به اين اشكال [  دارم اينها  حرفهاي خودم مطامعي
  

   "گويند مطامع اقتصادي براي خود آنهاست نه براي ما؟   آيا نمي
  

كنم و به   يعني از نظر من جنبه اخالقي دارد، وقتي كه من ايثار مي"براي آنها باشد نه براي ما 
برم و   براي من جنبه اخالقي دارد، من از خود مي م براي او جنبه اقتصادي دارد وليده ديگري مي

  . گويد اصال اين حرف معني ندارد  اين فلسفه مي دهم، در حالي كه به او مي
  

 دهقان كه از اين  روند سراغ كارگرها و طبقه به همين جهت چون ايمان به فلسفه شان دارند مي
  . شوند قعا تحميق ميرشد محروم اند يعني وا

  
تعجب اين است كه طبقه به اصطالح روشنفكر، يا بايد گفت نيمه روشنفكر، يعني طبقه دانشجو 

 نيم " است مولوي شعرهايي دارد راجع به  اين يك حقيقتي! ] خورند فريب شعارهاي اينها را مي[ 
بنويسم كه خيلي چيزها  " نيم ها " كه من خيلي اوقات فكر كرده ام مقاله اي تحت عنوان "ها 

 را زده و  گويند غزالي راجع به علم اين حرف وجود ناقصش خطرش بيشتر از عدم محض است مي
 هر چيزي وجود ناقصش به از عدم محض است مگر علم كه وجود ناقصش بدتر از ": گفته است

اند عالم د  است، آدمي كه هيچ عالم نيست، چون مي  و اين ريشه اش هم معلوم"عدم محض است 
داند كه طبيب نيست،   عالم تسليم است، مثل كسي كه طبيب نيست و مي نيست الاقل در مقابل

برد، ولي نيمچه طبيب   مي ديگر الاقل در مقابل طبيب تسليم است و در نتيجه از وجود طبيب بهره
ده خواهد از همان علم ناقصش استفا داند تسليم يك طبيب نيست، مي چون خودش را طبيب مي

 روشنفكرها  برد از همين جا برويد سراغ نيمچه مجتهدها و نيم كند، در نتيجه بجاي سود، زيان مي
  :گفت. دانند و نيم هاي ديگر، اينهايي كه يك چيزكي مي

  حفظت شيئا و غابت عنك اشياء  قل للذي يدعي في العلم فلسفة  
  يشتر است چهار تا شعار دانند اتفاقا اينها خطرشان ب دانند و چيزها نمي  چيزكي مي
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بينيد كه  شنوند، بدون اينكه متعمق بشوند و درست فكر كنند و دريابند، اين چهار تا شعار مي مي
  . دهد اينها را از جا حركت مي

  
  شود؟ براي جلسات آينده، كار چه مي

  
 است و از  رهبران ماركسيسم  را كه تقريبا متون گفته هاي" ماترياليسم تاريخي " اگر اين كتاب 

 نوشته شده و مربوط به دوره نهضت توده اي در  بهترين كتابهايي است كه درباب فلسفه تاريخ
  . خوانديم خيلي خوب بود  است يك دوره مي بيست و پنج شش سال پيش

  
  نوشته چه كسي است؟

  
يل  يك ماركسيست خيلي اص  از قضاوتهايش معلوم است كه" پ رويان " اسم مستعار است به نام 

بوده، ولي عمده اين است كه آن متوني كه از آنها نقل كرده االن در دسترس ما نيست و در اين 
  .  است، تمام آن از متون اصلي است جهت بسيار كتاب خوبي
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  ارزش تاريخ 
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  ارزش تاريخ 
 " تاريخ   ارزش"ارزش تاريخ اين بحث در واقع همان بحثي است كه در آن كتاب تحت عنوان 

خواهد در تاريخ صد سال، هزار سال پيش تحقيق كند، آن  يم يك نفر مورخ كه امروز ميخواند
تاريخ اين تفاوت را با علوم طبيعي دارد كه در علوم طبيعي، موضوع علم ] موجود نيست [ وقايع 

خواهد بحث كند كه   مشاهده و آزمايش است ولي مورخ درباره وقايعي مي يك امر موجود و قابل
تواند آن را   مي رد، به گذشته تعلق دارد و قابل آزمايش نيست حال كه نيست از چه راهوجود ندا

 از گذشته وجود دارد، مثل ساختمانها راه  اي كه كشف كند؟ يك راهش آثار است، از راه آثار عيني
راويان  ناقالن آثار و " نقل انسانهاي ديگر اعتماد كند، نقلي كه  تر آن همان است كه بايد به عمومي

 در كتابها آورده اند آن اولي زبان ندارد بايد روي آن "اخبار، طوطيان شكر شكن شيرين گفتار 
اجتهاد كرد البته آن هم خودش راه درستي است، يعني از بررسي آثار تمدنهاي گذشته، خيلي 

ثبت و از خيلي جهات معتبرتر از آن چيزي است كه در كتب، ] آثار [ شود فهميد و  چيزها را مي
   . نوشته شده است
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  يخي تاري کتابهادو عيب
 اما آنچه كه در كتب نوشته شده، گفتيم دو عيب درآن هست يكي اين كه اينها غرض آلود و 
خالصه دروغ است اكثر مورخين اگر نگوييم همه مورخين اجير و در استخدام قدرتهاي وقت بوده 

 يا " نادره   دره"ت نوشته اند مثال ميرزا مهدي خان  هميشه تاريخ را به نفع قدرت وق اند و در نتيجه
نويسد در حالي كه خودش وزير و دبير نادر است يا بيهقي و ديگران كه   مي" جهانگشاي نادري "

 و كارهاي آنها بوده اند كساني كه تاريخ صفويه را نوشته  راجع به غزنوي نوشته اند، اغلب جزء كس
 را طوري  بوده اند همين طور تاريخ قاجاريه، و قهرا اينها تاريخاند جزء كس و كارهاي خود آنها 

  شود به اين حرفها اعتماد كرد؟  نوشته اند كه مطابق ميل اربابهايشان باشد بنابراين چگونه مي مي
 اند، افراد ديگري هم كه  نوشته ديگر اين كه غير از افرادي كه اجير بوده و مطابق ميل ديگران مي

اقل به عقيده اي وابسته بودند، دچار يك تعصب وطني، مذهبي و غيره بوده اند اينها اجير نبودند ال
كردند،  كردند، غربال مي خواستند دروغ بنويسند، ولي وقايع را انتخاب مي  نمي هم به فرض اين كه

 را كردند و آن  بود نقل مي يعني از وقايعي كه اطالع داشتند آن را كه با فكر و عقيده شان متناسب
كردند، دروغي هم نگفته بودند مورخ با انبوهي از وقايع روبرو  كه با عقايدشان متناسب نبود نقل نمي

 فرق  كند، معلوم است، وقتي چيزي انتخاب بشود چهره قضيه شود، از آنها چيزي را انتخاب مي مي
ا را آنچنان كه كند در همان جا گفتيم كه باالخره در زندگي هر كسي زشتيها هست، و زيباييه مي

خواهند ترسيمش كنند، آن وقت آن را ترسيم كرده اند  بوده بنويسند، مثل چهره اي كه وقتي مي
 كرده باشند، اگر بخواهند بعضي را انتخاب كنند و بعضي را دور بريزند  كه تمام جزئياتش را ترسيم
 دور بريزند، چهره زيبايي آيد، زيباييهايش را انتخاب كنند، زشتيهايش را چيز ديگري از آب در مي

 را بگيرند، زيباييهايش را دور بريزند باز چهره  كند، زشتيهايش آيد كه با واقعيت تطبيق نمي در مي
  .آيد غير از آن چيزي كه در واقع هست ديگري در مي

اب  را از وقايع تاريخي به كلي بريده و گفته اند به هيچ كت  از اين جهت عده اي آمده اند اعتمادشان
  شود اعتماد كرد چنانكه به اين روزنامه ها كه وقايع تاريخي نمي
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شود اعتماد كرد؟ هر قضيه اي كه انسان خودش اطالع داشته باشد و  نويسند چقدر مي  روز ما را مي
 كم و زياد نيست  بيند كه بدون بعد از اطالع او در روزنامه آمده باشد و بعد، از روزنامه بخواند مي

كند، و  كند، يعني اشتباه مي  اعتماد مي  در مورد قضايايي كه اطالع ندارد كمي به روزنامهفقط انسان
بيند كه كم يا زياد شده است به قولي اين روزنامه ها،  كند مي  مي اال قضايايي كه اطالع دارد، تا نگاه

 ساعتي، اذان  نويسند كه اذان ظهر چه مثال اطالعات و كيهان هر دوشان متفقا تقويم ساعت را مي
) نويسد روزنامه رستاخيز هم ديدم مي(صبح چه ساعتي، هر دو از دكتر عباس رياضي كرماني است

 دكتر عباس رياضي بيشتر نداريم اين دكتر عباس رياضي  نويسند ما كه يك همان را دو سه جور مي
 روزنامه  به همه استخراج كرده يا غلط، حساب ديگري است مسلم تقويم را يك جور  هم حاال درست

نويسد پنج و  ، ديگري مي نويسد مثال اذان صبح ساعت پنج و نوزده دقيقه ها داده، ولي يكي مي
  !فهميم كه وقايع ديگر اينها از چه قرار است هفده دقيقه از اينجا مي

و شرايط [ ارزشي تاريخ است تازه مورخ، آن كسي است كه وقايع را در آن زمان نوشته  اين معني بي
نويسد  آن كسي هم كه امروز دارد مي] ، چنانكه  اجتماعي موجود نيز در انتخاب او مؤثر بوده است

 بعضي گفته اند اساسا تاريخ از مقوله علم نيست، از مقوله هنر است،  همينطور است اين است كه
مان  دل خود  علم يعني كشف وقايع آنچنان كه بوده، و هنر يعني ساختن يك چيز آنچنانكه چون
، يعني چيزي را ساخته  خواهد، مثل مجسمه سازي هر مورخي براي خودش يك هنرمند است مي

 تعبير فلسفي، مصنوع يك مورخ، ماده اي دارد و  خواسته است، و به است آنچنان كه دل خودش مي
 در ماده دخل و تصرف نكرده اند ولي در صورت، دخل و تصرف كرده  صورتي مورخهاي خيلي امين

كنند و هم در صورت از اين جهت  مورخيني كه امين نيستند هم در ماده دخل و تصرف مياند 
  . اساسا تاريخ، علم نيست

 درباره اين ارزش علمي تاريخ   در واقع بحث" مورخ و وقايعي كه در اختيار دارد "پس در مسأله 
  . اند علم باشدتو اعتباري آن نمي  دليل بي تواند علم باشد يا به است كه آيا تاريخ مي

  
  آيد در آن دخل و  خالصه واقعيت تاريخي هست ولي مورخ مي... 
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  .دارد كند و آن را به اشكال مختلف عرضه مي  مي تصرف
  گوييد واقعيتي هست در كجا هست؟ در كتابها هست يا در خارج؟ اين كه مي -

  
 او و آن حوادثي اين شامل هر دو است يك مورخ هست كه خودش حاضر و شاهد واقعه است، مثل

خرد و  رود ماهي را مي  كسي است كه مي كند، مثل همان كند و بعد آنها را نقل مي كه مشاهده مي
كند، او از آن ماهي يك   سليقه او مربوط است، و لذا فرق مي پزد، ديگر طرز پختنش به بعد آن را مي

[  ديگري  انه اش و از آن غذايبرد در خ آورد، همان ماهي را شخص ديگري مي  وجود مي نوع غذا به
در عين حال اين دو غذا ماهي است، اينطور نيست كه اين ماهي در بيايد و آن ] آورد  به وجود مي

آيد وقايع را   هر دو ماهي است تفاوتهايي دارند مورخ كه مي مثال مرغ در بيايد، ولي در عين اين كه
  خواهد تاريخ بنويسد، براي او ماده ل مي كسي كه بعد از صد سال، دويست سا كند، آن نقل مي

تاريخي، نقلهايي است كه در كتاب آمده او نيز با همين نقلهايي كه از فيلتر آنها به آن شكل در 
بيند براي او   آنچه كه در متون تاريخي كتابها مي دهد، يعني آمده، عينا همين عمل را انجام مي

  . آورد بق ذوق و سليقه خود به صورت پخته در مي ماده خام را مطا شود ماده خام، و اين مي
  

  .كند تصرف در تصرف مي
   

بينيد نقل هر مقدار كه واسطه اش بيشتر باشد ضعيف تر است علماي  قهرا اين طور است، و لهذا مي
 باشند آن را كه سندش كوتاهتر است ترجيح  حديث ما هم اگر دو حديث با يكديگر متعارض

شود، راوي هم معتبر  نقل مي) ع(ش بلندتر است مثال حديثي از امام صادقدهند بر آن كه سند مي
 احاديث با يكديگر متعارضند، اما اين حديث را آقاي زيد نقل كرده از عمرو از بكر از امام  است ولي

 كرده از احمد از محمود از ابوالقاسم از جعفر  ، ديگري را حسن نقل)با سه واسطه(صادق عليه السالم
  ، اينها اشخاص معتبري هستند، آنها هم اشخاص)با شش واسطه( السالم مد از امام صادق عليهاز مح

  ،)قلت سند(معتبري هستند ولي چون آن كمتر سند خورده معتبرتر است
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 تعمد احتمال اشتباه  شود، اوال گذشته از مسأله  زيرا هر چه بيشتر واسطه بخورد قهرا ضعيف تر مي
  بيشتر است، 

  
مسأله ارزش تاريخ به هر حال مسأله . احتمال تصرف آگاهانه يا ناآگاهانه بيشتر است] نيا ثا[ و 

 " اي اچ كار " اش بحث كرديم اينها حتي خود همين آقاي  مهمي است كه در گذشته هم درباره
به ] گويند  مي[  صداقت وجدان بشر هيچ تكيه اي ندارند يعني تقريبا نظير ماركسيستها  روي مسأله

 كه قرار داشته باشد، تاريخ را از  شود اعتماد كرد، هر مورخي در هر شرايطي وجدان بشر هيچ نمي
گيرد و قهرا اين امر كار را  نويسد و تحت تأثير تعصبات و اغراض خودش قرار مي ديد خودش مي

  .كند مشكل و دشوار مي
  

  خي تاري ارزشيه بيپاسخ به نظر
 قطعا درست نيست اين مطلب  اي درست است ولي به اين شدت شك ندارد كه اين حرف تا اندازه 

يكي اين كه هميشه انسانها ) ببينيد همينطور هست يا نيست(را از دو نظر بايد مورد دقت قرار داد
اينجور نيستند كثيرا اينطور است كه افرادي آنچنان پايبند وجدان خود هستند كه عاري از اغراض 

  . نويسند را آنچنان كه هست ميو تعصبات و منافع خود وقايع 
 بلوا و  در آن قضاياي تقريبا چهل سال پيش مسجد گوهرشاد چون در فريمان ما هم

آشوبي شد، بعد از آن قضايا جزء كساني كه گرفتند و بردند زندان، ابوي ما بودند البته بعد از حدود 
ار ديگر همان اشخاص را تحت يك ماه قرار منع تعقيب صادر شد و آزاد شدند، بعد دو مرتبه، يك ب

 بزرگ ما  تعقيب قرار دادند، يعني آن محاكمه ها همه مورد اتهام قرار گرفت دفعه دوم را اخوي
 وقتي ابوي ما آمدند گفتند من ) دفعه اول را من هم يادم است، بچه بودم(گفت من آنجا بودم مي

حقيقت را بايد نوشت، هر »  في الصدق النجاش« : رفتم آنجا و آنها گفتند بردار بنويس با خود گفتم
 دفعه دوم كه  اين) آمد ابوي ما اينجور بودند كه غير از راستي اصال به زبانشان نمي( چه بود نوشتم

 بازرس مورد اعتماد را فرستاده بود  يك بازرس مخصوص از تهران آورده بودند و خود رضاشاه يك
د كه اسدي را محكوم كردند همه قالبي بوده، اين  محاكمات مشه چون به او گزارش داده بودند كه

   بازرس به ابوي دفعه آن
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 اخوي ما هم گفته بود تو هم هر مقدار   ما گفته بود شما خودتان هر چه وقايع بوده بنويسيد، به
گفتند   خوب بود، اخوي ما هم خطش بد نبود ايشان مي اطالع داري بردار بنويس ابوي ما خطش

نويسد،  پدر از پسر بهتر مي! تيم، ابتدا اين دو ورقه را برداشت نگاه كرد و گفت به بهبعد از آنكه نوش
از لحن اين !  آقا":  نگاهي كرد و گفت پسر از پدر بهتر بعد ورقه مرا برداشت خواند، وقتي خواند يك

اي  راستگويي هستيد چون هر چه بوده ولو به ضرر خودت بوده نوشته  نوشته پيداست كه شما آدم
در واقعه اي كه خود ايشان ذينفع بودند آن واقعه را همان طور كه واقع شده بود نوشته بودند اعم ("

چون تو يكچنين آدم صديق و : بعد گفت) از اين كه به ضرر خودشان بوده يا به نفع خودشان
  .كنم راستگويي هستي من قرار منع تعقيب صادر مي

كند  وقايع را نقل مي[  كه هميشه مطابق منافع خودش شود بشر را متهم كرد  غرض اين كه نمي
 .[  

بينيد بسياري   شما مي ديگر اين كه بعضي وقايع است كه اساسا در يك حدش دروغ بردار نيست
 در بعضي قضايا نيست قضايايي كه در سطح  از قضايا را دو طرف متخاصم نوشته اند امكان تحريف

شود  وجود ندارد، يعني قضيه به صورت تواتر نقل مي] آنها  [  شود اصال امكان تحريف عموم واقع مي
 تاريخهاي  كه ديگر اصال قابل اينكه اغراض افراد در آن دخالت كرده باشد نيست شما در همين

 عقايد خاصي تواريخي كه  بينيد البته شك ندارد كه شيعه عقايد خاصي داشته و سني اسالمي مي
 كه شيعه نوشته اند در خيلي موارد با هم اختالف دارد، سنيها يك اهل تسنن نوشته اند با تواريخي

جور نوشته اند، شيعه ها جور ديگر، ولي در عين حال مسائل مشترك، زياد وجود دارد، حتي 
 شده، يعني در   كه به نفع يك فرقه معين است در عين حال در كتابهاي هر دو فرقه نوشته مسائلي

 تسنن فالن قضيه را كه به نفع شيعه  خالت كند كه مثال فرقه اهلاينجا اغراض نتوانسته است د
 چقدر وقايع داريم كه به نفع تشيع است و در كتب اهل  اند حتما ننويسند ما االن بوده، چون سني

  تسنن هست؟ 
 ثالثا مسأله اغراض و تعصبات، براي عموم بشر حكم يك امر عرضي را دارد، يعني اغراض مثل 

رود، يعني حقيقت، چهره  گيرد و بعد پس مي آيد جلوي حقيقت را مي  كه ميپرده هايي است
ماند اين  كند و اين پرده براي هميشه باقي نمي خودش را، تمام يا نيمش را خود بخود آشكار مي

   مطلبي است خيلي خودش يك
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آيد،  ميشود و نسل بعد   عوض مي كشند ولي آن نسل كه  وقايع را در يك زمان روي آن پرده مي
اندازد اين حرف ظاهرا از يك فرنگي است، حرف خوبي هم  حقيقت، خودش را از پرده بيرون مي

   حرف درستي است، يعني همه"شود فريب داد   همگان را براي هميشه نمي": گويد هست، مي
 زمان موقت فريب  شود فريب داد كه بعد حقيقت را بفهمند، در يك مردم را به طور موقت مي

شود فريب داد، اما  ، بعضي از مردم را هم براي هميشه مي]فهمند  حقيقت را مي[ ورند بعد خ مي
شود فريب داد، يعني اينجور نيست كه بشود حقيقت را از همه مردم  همه مردم را براي هميشه نمي

  . براي هميشه كتمان و مخفي كرد كه به هيچ شكل آشكار نشود
 شده است اين مقدار  اعتمادي به وجدان انسان مبالغه خ و بيارزشي تاري بنابراين در مسأله بي

 نشده است كه بعضي وقايع به شكلي  بدبيني به بشر صحيح نيست همچنين به اين مسأله توجه
 است حتي براي كسي كه نه تنها ذينفع نيست بلكه  گيرد كه غير قابل اخفاء و كتمان صورت مي

فطرت بشر به شكلي است كه حقيقت را باالخره آشكار ذي خسران است مسأله ديگر اين است كه 
كند، يعني چون كتمان حقيقت، جعل و تحريف، حكم يك پرده را دارد، يك امر عرضي است و  مي

بينيد   مدت موقت برقرار است، بعد مي يك امر تحميلي بر وجدان عموم افراد بشر است، براي يك
كند،  فتن باك ندارد، اكنون كه منافعش اقتضا ميشود مثال فردي كه از دروغ گ حقيقت آشكار مي

 بيايد،  خواهد بيرون گويد، ولي بعد، اين امر مثل گربه اي كه در جوال باشد كه هي مي يك دروغ مي
، حقيقت خودش را آشكار ]بروز نكند [ تواند  كند، يعني نمي باالخره روزي از گوشه كالمش بروز مي

  . از اين بگذريم. كند مي
  
    کدام است؟ تاريخيعهواق

مسأله واقعيات تاريخي، در گذشته هم بحث شد، تكرارش عيب ندارد گفتيم واقعيات تاريخي 
 به كوچكي و بزرگي واقعه هم مربوط نيست كه  يعني واقعياتي كه در وقايع آينده تأثير دارد اين

ده هزار نفر هم  ممكن است مثال در يك شهر يكدفعه يك بلوا بشود،  حجمش بزرگ باشد يا كوچك
اساس باشد، دو تا بچه با همديگر دعوا كرده اند، بعد مادرهايشان با هم   شوند اما يك كار بي كشته
  دعوا 
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 همديگر، بعد همسايه ها و فاميل، و كم كم يك جنگ  كرده اند، بعد بچه هاي ديگر ريخته اند به
 كوچك شروع شده، بعد هم منشأ مقلوبه شده، ده هزار نفر هم كشته شده اند اين از يك حادثه

 واقعه در وقايع  كند ولي گاهي يك شود، يعني جرياني را عوض نمي  حادثه بزرگي در عالم نمي هيچ
  . شود آينده تأثير دارد، خودش في حد ذاته امر كوچكي است اما منشأ وقايع بزرگي در تاريخ مي

وقايع .  دانست"توان وقايع تاريخي  يدهد نم اين است كه همه وقايع را كه در زندگي بشر رخ مي
 وقايع ديگر تاريخ گفتيم مثال اينكه فالن خانواده امشب براي  تاريخي يعني وقايع مؤثر در سلسله

 كرده   و پنير و سبزي را انتخاب كرده باشند يا فالن آش را، عدس پلو انتخاب شام خودشان نان
 تاريخي نيست كه در وقايع  ت اما يك واقعهباشند يا ماش پلو، اين هم خودش يك واقعه اي اس
 وقايعي كه خودشان به بيني كلئوپاترا مثال  ديگر مؤثر باشد، ولي برخي وقايع ديگر مثل همان

 بروجردي مثال زديم مسأله كوچكي است اما مسأله كوچكي است كه   آقاي" فتق "زنند و ما به  مي
 هيچ قصد ندارد كه از بروجرد حركت كند و به قم شود پيرمردي كه  بزرگ مؤثر واقع مي در وقايعي

آيد تهران، بعد  شود، مي  مي دهد، فتقش پاره بيايد ناگهان يك پايش را كمي بلندتر حركت مي
شود و خود اين مرجعيت بزرگ منشأ وقايعي   مي رود قم و بعد يك مرجعيت بزرگ تأسيس مي
ي بروجردي قبل از آمدن به قم يك شخصيت شود كه در اوضاع ايران اثر داشته است حال، آقا مي

 صورت يك مرجع  تاريخي در ايران نبود، ماليي بود از مالهاي شهرستانها، ولي بعد كه آمد قم و به
 بود ولي منشأ آفرينش حوادث بسيار  در آمد، يك شخصيت تاريخي شد اصل حادثه، حادثه كوچكي

  . بزرگ شد
وقايعي را كه تأثيري در [ آيد  را برگزيند يك مورخ مياين است كه مورخ بايد واقعيات تاريخي 

امروز كجا رفتيم، مليجك كمي :  ناصرالدين شاه ، مثل تاريخ نويسي]نويسد  وقايع آينده نداشته مي
  ...  آورديم، نبض مليجك را ديد تب كرده بود، طبيب

 اينها چه اثري  بينيد اغلب در اين سفرنامه ناصر الدين شاه همان شرح حال مليجك است مي
مورخ بايد كوشش كند وقايعي را برگزيند كه در حلقات بعدي و در اوضاع مؤثر بوده است و ! دارد؟

  اال وقايع ديگر مانند اينكه ما نشستيم با انيس الدوله

 ١٢٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 چنين گفتيم، چنين خورديم و چنين خنديديم، اينها تاريخ نيست، البته گذشته اي هست ولي 
  . حلقه تاريخي نيست

  
  وظيفه مورخ 

 همين دليل مشكالت  خواهيم وظيفه مورخ در اين عصر را بيان كنيم و به يكوقت هست كه ما مي
 دلي داشته باشد و خيال كند هر چه كه  دهيم كه مورخ نبايد يك حالت ساده كارش را توضيح مي

شته نوشته  حقيقت و عين واقعيت است، وقايعي كه در گذ در كتب تاريخ گذشته نوشته شده عين
 مورخ گذشته و  تواند عين حقيقت و واقعيت باشد، چيزهايي است كه از آينه انديشه شده اساسا نمي

 نوعي تعصب به خرج داده له چيزي و  مورخ رنگ خودش را به آن وقايع داده خواه از نظر اين كه
خيانت را مرتكب عليه چيزي، وقايع را تحريف كرده، دروغ نوشته، يا حداقل از راه گزينش، اين 

 كرده و آنچه را كه   دروغ ننوشته ولي از راستها آنچه را كه با هدف او منطبق بوده انتخاب شده، هيچ
  .  تغيير كرده است با هدف او منطبق نبوده دور ريخته و قهرا شكل قضيه

استگو و  اينها صددرصد ر مثال در همين تاريخ اسالم يا تراجم و شرح حال ها ما افرادي داريم كه
صادق هستند، ولي در عين حال نتيجه آنچه كه به ما ارائه داده اند با آنچه كه در واقع و نفس االمر 

 متفاوت باشد آنهايي كه در دنياي اسالم تراجم احوال نوشته اند معموال  بوده ممكن است از جهاتي
 هستند، اينها  ال هم گروه بيشتر نيستند، يكي محدثين هستند كه چون اهل حديث اهل رج دو سه

رجال و تراجم و شرح احوال هم نوشته اند، و ديگر، عرفا و دراويش هستند اينها هم عالقه اي 
شرح احوال [  مشايخ معتقد بودند محدثين از آن جهت  داشتند به شرح حال نوشتن زيرا به سلسله

از ) كرد روايت مي(كرد مي سلسله روات اعتقاد داشتند، يعني هر كسي حديث  كه به] نوشته اند  مي
رسيد به زمان ائمه، و لهذا ما يك سلسله كتابها داريم به نام  استاد خودش، او از استاد خودش، تا مي

 احوال زيادي است، و به تبع اين اجازات كه از مشايخ بوده   كه اين كتب حاوي شرح" اجازات "
   مريد و   قائل بودند، يعني"ازات  اج"نوشتند عرفا هم به نوعي   ديگران را هم مي شرح حال
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مرادي، كه فالن شخص مثال تلقين ذكر را از استادش گرفته، و او از استاد خودش، يا استادش او را 
  . نوشتند  جهت سبب بوده كه اينها هم شرح حال زياد مي به قطبيت معرفي كرده، و همينطور همين

ده و حتي بيش از مقداري كه بودند بزرگ اين است كه اين دو گروه شرح حالشان خوب نوشته ش
كند ولي مطابق شناختي  معرفي شدند، چون معلوم است، مثال يك محدث اگر چه اعمال غرض نمي

شناسد آنچنانكه هست،   را مي" مجلسي " عباس قمي، مثال  نويسد حاج شيخ كه دارد شرح حال مي
 وقتي  تواند هم بشناسد در نتيجه د و نميشناس  بيروني را كه حاج شيخ عباس قمي نمي اما ابوريحان

بينيم چهار صفحه   برسيم مي خوانيم، به مجلسي  حاج شيخ عباس را مي" كني و القاب "كتاب 
بينيم چهار سطر نوشته اگر   ابوريحان بيروني برسيم مي درباره اش بحث كرده با القاب خيلي زياد، به

  يم اين ابوريحان بيروني كسي نبوده، غافل از اينكهگوي  نداشته باشيم مي ما از جاي ديگر اطالع
 داشته است، هيچ هم  شناخته و به او عالقه مند بوده و ارادت نويسنده كسي است كه مجلسي را مي

شناخته، عالقه   نوشته، ولي ابوريحان را نمي دروغ نگفته، هر چه كه راجع به فضيلت او سراغ داشته
  .  او را طردا للباب نوشته است اي هم به او نداشته و شرح حال

 شده، گذشته از  بينيد شرح حال دراويش به دقت نوشته در مورد عرفا هم همين جور است مي
 زندگي آنها نوشته شده و خالصه هر چه  كشف و كرامت هايي كه غير قابل قبول هم هست، جزئيات

ما طبقات ديگر آنچنان كه بايد  خوب شناسانده شده اند ا فضيلت داشته اند رو آمده اين دو طبقه
شناسانده نشده اند مثال فالسفه سخنگو نداشته اند، در ميان فالسفه، ترجمه نويس وجود نداشته، 

كردند غير از چند تايي مثل بوعلي  داشت اينها هم از طبقه خودشان خوب دفاع مي اگر وجود مي
توان از البالي كتابها پيدا  به زور مي  سينا كه شهرت جهاني داشته اند، باقي ديگر اسمشان را هم

اين است كه يك مورخ، آن كسي كه . اند  مترجم نداشته كرد چرا؟ چون اينها در طبقه خودشان
خواهد تاريخ بنويسد بايد توجه به اين مسائل در گذشته داشته باشد مثال ممكن است  امروز مي

فتاده، يا اصال اسمش نيامده يا اگر اسمش  از قلمها ا شخصي در گذشته فوق العاده مرد بزرگي بوده
  آمده آنچنانكه بايد معرفي نشده، و بر عكس شخص ديگري حجمي پيدا كرده بيش از حجم واقعي

   چيزهايي.خودش اينها
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  . است كه يك مورخ بايد بداند
  اين است كه مورخي كنم اين فصل بحث ديگري داشته باشد جز اينكه در واقع دعوت به  خيال نمي

 گذشته اعتماد نكند به دالئلي كه گفتيم و  نويسد بايد اجتهاد كند، به منقوالت كه امروز تاريخ مي
 است كه نتيجه تأثير متقابل مورخ است در واقعيات و واقعيات  آنچه مورخان گذشته نوشته اند اثري

 آن عين  همهدر مورخ، نه همه آن ذهنيات مورخ است كه با واقعيات ارتباط نداشته باشد و نه 
واقعيات است، بلكه نتيجه تأثير واقعيات در مورخ و مورخ در واقعيات، چيزي در آمده به صورت 

  . طبري تاريخ، مثال ناسخ التواريخ يا تاريخ
  

   آيا امكان ندارد كه مورخي هم بوده كه طبق يك ديد واقع بينانه وقايع را نوشته است؟ 
  

شود به   توضيح داده مي  دارد، همين بحث" جامعه و فرد " اتفاقا در بحث بعد كه تحت عنوان 
 باره بحث كرديم، بعد نيز روي آن بحث  عقيده ما چرا، كه در يكي از جلسات گذشته هم در اين

 است كه اخيرا در اروپا پيدا شده و كمي هم بوي ماركسيستي  كنيم نظر مذكور يك نوع نظري مي
  . عالقه به كمونيسم هم نيست ا بي گوي" اي اچ كار "  دهد خود همين مي
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  جامعه و فرد 
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  ) 1(جامعه و فرد
  . كنم  خالصه اي از بحث فصل بعد را كه فصل دوم است عرض مي

شود يك مسأله اين است   مي  در اينجا مسائل زيادي بحث" جامعه و فرد "بحثي دارد تحت عنوان 
البته اينها كلمه اصل (صل است و جامعه فرع؟، فرد ا كه آيا جامعه اصل است و فرد فرع، يا به عكس

آيا جامعه ) كنم كنند، ولي من مطلبش را عرض مي برند، كلمه ديگري تعبير مي و فرع را به كار نمي
سازد پس فرد يك پديده  سازد؟ اگر بگوييم فرد جامعه را مي سازد يا فرد جامعه را مي فرد را مي

ست و جامعه ساخته شده فرد، يعني شخصيت فرد طبيعي است، يعني فرد ساخته شده طبيعت ا
شود و جامعه، شخصيتي داشته باشد يا نداشته باشد هر چه هست  قبال در طبيعت ساخته مي

   كه افراد در طبيعت ساخته شده اند عكس قضيه اين است كه جامعه اصل است محصول افراد است
 جهت كه ساخته طبيعت  امعه فرد از آنو فرد فرع، يعني جامعه سازنده فرد است نه فرد سازنده ج
 جهت او فقط يك حيوان است، يعني  است يك شخص هست ولي يك شخصيت نيست از اين

ولي فرد به اعتبار شخصيتش، يعني به .  حيوانهاي ديگر كند مثل طبيعت فقط يك حيوان خلق مي
يك فرد انسان، مكتسباتش  فرد است اگر شما از  اعتبار علم و دانشش، زبانش، و به اعتبار فرهنگش

    اين(از جامعه را بگيريد
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 سلسله قضاوتها دارد، يك  داند، يك سلسله افكار دارد، يك فردي كه در آنجا نشسته يك زبان مي
ماند، يعني  ماند؟ فقط يك تن باقي مي سلسله احساسات دارد، اينها را اگر از او بگيريد چه باقي مي

    كه اين جسم و اندام مخلوق طبيعت است نه جامعه، ولي اندام شك ندارد  يك جسم و يك
ك ي) ت خاص دارديك شخصيخاص و » منِ«ك ين شخص اآلن ينكه اي ايعني(ت فرد يشخص

  . ساختة جامعه استيعني است، يدة اجتماعيت فرد پديشخص.  استيدة اجتماعيپد
 يسنده ـ حسابيل ـ به قول نون حاي در عيسازد ول ين است كه جامعه فرد را مين، نظر دوم ايبنابرا
ن يا تخم مرغ از مرغ؟ جواب ايا مرغ از تخم مرغ است ير قصة مرغ و تخم مرغ در كار است كه آينظ

د گفت جامعه فرد را ي بايعني. ن مرغيگر از ايهر دو، مرغ از تخم مرغ است و آن تخم مرغ د: است
گر را يرا افراد ديسازد ز يعه را ماش جام يت اجتماعيز به اعتبار شخصي سازد، منتها فرد نيم
  .شود يل ميگر جامعه تشكيسازد كه از افراد د يم
  
  ؟يا اعتباري است يقيب جامعه از افراد، حقيترک
 است كه در ين بحث، بحث خوبي ا سازد؟ يا جامعه فرد را ميسازد  يا فرد جامعه را ميد آيگو يم

 خودمان در انجمن پزشكان و مهندسان يما زمان. اند  هم آن را طرح كردهيكتب جامعه شناس
ه را ين شكل قضيباً به همي هم تقريشناسان غرب دم كه جامعهيم، بعد اتّفاقاً دي را طرح كرديا مسئله

ك يب جامعه از افراد يا تركيآ: ميكن ين شكل طرح مي خدمان به ايما با زبان فلسف. اند طرح كرده
 در يعي طبي آنجاست كه عناصريقيب حقيك؟ تريب اعتباريك تركيا ي است يقيب حقيترك
د به وجود يك حالت جديرد و بعد ينشان صورت بگيك نوع فعل وانفعال بيگر اثر بگذارند و يكدي
ك يد، مثالً آب يآ يعت به وجود مي كه در طبيباتيم مركّب، مثل همة تركييد كه به آن بگويايب

 با ين دو عنصر ساده وقتيا] جود آمده استبه و[تر  ب دو عنصر سادهي است كه از تركيقيمركّب حق
  كنند، در  ي ميگر تالقيكدي

گيرد و از اين فعل و انفعال يك پديده جديد  گذارند، فعل و انفعالي صورت مي يكديگر نوعي اثر مي
  . گوييم مركب حقيقي  جديد است اين را مي آيد كه واقعا پديده  به وجود مي" آب "به نام 
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كنيم واقعا تركيبي ميان افراد  ست كه اگر ما شيئي را يك مركب حساب ميمركب اعتباري آن ا
 بيش از اين درختهاي يك باغ هر كدام  نيست، فقط اجتماع است، يعني يكجا جمع شدن است نه

 وجود اين درخت در اينجا هيچ اثري در وجود آن درخت  فقط خودش براي خودش هست، يعني
كنند، فقط يكجا جمع هستند   خاك و آب و هوا و نور استفاده مي مستقال از ديگر ندارد، هر كدام

خورد و علف  گوسفندان يك گله نيز فقط با هم در يك جا جمع هستند، اين آب خودش را مي
چرد بدون اينكه روي يكديگر  خورد و علف خودش را مي چرد و آن آب خودش را مي خودش را مي

  . تباريگوييم مركب اع اثر بگذارند اينها را مي
دهند به صورت  آيا افراد انسان كه يك جامعه را تشكيل مي:  درباب جامعه انسانها اين سؤال هست

 واقعي است و افراد به منزله عناصري كه بعد  آيند؟ يعني جامعه يك مركب يك مركب واقعي در مي
 ندارد، فقط از تركيب در ضمن مركب هستند؟ يا نه، جامعه هيچ فرقي با اجتماع درختها و غيره

  زندگي در كنار يكديگر است؟ 
تصور ابتدائي هر انساني قهرا اينجور خواهد بود كه جامعه يك امر اعتباري است، يعني انسان را 

آيند ولي همانطور  يك عده موجوداتي انسان به دنيا مي: بينند بيشتر به عنوان يك پديده طبيعي مي
توانند تنها زندگي كنند، با هم زندگي   انسانها هم نميتوانند تنها زندگي كنند، كه گوسفندها نمي

كنند و ديگر بيش از  گيرد، كارها را ميان همديگر تقسيم مي كنند، حداكثر تقسيم كار صورت مي مي
  . اين نيست

  
  نظريه دور آهيم 

يم  نظريه را به دور كه آيد كه اين نظريه جديدي پيدا شده است كه در ابتدا خيلي عجيب به نظر مي
و (. است كه جامعه يك مركب حقيقي است كنند او گفته دهند و از او نقل مي معروف نسبت مي

  حتي ديدم كه
  

گرند تنها و يد مستقل از همدينيب يآنها كه شما م)   مثال زدهيعي و طبييايمي شيبهاين تركيبه هم
 يبحث رو. استت خودش انسان يست، انسان به شخصيانسان كه به تنش انسان ن. ها هستند جسم

د هرگز تن يريانسانها شك ندارد كه اگر تن انسانها را در نظر بگ» تن« يانسانهاست نه رو» من«
شوند،  يب نميشوند در جامعه ترك يب ميدروژن كه با هم تركيژن و ئيگر مثل اكسيانسانها با همد

   يعنيد مركّب است؛ يريانسانها و روح انسانها را در نظر بگ» من« اگر يول
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 يانفراد» منِ«نبود، » من«ن يا» من«ن ي كه اآلن من دارم، اگر من در جامعه نبودم اي»من«ن يا
و بهنوبة ) تهايمات، تربينات، تعليتلق(ام  رفتهي كه از جامعه پذيري در اثر تأثيول.  بوديگريز ديمن چ

جة يحاضر من نت» منِ«ن يا. ام دا كردهي پي »من«ك يام، من امروز  گران گذاشتهي ديخودم اثر رو
ن يو ا» من«ن يم نظر به اي اگر بخواهيعنير افراد جامعه است؛ يان من و سايك رابطة متقابل مي

  .گران استيك امر مجزا از ديت يو شخص» من«ن يم، ايت بكنيشخص
ك فرهنگ مخصوص به ي يت است و چون هر قومي مالك وحدت بشريند فرهنگ بشريگو يآنگاه م

 يعنيك قوم ي مخصوص به خود دارد و فرهنگ مشترك يك روح اجتماعي يخود دارد پس هر قوم
م، ي داريمات مشتركيم، تعلي داريم معتقدات مشتركينجا هستي كه ايينهاينكه مثالً من و شما و ايا

ن امر در واقع به منزلة روح آن جامعه يا. كجور ساخته استيم كه روح ما را ي دارياحساسات مشترك
ن اندام هستند و لهذا ي اي روح آن جامعه است و افراد به منزلة اعضايا عهاست فرهنگ هر جام

سازد؟  يا فرد جامعه را مي، نگفتند آ)بردندر را از آن باالتر ي تعبيحت(ن جور ادعا كردند يآمدند ا
  ، ي و اعتباري است و جامعه انتزاعيقيا فرد حقيگفتند 

 حقيقي است و فرد  كنند كه جامعه  انتخاب مييا جامعه حقيقي است و فرد انتزاعي؟ اينها حتي
 و شخصيت نه از جنبه به اصطالح زيستي " من "انتزاعي روي اين حساب از جنبه منش، از جنبه 

كردند، زيرا  دانستند داخل حوزه جامعه شناسي  روانشناسي مي همه مسائلي را كه قبال در حوزه
كرد كه انسانها در طبيعت با چنين   مي چنين فرضديد، يعني  روانشناسي افراد را از ديد فردي مي

 رواني عليحده دارم، شما رواني عليحده داريد، او رواني  آيند، من غرايز و تمايالتي به وجود مي
 خصلت  عليحده دارد، روانها مثل تن ها از همديگر جدا هستند و اين روانها هستند كه داراي چنين

 جامعه است و جنبه   حساب اصال روانها همه ساخته شدهباشند ولي روي اين و چنان خصلت مي
بينند نه  فرديش جنبه انتزاعي است مسائل رواني را از ديد اجتماعي يعني آن وحدت اجتماعي مي

  . از ديد روح انفرادي
  

   درستنظريه
  توان ابراز كرد و نظريه حق هم همين است كه ما از همان نظريه سومي در اينجا مي
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 جامعه از افراد، نوع سومي از  ظريه را انتخاب كرده بوديم و آن اين است كه تركيب سابق اين ن
 و نه از نوع تركيبهاي صددرصد اعتباري اگر از نوع  تركيب است، نه مانند تركيب عناصر است

تركيب عناصر باشد، واقعا به قول اينها فرد امر انتزاعي است، چون شما در يك مركب طبيعي، ديگر 
 ئيدروژن هم انتظار نداريد،  بينيد، مثال از آب خاصيت اكسيژن انتظار نداريد، خاصيت نميعنصري 
گوييد عناصر در مركب، بالقوه موجود است، به اين معني كه قبال وجود داشته، حاال تبديل  بلكه مي

ن چطور؟ توان مثال اين آب را به عناصر اوليه تجزيه كرد اما اكنو شده به اين حالت، و بعدا هم مي
  . وجود دارد به نام آب اكنون ديگر مسأله اكسيژن و ئيدروژن مطرح نيست، اكنون واقعيت ديگري

 اگر اينطور باشد، فرد در جامعه هيچ استقالل و اصالتي ندارد، و از عوارض ديگر اين نظريه اين 
نوشت تاريخ را در  قهرمانان مؤثر در تاريخند و سر است كه نه تنها نظريه قهرمانان محكوم است كه

  رود، چون انسان صددرصد ساخته  از بين مي" اختيار " و " خوب و بد "گيرند، بلكه اصال  دست مي
جامعه است، هر كس كه بد است، جامعه او را بد ساخته، خوب است، جامعه او را خوب ساخته، 

افراد حرف مفت شود كه از هر جبري باالتر است، ديگر مسأله اختيار  يعني اين يك جبري مي
  . شود مي

، آزادي فرد، اختيار فرد و نقش   كه معنايش انتزاعيت فرد است" اصالت اجتماع "پس بنابراين گونه 
رود و فقط جامعه است كه نقش دارد، نقش اصيل از آن جامعه است و  فرد قهرا به كلي از ميان مي

 فراخور  راد هستند و هر فردي بهبس ولي بنابر نظريه اصالت فرد به آن معنا كه عرض كرديم اف
 است كه در عين اينكه جامعه  جامعه هيچكاره است نظر سوم اين] نقش دارد، [ شخصيت خودش 

كند، يعني اينچنين نيست كه  واقعا مركب است، ولي اين تركيب با تركيبهاي ديگر فرق مي
ت عناصر اوليه ديگر  نابود شده باشد آنچنان كه در مركبات طبيعي شخصي شخصيت فرد به كلي

 دهنده جامعه از  ء مركب هست، عناصر تشكيل  نقشي ندارد، بلكه در عين اينكه جامعه يك شي هيچ
شود اصالت فرد در عين اصالت جامعه و  نوعي شخصيت و آزادي و استقالل بهره مندند كه اين مي

انتزاعي، يا جامعه اصيل  اينكه آيا فرد اصيل است و جامعه  اصالت جامعه در عين اصالت فرد، نه
  .خورد اين نظريه سوم بعدها خيلي به درد مي! است و فرد انتزاعي؟

 نظريه هگل كه مكرر گفته ايم منطق ماركسيسم از او گرفته شده است تقريبا يك نظريه اصالت 
 ماركسيسم بنايش بر اصالت جامعه  كنيم اجتماعي است با يك خصوصيت خاصي كه بعد عرض مي

 مسلك جبر اجتماعي است منتها چون زيربناي تشكيالت  است كه مسلك ماركسيسم يكاست اين 
  گردد به جبر اقتصادي، و از بس كه در مسأله اش برمي داند، جبر اجتماعي جامعه را اقتصاد مي

همين ]  فردي است  اصالت[ اصالت جامعه افراط شد نظريات جديدي كه در اروپا پيدا شده است 
نسياليسم، نوعي احياء اصالت فرد است در مقابل جامعه، كه سارتر و ديگران اينهمه نظريه اگزيستا

سازد نه  تكيه كرده اند روي اختيار و آزادي انسان و اينكه انسان خودش ماهيت خودش را مي
 افراط نتيجه آن   عامل ديگر البته آن به يك شكل افراطي باز از اين طرف رفته، ولي اين جامعه و نه

  . ط استتفري
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  آيا تاريخ هدف دارد؟ 
، و چه به شكلي كه با  بنابر اينكه ما براي جامعه اصالت قائل باشيم چه اصالت به آن شكل جبري

آيا خود تاريخ هدف دارد يا :  ديگر در اينجا مطرح است آزادي انسان منافات نداشته باشد يك مسأله
  كند كه افراد هدف تاريخ را مشخص مي دارند، آيا تاريخ در آن جهت حركت  نه؟ افراد هدف

 تاريخ، به اصطالح برآيند  كنند؟ هر كدام از ما هدفي داريم، آيا هدف تاريخ، آن جهت حركت مي
مجموع هدفهاست؟ يا نه، هدف افراد يك چيز است، تاريخ براي خودش هدف ديگري دارد، و لهذا 

اعتنا  دهند، ولي تاريخ بي  را انجام ميكنند و براي مقصدي كاري  حركت مي هميشه افراد به سويي
رود؟ دومي را قبول كردند اين دومي هم باز دو نظريه و دو گونه   اينها به سوي مقصد خودش مي به

، به معني اين است كه قوه تسخير كننده اي  آيا اينكه برآيند تاريخ غير از هدفهاي افراد است: است
برد؟ يا نه،   دارد تاريخ را به سوي هدفي كه دارد پيش ميدر ماوراي انسانها وجود دارد و اوست كه

 انسانها  شود، مثل خيلي كارهايي كه  چيزي نيست ولي مجموعا و خود به خود اينطور مي چنين
شود، مانند  دهند ولي چون با نيروي ديگري مواجه هستند، جور ديگري مي براي هدفي انجام مي

كند براي مقصدي، غافل از اينكه بعد از همه   مي ن سوراخيآيد در زير يك ساختما اينكه فردي مي
شود فقها سخني  خواسته چيز ديگري مي آيد و آنچه كه او مي  پايين مي اين كارها يكدفعه ساختمان

  در بعضي موارد ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، : گويند دارند، مي
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 عقد  شود قصد نشده است مثل آنكه واقع ميشود، و  كند آن واقع نمي يعني چيزي را آدمي قصد مي
 ذكر مهر بشود عقد دائم  متعه در اسالم مهر به هر حال براي عقد الزم است اگر عقد دائمي بدون

 مهرالمسمي بايد مهرالمثل بدهند، ولي در عقد  عقد دائم است و صحيح هم هست منتها بعد بجاي
شود به عقد دائم در اينجا قصد عقد   منقلب ميمتعه حتما بايد ذكر مهر بشود، اگر ذكر مهر نشد

  .كند عقد دائم است  اند ولي آنكه وقوع پيدا مي متعه داشته
 خيالم و فلك در چه   من در چه":  اينها مدعي هستند كه در تاريخ هميشه اينجور است گفت

ده انسانها نيست، او خواهند تاريخ را به گونه اي بسازند، ولي تاريخ هيچ تابع ارا  انسانها مي"خيال 
  شود كه بسا هست هيچ فردي آن را نخواسته، ولي خود به خود اينطور است نه طوري ساخته مي

اينكه يك نيروي هدفدار در كار است، كما اينكه نظريه ماركسيستها نيز همين طور است، اينها جبر 
شود بدون   جبر كشيده مي خود بخود به سوي اين گويند تاريخ كنند مي كور تاريخ را كه بيان مي

   اينكه انسانها بخواهند، در ماوراي اراده انسانها و خود تاريخ هم كه اينكه خودش بخواهد و بدون
  . شود اراده اي ندارد جبرا به اين سو كشيده مي

كند   اوست كه كار مي گويد خير، اصال يك چيزي وجود دارد كه ولي نظريه ديگري بوده است كه مي
 " نظريه روح زمان ":  يكچنين نظريه اي داشته فراد را هم او تسخير كرده است خود هگلو اراده ا

 كه اين نظريه بعدها خيلي در اروپا طرفدار پيدا كرد يكي از دوستان  او معتقد به روح زمان است
 القدس  ها زماني قائل به روح  كه من در يك سخنراني در خارج گفتم كه شما مسيحي گفت مي

، اكنون روح القدس را برداشته قائل به روح الزمان شده ايد، و اين چه مصيبتي است كه شما بوديد
  ! گرفتارش هستيد؟
 دست غيبي در تاريخ بود كه  گويد آدام اسميت اقتصاددان معروف انگلستان قائل به در اين كتاب مي

كند هگل نظريه  يت مي ماوراي اراده افراد هدا هميشه يك دست غيبي هست كه تاريخ را در جهتي
او . اي راجع به عقل مطلق دارد، اگر چه عقل مطلق او در نهايت امر به همان معني خدا خواهد بود

  : تعبير به نيرنگ عقل كرده
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دارد تا برايش كار كنند و مقاصدش را تحقق بخشند، در حالي  و نيرنگ عقل كه افراد را وا مي... "
  ." هوسهاي شخصي خويشند  رضايكه افراد تصور دارند كه در پي ا

  
  :  اين است كند كه عبارتش  او به اين شكل گفته است بعد، از هگل مطلبي را نقل مي

  
  . " خود باشد  مرد بزرگ دوران كسي است كه بيان كننده اراده زمان: هگل گفته است

  
 كسي است كه قائل به مرد بزرگ شده، ولي قائل شده كه خود زمان اراده اي دارد مرد بزرگ آن

  . زمان اراده كرده، او مظهر اراده زمان باشد بيان كننده اراده زمان خود باشد، يعني آنچه كه
  
و آن را عمل كند اعمال چنين فردي ) اراده زمان چيست( به عصر خود بگويد كه اراده آن چيست"

  . "بخشد   مي جان و ذات عصر اوست وي به زمان خويش فعليت
  

  .  است ل داشته است اين هم خودش نظريه اي است و قابل بحثچنين حرفي هگ يك
دهد، تاريخ مقصدي و   مي  است كه تاريخ را به سوي هدفي سوق" مشيت الهي "بعضي تعبيرشان 

 بر اين است كه ما براي جامعه شخصيت و روح  رود البته همه اينها فرع هدفي دارد كه به آن سو مي
  ل باشيم و يا فرد را انتزاعي محض بدانيم، يا اگر فرد را هم انتزاعي قائ قائل باشيم، روح اجتماعي

  .  باشيم دانيم و برايش شخصيت مستقل قائل هستيم، براي جامعه هم شخصيت قائل نمي
اين كه نظريه قهرمانان به اين شدت در اروپا محكوم شد، به واسطه پا : يكي از مطالب اين است كه
   انتزاعيت فرد بود به هر نسبت كه ازگرفتن نظريه اصالت جامعه و
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شود نويسنده، اين بحث را   قهرمانان احياء مي  قدرت اين نظريه كاسته شود به همان نسبت نظريه
هر مورخي :  كرده است، يكي همان مطلبي كه در فصل پيش گفتيم در واقع براي دو چيز طرح

 خودش  تواند از روح زمان نمي خودش است، روحش همان روح زمان خودش است،  ساخته جامعه
معنايش اين . نويسد خارج شود و بنابراين تاريخ هر عصري را كه بنويسد با روح زمان خودش مي

 شخصيت خود آن مورخ است و شخصيت آن مورخ آينه جامعه  شود كه نوشته هر مورخي آينه مي
  آزاد كند، كه وقتيتواند خودش را از جامعه خودش  خودش است، و بنابراين هيچ مورخي نمي

 بيطرفانه بنويسد  خواهد تاريخ جامعه ديگري غير از جامعه خودش را بنويسد با يك حالت مي
 و حركتند و ايستا نيستند، مورخ  گويد مثل جامعه و تاريخ مثل مردمي است كه در حال رژه مي

ورخ نبايد كند و در يك جا نيست م  دارد حركت مي خودش هم يكي از همان افرادي است كه
كند و   خيال كند كه روي يك تيغه كوه قرار گرفته و دارد رژه را تماشا مي خودش را مانند عقابي

گويد هر مورخي در هر زماني  آورد، مي خودش در رژه و حركت شركت ندارد بعد شواهد و امثال مي
 آن مورخي كه در  زمان خودش نوشته است مثال كه بوده است، تاريخ هر زماني را كه نوشته، مطابق

جامعه اي بوده كه آن جامعه در حال پيشروي بوده است او اعتقادش اين بوده كه اصال تاريخ 
   پيشروي بود و مورخهاي آن زمان خوشبين بودند و به تاريخ جهان به عنوان يك هميشه در حال

ي انگلستان رخ داد  برا كردند تا بعد قضيه بر عكس شد، يعني انحطاط و شكستي امر پيشرو نگاه مي
زند، ابتدا اعتال پيدا   پيدا شد او قائل به ادوار تاريخ شد كه نه، تاريخ دور مي" توين بي "نظريه 

كند، و همين طور كمي كه اوضاع بدتر شد  كند، باز اعتال پيدا مي كند، سپس انحطاط پيدا مي مي
   . اي پيدا شدند و گفتند اساسا تاريخ مالك و ضابطه ندارد عده

تواند   نظريه هيچ مورخي نمي گيرد كه  اين نتيجه را مي" اصالت جامعه "گردد و از  پس باز برمي
  . صحت مطلق داشته باشد
گيرد اين است كه مورخ، گذشته از اينكه خودش از شرايط زمان خودش  يك نتيجه ديگر كه مي

كند بايد توجه داشته باشد  ه مي هم كه نگا خالي نيست، همان نتيجه را بايد بگيرد كه به هر تاريخي
  . خودش خالي نبوده است كه آن مورخ نيز از شرايط زمان
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 است كه مؤلف در  شود اين اينجا يك مطلب هست و آن مطلب كه مچ اينها در اينجا گرفته مي
  اين امور تاريخ بنويسد، با توجه به اينكه من پس مورخ بايد با توجه به: كند كه مواردي اعتراف مي

نويسم در چه شرايطي بوده است اينجا قهرا   زماني كه تاريخ آن را مي در چه شرايطي هستم و آن
تواند خودش را   مي شود كه گيرم مورخ بتواند يكچنين توجهي بكند، آيا مورخ  مسأله مطرح مي اين

برا محكوم گوييد كه انسان ج  كه شما مي تواند؟ مطابق آن اصلي از شرايط زمانش خارج كند يا نمي
از شرايط زمانش [ خواهد فكر كند كه خودش را   هم كه مي شرايط زمان خودش است، همان وقتي

دهد،   مي  در شرايط زمان واقع است، همان كار را هم باز تحت شرايط زمان انجام خارج كند، چون] 
  . تواند از آن بيرون بيايد و چنين چيزي امكان ندارد يعني نمي

 است كه شكي نيست  د آن مسأله اي را كه قبال مطرح كرديم مطرح كنيم و آن ايناينجاست كه باي
 تأثير شرايط ذهني و عيني خودش قرار  كند، يعني قابل خطاست، تحت كه ذهن انسان خطا مي

دهد، ولي  كند، همين طور كه يك آينه، چيزي را احيانا خالف نشان مي گيرد و كج قضاوت مي مي
آيا انسان قادر هست ذهن خودش را تصحيح كند يا نه؟ يعني آيا انسان قادر   مسأله اين است كه

هست خودش را از آن شرايطي كه موجب خطاي اوست آزاد كند يا نه؟ آيا انسان در قضاوت، يك 
 همان پايگاه آزاد انسان است كه درست است كه من   معنايش" منطق "پايگاه آزاد دارد يا ندارد؟ 

 خطاياب باشم با معيارهايي كه آن معيارها حتما خطا نيست يعني مطلق  توانم كنم ولي مي خطا مي
 اگر اينجور باشد خطايابي معني دارد، ولي اگر هر معياري كه انسان بخواهد براي خطايابي به  است

 است كه يك آينه معيوب، صورتي را غلط  كار ببرد مانند خطاهاي اول آسيب پذير باشد، مثل اين
هد، بعد ما بخواهيم با يك آينه معيوب ديگر خطاي آن را اصالح كنيم كه كجايش خطا د نشان مي

تواند   خطا نبوده بديهي است آينه ديگري كه عين عيبهاي آينه اول را دارد نمي بوده و كجايش
  .عيبهاي آن را نشان بدهد

 اين است كه فكر  تأثير متقابل گويند الزمه اصل  اين نظريه همان نظريه ماركسيستهاست كه مي
انسان صرفا نتيجه تأثير متقابل مغز و محيط خودش است، و چون نتيجه تأثير متقابل مغز و محيط 

   چيزي نيست خصوصيت محيط و است و غير از اين
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تواند غير از اين باشد، پس مسأله   است و نمي خصوصيت مغز هر گونه باشد جبرا قضاوت آنگونه
  . حرف مفت است تصحيح خطا و اين حرفها همه

  
 "گويد   و در پاورقي مي"   است" تاريخ معاصر " تمام تاريخ " كروچه اعالم داشت كه ": گويد  مي

 مقتضيات عملي كه زمينه هر قضاوت تاريخي را ": متن كامل گفته معروف فوق بدين شرح است
 هر چقدر هم بخشند، چون حوادث  مي" تاريخ معاصر " كيفيت  دهند به همه تاريخ تشكيل مي

 مورد  قديمي به نظر رسند اشاره تاريخ در حقيقت به حوائج و موقعيتهاي كنوني است كه حوادث
  كنند؟  از اين اشكال چگونه اينها فرار مي"بحث در آن نوسان دارند 

  
گويند،   به اين شكلي كه مي" اصالت جامعه "توانند از اين اشكال فرار كنند، و لهذا نظريه   نمي

 جامعه قائل نيستيم و براي جامعه واقعا اصالت  نظريه غلطي است با اينكه ما به اعتباريتحتما 
 شخصيت هم براي فرد قائل هستيم، و مسأله فطرت كه در اسالم آمده  قائليم ولي در عين حال

  . است همين
  

  . تخواهد بگويد اصالت با جامعه است و فرد هيچكاره اس  اين كه هر دو را قبول دارد نمي
  

  . چرا، حرفش همين است
  

  .  است كند باالخره يك شخصيتي براي او قائل گويد مورخ خودش كار مي آنجا كه مي
  

 يك پديده اجتماعي است   اينها تصورشان از مورخ" مورخ به عنوان يك پديده اجتماعي "گويد  مي
[ رخ وجود ندارد، گويد مو كه خودش ساخته اجتماع و صددرصد محكوم و مجبور اجتماع است نمي

   اين مورخ وجود دارد ولي] گويد  مي
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 شده اجتماع است  بينيد خودش يك پديده اجتماعي است و صددرصد ساخته  مورخي كه شما مي
  .و قضاوتش محكوم به وضع اجتماعي اوست

  
كنيم، مثال با بحث شخصيت و  كنيم، از روي عوارضش رد مي  اين نظريه را از روي اصلش رد نمي

  ...ث حقيقت وبح
  

 را كه فرد يك امر انتزاعي   اوال كه نظريه اينها دليل ندارد دليلهاي ديگر هم ما داريم كه اصل نظريه
گردد به آن نظر كه قسمتي از  كنيم اين برمي دهد رد مي است و تمام شخصيت فرد را جامعه مي

يي  ث خوب و عالي و قسمت ديگر پديده اجتماعي است خيلي بح)1(شخصيت انسان، فطري است
  .هم هست

  
توانيم مانند بذري  گفتند فرد را ما مي زدند راجع به فرد و اجتماع مي  يك مثالي آقاي جعفري مي

كند و  شود، و اجتماع را مانند باغباني كه آن را آبياري مي در نظر بگيريم كه در زمين كاشته مي
  .دتواند چيز ديگري بده دهد مثال تخم لوبيا نمي پرورش مي

   
 معنا كه يكوقت هست كه  درست است، اين همان قول به فطرت است حرف درستي است، به اين

او پيكره اي ] گيريم  در نظر مي[ كنند   به تنش مي نسبت فرد و اجتماع را به منزله انساني كه لباس
خواهد  پذيرد، يعني در اينجا بدن نمي  تنش بكنيد همان لباس را مي است كه شما هر لباسي به

 بشود يك راه  اگر بدن بخواهد تبديل به لباس] خواهد آن را بپذيرد  بلكه مي[  لباس بشود  تبديل به
  . معين دارد

  
 نيست، انسان  گويند انسان صددرصد پديده اجتماعي است، صحيح  يعني اين كه اينها مي1:. پاورقي

ه طبيعي انسان است همانهايي  پديد پديده اي است مركب از طبيعت و اجتماع آن قسمتهايي كه
 انسان و به دست خلقت به وجود آمده است اينها فطرت  گوييم فطريات انسان يا فطرت است كه مي

. تواند روي آنها اثر بگذارد است و ال يتغير و جامعه نمي
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  فرق تربيت و صنعت 
بي بيش از  دروني مر فرق بين تربيت و صنعت چيست؟ تربيت يعني پرورش دادن استعدادهاي

صدي پنجاه تابع موضوع تربيت است يعني مربي بايد استعدادهاي موضوع تربيت را بشناسد، در 
تواند طبيعت  جهت استعدادهاي او كار كند و او را رشد بدهد، مثل يك گلكار است، يك گلكار نمي

كه كوشش  شمعداني، بل  شمعداني يا گل ياس را عوض كند، از شمعداني ياس بسازد و از ياس گل
توانيم   اين را از چه راه وارد بشويم بهتر مي كند با تجربيات خود، طبيعت آن گل را بشناسد كه مي

   راه وارد بشويم بهتر، و در مورد هر كدام، از استعدادها و فطريات خودش شكوفا كنيم، و آن را از چه
  . كند اين، كار تربيت است استفاده مي

 كاري كه نجار روي  كند درست است كه  كه نجار روي چوب ميولي كار صنعت مثل كاري است
 آن نيست كه استعدادهاي چوب را  تواند بكند، ولي اين به معناي كند روي آهن نمي چوب مي

سازد اينجور نيست كه اين چوب خودش به سوي   مي" در "دهد، يعني اگر از اين چوب  پرورش مي
 شدن آن را بشناسد و آن را در راه " در "ند قانون ك  شدن در حركت است، او كوشش مي" در "

كند صنعتگر   تحميل مي خواهد بر اين چوب خودش كمك كند، بلكه صورتي را كه دل خودش مي
 موضوعات اين است كه بعضي  كند فرق هميشه فكر خودش را بر موضوع صنعتش تحميل مي

 كمتر مثال از آلومينيم يا پروفيل شود و بعضي  مي موضوعات، فكر صنعتگر بهتر بر آنها تحميل
 " شدن " بسازند، اين بهتر قابل تحميل است و آن كمتر، ولي هيچكدام اينها " در "خواهند  مي

  . خواهد آن بشود نيست و اينطور نيست كه اين مي
 پيكره اي است كه " فرد "گوييم   هم عينا همين طور است يكوقت ما مي" جامعه و فرد "درباب 
پذيرد، بستگي دارد ما چه لباسي به او بدهيم، اين   مي ي را كه ما از خارج به تنش بپوشانيمهر لباس

 " است، اين  گوييم خير، اينجور نيست، همان مثال دانه گندم  لباس را، و يكوقت مي لباس را يا آن
ندم  است كه بايد پرورشش بدهي چون گ  نيست كه بخواهي به آن لباس بپوشاني، اين گندم"تن 

 پنجاه تابع آن باشي، يعني بايد ببيني استعداد چه چيزي را دارد  را بايد پرورش بدهي تو بايد صدي
تواني بسازي يا بايد آن   نمي تواني از آن برنج بسازي، جو هم  استعداد گندم شدن را دارد، تو نمي اين

  تواني از آن، گندم  ولي تو مي بايد گندم بسازي،  خواهي چيزي از آن بسازي را دور بريزي يا اگر مي
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تواني آن را در يك زمين نامناسب بكاري كه ضايع بشود، يا خوب عمل نكني، مثال  خوب بسازي مي
تواني در يك زمين مساعد با شرايط مساعد از آن صد يا   تخم يا پنج تخم از آن بگيري، و مي ده

آن را در ] تواني  فقط مي[ ر حال  به ه دويست تخم بگيري آنچه در اختيار توست اين است ولي
  .  كه مسأله فطرت در اين باب نقش اصيلي دارد همين راه خودش كمك بكني اين است

  
 است يا فرد، آيا به اين  شود درباره اين كه غايت طبيعت، نوع اين بحث كه در طبيعيات قديم مي

  شود؟  مربوط نمي
  

  گوييد؟ ز جنبه تاريخ مي نه، آن به هر حال مسأله غايت داشتن است آيا ا
  

  . يعني از جهت اينكه اين بحث شبيه آن بحث است
  

مثال اين كه پدر مقدمه پسر .  است گويند كه هدف طبيعت، فرد نيست، بقاي نوع  بله، قدماي ما مي
شود   است براي بعد از خودش؟ اين انسان خلق مي هست آيا اين جور است كه هر كسي مقدمه

 اينطور  گويند نه، مطلب شود براي انسان بعد از او و؟ آنها مي او، باز او خلق ميبراي انسان بعد از 
 دارد ولي اگر نوع بخواهد در  خواهد نوع را نگاه نيست غايت طبيعت ابقاء نوع است طبيعت مي

تواند براي هميشه در  طبيعت باشد افراد نوع بايد در طبيعت باشند چون فرد قابل بقاء نيست و نمي
پذيرد، اين است كه طبيعت، بقاء نوع را به وسيله افراد ادامه   اين امر را نمي ت بماند و طبيعتطبيع
 آقاي زيد است باقي باشد و  دهد، و اال هدف طبيعت اين نيست كه آقاي زيد از آن جهت كه مي

نگاه دارد خواهد نوع انسان را  او مي]  باقي باشد بلكه  آقاي عمرو است[ آقاي عمرو از آن جهت كه 
  ].ماند  باقي نمي[  اين كه اين افراد متوالي را حفظ كند  ولي نوع انسان بدون

  . بله، شايد تا حدي بشود از همان راه در مسأله هدف تاريخ وارد شد
  

  . ماديون اصال به غايت در تاريخ قائل نيستند
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  .  غايت هستند به آنها كه به غايت قائل نيستند اين، بنابر نظريه كساني است كه قائل 
  

تركيب رنگها اينها نحوه : در مورد نوع سوم تركيب كه فرموديد، در فيزيك نمونه اش را داريم
شود مع   اش خاصيت جديدي حادث مي تركيبشان طوري است كه در عين حال كه از مجموعه

پديد شود مثال از تركيب رنگ قرمز و سبز رنگ زرد  الوصف خواص هر يك از امواج هم حفظ مي
  .  هيچكدام از آن امواج وضع خودشان را تغيير بدهند آيد بدون اين كه مي
  

  .جور باشد دانم، شايد هم اين نمي
  

گويد ما در اجتماع،  مي. برد  مي نام) 1(" ايمرجنس " دور كهيم در پديده هاي اجتماعي از پديده 
  . كند ديده جديدي ظهور ميبينيم كه در افراد نيست، يعني از تركيب افراد پ پديده هايي مي

  
گيرد بر اين كه شخصيت  شود كه اين، تركيب جديد است، يعني اين را دليل مي پس معلوم مي

  . جامعه امر عليحده است
  

  مؤثرند؟] مركب [  اين  توانيم استدالل كنيم بر اين كه افراد هم در به وجود آمدن آيا همين جا نمي
  

  . مؤثرند ايرادي ندارد اشند كه در به وجود آمدن يك مركب اين كه افراد به عنوان عناصري ب
  

  :پاورقي
 1. ��������� 
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 ... دانند  مهمي نمي  آنها كه اصال معتقد به انتزاعي بودن فردند يعني فرد را به اصطالح پديده
 

 فرد، شخصيت فرد است   فرد است نه تن" من "گويد فرد انتزاعي است مقصودش  گفتيم اينكه مي
اي كه   خصوصيتهاي فرهنگي، خصوصيت فرهنگي شخص فرد همه اين شخصيتها در واقع هماننه 

 در من است همه اينها اجزاء يك فرهنگ كل اند، يعني در  اي كه در شماست، خصوصيت فرهنگي
   فرهنگ كلي وجود دارد كه شخصيت فرهنگي من جزئي از اوست، شخصيت فرهنگي جامعه يك

ء   عنوان يك شي  پس شخصيتهاي ما اعضاء اندام اجتماعند و فرد بهشما جزء ديگري از اوست
 وجود دارد و هم وجود ندارد وجود  مستقل وجود ندارد مثل اين است كه در پيكر ما انگشت، هم

توانيم  يك عضو مي تعريف صحيحي از آن بكنيم به صورت  دارد به معناي يك عضو، كه اگر بخواهيم
 اين  ء مستقل اگر شما بگوييد يكي از موجودات عالم تعريف كنيم، و وجود ندارد به صورت يك شي

يعني مجموعه ] اين انگشت [ انگشت من است و انگشت را مجزا از اندام خود فرض كنيد، بگوييد 
 چيزي وجود ندارد اين ها، شيئي به اين حجم، چنين اي از استخوانها و گوشت و پوست و رگها و پي

كه وجود دارد به عنوان يك عضو وجود دارد، و آن كه عضو است همان كل است فرق جزء و كل 
 كل است اگر شخصيت فرد را شما بخواهيد به عنوان يك امر مستقل  فرق اعتباري است جزء همان

 . در نظر بگيريد اين وجود ندارد، انتزاع و اعتبار ذهن شماست
 

 در هيچيك از اجزاء   خاصيتي باشد كه" كل "توانيم قبول كنيم كه در   فلسفي ميآيا از لحاظ
 نباشد؟

 
 را بعد " روح زمان " مسأله   بله، اين اتفاقا خيلي هم قابل قبول است بايد هم همين جور باشد البته

يزي گويند غير از اين چ  قديم همين است و مي كنيم در مركبات طبيعي، عقيده فالسفه بحث مي
گويند وقتي كه دو عنصر با هم   ماده و صورت و اين حرفها هستند مي نيست آنها كه قائل به مسأله

  ء سومي به شوند و يك شي  مي تركيب
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ء سوم، درست است كه از نظر مادي چيزي افزون از آن دو عنصر نيست، عين  آيد اين شي وجود مي
 "گذارند   يك چيز ديگر كه اسمش را ميهمان است، نه چيزي كم شده و نه چيزي زياد، ولي

 شده يعني نبوده  خواهيد بگوييد افزوده  هر چه مي" فعليت " يا " مبدأ اثر " يا " قوه " يا "صورت 
و پيدا شده است، منتها آن چيز اگر چه مادي هست يعني در ماده حلول دارد اما چون خودش يك 

از كيفيت (يفيتي است كه در اين ماده پيدا شده است منزله ك ماده جداي از اين ماده نيست بلكه به
 وجود دارد  ء را به صورتي و ماده اي تجزيه كرد ولي صورت شود يك شي نمي)  باالتر است هم البته

و اوست مالك شخصيت واقعي مثال آب كه آب است به اعتبار صورتش آب است نه به اعتبار 
 . اش ماده

 منزله حيات و روح جامعه  ه تركيب حقيقي شد بايد به چيزي بهدر مورد جامعه هم اگر كسي قائل ب
 جامعه مجموع حيات افراد نيست، حيات جامعه به  قائل بشود كه جامعه خود حياتي دارد و حيات

 آن چيزي است كه به همه اينها وحدت . است كه بر ماده حيات افراد پيدا شده منزله آن صورتي
 . دهد مي
 

 خواهد؟ علت نميآيا اين پديده جديد 
 

 را دليل ماوراء طبيعت   علتش حتما بايد ماوراء باشد اين خودش دليل ماوراء است و هميشه اين
 .آمد داشت هرگز هيچ مركب حقيقي به وجود نمي گويند اگر طبيعت ماورائي نمي گيرند مي مي
 

  پس علتش آن عناصر قبلي يقينا نيست؟ 
 

 نيست مقدمات قبلي  گويند علت مادي ولي علت فاعلي ي عناصر قبلي، مقدمات هست آنها را م
 .  حالت جديد صددرصد حادث است زمينه است براي پيدايش اين حالت جديد، و اين

 
  حال اين منشهاي به اصطالح نبوتي كه فرهنگهاي جديدي به وجود
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اثري آورند مستقل از جامعه، و براي خودشان يك منش مستقلي هستند و جامعه در آنها   مي
 ... نداشته

 
 . ما قبول داريم، اينها كه قبول ندارند

 
 .شود يعني اين رد آن حساب مي

 
 شخصيت و منش افراد  به ساخته شدن[ دهند  اينها روي همين حسابها كه كليت مي.  شك ندارد

راي كنند تا چه رسد به اين كه بيايند ب بينيد كه نقش قهرمانها را انكار مي حتي مي] توسط جامعه، 
 ماوراء اجتماعي قائل شوند بديهي است كه وحي يك امر ماوراء  پيغمبران يك امر به اصطالح

 . كنند كنند قهرا آن را قبول نمي  اينها كه اين جور فكر مي اجتماعي است
 

آورند كه آن منشها در  حتي در ميان اشخاص معمولي افرادي هستند كه منشهايي را به وجود مي
 . دجامعه وجود ندار

 
 . رسيم بعد هم به اين مطلب مي. اين را ما قبول داريم

 
 مثل چي؟ 

 .مثال ماركس يك منش ماركسيستي را در جامعه به وجود آورد
 

  . دانند  جامعه مي خودشان همان شخصيت ماركس را هم ساخته.  نه، اينها را قبول ندارند
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 ) 2(جامعه و فرد

 
 اند كه فرديت انسان اوليه  دم شناسان عموما بر اين عقيده مر": گويد  مي" فرد و جامعه "در بخش 

 ."گرفت  كمتر از انسان متمدن بود و به نحوي كامل تر، از قالب اجتماعي خود شكل مي
 

 از طبيعت و از   حرف خوبي است، كه يك وقتي هم بحث كرديم كه انسان تدريجا وابستگيش
شود و آن اين است كه  قي و ضد ماركسيسم ميشود اين يك مسأله روحي و اخال اجتماع كمتر مي

اش،  تر است هم به محيط طبيعيش وابسته تر است و هم به محيط اجتماعي انسان هر چه ابتدايي
سازد، و هر مقدار كه  يعني بيشتر تحت تأثير محيط طبيعي است و بيشتر شخصيتش را محيط مي

شود و هم از محيط  بيعي آزاد ميكند هم از محيط ط  در جهت آزادي تكامل پيدا مي انسان
 را زده اند حرف خوبي  گويد مردم شناسان اين حرف شود سازنده خودش مي اجتماعي، و خودش مي

 . هم هست
 

  . البته بعد تقريبا همين را رد كرده
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او برخي . حال ممكن است او قبول نداشته باشد. بسيار خوب، رد كرده باشد مقصود اين است
 .  مطلب اين است ولي. دهد نشان مي. تي داردتمايالت ماركسيس

 
 اين عنصر فريبنده طبيعت انساني آنقدر از قرن به قرن و كشور به كشور تغيير كرده ": گويد بعد مي

توان آن را جز پديده اي تاريخي متأثر از شرايط و حدود اجتماعي موجود به حساب  كه مشكل مي
 . رتشود در مورد فط  يعني حرف شما مي"آورد 

 
 نداريم ما در مسأله  بله همين است اين ضد آن حرف است ما اين حرفش را به همين جهت قبول

جامعه و فرد گفتيم كه در اينجا اصالت فرد است در عين اصالت جامعه معنايش اين است كه 
 جسماني كه جنبه به اصطالح بيولوژيك دارد اصالتهاي  قسمتي از شخصيت انسان نه آن جنبه

فطرش اهللا التي فطر « :  دست خلقت صورت گرفته و تغيير پذير هم نيست است كه اينها بهفطري 
شود مثال   اجتماعي پيدا مي و بر روي اين است كه تأثيرات) 1(»الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا 

حال در غير مسأله دين و مذهب در انسان به طور فطري غريزه علم جويي وجود دارد اين يك 
روحي معنوي فطري است، يعني جويندگي علم را جامعه به انسان نداده است طبق نظريه حالت 

تفاوتي است، حتي تمايل به علم را هم محيط به او  اينها انسان در ذات خودش يك موجود بي
 نيست، در انسان  آفريند ولي طبق نظريه فطري چنين دهد و اين عشق را هم محيط براي او مي مي

 و ناداني، يك ميل طبيعي است،   جويندگي، كاوشگري و عقب زدن پرده جهالتاساسا ميل به
جوشد، و يك اصل علمي است، ولي اين كه اين ميل   مي فوراني است كه از درون انسان هميشه

 شود به جامعه مربوط است مثال در محيطي كه جامعه در مرحله اي است كه در  چگونه بايد هدايت
 زبر ان و الف سرگردان و  آيند از الفبا و الف  دارد و در مكتبخانه هم فقط ميآن فقط مكتبخانه وجود

 شود و در   ارضاء و اشباع مي گويند او قهرا غريزه اش به اين شكل ابجد سخن مي
  .شود كند به اين صورت مي واقع نقشهايي كه آن حالت طبيعي اقتضا مي

 
 :پاورقي

 30/ روم . 1

 ١٥٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 به او  تحت يك دين و مذهب باشد قهرا شخصيت ديني و مذهبي] يط آن مح[ مثال اگر   آنگاه
 است ولي اگر محيط  دهد زبان همان محيط مثال فارسي دهد همچنين زباني كه به او ياد مي مي

 سائقه علم در همه به طور يكسان  ديگري باشد صورت ديگري خواهد داشت اما به هر حال آن
ريزد  جوشد و مي  چشمه از زمين دارد كه از زمين مي  يكوجود دارد درست مثل فوراني است كه

ريزد اما اينكه بعد در اين دشت   طبيعي است و مثال در يك دشت مي اين به هر حال يك فوران
چگونه با آن عمل كنند، در مسير خودش به باتالق بريزد يا از آن استفاده كشاورزي و يا استفاده 

  .  به هر حال اصل فوران وجود داردديگر كنند، مسأله ديگري است، ولي
  . نقشهاي اجتماعي داريم و يك] به عنوان امر فطري [ پس در اينجا يك فوران طبيعي 

 فطرت، مسير انسان را يك  گويد معنايش انكار همه اين حرفهاست در نظريه اين نظريه كه اينجا مي
امعه البته خود جامعه هم مجبور كند و يك مقدار ج مقدار همان فطرت اوليه خود انسان تعيين مي

  .  كند است از يك نوع فطرتي پيروي
  

  كند؟  فطرت اوليه در مورد همه انسانها يك شكل است يا فرق مي
  

 تقاضا البته به يك شكل است، شكلهاي مختلف و متنوع نيست، منتها شدت و ضعف دارد، مثل 
سراغ داريد مثال استعداد هنري در همه  ها  همين استعدادهايي كه شما از نظر روانشناسي در بچه

وجود دارد اما شدت و ضعف دارد، يكي استعداد هنري بيشتر دارد يكي كمتر هيچكس نيست كه 
 باشد باز در خود استعداد هنري، در انواع هنرها و كارهاي فني و امور مربوط به  فاقد استعداد هنري

ت، يكي در اين قسمت استعداد بيشتري دارد زيبايي و اين جور چيزها نيز استعدادها متفاوت اس
طاهر خوشنويس از اول يك عشقي به خط داشته جز با "159  "مثال . يكي در آن قسمت

 امكان ندارد كه يك انسان اينهمه چيز بنويسد، مثال چهل قرآن به خطوط  يك عشق فوق العاده
فراد هست اما در يكي بيشتر در مختلف، درشت تر، ريزتر و امثال اينها بنويسد ذوق هنري در همه ا

  .  به اين شكل است و در يكي به آن شكل كند، در يكي يكي كمتر، و خصوصيتش هم فرق مي
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يا مثال همين عالقه به تعلم در همه افراد هست ولي خيلي شدت و ضعف دارد فردي را شما 
 چيز را در مقابل علم  يعني همه آيد كه اصال ديوانه علم است بينيد به صورت يك آدمي در مي مي

خواهد بفهمد ولي ديگري در عين اين   ندارد و فقط مي كند، هيچ چيزي برايش اصالت فراموش مي
ورزد اما به آن شدت نيست اختالفات در ميان افراد هست بدون آن كه   مي كه او هم به تعلم عشق

  .دارنددر اصل اصول با همديگر اختالف داشته باشند همه، همه استعدادها را 
  
  ؟ آفريده شده انسان، اجتماعيا يآ

 آفريده شده يا فردي و اجتماع   قبال اشاره اي كرديم، گفتيم در اين مسأله كه آيا انسان، اجتماعي
 نظريه معروف ارسطو و يكي هم نظريه اي كه در  يكي همان: به او تحميل شده، دو نظريه است

كنند و اين حرف هم تا  را تأييد مي] ارسطو [ يه عصر اخير پيدا شده، كه شايد بيشتر همان نظر
 فطرت  نظريه ارسطو نظريه درستي است، يعني انسان در فطرتش، هم] نظريه است [ حدي همان 

 استعدادهاي انساني را همه افراد  فردي دارد و هم فطرت اجتماعي، به اين معنا كه در عين اين كه
 است كه همه مشابه و همسطح نيستند و اگر چنين  دارند ولي اين استعدادها طوري تعبيه شده

را دو جور ) 1(»كل حزب بما لديهم فرحون  « " غير ممكن بود اصل  بود اساسا زندگي اجتماعي مي
 شادمانند يعني اين  شود معني كرد يكي اين كه هر گروهي هر چه را دارند، چون دارند به آن مي

كسي هر چه دارد به دليل اين كه دارد به آن دلخوش هر : شود شادماني بعد از داشتن پيدا مي
كنند از آن جهت به آنچه دارند   اول به آن خوشند بعد انتخاب مي ديگر اين كه نه، اشخاص. است

كند   مي  طبيعت، هر كسي را به سوي همانچه كه بيشتر استعدادش را دارد راهنمايي خوشند كه
خوابد در  باشند يعني ديوانه علم باشند اصال جامعه ميمثال اگر همه مردم مثل ابوريحان بيروني 

، البته همه استعدادها در همه هست اما در  يكي استعداد فني هست، در يكي استعداد تجارتي هست
شود كه  ، در ديگري وفورش در آن قسمت است، و همين سبب مي يكي وفورش در اين قسمت است

   است، بينيد حتي در يك خانواده ذوقها مختلف ا ميمردم به طور طبيعي گروه گروه شوند، و شم
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متفاوت ) كنند  واقعا انتخاب مي هستند افرادي كه(كنند رشته هايي كه افراد آن خانواده انتخاب مي

 خودش يك نوع حالت طبيعي اجتماعي است، يعني  شود و اين است و ذوقشان مختلف كشيده مي
به سوي رشته اي كشيده شود به [ كند كه هر يك از انسانها   اقتضا مي نسانفطرت اجتماعي ا

كنند، و لهذا بسياري از امور از نظر  افراد تا حدي حالت اعضاي يك اندام را پيدا مي ]  طوري كه
كند مثال در يك شرايطي   را مي جريانهاي اجتماعي قابل پيش بيني نيست ولي فطرت كار خودش

كند اين ديگر بايد به كلي از بين برود،   انسان فكر مي  همه شرايط عليه اوست كهيك چيزي به كلي
  . زند بينيد همان از يك جاي ديگر جوانه مي يك وقت مي

 نظر كه نكته هاي زيادي دارد   كه كتاب بدي نيست از اين" درسهاي تاريخ "ويل دورانت در كتاب 
) او خودش يك آدم ضد دين است( راجع به دين دارد ولي نه به اندازه كتابهاي علمي در بحثي كه

  گويد در خيلي  مي"شود   دين صد جان دارد، هر چه او را بكشند دو مرتبه زنده مي": گويد مي
 جوانه زده است، دين  آورد دو مرتبه جاهاي دنيا بوده كه دين را ريشه كن كرده اند مثال هم مي

شود دين از فطرت بشر  گويد كه پس معلوم مي  نمي گوييم ميميرد البته او به آن تعبيري كه ما  نمي
  )1...(شود ناشي مي

  
 چيزي كه فطرت فرد  بينيد آن آري، در حالي كه تمام شرايط اجتماعي بر ضد يك جريان است مي

كند،   ديگر و بلكه از جاهاي ديگر طلوع مي و فطرت جامعه است و نبايد از بين برود از يك جاي
  . زمان همين طور بودند نفر امثال من در آنچنانكه دهها 

 فرد جوشش بيشتري  بينيد در يك  غرض اين است كه اين فطرت در همه افراد هست اما گاهي مي
 چگونه است كه در اين فرد جوشش  تواند به دست بياورد كه دارد، و عللش را هم انسان نمي

  ].حس و ظاهر [  كار است ماوراي  ديگري در فهمد كه حساب بيشتري دارد اجماال انسان مي
   

  : پاورقي
دهد كه در اين   قرائن نشان مي در اينجا چند دقيقه از بيانات استاد روي نوار ضبط نشده است[  .1

   دقيقه استاد شهيد داستان مهاجرت خود در سنين نوجواني به مشهد و قم>: چند پاورقي
اند  و اربابانش با روحانيت را نقل كردهبراي تحصيل علوم ديني عليرغم مخالفت شديد رضاخان 

 .[  
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  تواند فطرت را به دست خودش از بين ببرد يا آن را رشد بدهد؟  آيا انسان مي
  

 است كه از نظر معارف   بله، اتفاقا اين در انسان هست و مسأله خيلي خوبي هم هست، مسأله اي
عرفا در در اين زمينه دارم و فالسفه و  زيادي  العاده قابل تأمل است و من يادداشتهاي اسالمي فوق

اند اين به صورت يك استعداد است در انسان و مانند هر استعداد  اين زمينه خيلي بحث كرده
 است كه   رشد دادن است و باز مانند هر استعداد ديگري قابل محو كردن و از بين بردن ديگري قابل

 بر آن تحميل شود كه در  ن هست كه ضدشاين در واقع به منزله خشكاندن است و حتي قابل اي
 شخصيت انساني انسان به همان فطرتهاي  چون] شود دگرگون مي[ نتيجه صورت روح انسان 

 فطرتها را رشد بدهد، به قول حضرات، آن صورت ملكوتي انساني  انساني اوست، هر چه انسان آن
روحا هم انسان خواهد بود ولي خودش را رشد داده، يعني همان طور كه جسما و بدنا انسان است 

در اين حالت، . [ رفتار كند ممكن است درست در جهت عكس باشد، يعني بر ضد فطرت خودش
:  و بدن اي است ميان روح گويند رابطه لهي ميحكماي ا] شود صورت ضد فطرتش در او منتقش مي

مل موافق يك فطرت، آن  هر ع گويند همين طور كه النفس و البدن يتعا كسان ايجابا و اعدادا مي
سازد و اگر اين   صورت ضدي در انسان منتقش مي دهد، هر عمل ضدي نيز يك فطرت را رشد مي

شود و تبديل  صورت ضد زياد تكرار شود و به صورت يك ملكه در آيد، آن صورت باطني عوض مي
، يعني "  ني مسخ درو"، "مسخ"گويند  گردد و اين همان است كه به آن مي  ديگري مي به صورت

  .رود  از بين مي شود، بدين معنا كه آن فطرت اولي انسان در درون خودش مسخ مي
  

   يا مسخ استد قابل رشفطرت
 دم " مسخ " معني ندارد اين كه امروز كافكا و ديگران از " مسخ " قائل نباشيم " فطرت " به  مااگر
ن ديوار مسخ ندارد چون الاقتضاء است از زنند، اگر فطرتي نباشد اصال مسخي وجود ندارد مثال اي مي

 نقشي ايجاد كنيم، هر نقشي وارد كنيم همان نقش خودش را وارد كرده ايم و به  اينكه ما در آن چه
  نقشي دون نقش، اولويت ندارد ولي
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 ميوه بالخصوص را دارد ميوه ديگري را تحميل كنيد طبيعتش   اگر شما به درختي كه استعداد يك
 مسخ "شود  البته اگر پست تر از خودش باشد مي( معني دارد" مسخ " ايد درباره او  هرا عوض كرد

گويند گناه اثر  شود اين كه مي  مي  در اثر تكرار اعمال خالف فطرت، باطن انسان تدريجا مسخ"
 اگر انسان عملي را كه با طبيعت يك حيوان ديگر  گذارد همين است گذارد، طاعت هم اثر مي مي

   دارد نه با طبيعت انسان مثال با طبيعت سگ مشابهت دارد نه با طبيعت انسان يك عملمشابهت
 او در واقع و نفس االمر  ضد انساني، يك عمل فجيع را تكرار كند، كم كم صورت معنا و صورت باطن

  شود نه به صورت يك مجاز تبديل به يك سگ مي
 بودند بعد آن پيغمبر آمد  ه اين كه آنها انسان مسخي كه در امتهاي انبياء گذشته بوده همين است ن

انسانها را سگ كرد آنها در واقع سگهايي بودند و باطنشان سگ بود، و آن حداكثر اعجاز اين است 
كند به شكلي كه متناسب با همان روح واقعي هست، و لذا اين افراد  كه ناگهان بدن تبدل پيدا مي
گويند در  اين است كه مي] شدند محشور مي[ همان صورت مردند به اگر مسخ هم نشده بودند و مي

 به صورت  شوند و باقي ديگر مردم  فقط بعضي از افراد انسان به صورت انسان محشور مي قيامت
 آن حيوان را در او به وجود آورده  حيوانهاي مختلف، به صورت هر حيواني كه كارهاي آن فرد ملكات

در قيامت، مردم در گروههاي مختلف ) 1( » الصور فتأتون افواجا وم ينفخ فيي« : است در قرآن است
  محشور 

  
 به صورت گربه، ي به صورت خوك، بعضي به صورت سگ، بعضيات آمده بعضيشوند هدر روا يم

  ].شوند يمحشور م[وان يهر كدام به صورت ملكات آن ح.. . به صورت مورچه ويبعض
 ين مسئلة نامربوطيا. شود رشد داد يخ كرد و هم مشود مس يشود كه فطرت را، هم م يپس معلوم م

طرح » يگانگياز خود ب«ند ـ به نام يگو يفهمند چه دارند م ينها ـ اصالً خودشان هم نميكه ا
گانه يب» خود«ست كه از يچ »خود«آخر . وجود ندارد» يگانگياز خود ب«  نباشدياند، تا فطرت كرده
ست؟ بعد بگو آن ي كن كه خود چيرا به من معرف» خود«ت را بشناس، اول »خود«اول تو . شده

  گانه يز او را از او بيچ
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 ي كه در معارف اسالميمسئلة مسخ. زدند» يگانگياز خود ب«را نشناخته دم از » خود«. كند يم
 خود انسان ياست ول» ر خود شدنيخود غ «يعنياست؛ » يگانگياز خود ب«ن مسئلة يهست هم

م ي قائل نباشيتيك ماهي، يك طرفي، يتيك واقعي انسان يتا ما برا. تر انسان شدن اسيل به غيتبد
 يك ظرف خالي آمدند انسان را از ينكه برخيا» .ميشو» يگانگياز خود ب«م قائل به يتوان ينم[

 است كه جامعه او را بسازد و هر چه دارد همان است كه جامعه يزيانسان آن چ«دانسند و گفتند 
مثل  ست،ي نيزي انسان خودش چيعني»  استيدة اجتماعيك پديد در صد انسان ص به او داده است

 كه از خارج به آن بدهند همان است و يست، هر رنگي نيزيوار است كه در ذات خود چيك دي
  . رنگ مطلق استيخودش ب

 كه خود واقعي چيست و خود تحميلي چيست و حتي خود خيالي "خود و ناخود"اين مسأله 
 عالي و عميق است كه ان شاء اهللا در جاي خود در اين باره بحث خواهيم چيست يك بحث بسيار

  . كرد
  

در مورد رابطه فرد و اجتماع، آيا شما چنين تقسيم بندي نكرديد كه تأثير فرد در اجتماع متغير 
است، ممكن است افرادي پيدا شوند كه اجتماع را تغيير دهند و بسازند ولي افراد ديگر خيلي كمتر 

  .دارندتأثير 
  

 در مسأله قهرمانان هم   همان مسأله نقش قهرمانان است كه در گذشته درباره اش بحث كرده ايم
 كنند، قهرمانان را صرفا و صرفا مظهر  اينها سعي دارند كه اصال نقش قهرمانان را هيچ حساب

جا مثال خواستي كه در جامعه هست تلقي كنند و براي قهرمان، هيچ امتيازي قائل نباشند در آن
زديم، گفتيم اگر دو سر ريسمان نازكي را به دست دو نفر بدهند كه اينها با قدرت زياد بكشند اين 

 بيشتر است، منتها ريسمان از جايي  شود چون زور اينها از مقاومت ريسمان ريسمان باالخره پاره مي
ان را بكشند، در نقاط  نقطه را تقويت كنيم و دوباره ريسم شود كه ضعيف تر است اگر آن پاره مي

 باالخره  شود هر كدام را تقويت كنيم باقيمانده، هر كدام ضعيف تر است از همانجا ريسمان پاره مي
  . شود كه از هيچ جا پاره نشود شود و نمي ريسمان از جايي پاره مي

  خواهد از جايي بجوشد، باالخره از همچنين آبي كه در زير زمين هست و مي
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 كنيم از جاي  جوشد اگر آنجا را محكم اگر فالن جا مناسب تر است از آنجا ميجوشد   جايي مي
  . جوشد ديگر مي

شود اگر شما آنجا   پيدا مي وقتي كه خون انسان فاسد باشد، در نقطه اي از بدن، زخمي: مثال ديگر
ه كلي پاك آورد، ولي اگر از درون معالجه كنيد ديگر ب را معالجه كرديد از يك جاي ديگر سر در مي

  .شود مي
 اگر او نبود يكي ديگر  گويند نابغه مظهر خواست جامعه است كنند، مي  اينها نيز اينچنين فكر مي

  .شد، و همين طور شد، اگر او نبود يك كس ديگر بجاي او پيدا مي بجاي او پيدا مي
  

  نقش نوابغ و قهرمانان
 راجع به نوابغ علمي "  هان بيني علمي ج" اين نظريه، نظريه درستي نيست گفتيم راسل در كتاب 

اي را كه در سه چهار قرن اخير پيدا شدند كسي  گويد اگر حدود صد نابغه علمي زند، مي مثال مي
برد قطعا علم امروز به اين مرحله  كشت و از بين مي كرد و همه اينها را مي آمد انتخاب مي مي
 اين كار  يي پيدا بشود، حاال گاليله بود گاليلهخواسته از يك جا رسيد اينطور نيست كه علم مي نمي

شد  شد صد سال بعد پيدا مي شد اگر هم پيدا مي  پيدا مي" ماليله "را كرد، گاليله نبود بجايش 
شود گفت كه اين خواست   باشد مثال چگونه مي چنين نيست كه نابغه هيچ نقشي در تاريخ نداشته

  ا پيدا بشود، اكنون در وجود او ظهور كرده، اگر او نبود يكجامعه بوده كه كتابها و آثار بوعلي سين
 اگر او نبود شايد صد  كرد نه، اينجور نيست شد و همان كار را مي كس ديگر در همان زمان پيدا مي

 اين جور نبوغ دارند، افرادي كه يك  شد افرادي كه سال، دويست سال بعد چنين كسي پيدا مي
كنند اگر  گذارند اينها حركت جامعه را سريعتر مي  اثر مي جامعهشخصيت فردي دارند قهرا روي 

 پيدا  شد، ولي بوعلي سينا كه بوعلي سينا پيدا نشده بود ديگر بهمنيار زمان خودش هم پيدا نمي
شوند يك سلسله   پيدا مي آورد، و بهمنيارها كه شود بهمنيارهايي در زمان خود او به وجود مي مي

كنند اين است كه نقش فرد را در جامعه   پس اينها حركت جامعه را سريعتر ميدهند كارها انجام مي
  . توان انكار كرد نمي
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كنند به خمير كه هر چه جامعه آنها را بسازد به همان شكل در  اين كه افرادي را تشبيه مي
  ... آيند مي
  

  . نه، اين جور نيست. براي اينكه فرديت را اصال قبول ندارند
  

  . هستند در تاريخ كه واقعا جامعه آنها را ساخته استافرادي هم 
  

به قول شما اينها خميري هستند كه جامعه به هر . در آن مثال آب كه ذكر كردم همين طور است
سازد، ولي ماده ها   اي هستند كه جامعه آنها را مي سازد افراد، ماده شكل كه بخواهد اينها را مي

ز جامعه است مثل گچ شلي كه هر قالبي كه برايش انتخاب مختلفند يك ماده صددرصد منفعل ا
شود،  پذيرد اگر قالب كله سقراط درست كنند، از اين گچ كله سقراط درست مي  قالب را مي كنند آن

شود ولي بعضي ماده ها در مقابل قالبها عصيان دارند البته  اگر قالب موش باشد موش درست مي
پذيرند جز پيغمبران كه آن هم اعتقاد ماست كه هيچ از   ميهمه افراد كم و بيش از جامعه اثر

 اكنون  شوند البته حرف، حرف درستي است منتها چون در سطح اينها نيست جامعه خود متأثر نمي
، يعني فقط از درون "   مكتفي بذاته"كنيم اينها موجوداتي هستند به قول حكما  ما بحث نمي

پذيرند كه به  گذارند و از جامعه در حدودي اثر مي ود اثر ميگيرند و روي جامعه خ خودشان مدد مي
گيرند به هر حال افراد نابغه نيز هميشه در مقابل  شخصيت آنها ارتباط ندارد، مثال زبان جامعه را مي

  . خود حالت عصيان دارند جامعه
نها در حد  كرده اند اي  تكيه" عصيان " اگزيستانسياليستها كه اصالت فردي هستند روي مسأله 

ها ايستاده اند و حرفشان تا حدي حرف درستي هم هست و آن اين  افراط در مقابل اصالت اجتماعي
 خود قدرت عصيان دارد و قهرا اين قدرت عصيان در نابغه ها بيشتر  است كه فرد در مقابل جامعه

 صد،  دياست در هر فردي قدرت عصيان هست اما بعضي افراد آنقدر ضعيفند كه اگر نگوييم ص
پذيرند، پذيرنده هستند ولي افراد ديگري هستند  صدي نود و نه منفعل از جامعه هستند، فقط مي

   خود اثر بگذارند و جامعه را تغيير دهند،  خواهند روي جامعه كه اگر صدي ده بپذيرند صدي نود مي
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  . و اين به شخصيت فردي آنها مربوط است
  

  سازد؟ را ميآيا در اين نود درصد، خودش، خودش 
  

، در مقابل تأثيري   بله، يعني به شخصيت فرديش مربوط است شخصيت فرديش كه اين جور هست
بسا هست كه آن عكس العمل صددرصد مخالف . كند گذارد عكس العملي ايجاد مي كه جامعه مي

اده و كند، يا تركيبي است از آنچه كه جامعه د  عليه جامعه خودش قيام مي وضع آن جامعه است كه
  . " سنتز "شود  آنچه كه شخصيت خودش اقتضا كرده، كه به قول اينها مي

 و انوثت همين طور  گويند ذكورت گويند حرف درستي است مي اين حرفي كه بعضي درباب افراد مي
 انسانها از نظر جسمي بعضي مذكرند و  كه در اجسام هست در ارواح هم هست، يعني همين طور كه

 منفعل، از نظر روحي هم بعضي افراد هميشه فاعلند يا بيشتر از   فاعلند و بعضيبعضي مؤنث، بعضي
 باشند فاعلند و بعضي افراد بيشتر منفعلند مثال افرادي استعداد رهبري دارند اينها را  آن كه منفعل

د كنيد اصال اينها باي  فاسد مي كنيد آنها را هم تحت رهبري هر كس قرار دهيد خودشان را فاسد مي
 و تبعيت دارند گويي خدا اينها را ساخته كه مريد  رهبر باشند و افراد ديگري فقط استعداد مريدي

كسي باشند، حال مريد اين نشد مريد يك نفر ديگر، مريد آن نشد مريد يك نفر ديگر، هميشه بايد 
در او بكند،  را فاني  كسي را پيدا كند كه او را براي خودش پيشوا و رهبر و مطاع بداند و خودش

يعني از او بخواهد بگيرد، ولي هيچ قدرت آن را ندارد كه او يك كس ديگر را رهبري كند و ديگري 
  .را در خودش فاني كند

 بعضي افراد بيشتر رهبر و  همين كه! توان منكر اينها شد؟ چگونه مي.  اين اختالفات در افراد هست
كند   آفريده شده اند نقش قهرمانان را روشن مي فاعل آفريده شده اند و بعضي افراد بيشتر منفعل

 بيش از ديگران حال در همه جنبه ها يا در يك جنبه مثال در جنبه  قهرمانها آنهايي هستند كه
ناپلئون يا نادر افرادي هستند رهبر و سياسي و مدير و اين گونه ] باشند  فاعل و رهبر مي[ سياسي 

اراده خودشان را بر ديگران تحميل نمايند و ديگران را در كه ديگران را دور خودشان جمع كنند، 
  اراده تابع
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توانند همه اراده ها را در  كنند و مي  خودشان كنند، اين طور آفريده شده اند و لذا نيرو ايجاد مي
شود نقش اينها را انسان انكار كند و بگويد نابغه  جهت خواست خودشان حركت بدهند چطور مي

  .عه استمظهر خواست جام
 اگر بخواهد بر ضد خواست جامعه عمل كند مثل شناگر ماهري است   البته شك ندارد كه نابغه هم

 كسي است  كنيم بلكه اصال نابغه آن خواهد بر ضد جريان آب حركت كند اين را ما انكار نمي كه مي
واهد جامعه را خ  كج سليقه مي كه جريان را كشف كند و بفهمد در چه جهتي بايد حركت كرد نابغه

بر ضد احتياجها و نيازهاي آن حركت دهد و قهرا محكوم به شكست است، ولي نابغه اي كه خواست 
تواند  دهد، و باالخره نابغه است كه مي فهمد جامعه را حركت مي و نيازهاي واقعي جامعه را مي

 حركت دهد البته  هتواند جامعه را حتي در جهت خواست جامع جامعه را حركت بدهد، غير نابغه نمي
 اوست حتي پيغمبران نيز اين طور  گوييم كه نابغه يك آدمي است كه جامعه تابع هوس ما نمي

دادند، يعني اگر در  دادند، در جهت فطرت حركت مي  مي نبودند پيغمبران هم كه جامعه را حركت
مردم به وجود توانست آن حركت را در   الهي و ديني نبود حضرت رسول هم نمي مردم يك فطرت

گوييم در   در عين حال مي كنيم ولي بياورد پس ما آن جنبه نياز واقعي و خواست دروني را انكار نمي
واقع آن خواست دروني همان قوه منفعله است و نابغه قوه فاعله، يعني آن خواست دروني حالت 

اقتضاي حركت دارد خواهد در اين جهت حركت كند،   دغدغه اي هست، مي پذيرايي است، در او يك
  . دهد آيد او را حركت مي خواهد كه او را حركت بدهد، نابغه آن نيرويي است كه مي  يك نيرو مي ولي
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 تاريخ و علم
  تاريخ و مذهب
  تاريخ و اخالق
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 تاريخ و علم

 يا علم نيست؟ تاريخ و  تاريخ و علم، كه آيا تاريخ علم است:  اين بحث در واقع سه بحث است
عاملي است در تاريخ يا نه؟ و تاريخ و ) مقصود نيروهاي ماوراء الطبيعه است( آيا مذهبمذهب، كه

  شود مسأله مورخ و ارزشهاي اخالقي و نيز قضاوت كه آيا مورخ حق قضاوت اخالقي اخالق، كه مي
  .  تاريخ و علم پردازيم به بحث دارد يا ندارد اين سه بحث از همديگر جداست ابتدا مي

  
  ؟است  علمتاريخ آيا

 كرده است اين را از چند  راجع به اين كه تاريخ علم است يا علم نيست مسأله را كمي مبهم طرح
 از آن جهت كه به انسان مربوط است علم  شود مورد بحث قرار داد يكي اين كه تاريخ جهت مي

از كشف تواند علم باشد از آن جهت كه علم عبارت است   مي نيست از باب اين كه علوم طبيعي
توان قوانين كلي حاكم بر بدن  تواند علم باشد زيرا مي  بر موضوع آن علم طب مي قوانين كلي حاكم

تواند  تواند علم باشد، گياه شناسي هم مي انسان را از نظر صحت و مرض به دست آورد فيزيك مي
  لي در آورد وتوان تحت ضابطه و قانون ك  نمي علم باشد، ولي آنچه را كه مربوط به انسان است
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 مربوط است و انسان  توانند علم باشند چون هر دوي اينها به انسان  قهرا جامعه شناسي و تاريخ نمي
يك موجود مختار و آزاد است و موجود مختار و آزاد كارش تحت ضابطه كلي و قانون كلي در 

رش واحدش كار كند كه گفته اند علي و تي آيد طبيعت به قول قدماي ما يكنواخت كار مي نمي
  دهد يا آهن يك خصلت  خصلت معين دارد، هميشه خصلت خودش را بروز مي كند مثال آب يك مي

 موجودي آزاد و  دهد ولي انسان به دليل اين كه معين دارد و هميشه خصلت خودش را بروز مي
كند،  يمختار است، آزاد است كه اين كار را بكند يا آن كار را، و هيچ جبري بر او حكومت نم

آيد، و هر علمي كه مربوط به رفتار انسان باشد و لذا شامل روانشناسي  رفتارش تحت ضابطه در نمي
 ضابطه در   روانشناسي به رفتار انسان مربوط نيست مثل جامعه شناسي و تاريخ تحت شود چون نمي
  . اين يك راه. آيد و در واقع علم نيست نمي

 سر " ثبات " است كه علم با  بگويد كه تاريخ علم نيست و آن اينتواند  از يك راه ديگر نيز كسي مي
 آهن در اثر حرارت انبساط "تواند علم باشد مثال اينكه  و كار دارد، يعني علم در مورد اشياء ثابت مي

 است از يك جريان،   كه يك امر ثابتي است در حال، گذشته و آينده ولي تاريخ عبارت"كند  پيدا مي
 امر ثابت داراي فالن قانون است بنابراين جامعه   در تاريخ وجود ندارد كه ما بگوييم آنو امر ثابتي
كند ولي  تواند علم باشد زيرا جامعه شناسي به جامعه به عنوان يك امر ايستا نظر مي شناسي مي

  . كنيم  مي تواند علم باشد زيرا ثبات ندارد و جريان است، كه همه اينها را عرض  نمي تاريخ
 قول اينها عبارت است  تواند بگويد كه تاريخ علم نيست اين است كه علم به وجه سومي كه كسي مي

سازد، بعد فرضيه اش را در عمل تجربه  از اثر متقابل فرضيه و تجربه، يعني عالم ابتدا فرضيه اي مي
نامد   مي"ي  قانون علم" كه فرض كرده در عمل درست از آب در آمد آن را  كند، اگر ديد آنچه مي

 بخواهد آن را تجربه كند  تاريخ قابل تجربه نيست چون مربوط به گذشته است وجود ندارد كه انسان
تواند آن را ببيند چنانكه ستاره شناسي هم قابل تجربه نيست با اين كه در زمان  فقط انسان مي

ند و تحت تسلط عمل تواند در عمل آزمايش ك بيند ولي نمي  فقط آن را مي حاضر هست زيرا انسان
   در آورد حداكثر مشاهده است تاريخ حتي از مشاهده خودش
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آيد   چون منقوالت است پس به دليل اين كه تاريخ تحت تجربه در نمي  هم يك درجه كمتر است
  ز نيست علم

 تاريخ قانون نيست و " راه ديگر اين است كه كسي بگويد تاريخ علم نيست به معني اين كه 
 " همه علوم اين طور هستند البته اين فقط به   به دليل اين كه" قانون كلي داشته باشد تواند نمي

   كه" فلسفه علم "خورد امروز بحث خيلي دامنه داري هست در   علوم مي خورد، به همه  نمي"تاريخ 
ت است  داشتند كه علم عبار گويند قدما به ضوابط و قواعد كلي در طبيعت معتقد بودند، و عقيده مي

 حتي در طبيعت بيجان امروز اين مسأله مورد  از كشف قواعد كلي يعني قواعد ضروري ال يتخلف
ترديد است هم اصل مسأله مورد ترديد است كه آيا طبيعت حتي طبيعت بيجان قوانين ثابت و 

اي  بر  دارد يا ندارد؟ و هم اين كه فرضا چنين قوانيني داشته باشد توفيق انسان سنن اليتغيري
 قواعد علمي اموري است كه  كشف اين قواعد و ضوابط محل اشكال و ترديد است، و لهذا امروز تمام

كنيم  پذيرفته شده است، يعني اگر امروز ما مطلبي را در فيزيك يا شيمي به صورت قانون بيان مي
  هاي ما تاكنون صورت قانون بپذيريم، يعني در حدود فرضيه ها و تجربه  قرارداد است كه فعال ما به

مطلب از اين قرار بوده است ولي شايد بعد چيز ديگري تأييد شود، و لهذا علم امروز بيشتر به شك 
 جهت است كه طبيعت قانون كلي ندارد؟ يا اگر  تمايل دارد حال اين از چه جهت است؟ آيا از اين

 علم تجربي است، يعني هم طبيعت قانون كلي دارد بشر به آن دسترسي ندارد، و اين البته خاصيت
  .ن جهت را دارديكه فقط به تجربه وابسته باشد هم  علمي

 با ضرس ينكه كسانين جهت، اياز ا.  رودي شك ميخ به سوي تاريق اولين است كه علم و به طريا
ك نوع يش پا افتاده است، يك مسئلة پي يي كنند كه گوين مين معيخ قواني تاريند براي ايقاطع م
  گيرند همين است كه ماركسيسم خيلي مي سمي كه به ماركسييرادهاي از ايكي و لذا  استيتند رو

ساده انگاري كرده، زيرا قانون قطعي براي علوم طبيعي حتي براي بيجانها ادعا كردن كه بر اين 
احتياطي است تا چه رسد در مورد جاندارها و تا چه   بي بيجانها فالن قانون قطعيت دارد، از نظر علم

سد در مورد انسان و تا چه رسد در مورد جامعه انسان و تا چه رسد در مورد تاريخ جامعه انسان، ر
كه كسي بيايد يك سلسله قوانين جزمي عرضه بدارد كه من قانون تاريخ را كشف كردم، علم اولين 

 .و آخرين تاريخ را كشف كردم، همين است و همين
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 . اولي در تاريخ ادعاي جزم كند وردي و به طريق علم متواضع تر از اين است كه در هيچ م
 : كند بنابراين نقطه نظرها خيلي فرق مي

 علم نيست از آن جهت كه به رفتار انسان وابسته است و رفتار انسان به عنوان " تاريخ " .1
تواند  آيد پس تاريخ و جامعه شناسي هيچكدام نمي يك موجود آزاد تحت ضابطه در نمي

  . علم باشد
 ايستا باشد، اموري را كه   علم نيست از آن جهت كه علم در مورد اموري است كه"ريخ  تا"  .2

شود تحت ضابطه و كليت در آورد، چون كأنه اينجور است كه علم به  در جريان است نمي
ء متحرك  شود نشانه گذاشت ولي روي شي ء ساكن مي منزله نشانه گذاري است و روي شي

كنند،  تواند علم باشد مثل معروفي ذكر مي تاريخ نمي  شود نشانه گذاشت، پس نمي
رود آن را در جايي كه مرز سايه و آفتاب است  دزدد مي  گردو مي گويند كالغ وقتي كه مي

  كند كه بعد بيايد بردارد و ببرد، غافل از اين كه سايه ساكن نيست و حركت مخفي مي
شود   آن عوض مي يگر كه بيايد جايكند، االن مرز سايه و آفتاب اينجاست، يك ساعت د مي

شود نشانه   امر ثابت مي كند، زيرا روي يك گردد پيدايش نمي آيد هر چه مي وقتي مي
 .  گذاري كرد شود نشانه گذاري كرد، روي يك امر متحرك نمي

 . علم نيست از آن جهت كه قابل تجربه نيست" تاريخ "  .3
آيد و   كلي در نمي اير علوم تحت ضابطه علم نيست از آن جهت كه مانند س" تاريخ " [  .4

 ].نظريات ديگر 
  

  بررسي نظريات
ولي همه اينها قابل جواب است اما اين كه تاريخ مربوط به انسان است و انسان رفتارش تحت 

آيد ولي انسان   رفتار انسانها تحت ضابطه در مي آيد، اين حرف، درست نيست، كليات ضابطه در نمي
كند،   ساير موجودات است يك حرف خيلي خوبي فروغي از اگوست كنت نقل ميبسيار پيچيده تر از

و در حرفهاي اگوست كنت حرف خوبش به نظر من همين است اگوست كنت علوم را به سبك 
  ش  ا شكل قديمي مخصوصي تقسيم كرده تقسيم بندي علوم به شكلهاي مختلف انجام شده
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 تقسيم كرده، اسپنسر به گونه ديگر، و اگوست همان شكل ارسطويي است بيكن به گونه ديگري
 ارسطويي قوي تر از همه اينهاست اگوست كنت علوم را به  كنت به گونه ديگر، و هنوز همان تقسيم

  گويد ساده ترين علوم رياضيات است چون اعتبار سادگي و پيچيدگي تقسيم كرده است مي
كند و خيلي كم  يلي روشن درك ميرياضيات فقط روي محفوظات مجرد ذهن است و لذا ذهن خ

كند علوم مربوط   پيچيدگي پيدا مي كند از رياضيات كه بگذريم، ساده تر نسبي كه قدري اشتباه مي
 همان قوانين رياضي بر آن حاكم است عالوه بر اينكه  به طبيعت بيجان است زيرا طبيعت بيجان

مثل مغناطيس و نور و به طور كلي فيزيك، شود،   بيجان نيز با آن توأم مي قوانين مربوط به طبيعت
  . شيمي و نجوم

  
  . فلسفه را از اين موضوع جدا كرده

  
  . شود مي] تجربي[ همان علوم  بله، او به فلسفه اي غير از اينها قائل نيست فلسفه تحققي او باالخره

اضي به عالوه گويد از اينها پيچيده تر علوم زيستي است، چون در علوم زيستي، قوانين ري بعد مي
   نباتات  ابتدا به] طبيعت جاندار حاكم است [ قوانين 

ن يعت شده و قواني كه وارد طبيدين جديد درنباتات همة آنها هست به عالوة قوانيگو يپردازد، م يم
د تمام يگو يك جاندار متحرك باالرادة حساس است، ميوان كه يد سراغ حيآ يبعد م. جاندار هاست

ز همة آنها در يوان، و ني حيوان هست به عالوة مسئلة نفسانينداران هست در ح كه در جاينيقوان
ن انسان يبنابرا.  كه در انسان هستي خاصي و احساسهاي فكريها انسان هست به عالوة جنبه

. گريك حالت دارد و انسانِ در اجتماع حالت ديو باز انسان مفرد  ن موجودات عالم است،يتر دهيچيپ
ن و يتر دهيچيگر پين ديد، ايآ ي در كار ميشود و روابط اجتماع يان وارد اجتماع م كه انسيآن وقت

ن يچ وقت به آنجا نرس كه بتواند قوانيد بشر هين علوم عالم است و لهذا شايمجهول تر
ن انسان، و ين جامعه دشوارتر است از كشف قواني كشف قوانيعني را كشف كند؛ يشناس جامعه

جان از صرف مفروضات يجان، و بيوان از نبات، و نبات از بيوان، و حين حيوانن انسان از قيكشف قوان
.ياضير
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 تاريخ چون "   پس اين سخن كه.داردكامپيوتري است كه انسان توانايي كشف اين ضوابط را ن

[  غلط است، ضابطه دارد ولي ضوابطش "مربوط به انسان است ضابطه ندارد و هرج و مرج است 
اگر شما بخواهيد پيش بيني حالت يك فرد انسان را بكنيد، يك ] آيد  مي[ به دست ] بسيار مشكل 

 روسو كه شما بالخصوص "اميل ((انند تحت تربيت شما بوده، مثال يك بچه اي م فردي كه دائما هم
 روح او وارد هستيد، در عين حال اگر  همه تربيت او را زير نظر گرفته ايد و بنابراين به تمام زواياي

توانيد عكس العمل هاي روح او را پيش بيني كنيد، چون  حادثه اي پيش بيايد، صددرصد نمي
 العمل  توانيد عكس مبيل است كه شما ميانسان موجود بسيار پيچيده اي است و غير از يك اتو

  . هايش را پيش بيني نماييد
 است كه انسان تا كشف آن  بنابراين مسائل جامعه شناسي و مسائل تاريخي از آن جهت تخميني

  .  وجود ندارد قوانين خيلي فاصله دارد نه اين كه آن قوانين
 جريان است جواب اين  علم نيست كهآييم سراغ مسأله دوم كه بگوييم تاريخ از آن جهت  بعد مي

ولي آيا ] كه تاريخ جريان است [ تواند ضابطه داشته باشد درست است  است كه خود جريان هم مي
ضابطه اي است يا جريان با ضابطه اي است؟ اصول تكامل داروين همه قانون است ولي  جريان بي

 مسأله خوبي است  اين يك! ه است؟ضابط  يك جريان است مگر هر چه كه جريان شد حتما بي قانون
 اين اشتباه را مرتكب شده و خيال كرده اند   طرح كرده ايم كه بعضي" ختم نبوت "كه ما در كتاب 

 ثابتهاست و اگر چيزي در جريان بود قانونش هم بايد هميشه عوض  قانون كلي هميشه مربوط به
تواند يك قانون  تحول است پس نميگويند كه انسان و جامعه انسان چون م شود از اين جهت مي

كه مدعي است كه من ) دين خاتم(ثابت دائم جاويد داشته باشد بنابراين دين و مخصوصا دين اسالم
توانست قوانين جاويد داشته باشد ولي وقتي كه  بود مي قوانين جاويد دارم، اگر جامعه ايستا مي

  بشود چون قانون براي جامعه مثلجامعه، متحرك و متحول است قطعا قوانينش هم بايد عوض 
 بپوشد، و وقتي الغر  كند قهرا بايد لباس متناسب با آن لباس است براي تن وقتي كه تن رشد مي

  . شد نيز بايد لباس ديگري متناسب با آن بپوشد
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اينها اشتباه كرده اند، خيال كرده اند هميشه قانون مساوي است با ايستا بودن، در صورتي كه از 
كند، منتها برخي ضوابط   كه ضابطه تحول را بيان مي  قوانين، قوانين تحول است يعني قانونيجمله

گيرد، مثل ضوابط تحولي كه داروين معين كرده، و برخي ديگر   صورت مي تحول، قهري و جبري
كند كه از اين راه برو، و قانون  اختياري است، يعني بايدهايي است كه به صورت قانون روشن مي

كند اين نوع قانون، قانون  دهند پيدا مي م مدار و مسير و حكم شاخصهايي را كه در راه قرار ميحك
حركت است بنابراين بايد در ماهيت آن قانون دقت و تأمل كرد كه آيا ماهيت آن قانون، ماهيتي 

از بين  تكامل   كهضابطه حركت و ضابطه تكامل را بيان كرده يا نه قانون تكامل كه به واسطه است
 ترين درجه متحول شده و به  رود اين مثل آن است كه ما بگوييم چون موجودات از پايين نمي

، چون قانون تكامل هست اينها تحول پيدا كردند  انسان رسيده اند، پس قانون تكامل نقض شد نه
  انون هممدار را با منزل نبايد اشتباه كنيم اين قانون، مدار است نه منزل بله، ممكن است يك ق

تواند قانون   پس نمي توانيم بگوييم منزل باشد بنابراين به صرف اين كه جامعه متحول است نمي
 آن قانون رسيدگي كرد كه آيا ماهيت آن،  گوييم بايد به ماهيت ثابت هميشگي داشته باشد ما مي

  . يا نه ماهيتي است كه ضابطه حركت است
 حركت است مثال اگر  بينيم قوانين اخالقي، ضابطه م مي اگر ما سراغ همين قوانين اخالقي بروي

خواهد حركت كند  ، يعني جامعه اگر مي راستي براي جامعه منزل نيست ضابطه حركت جامعه است
گويند سرنوشتش سقوط است   اي كه مردمش همواره دروغ مي بايد با اين ضابطه حركت كند جامعه

  . قي، كه اين خود بحث دامنه داري است استقامت و ساير ضوابط اخال همين طور است
 بشر پس ضابطه و قانون  شود گفت تاريخ به دليل اين كه عبارت است از جريان جامعه بنابراين نمي

شود گفت قانون تكليفي، قانون انشائي،   نمي تواند علم باشد، همين طور كه ندارد و بنابراين نمي
تواند يك قانون  جامعه در آينده متحول است نميقانون شرعي كه تكليف است، به دليل اين كه 

 نظر غلطي   باشد اين حرف نه درباره تاريخ درست است و نه درباره دين پس آن نظر هم هميشگي
  . است
  .تجديد نظر در تعريف علم است    
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 كرده اند قانون   نه، تعريف تجديد نظر نشده علم همان كشف قوانين است ولي اين كه خيال
در مورد اشياء ساكن است غلط است، يعني اشياء متحرك هم تحت يك ضوابط و قوانيني هميشه 

ء است نه در حال   اين، قانون شي" قانون انبساط آهن "گوييم  يك وقت مي. كنند حركت مي
 تا به امروز و تا  ء ثابت است، يعني ما طبيعت آهن را از چند هزار سال پيش حركت، قانون يك شي

 خاصيت يكسان را در همه زمانها دارد و  گوييم اين طبيعت اين  فرض كرده ايم بعد ميآينده يكسان
كنيم آن هم قانون   زيست شناسي قانون تكامل داروين را بيان مي يك وقت ما قانوني مثل قانون

 همچنين  گويد كه جريان تحول و تكامل در گذشته به اين شكل بوده است  قانون مي است اما اين
خواهي منحرف  گويد اگر تو در مسير حركتت مي قانون تكامل است ولي براي آينده، مياخالق 

خواهي اعتال پيدا كني از اين مسير برو، و به طور كلي هر ايدئولوژي اي نيز قانون است  نشوي و مي
  . از اين هم بگذريم.  ولي ضابطه تكامل ولي قانون تكامل، ضابطه است

 قابل تجربه نيست تا مقصود  تواند علم باشد به دليل اين كه ه تاريخ نميرويم سراغ ايراد ديگر ك مي
بله ] شود  كه با وسايل مخصوص انجام مي[  باشد  از تجربه چه باشد؟ اگر مقصود تجربه البراتواري

 تجربه تاريخي خودش تجربه است، يعني حادثه اي براي جامعه اي پيش  قابل تجربه نيست، ولي
 قطعي داريم مثال  بينيم يا اطالع كند و آن عواقب را ما مي ثه بعد عواقبي پيدا ميآيد و آن حاد مي

 بلند پروازيهاي هيتلر را ديديم بعد  جنگ بين الملل دوم را ديديم فاشيسم را در آلمان ديديم آن
  تاريخ خودش يك البراتوار است براي البراتوار بودن الزم هم آن شكست آلمان را ديديم بنابراين

 تا   ولي" تمام قوانين تاريخي "گوييم كه   و انبيقي در كار باشد البته ما نمي نيست كه حتما قرع
  . شود حدودي اين قوانين كشف مي

  
راجع به قانون كه فرموديد مثال ايدئولوژيها هم خودشان قوانين اند منظورتان از قانون، اعم از 

  ... قوانين
  

  .مقصودمان ضابطه كلي است
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 كه دو خاصيت داشته باشد،  گويند قانون آن چيزي است ون در مورد قانون، تعريفي دارند، ميبله، چ
 وسيله ضوابطي كه تنظيم كرده ايم توجيه كنيم، و  يكي اين كه بشود پديده هاي مربوط به آن را به

 تعريف،  وسيله اين قانون پديده هاي اتفاق نيفتاده را پيشگويي كرد با اين ديگر اين كه بشود به
  . شود گفت قانون مثال قانون تكامل ديگر قانون نيست ديگر هر چيزي را نمي

  
  چرا؟

  
 كنيم، و پديده هاي  توانيم به وسيله اين قانون همه پديده هاي گذشته را توجيه  چون اوال نمي

به چه كند ولي  توانيم بگوييم كه تغيير مي توانيم پيشگويي كنيم، يعني فقط مي آينده را نيز نمي
  .  بگوييم توانيم شود ديگر نمي شكل مي

  
 تعريف اگر قانون، قانون باشد  گوييد مطابق آن نه، ممكن است كه آن را هم بتوانيم بگوييم شما مي

گوييد قانون تكامل محدود است،  كند، و نيز مي  بيني مي آنچه واقع شده را توجيه و آينده را پيش
 كشف  جع به آينده سكوت كرده، يعني هنوز قانوني براي آيندهيعني گذشته را توضيح داده ولي را

 كشف كند آنچه كه گذشته  همين قدر توانسته) دهد چون جريان را دارد توضيح مي(نكرده است
تواند پيشگويي كند اين نه  تحت اين ضوايط بوده تا به اينجا رسيده ولي از اين به بعد را نمي

ست بلكه قانوني است كه فقط آن اندازه را بيان و از آن بيشتر را معنايش اين است كه اين، قانون ني
  . از اول سكوت كرده است

 پيش بيني داشته باشد مثال  تواند نسبت به آينده هم مسأله ديگر اين است كه خير، قانون حتي مي
نون كرد منتها خود قا ها راجع به آينده مي  بيني  يك سلسله پيش" قانون تكامل داروين "همان 

اساس بود وقتي كه مسأله انتخاب طبيعي و  اساس بود، نسبت به گذشته هم بي داروين اصوال بي
 بيني   اصلح را طرح كردند مسائلي راجع به جامعه بشر حتي راجع به بدن بشر پيش انتخاب

ر،  خواهد بود تا اعضاي ديگ گفتند چون بشر آينده سر و كارش بيشتر با اعصابش كردند، مثال مي مي
  و اين عضو بيشتر مورد نياز 
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 تدريجا عمر انسان آينده  كند، بيشتر رشد خواهد كرد ولي اعضاي ديگرش نه است و بيشتر كار مي
كند، همچنين چون به پا و دست   پيدا مي شود كه كله اي بزرگ طوالني خواهد شد، و موجودي مي

بته اگر اين ناقص است به اين علت شود ال كند پاها و دستهايش كوچك مي كمتر احتياج پيدا مي
  .  قوانين نسبت به گذشته هم چندان اعتبار نداشت است كه آن

  
 بيني كنيم الزمه اش اين است  در اين صورت اگر ما بخواهيم به وسيله قانون تكامل، آينده را پيش

  .كه به تمام قوانين جاري بر آن واقف باشيم
  

 جهت است كه اطالعات  خوبي است و باز نشان دهنده ايناتفاقا اين حرفتان حرف خيلي .  احسنت
در واقع و نفس االمر قانون دارد، آينده اش هم تحت قانوني ) تكامل(بشر ناقص است، يعني اين امر

  . رود پيش مي
  

  .ضابطه نيست ولي كشف نشده است بله، يعني بي
  

 بتواند با كشف قوانين  كسي بله، مخصوصا راجع به ايدئولوژيها كه صد درجه مشكل تر است، كه 
 بايد بكند مشخص كند اين، امري است كه  گذشته، خط سير آينده بشر و دستورالعملش را كه چه

 همانجاست كه مسأله دين مطرح است مسأله دين براي همين جهت  علم از آن عاجز است و اين
   را در مورد انسانگوييم از قدرت بشر خارج است كه خط سير تكاملي آينده  مي مطرح است كه

 نظريه اديان وقتي كه  شود به رسم كند آن حرفي كه از اگوست كنت نقل كرديم باالخره منتهي مي
 انسان " كارل " مجهوالت و به قول  شود مجهول ترين رسد به آنجا كه خودش مي انسان مي

ه، از اعماق دريا و از  انسان كه همه چيز ديگر را به دقت شناخت ، يعني" موجود ناشناخته "شود  مي
[  خودش  ماوراء جو اطالعات زيادي به دست آورده ولي هنوز با آنهمه مطالعه نتوانسته از درون

 و سيرش در گذشته را كه  به دست آورد و خودش را آنچنان كه هست نشناخته] اطالعات كافي 
است كه  اين !دهد؟راي آينده خودش طرح بتواند ب چگونه بوده است درست نشناخته، چگونه مي

  يك نياز خيلي مبرم براي طرح آينده
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  . مسأله نياز به وحي است كند و اين همان  خودش پيدا مي
يا قادر نيست كه ما ] ضوابط كلي حاكم بر تاريخ را كشف كند [  پس اين كه آيا انسان قادر است 

دارد مسأله ديگري است  تاريخ ضابطه دارد يا ن گوييم قادر نيست يك مسأله است و اين كه نمي
به قول شما بشر با ] به آساني به آن دست يابد [ تواند   دارد ولي بشر نمي ضابطه: حرف ما اين است

 در تكامل زيست شناسي  اين كه قانون تكامل تا امروز را به اين دقت شناخته، راجع به آينده حتي
تواند اظهار نظر كند كه  ور قطع نمي هنوز به ط درمانده است بشر كه راجع به تكامل زيست شناسي

تواند   است، به طريق اولي در مسائل روحي، معنوي و اجتماعي نمي آينده چه خواهد شد و ساكت
 گفته اند تا چه  اظهار نظر كند، و لذا امثال ماركس كه راجع به گذشته اظهار نظر كرده اند گزاف

  . شود شود و چه نمي ه ميرسد كه راجع به آينده بتوانند پيش بيني كنند كه چ
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  آيا تاريخ، علم است؟ 
  

  . با عام و كلي گويد تاريخ با خاص و جزئي سر و كار دارد و علم  آيا تاريخ علم است؟ مي
 خوبي است كه آيا تاريخ علم  هست اين بحث)  كار. اچ.اي(اساسا يك نوع گنگي در بحث خود مؤلف
 است و بيان اينكه تاريخ علم نيست به همين جهت كه  ماست يا نه؟ و بعد ايراد به اينكه تاريخ عل

 يعني  گيرد و حال آنكه علم به كلي، و به عبارت ديگر علم شخصي تعلق مي] امر[تاريخ به جزئي و 
 چون مورخ فقط وقايع جزئي و  كشف قوانين كلي درباره هر چيزي، در صورتي كه تاريخ، جزئي است

كردند   كه در گذشته اكثر مورخين نقل وقايع مي بحث اين استكند اين در واقع  شخصي را نقل مي
 كرده و آنها را تحت يك ضابطه كلي و علمي در آورند در دوره هاي بعد  بدون اينكه تحليلي از وقايع

 فلسفه در آوردند، يعني  ابن خلدون، و در دوره اروپا تاريخ را به صورت يك علم و يك] دوره [ مثل
 ممكن است يا نه؟ مؤلف در بيان خودش در يك  خ ضوابطي بيان كنند آيا اينخواستند براي تاري

كنند به  حال حمله و گريزي است، مثل اشعريها و معتزليها كه هر كدام عقيده اي را انتخاب مي
  دو عقيده است،: آيد كنند اين امر در خيلي موارد پيش مي دليل اينكه عقيده مخالف را رد مي
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كند، در صورتي كه براي اثبات   عقيده گرايش پيدا مي كند، به آن ت يكي توجه مي انسان به اشكاال
 ": گويد  عقيده مقابل كافي نيست بلكه خود آن عقيده بايد ثابت شود مؤلف مي يك عقيده، اشكاالت

 پس چنين " وقايع نگار "شود  اگر بخواهيم در تاريخ به وقايع جزئي اكتفا كنيم پس مورخ مي
 اين كه محذور نشد بسيار خوب، مفيد نباشد مگر ما از اول قول داده ايم كه "يد نيست تاريخي مف

  گويد تاريخ جز وقايع مگر كسي مي!  صورت در بيايد تا اين بشود يك محذور؟ تاريخ بايد به اين
  !كند؟ جزئي هيچ ضابطه ديگري پيدا نمي

 بسيار خوب "شود  اريخ زياد انتزاعي مي حال اگر تاريخ را كلي گرفتيم ت": گويد  از طرف ديگر مي
 مطلب اين است كه ما در موارد ديگر كه ضابطه كلي به  زياد انتزاعي بشود اين كه حرف نشد اصل

كنند  آيد؟ اينجا آن بياني كه فالسفه ما مي  ضابطه در واقع از چه به دست مي آوريم، اين دست مي
 االمتيازهايي اوال اگر  بينيم و ما به مشتركاتي ميگويند ما گاهي در افرادي  خيلي رساتر است مي

كنند ولي در عين   باشند اصال كثرت پيدا نمي افراد از يكديگر امتياز نداشته باشند و صددرصد يكي
 دارند گاهي ميان افراد برخي گروهها يك جهت وحدتي هم هست  حال كه اشياء با همديگر كثرت

شماريم   واحد مي" نوع "ربوط به طبيعت آنها بود ما آنها را  وحدت، ذاتي بود يعني م كه اگر جهت
مثل اينكه هيچ دو فردي از افراد انسان صددرصد شبيه يكديگر نيستند حتي دو برادر دوقلو با هم 
اختالف دارند ولي در عين حال افراد انسان وجه مشترك هايي با يكديگر دارند كه وقتي آن وجه 

 طبيعت  رسيم، يعني در همه اينها يك  به يك وجه مشترك ذاتي ميكنيم مشترك ها را تحليل مي
 همه اينها دارند وابسته به  گوييم اين وجه مشترك و خصلتي كه كنيم و مي و يك ماهيت كشف مي

توانيم   نوعيت است به اين دليل است كه در علوم مي آن ماهيت مشترك و آن طبيعت مشترك و آن
براي كشف يك [بياوريم مثال در تشريح و فيزيولوژي، بدن يك انسان  دست  ضابطه و قانون كلي به

 انسان استثنائي باشد، اتفاقا دو قلبي باشد يا  كافي نيست چون ممكن است همان] ضابطه كلي
  شود براي همه قلبش در طرف راستش باشد، ولي اگر چند انسان را تجربه كردند، ديگر آن، الگو مي

  . نها جهات مشترك انسانهاستانسانها، زيرا مشخصات آ
   انسان يا  رويم باز بايد برگرديم به درباب تاريخ اگر ما دنبال كليت تاريخ مي
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آورند، حال بر مبناي اصالت جامعه يا  فرد انسان و يا جامعه انسان چون تاريخ را انسانها به وجود مي
آورند  تاريخ را انسانها به وجود ميكند قائل به اصالت فرد شويم،   نمي اصالت فرد، در اين جهت فرق

انسانها برخي جهات اختالف با يكديگر دارند ولي جهات مشترك هم دارند آنگاه اگر انسانها پنج قرن 
 زمان هستند كاري ديگر، مسلما حوادثي كه به وجود  پيش كاري كرده باشند و انسانهايي كه در اين

ممكن است جهات مشتركي وجود داشته باشد عين تواند صددرصد مشابه باشد ولي  آورده اند نمي
 را درباره انسانهاي   كه درباره انسانهاي پنج قرن پيش تجربه كرده ايم كافي است كه آن تجربه آنچه

 روميها در دو هزار سال پيش چنين كردند و ما  امروز جاري بدانيم و آن را تعميم دهيم مثال بگوييم
رسيم  فتند و به فالن نتيجه رسيدند، قطعا ما هم به همان نتيجه ميرويم كه آنها ر همان راهي را مي

جامعه ] ارتباط با[ در   تشابهي ميان رفتار آنها و رفتار ما هست و هر دو انسانيم يا اگر بخواهيم چون
 ما شباهت هست، بنابراين از تجربه اي كه درباره  گوييم بين جامعه آنها و جامعه انسان بگوييم، مي

  .كنيم  جامعه خودمان كه مشابه آن جامعه است نتيجه گيري مي عه داريم برايآن جام
 اين دليل كه به وجود  گوييم به شويد، مي  پس اگر از ما بپرسند به چه دليل قائل به كليت مي

كنند، با اينكه جهات  آورنده تاريخ، انسانها هستند و انسانها در شرايط مساوي، همسان كار مي
 و فالن جهت مساوي هستيم و چون در شرايط مساوي با آنها قرار   ولي از فالن جهتاختالف داريم

اين، جهتي است كه به . گرفتيم و نتيجه رفتار آنها اينجور بوده نتيجه رفتار ما هم اينجور خواهد شد
كم  ح": گويند  يا به تعبيري كه قدماي ما مي توانيم تاريخ را تعميم دهيم گوييم ما مي آن جهت مي

 يعني اموري كه مشابه يكديگرند حكمشان در آنچه جايز و "االمثال فيما يجوز و فيما ال يجوز واحد 
 شدند هر چه بر   و در آنچه نارواست مانند يكديگر است، يعني اگر اموري با يكديگر مشابه رواست

  .هت تعميم تاريخ استآنها رواست بر اينها رواست و هر چه بر آنها نارواست بر اينها نارواست اين، ج
كند اين است كه با اينكه اين اصل كلي در مورد   اما آن جهتي كه تاريخ را با علوم ديگر متفاوت مي

 است و اين موضوع، " انسان " چون موضوع تاريخ  كند ولي تاريخ و غير تاريخ به يك نحو صدق مي
يعت جامعه مربوط است از  تشخيص مسائلي كه به طبيعت انسان يا طب موضوع پيچيده اي هست

   كه جنبه شخصي و تصادفي  مسائلي
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انسان، ] طبيعت[گردد نه به   كننده هستيم برمي دارد كار مشكلي است اين ديگر به ما كه مطالعه
 دارد و قانونش كليت دارد ولي موضوع مطالعه مشكل است بعضي  يعني زندگي انسان قانون

 مطالعه انسان،  ت است در رياضيات از باب اينكه موضوعرياضيا] موضوع[ مطالعه مثل  موضوعات
كند و به سادگي هم حكمش را كشف  مفروضات ساده ذهن است ذهن به سادگي اينها را تصور مي

شود، وارد طبيعت جاندار  شود، مشكل مي  بيجان مي كند، ولي همينها وقتي كه وارد طبيعت مي
شود، وارد  شود از جاندار هم مشكل تر مي وان كه ميشود، وارد حي شود مشكلتر مي مي] مثل گياه[

 پيچيده تر و يك كالف  شود از همه شود، وارد جامعه انسان كه مي شود پيچيده تر مي انسان كه مي
  .گردد سر در گم مي

انسان است ] طبيعت[ اش   ريشه" تاريخ علم است "گوييم   اين است كه درباب تاريخ اگر ما مي
 بدانيم به اين معنا كه تاريخ " علم " مثابه يك  شود ما تاريخ را به ب ميپس آن جهتي كه سب

   باشد اين است كه تاريخ نيز طبيعت كلي دارد، طبيعت كلي مربوط به انسان" علم "تواند يك  مي
تاريخ هنوز جنبه احتمالي داشته باشد پيچيده بودن موضوع آن ] شود سبب مي[اما آن جهتي كه 
گوييم بشر صددرصد قادر شده  نمي. تواند وقايع را تعميم بدهد تا حدود زيادي مياست ولي انسان 

 " تعميم "بنابراين . تعميم بدهد] وقايع را[تواند  قوانين تاريخ را كشف كند ولي تا حدود زيادي مي
  . شود به كلي نفي كرد را نمي

  
  يخي تاري در قضاوتهايساده انگار

 اند و يكمرتبه براي  ند كه آنهايي كه آمده اند طرح عظيم دادهك مسأله اي را خود مؤلف طرح مي
اينها گويي فرض كرده ] در نظر گرفتند[ تاريخ  تاريخ قانون قائل شدند و يك ضوابط ساده اي براي

شود مثل طرحي كه  اند كه در اين ضوابط، ديگر تمام مسائل پيچيده زندگي بشر حل مي
 ساده و كوچك گرفته، كه اقتصاد است و توليد و كار، و اين دهد كه مسائل را خيلي ماركسيسم مي

 ساده انگاري در  كند اين يك نوع شرايط توليدي است كه همه چيز را پشت سر خود عوض مي
تواند تاريخ را توجيه كند ولي چون   مي قضاوتهاي تاريخي است كه انسان خيال كند به اين سادگي

خالف است تمايل ماركسيستي دارد، از آنجا كه ماركس هم  م مؤلف با وجود اينكه با طرح عظيم
  حرفهاي
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 اين طرح كلي تاريخ  كند كه در آن، ماركس  ضد و نقيض زياد گفته، به نامه اي از ماركس توجه مي
خواهد سخن پوپر فيلسوف انگليسي در رد ماركس را رد كند اين  را رد كرده است، و لهذا وقتي مي

دانند كه ماركس  كند، در صورتي كه همه مي رد طرح بزرگ آورده ذكر مينظريه ماركس را كه در 
 شناسي  طرفدار آن طرح كلي بوده و خواسته است ادعا كند كه همانطور كه داروين براي زيست

ماوراء آن قوانين، ديگر قانوني نيست و مسأله قطعي ] از نظر او[قوانين مشخصي كشف كرد كه 
  . ي دارداست، تاريخ هم چنين قوانين

  خي تارينيش بيخ و پي تاريدرسها
 است اگر تاريخ فقط وقايع  توان درس آموخت يا نه، تابع همين نظريه اين بحث كه آيا از تاريخ مي

شود درسي از تاريخ آموخت اما اگر   كرد، اصال نمي جزئي باشد و نشود از تاريخ، اصول كلي استخراج
توان از آن درس آموخت و به تعبير قرآن تاريخ  ته باشد ميتاريخ قابل تعميم بوده و اصول كلي داش

تواند   هم چنين است آيا تاريخ مي  و درس آموز باشد مسأله پيش بيني تاريخ" عبرت "تواند  مي
توانيم از ضوابط گذشته پيش بيني كنيم كه تاريخ بشريت  حوادث آتي را پيش بيني كند؟ آيا ما مي

 بتوانيم  د بود؟ اين نيز تابع اصل تعميم است كه ما تا چه اندازه چگونه خواه2000مثال در سال 
 " پيش بيني تاريخ " و " تاريخ   درسهاي"قوانين كلي براي تاريخ كشف كنيم اصال اين دو مسأله 

 " پيش بيني "گوييم از اين جهت كه چگونه عمل كنيم، و   مي" درس "هر دو يك مسأله است 
خواهيم كشف كنيم، و هر درسي تابع پيش بيني است هر دو يك  گوييم از آن جهت كه مي مي

  . مسأله است و جدا كردن اين دو، كار صحيحي نبوده است
شود اصول كلي   وقايع نمي پس اصل مسأله اين است كه آيا تاريخ فقط وقايع جزئي است و از اين

 كتاب دليلش را ذكر نكرد شود؟ كه مؤلف اين  مي شود به چه دليل شود؟ اگر مي استخراج كرد يا مي
شود؟ آيا انسان طبيعت مشخصي  شود چرا نمي  انسان است و اگر نمي ما گفتيم دليلش طبيعت

  . ندارد؟ يا نه، از بس پيچيده است كشف كردن دقيق آن كار مشكلي است
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شود كشف كرد و تا حدود  تا حدودي قوانين كلي مي] براي تاريخ[آنچه مسلم است اين است كه 
توان  توان درس آموخت و تا حدود همان قوانين كلي، پيش بيني هم مي نين كلي، از تاريخ ميقوا
  .كرد

 روم از جامعه يونان عبرت  كند درباره درسها كه مثال جامعه  در اينجا بعد از آنكه مثالهايي ذكر مي
 دوره هاي اخير از  استفاده كرد و بعد انگليسيها در گرفت يعني آن را الگوي خود قرار داد و از آن

  كند كه اصال اين تمايزي كه  استنباطها و استفاده ها كردند بحثي را مطرح مي مطالعه در تاريخ روم
تواند پيش بيني كند،  گوييد كه صددرصد مي كنيد و درباره علم مي شما بين علم و تاريخ ذكر مي

لم نگيريد، زيرا قوانين علمي هم  امر مس تواند پيش بيني كند شما اين را يك علم هم صددرصد نمي
  . رود ندارد آن قاطعيتي را كه از آن انتظار مي

تواند   در بعضي از موارد مي در اينجا با استفاده از اصلي كه در گذشته گفتيم بايد توضيح داد كه علم
اش هم ساده تر است گفتيم كه  پيش بيني كند هر اندازه موضوعات علمي ساده تر باشد پيش بيني

باشد چون موضوعش   علم حركات است كه مربوط به جمادات مي در طبيعت، ساده ترين علوم
كنند و پيش بيني خيلي قطعي هم هست كه اينجا   نيست منجمان پيش بيني مي چندان پيچيده

كنند چرا؟ چون   بيني مي ذكر نكرده خسوف، كسوف يا حوادثي مثل عبور ستاره دنباله دار را پيش
 كرد و پيش بيني نمود اما چرا راجع به  توان روي كاغذ حساب لوم ساده است، ميضوابط اين ع

  توان پيش بيني كرد؟ زيست شناسي نمي
، اين مراحل را تا اينجا   همانها كه تكامل را در گذشته تا حال صددرصد قبول كرده اند كه حيوانات

چون موضوع پيچيده است، كار زيست بيني كنند،  توانند پيش طي كرده اند، از اين به بعدش را نمي
  شناسي است، يعني با جاندار سر و كار دارند، و قهرا در علوم انساني هم پيش بيني مشكل است

ها قاطع است  بيني پس اينكه شما مسلم گرفته ايد كه علوم غير انساني قابل پيش بيني است و پيش
ا آنقدر قاطع نيست اينها اقامه دليل ما بر ه بيني  پيش ولي تاريخ چنين نيست، نه، در آن موارد هم

  . دانند  نيست بلكه رد اشكال آنهاست كه به اين داليل تاريخ را علم نمي علم بودن تاريخ
 براي حال درس بياموزيم  در درسهاي تاريخ، ما فرض را بر اين گذاشته ايم كه از گذشته: گويد مي

   حال درس  اتفاقا اين تأثير، متقابل است، از گذشته براي
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 اين است كه انسان طبيعت  آموزيم و از حال براي گذشته اين حرف درستي است و علت آن مي
توانند  شناسند بهتر مي  زمان خود را خوب مي مشابهي دارد افرادي كه جامعه شناس اند و جامعه

  . گويم  يك درس شخصي را براي شما مي جوامع گذشته را تفسير كنند من
  
  ک مثالي

 كه مرحوم آقا سيد ابوالحسن فوت كرد و آقاي بروجردي مرجع شد من در فاصله چند 25سال در 
 گذشته را در پرتو حال شناختم آقاي آقا  روز گفتم تمام مشكالت من درباب خالفت حل شد، يعني

الكل و من حدود هشت سال بود كه در قم بودم و افراد زيادي را  سيد ابوالحسن بود و مرجع كل في
 از مقامي به مقام  خواست يك قدرت بزرگ روحاني شناختم كه آدمهاي خوبي بودند يكمرتبه مي مي

 مثل اينكه حوزه قم زير و رو شد يك  ديگر منتقل شود يك امتحان بسيار بزرگ من يكمرتبه ديدم
ا و حالت هول عجيبي به افراد افتاد حال، هر كسي گرايشي به يك آقا داشت در راه گرايش به اين آق

 آقايان همه چيز فراموش شده بود مثل اينكه موقتا همه، همه چيز را فراموش كرده  كوبيدن بقيه
كرد و آن يكي را تفسيق، و  بودند يك حالت جنون آميزي به وجود آمده بود اين آن را تعديل مي

رد و پس اگر روزي پيغمبري بخواهد بمي! بشر چه موجودي است! ديگري به عكس گفتم سبحان اهللا
  شود به فاسق بيند آن عادل ترين عادلها تبديل مي  عظمت بخواهد منتقل شود مي يك خالفت به آن

  . ترين فاسقها
تواند طبيعت بشر در گذشته را  آيد انسان مي از امتحانهايي كه در زمان حاضر براي بشر پيش مي

م چيز عجيبي نيست كه كردي فهمد همين ماها هم اگر بوديم از همين كارها مي بفهمد، كه مي
را غصب كردند نه، اگر ماها هم ) ع( استثنائي آمدند خالفت علي كند آدمهاي خيلي انسان فكر مي

كرديم اين است كه همان طور كه انسان مسائل حال را در پرتو گذشته   همين كارها را مي بوديم
  .اساسي و درستي است حرف  توان شناخت اين شناسد مسائل گذشته را نيز در پرتو حال مي مي

o   
  گويد مورخ قادر به پيش بيني مشخص نيست برعكس ستاره شناس كه مثال   مي
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تواند حوادث تاريخي را  كند يك مورخ نمي كسوفي را دقيق سر ساعت، دقيقه و ثانيه مشخص مي
ك  مملكت در فالن سال و در فالن ماه ي تواند بگويد در فالن اينچنين پيش بيني كند، يعني نمي

تواند راهنمايي كند مؤلف با اين دو كلمه خواسته مطلب   حال مي افتد، ولي در عين انقالب اتفاق مي
گويد وقتي كه در   مثال مي  و به عنوان" پيش بيني نه، راهنمايي آري "را تمام شده تلقي كند كه 

ن پيش بيني كرد توا شود كه فالن بيماري در ميان بچه ها شايع شده اينجا نمي دبستاني ديده مي
شود، ولي قابل راهنمايي هست، يعني به احتمال زياد اين مرض را  كه فالن پسر مثال ژان مريض مي

تواند  بچه ها خواهند گرفت و فالن بچه و فالن بچه را پيشگيري كنيد مورخ هم تا اين حدود مي
  ]. راهنمايي كند[

شود ولي مقتضي وقتي  قتضي پيدا ميگويند گاهي چيزي به خاطر م طلبه ها تعبيري دارند، مي
 مقتضي قطعي باشد و شرايط مشكوك  كند كه شرايط موجود و موانع مفقود باشد، و وقتي عمل مي

شود حال،  شود و پيش بيني قطعي نمي  بيني احتمالي مي و موانع هم مشكوك باشد قطعا يك پيش
  گيرد، اين كه حتما اين بچه ميشود يك مقتضي پيدا شده ولي اين  پيدا مي وقتي كه يك بيماري
شود پيش بيني كرد، و  خواهد، يكي آن شرط كه سرايت باشد، كه اين را نمي گرفتن دو چيز مي

 داشته باشد، مثال مقاومتي در بدنش  مانع ممكن است بچه اي يك حالت طبيعي] فقدان[ديگر 
ماري را بگيرد اينجا هم گذارد اين بي شود ولي مانع نمي باشد كه با اينكه شرط هم محقق مي

  . شود پيش بيني كرد ولي اصل مقتضي وجود دارد نمي
، يعني مقتضيات كامال  گوييم اوضاع آماده يك انفجار است در تاريخ هم همين طور است مثال ما مي

 انفجار رخ دهد درست مثل اينكه در يك محيط  شود كه صددرصد اين فراهم است اما اين دليل نمي
خواهد، اگر   شرايط براي انفجار فراهم است، اما كبريت كوچكي مي گوييم شود، مي گاز پخش مي

پيش ] در تاريخ[گذارد انفجار رخ دهد اين است كه  دهد، يا گاهي موانع نمي نباشد انفجار رخ نمي
تواند به ما درس بدهد كه ما از راه شناخت  بيني صددرصد وجود ندارد تاريخ همين مقدار مي

 پيش بيني كنيم چون مقتضي حادثه را شناختيم پس  وانيم حوادث را به همين صورتمقتضيات بت
گوييم فالن حادثه مترقب است يعني   پيش بيني كنيم كه وقتي مي خود حادثه را به همين شكل

  مقتضيات را از كجا شناختيم؟ از .  موجود است مقتضياتش
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شود  كنيم اما اين دليل نمي ضر را كشف ميتجربه هايي كه در گذشته داريم از گذشته، مقتضي حا
  .باشد] درست[كه پيش بيني ما صددرصد 

 بدان جهت بود كه  هاي ماركس همه خالف از آب در آمد البته اين  همين طور است كه پيش بيني
 مسائل را به خيال خود هضم كرده بود  او صرفا براي يك مقتضي پيش بيني نكرده بود بلكه همه

 داري باشد الزمه سرمايه داري اين است كه روز به روز بر  هر جا كه جامعه سرمايهمثال گفت در 
  شود ولي شود و بعد انقالب مي توليد افزوده شود و بعد مصرف زياد شود، بعد مزد كارگر كم مي

 كارگر را كم كند نياز به  پيش بيني نكرد كه ممكن است مثال اختراعاتي هم به وجود آيد كه نياز به
شود و اصال آن  رود مزد كارگر كه باال رفت كارگر راضي مي ارگر كه كم شد مزد كارگر باال ميك

دهد اينها را ديگر پيش بيني نكرد و نتيجه اين شد كه در   مي خصلت انقالبي خود را از دست
  كرد روي دهد انقالب پيش نيامد يا مثال حكم مي كرد انقالب رخ مي  بيني مي جوامعي كه پيش

، )دهد چون انسان را اينطور توضيح مي(قابتهاي سرمايه داران كه الزمه سرمايه داري رقابت استر
كنند،  شود با همديگر سازش مي بعد ديديم رقابت هم نيست، اين كارتلها و تراستها كه تشكيل مي

ش چون گربه و مو.(آيد اي هم پيش نمي كنند و هيچ حادثه كنند، دنيا را كنترل مي هيچ رقابت نمي
  .)به هم سازند تخم بقال را براندازند

گردد به بغرنج  شود پيش بيني كرد و اين امر در نهايت برمي  بنابراين تاريخ را به صورت قاطع نمي
  . بودن انسان

o   
  ار قضاوت اويت مورخ، معيشخص

ر انسان روح بحث، ذهني بودن تاريخ است كه در تاريخ و كال در علوم انساني، اين انسان است كه كا
 كه عالم و معلوم دو چيز مجزا هستند اينجا چون  كند، بر عكس علوم طبيعي ديگر را مطالعه مي

 ديگر را مطالعه و تحقيق كند شخصيت خود مورخ معيار قضاوت قرار  خواهد كار انسان انسان مي
 در اينجا خواهد مطالعه كند مثال آب را مطالعه كند، گيرد وقتي كه انسان درباره طبيعت مي مي

گيرد بلكه بيطرف است، اما وقتي   درباره آب قرار نمي خودش و شخصيت خودش معيار براي قضاوت
  انساني را 
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 هر كسي  شود معيار انسانهاي ديگر، و از اين جهت خواهد مطالعه كند خواه ناخواه خودش مي مي
كته خوبي است هر كند كه خودش هست و اين ن خودش هر جور هست تاريخ را آنجور تفسير مي

گويد كه هر كس   مولوي درباره تفسير قرآن مي پذيريم، مثل آنچه كه چند ما صددرصد آن را نمي
تواند تفسير  كند نه قرآن را، و قرآن را كسي مي كند او خودش را تفسير مي كه قرآن را تفسير مي

ته و از خود بيرون  فاني باشد مقصودش اين است كه انسان به هر درجه كه اخالص داش كند كه
باشد به تفسير واقعي قرآن نزديكتر است و به هر مقدار كه در خود بيشتر فرو رفته باشد خودش 

  . كند عينكي است كه قرآن را از آن عينك تفسير مي] به منزله[بيشتر 
 شخصيت عالم، وضع  اين حرف درباب تاريخ و عموما علوم انساني حرف خيلي خوبي است، يعني

وحيه عالم در قضاوتهاي علمي و فلسفي، روانشناسي، تاريخي و جامعه شناسي او مؤثر است عالم، ر
  كردم كه كسروي در كتابش نوشته بود كه زماني در مجله  شيريني را مطالعه مي در اين باره داستان

اي آقايي آمد و مقاله اي آورد، من ديدم در ستايش جنس زن است و اظهار تأسف براي جنس زن 
خورد،   است من به او گفتم اين به كار ما نمي  در جامعه ما عقب مانده، زن چنين است، زن چنانكه

  جاي ديگر ببريد مقاله را چاپ نكرديم بعد از مدتي مقاله ديگري آورد كه آن را چاپ كنيم ديدم
تمامش در مذمت جنس زن است كه اين جنس چنين و چنان است قضيه چيست؟ آنوقتي كه او 

كرده،  دانسته و از آن عينك نگاه مي  مي قاله را آورد عاشق زني بوده و آن زن را چنين و چنانآن م
 است بعد معلوم شد با او ازدواج كرده و ماهيت او برايش  ديگر جنس زن در نظر او فرشته بوده

چون دنياي حااليش چنين است جنس . معلوم شده، حاال ديگر جنس زن در نظرش بد شده است
  . در نظرش بد شده است  زن

مجالسة االشرار «: گيرم، و آن حديث اين است حديثي هست كه من هميشه از آن نتيجه اي مي
 بدبيني به خوبان است اين يك حقيقتي  همنشيني با بدان موجب) 1(»تورث سوء الظن باالخيار 

تواند  ي خوبها را هم نميبيند، يعن است انسان اگر هميشه با آدمهاي بد بنشيند همه انسانها را بد مي
  تواند به خوب معتقد  تصور كند كه خوبند، يعني نمي

  
  : پاورقي
   191.  ص74/ بحاراالنوار، ج  .1
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 است، كسي كه هميشه با خوبان نشسته باشد همه مردم را  شود، كما اينكه عكسش هم صادق
  سي درباره دزدهايي كهبه حاجي كلبا: تواند بد ببيند گفت بيند و ديگر بدها را هم نمي خوب مي

 دزدي و به قافله ها  روند براي دستگير شده بودند گفتند اين دزدها سر شب تا نصف شب بيرون مي
كرد دزدها هم نماز شب  خيال مي! خوانند؟ پس اينها كي نماز شب مي: كنند گفت حمله مي

  . خوانند، چون فقط در جو محيط خودش بود مي
ترين همنشين آدمي خود اوست، يعني آدمي   به خود انسان نزديكحال اين را شما تعميم بدهيد

شود، و آدمي كه در خودش جز   مي بين بيند قهرا به همه مردم خوش كه در خودش بدي نمي
تواند به آدم خوب معتقد شود شما به افرادي كه  بيند نمي شرارت و جز حقه و تقلب و نفاق نمي

بينيد خودش اصال يك آدم بد  مه خوش باور باشند نگاه كنيد، مي، صلحا و ائ توانند به پيامبران نمي
تواند به  دهد آدم بد نمي ذات و بد جنسي است آدمي خواه ناخواه وجود خودش را معيار قرار مي

گويد انسان يعني موجودي مثل من، هر  خوب معتقد شود، چون از خوبي چيزي سراغ ندارد و مي
كرد؟ من كه چنينم پس او هم  بود چه مي ند اگر به جاي او ميك كس را كه در نظر بگيرد فكر مي

  .چنين است
 بزرگ داده اند نيز اثر  بيند در علما و كساني كه نظريات  اگر انسان اين امر را در نظر بگيرد مي

روح يهودي اصال روح (شود  چيزي سرش نمي گذارد وقتي ماركس يك يهودي باشد كه جز پول مي
اش اين است كه بشر تمام همش پول است يا  لسفه هم كه بسازد فلسفه كليف). پول پرستي است

بيند اصال نظريه اش اين  مثال فرويد وقتي كه در وجود خودش جز پليدي جنسي چيز ديگري نمي
  . توجيه كرد شود كه تمام حركات و اعمال بشر را بايد با عالم جنسي مي

اثر ] در قضاوتش [ وضع و موقعيت شخص مورخ پس اين حرف تا اندازه اي حرف درستي است كه 
  .دارد

 باز كرده اند از اين جهت بحث خوبي " اتحاد عالم و معلوم " بنابراين، اين بحثي كه اينها به نام 
است كه چون موضوع تاريخ مثل بعضي از علوم ديگر انسان است، در واقع انسان وقتي درباره تاريخ 

كند خودش  كند و چون درباره خودش قضاوت مي  قضاوت مي كند درباره خودش خواهد قضاوت مي
  هر جور باشد، تاريخ را، روان
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  . بيند  را، فلسفه اجتماعي را، فلسفه اخالقي را و همه چيز را از زاويه ديد خودش مي
البته ما اين را صددرصد قبول نداريم، زيرا ما براي انسان قدرت تسلط بر نفس قائل هستيم اتفاقا 

 كه رسيديم به اينجا " خدا در انديشه انسان " عنوان  ال گذشته بحثهايي ايراد كردم تحتمن در س
كه قدرت تصحيح خطا در انسان هست اما اگر ما اين حرف را به طور كلي قبول كنيم مثل حرفي 

 را انكار  شود ولي ما اصل مطلب ارزشي همه چيز مي  ماركسيستها گفته اند نتيجه آن، بي كه
 انسان مقياسي براي تصحيح  گوييم كنيم ولي مي م چنانكه اصل خطاي ذهن را انكار نميكني نمي

كند بحثي نيست اما آيا انسانها  خطا دارد در اينكه اگر انسان اينطور باشد اينچنين قضاوت مي
  نتوانند خودشا توانند در پرتو يك ايمان مي توانند خودشان را از اين مهلكه نجات بدهند؟ بله مي مي

 آدم شرور هم قابل اصالح  را از اين مهلكه ها نجات دهند، يعني اين امكان براي انسانها هست و آن
  . است

o   
  ؟  شوديواقع نمهاي تاريخ  پيش بيني يبرخچرا 

آيد؟ و در واقع يكي از علل را  هاي تاريخ جور در نمي بحث ديگري هم طرح كرده كه چرا پيش بيني
گويد اين امر بدان جهت است كه  كند مي  مي ي كه ما گفتيم تطبيقذكر كرده اين با همان اصل

بينيد خود پيش بيني گاهي علت عدم وقوع حادثه است و   است مي" انسان "موضوع پيش بيني، 
 بيني   تسريع در وقوع آن اما اين كه پيش بيني علت عدم وقوع است يعني اگر پيش گاهي علت

 خرابي نشسته است شما  شخصي پاي يك ديوار مشرف به: الشود مث اظهار نشود حادثه واقع مي
رود زير آوار اگر اين پيش بيني را نكرده بوديد  كنيد كه اين آدم يك ساعت ديگر مي پيش بيني مي

شود وقتي بلند شد پيش بيني واقع  رسد بلند مي  بيني به گوش او مي رفت زير آوار وقتي پيش او مي
 وقوع آن را  شود گاهي بر عكس، اظهار پيش بيني ع وقوع خودش ميشود، يعني پيش بيني مان نمي

دسته : شوند شود مردم دو دسته مي يك نفر براي انتخابات مجلس كانديد مي: كند مثال تسريع مي
گويد من به هر حال وكيل  دهند مي  كه به او رأي نمي موافق و دسته مخالف او در مجمع آنهايي

شود پس به او رأي بدهيم حال  گويند به هر حال وكيل مي يجه مردم ميشوم به اين داليل در نت مي
  بسا 

 ١٨٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كند و آنها را به اينكه او رأي  آورد ولي وقتي پيش بيني مي  اگر اين سخن را نگفته بود رأي نمي كه
  . بياورد شود كه رأي كند همين خودش سبب مي آورد معتقد مي مي

ك چيز است، شرط چيز ديگر و مانع چيز ديگر، يعني  اين همان مطلبي است كه گفتيم مقتضي ي
كند و گاهي يك پيش بيني به شكل يك شرط  گاهي خود پيش بيني به شكل يك مانع ظهور مي

 يك عامل است درباب مانع ايجاد كردن، اين حقه بازهايي  شود نفس پيش بيني به صورت ظاهر مي
  گويند من به تو يك دعايي بفريبند، مثال ميخواهند طرف را  كنند وقتي مي گويند جادو مي كه مي

 بروي در يك قبرستان،  دهم، اين دعا را بايد با اين شرط و اين شرط بخواني و بعد در شب هفتم مي
در فالن جا يك ميخ بكوبي ولي به شرط اينكه در آنوقت گرگ سياه در ذهنت نيايد، اگر بيايد فايده 

خواهد  رود آنجا مي آمد ولي تا مي  نمي  در ذهنش" سياه  گرگ"گفت  ندارد اگر اين جادوگر نمي
گويد دعاي او خوب بود، من نتوانستم شرطش را  افتد بعد مي ميخ را بكوبد به ياد گرگ سياه مي

   نيت شخصي وسواس پيدا كرده بود، رفت نزد مجتهد و گفت من در نيت عمل كنم همچنين است
 هستي؟ گفت مقلد شما  نيت كنم مجتهد گفت تو مقلد كيتوانم  كنم نمي وسواس دارم، هر كار مي

نيت از تو قبول است، نيت   نيست، اصال نماز بي اگر مقلد مني بر تو نيت كردن واجب: هستم گفت
نيت به [كنم  نكن گفت خدا پدرت را بيامرزد رفت چند ساعت ديگر برگشت و گفت هر كار مي

  .ت صحيح است كارش درست شدآيد گفت چه بيايد چه نيايد نماز مي]  ذهنم
زيرا از ]  بيني شود پيش[تواند مانع وقوع   حال در تاريخ هم همين طور است، چون انسان مي

آيد و  ها در تاريخ غلط از آب در مي گيرد و به علت پيش بيني، بعضي از پيش بيني گذشته درس مي
  .افتد اتفاق نمي

  
 ماوراء " يا "خدا ((گفت اسم مذهب آورده كه اگر مي دو مسأله ديگر را طرح كرده يك مسأله را به 

 آيا ما ماوراء الطبيعه را در تفسير تاريخ بايد دخالت دهيم يا   بهتر بود بحث اين است كه"الطبيعه 
 اينجور دخالت  يكوقت: گويد دو جور است نه؟ يا اگر دخالت دهيم مضر است يا مضر نيست؟ مي

 را آفريده و قوانيني براي خلقت مقرر  عني آن حقيقتي كه انسان ي" خدا "] گوييم كه مي[دهيم  مي
  .كرده است
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شويم كه در حوادث تاريخي دخالت بيجا   اين مضر به تاريخ نيست و يكوقت ما به خدايي قائل مي
 دخالت  توانيم خدا را در تاريخ كند به اين معني نمي كند، مثال در تاريخ فالن قوم تقلب مي مي

  . دهيم
 عاملي در كنار عوامل ديگر تاريخ  حرفش تا اين اندازه حرف درستي است، يعني خدا را به عنواناين 

كند يا به نفع سپاه يوشع در تقويم  آيد در كشتار عمالقه دخالت مي به حساب آوردن كه مثال مي
سازد صحيح نيست بحثي قبال داشتيم كه اگر كسي بخواهد  تقلب كرده ساعت روز را ممتد مي

گويد خدا قانون   مي وراء الطبيعه را در طبيعت و تاريخ دخالت بدهد شكل ديگري دارد در اين كهما
آيد  براي دنيا وضع كرده بحثي نيست صحبت اين نيست كه خدا قانون وضع كرده بعد خودش مي

زند به تعبير ديگر آيا عكس العمل جهاني براي حوادث تاريخ وجود دارد يا  قانونش را به هم مي
 اينها  شود راجع به رابطه انسان و جهان انسان، جزئي از جهان است همه  بحثي مي وجود ندارد؟ اين

 ميان انسان و جهان  قبول دارند كه اصل تأثير متقابل بر همه امور حكمفرماست از آن جمله
شود اين را امري مستبعد شمرد آيا انسان در مسير صحيح كه قهرا مسير تكامل است و  نمي
اهنگ با طبيعت گام بردارد، يا در مسير خالف كه قهرا بر ضد مسير تكاملي طبيعت است يعني هم

   است؟  تفاوت  كردن با طبيعت است گام بردارد؟ و آيا طبيعت در هر دو طرف بي يك نوع ناهماهنگي
وت تفا ايم كه آيا خلقت و جهان نسبت به انسان بي  بحثي كرده" انسان و سرنوشت " ما در كتاب 

است؟ يعني انسان چه راه صحيح و درست و حق را كه همان راه تكامل است برود و چه راه غلط و 
  السويه است تمام السويه است يا نه؟ ممكن است كسي بگويد علي  جهان علي باطل را برود براي

ور گويند كه به اين جهان مربوط نيست كه ما اينج نظريه هاي امروز ماترياليستي همين طور مي
باشيم يا آنجور، هر جور بوديم كاري به جهان ندارد ولي در واقع درس بسيار بزرگ تاريخ و درس 

آموزند همين قسمت اساسي است و اين، هم مبناي علمي و  بسيار بزرگي كه اديان به ما از تاريخ مي
القري آمنوا و   و لو ان اهل «": فرمايد  دارد و هم مبناي ديني و مذهبي اينكه در قرآن مي فلسفي

  ." )1(»اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و االرض 
  

  : پاورقي
   96/ اعراف  .1
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 معنايش اين است كه اگر انسان در مسير ايمان و تقوا كه همان مسير هماهنگي با نظام خلقت 
شود ولي وقتي   يك نوع آشتي ميان انسان و طبيعت برقرار مي است حركت كند مثل اين است كه

شود كه از مسير خود خارج شده و  كند مثل عضوي از بدن مي  حالت تمرد پيدا مي ه انسان يكك
كنند اين غير از اين مسأله است كه  ساير اعضاي بدن و اندامها تدريجا او را از خودشان طرد مي

، عوامانه رود اين حرف گردد مي كند و برمي  مي آيد در كارها دخالتي بگوييم خدا از باالي آسمانها مي
 عامل ماوراء الطبيعه را در تاريخ بايد دخالت داد يا نداد اين مسأله از  است اگر كسي قائل بشود كه

 آيا جوامعي كه در مسير  جنبه علمي قابل مطالعه است كه ما تاريخ را از اين بعد مطالعه كنيم كه
يشه مقرون با نوعي هماهنگي هاشان هم صحيح و تكاملي و اخالقي و انساني قدم برداشته اند زندگي

خلقت و طبيعت با آنها بوده و كساني كه در جهت عكس بوده اند مواجه با يك عكس العمل مخالف 
  شده اند يا نه؟ چرا مورخ از اين جهت مطالعه نكند؟ 

خيلي از مسائل از ( مسأله دومي كه طرح كرده، مسأله هدف داشتن و هدف نداشتن تاريخ است
اين مسأله، هم به مسأله ) كنند  نمي  اينها روشن نيست و خوب تجزيه و تحليللحاظ فلسفي براي

 به مسأله تكامل اول آنكه تاريخ رو به تكامل است يا رو به  شود و هم اي كه اكنون گفتيم مربوط مي
 اول آيا تاريخ  خواهد گفت در صورت) تاريخ به منزله پيشرفت(تكامل نيست؟ اين را در بخش آينده

 شدنش امري است تصادفي يا نه؟  كامل هست هدف دارد يا هدف ندارد؟ يعني آيا متكاملكه مت
شود كه در اين تكاملي كه تاكنون رخ داده آيا طبيعت  عين حرفي كه در زيست شناسي گفته مي

 اين هدف برسد، متوجه اين هدف بوده و راه خودش را گرفته تا رسيده  خواسته به هدف داشته و مي
عين همين [ به اينجا،  حد، يا طبيعت همين طور در دست تصادفات كور بوده و اتفاقا رسيده اين  به

 تكامل و هدفداري "دانيم كه امروز در زيست شناسي مسأله  مي] حرف در مورد تاريخ مطرح است
 " رووير ترجمه دكتر شيباني و كتاب " حيات و هدفداري " كتاب   يك مسأله اساسي است كه"

شايد از همه اينها بهتر بحث تكاملي است كه .  دكتر سحابي بحثي در اين زمينه دارد"سان  ان خلقت
 آورده كه تكامل هدفدار است خيلي بحث خوب و " سرنوشت انسان "لكنت دونوئي در كتاب 

  .اي است عالي
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   ؟آيا جامعه انساني هدف دارد
 سوي يك تكاملي پيش  نساني كه بهآيد كه آيا جامعه ا عين اين بحث راجع به تاريخ هم پيش مي

رود، اگر در مسير   طبيعت كه رو به تكامل مي رود هدف دارد و متوجه آن تكامل است، چنانكه مي
گردد به تعادل،  افتد برمي گردد به حالت تعادلش، گاهي از اين طرف مي انحرافي قرار بگيرد برمي

كند در نهايت   مي  اينكه راههاي مارپيچي طيگردد به تعادل، ولي با افتد برمي گاهي از آن طرف مي
الهيون : گويد  هم همين جور است؟ مي رود، آيا جامعه امر به سوي آن هدف تكاملي خود پيش مي

قائل به چنين چيزي هستند و از غير الهيون نيز هگل كه معتقد به روح مطلق بود قائل به چنين 
توان آن را رد  ها نمي است و به همين سادگيكه آن هم يك مطلب خيلي اساسي (مطلبي بوده است

كنند كه عدل كامل،   مي پيش بيني) 1(مسأله اي كه اكنون همه اديان راجع به حضرت حجت) كرد
 برقرار خواهد شد، همان پيش بيني تكامل  صلح كامل، رفاه كامل، سالمت كامل و امنيت كامل

شود به عاليترين و كاملترين   منتهي ميتاريخ و تكامل بشريت است، يعني زندگي بشر در آينده
 زمين   از جمله آثاري كه در آن هست آشتي انسان و طبيعت است و آن اين است كه زندگيها كه

 خود را در اختيار انسان قرار  دهد، آسمان تمام بركات تمام معادن خود را در اختيار انسان قرار مي
  . دهد و همه اينها خود تكامل تاريخ است مي
 حضرت حجت در   راجع به" مدينه فاضله اسالمي "ندي پيش هشت سخنراني تحت عنوان چ

) 2(كاشان كردم خيلي سخنرانيهاي خوبي بود ولي بعد خود سخنرانيها را نتوانستيم پيدا كنيم
  .اگر آن بحث چاپ بشود بحث بسيار خوبي در تكامل جامعه است. يادداشتهايش را متفرق دارم

 آيا مورخ حق دارد راجع   اخالق چند مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد، يكي اينكهدر مسأله تاريخ و
 فالن كس آدم خوبي بود، فالن كس آدم  به شخصيتهاي گذشته قضاوت و داوري اخالقي كند كه

  بدي بود؟ يا نه، مورخ قاضي نيست؟ يك نظريه
  

  : پاورقي
 .2].  معرفي شده است) ع( مهدي موعودمقصود يك منجي بشريت است كه در اسالم به عنوان[. 1
 يافتن نوار يا متن اين سخنرانيها  متأسفانه شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد نيز هنوز موفق به[

  ]. نشده است
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گويد اين امر به مورخ مربوط نيست و اين را هم مبتني بر اصلي   كه بيشتر نظريه اينهاست مي
 در ضمن اين بحث گفته اند اين است كه  دهيم مسأله ديگر كه كند كه بعد آن را توضيح مي مي

اصال خود تاريخ آيا قاضي هست يا قاضي نيست؟ اين مسأله ديگري است، به اين معني كه انسانها 
 با اين  كنند براي اينكه پرده پوشي كنند، حال كنند و كوشش مي  خودشان كارهايي مي در جامعه

اي گذشته هست يا نيست؟ قهرا اگر بگوييم تاريخ قاضي هست و وصف آيا تاريخ آينده قاضي بر
. اي دارند دهيم زيرا اين دو امر مالزمه  قضاوت مي قاضي خوبي هم هست به مورخ هر زماني هم حق

  .گوييم  موضوع سخن مي در آينده راجع به اين
ك است كه همان  خطرنا  مسأله ديگر اين است كه داوري اخالقي در مورد افراد كردن از آن جهت

آورند و حال آنكه نظريه قهرمانان   به وجود مي شود كه تاريخ را قهرمانان نظريه قهرمانان تأييد مي
محدود است، فرد جزئي از جامعه است، اگر در جامعه اي يك فرد كار بدي كرده است در واقع 

 بشناسيم تا جامعه   مسؤول مسؤول است و ما نبايد جامعه را به بهاي فرد تبرئه كنيم، فرد را جامعه
كند  تبرئه شود، آنچنانكه در جهت عكسش هم صحيح نيست، يعني آنجا كه جامعه اي پيشرفتي مي

فرد را ستايش كنيم و جامعه را نديده بگيريم مطابق آن نظريه، فرد و قهرمان نماينده جامعه 
انده و به وجود آورده است هستند و ستايشها در درجه اول از آن جامعه است كه چنين افرادي پرور

گوييم ازباب اينكه فرد  گوييم كه چون ما قاضي نيستيم نبايد داوري كنيم، بلكه مي در اينجا نمي
  . اصالت ندارد ما نبايد فرد را موضوع داوري قرار دهيم، بايد جامعه را مورد داوري قرار دهيم

توانيم   مقياسي ما مي اري و با چهگويد با چه معي مسأله ديگر مسأله مشكل بودن داوري است مي
 بوده با يك سلسله جنايتها و در واقع تاريخ  داوري كنيم در حالي كه غالبا پيشرفتهاي تاريخ مالزم

 است مگر اينكه پايش را روي يك سلسله قربانيان گذاشته است اگر  هيچگاه گامي به جلو نگذاشته
 ولي از نظر  ر اخالقي آن اعمال را محكوم كنيمما با مقياس آن قربانيها نگاه كنيم بايد از نظ

 چيزي است كه در كتب ما  پيشرفتهايي كه بعد حاصل شده بايد آن را تحسين نماييم اين همان
گويند و در فلسفه امروز هم خيلي مطرح است گويا در   مي" اهم و مهم "مثال در علم اصول باب 

  تالف نظر هست كه سارتر اين نظريهجايي خواندم كه بين آلبر كامو و سارتر اين اخ

 ١٩٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

توان ارزش كوچكتري را فداي ارزش بزرگتري كرد، و كامو  گويد مي كند، مي  دوم را انتخاب مي
 " اين همان بحث  ارزش، ارزش است و مطلق است! گويد نه، چرا ارزش كوچكتر را فدا كنيم؟ مي

  .  است  ما در علم اصول است كه بحث شيرين و لطيفي"تزاحم 
  

  داوري اخالقي درباره فرد
ذكر ] بر اثبات آن[ دليل  اما مسأله داوري اخالقي كه درباره فرد نبايد اعمال كرد، در اينجا يك

  : كند از كروچه كه گفته است كند كه آن دليل خيلي نامربوط است نقل مي مي
  
ضائي و چه اخالقي  ق گيرد كه دادگاههاي ما چه  اتهام مورخان اين اختالف بزرگ را ناديده مي"

دادگاههاي امروزي اند و براي افراد زنده، فعال و خطرناك تعبيه شده اند و حال آنكه آن كسان 
توان آنها را دو مرتبه محكوم يا تبرئه كرد   خويش حاضر گشته و نمي ديگر قبال در برابر دادگاه زمان

 در زمره گذشتگانند و به آرامش توان در پيشگاه هيچ دادگاهي مسؤول قرار داد زيرا آنها را نمي
توانند موضوع تاريخ باشند و بجز قضاوتي كه روح كار آنان  گذشته تعلق دارند اين اشخاص تنها مي

  . " آنها نبايد روا داشت  را درك و دريافت كند قضاوت ديگري درباره
  

 است و معيارهاي  معيار اين استدالل بسيار غلط است بر اين اساس كه معيارهاي امروز ما يك نوع
 خودمان نبايد آنها را محاكمه كنيم، بعالوه آنها در  زمان آنها معيارهاي ديگري بوده، ما با معيارهاي

 شدند و كارشان تمام شده و پرونده شان بسته شده است تقريبا چنين  زمان خودشان محاكمه
 جامعه با  ودش همگويد كه هر كس در زمان خودش پرونده بازي داشته است و در زمان خ مي

، ما ديگر حق نداريم نبش قبور  مقياسهاي خود درباره او قضاوت كرده و پرونده اش را بسته است
 اين حرف مخصوصا با اين استدالل كه معيار ما با معيار  كنيم و پرونده هاي بسته را از نو باز كنيم

: گوييم ا معروف است، مي چرندي است و همان حرفي است كه در ميان م كند حرف آنها فرق مي
   به آرامش گذشته تعلق"همان جمله (اذكروا موتاكم بالخير
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 كه " معاويه اي   فلسفه"گويند اين جمله از معاويه است اسم اين حرف را بايد بگذاريم   مي" دارند 
 ! بگوييم پرونده اش بسته شد چرا بسته شد؟ اي بيايد در دنيا جنايت كند، همينكه رفت هر جاني

اتفاقا بايد پرونده آنها باز باشد، يعني افرادي كه در سرنوشت آينده مؤثرند بايد جامعه، پرونده آنها را 
  .باز نگهدارد، خوبان را تحسين كند و بدها را مشمول ملعنت و نفرت و قضاوت قرار دهد

يان جايز گويند آيا غيبت راو  البته اين از لحاظ فقهي مسأله معروفي است، كه درباب غيبت مي
 يعني اگر كسي " جرح و تعديل "گذارند   را مي گويند جايز است و اسمش است يا جايز نيست؟ مي

دانم كه اين راوي آدم خوبي نبوده،  شود و من مي  راوي تاريخ هم مي راوي احاديث است كه شامل
دانند   مي و ثقه و فالن عيب را داشته و چنانچه من سكوت كنم او را آدم صحيح و معتبر  فالن عيب

 كه اين شخص آدم بدي بوده،  كنند، در اينجا من حق دارم در كتابم بنويسم و به حرفش اعتماد مي
 ما پر است از جرح و تعديل ها درباب غيبت " رجال "  فالن فسق را داشته، كذاب بوده، و لهذا كتب

 "ت به عنوان جرح و تعديل  يكي از مواردي كه غيبت جايز است غيبت اموات اس": نويسند فقها مي
همين طور كه آن جايز است اين هم جايز است، چون آن به حساب يك مصلحت اجتماعي است، 

شود، اين هم همين طور است، خصوصا در  به حساب يك مصلحت ديني و اجتماعي غيبت جايز مي
اشد و از طرف ديگر  كه جاني درجه اول بوده اند اين از يك طرف بايد فكر معاويه اي ب مورد افرادي

  . يك فكر خشكه مقدسي
 صحبت حجاج را  گويند در حضورش درباره يكي از زهاد اهل تسنن در اواخر قرن اول هجري مي

كند، مردم  آيد آن همه جنايت مي  جاني مي  آن" شنيدن غيبت جايز نيست "كردند، بلند شد گفت 
ريم چون غيبت مؤمن است، غيبت مسلمان كشد، بعد از مردان او هم ما اسمش را نياو مؤمن را مي

نه، اين حرف، ! كنم جايز نيست، هر چه باشد مسلمان است، چون استماع غيبت است من گوش نمي
  .حرف چرندي است

! آيا معيار زمان معاويه با معيار امروز متفاوت است؟!  چه؟  يعني" معيارها متفاوت است "و به عالوه 
 بكند جنايت است  ري را كه معاويه آنروز كرده امروز هم اگر كسي متفاوت نيست عين همان كا هيچ

   يعني جنايت " معيارها متفاوت است "
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كردند جنايت نبود و جنايت آنروز امروز جنايت نيست كدام كار را معاويه كرده كه  امروز را آنروز مي
امعه است، درست است،  ندارد و فقط ج اگر امروز بشود جنايت نباشد؟ اگر گفتيم فرد هيچ اصالتي

 خودش است، برويم راجع به زمان معاويه بحث كنيم نه خود  معاويه كسي نيست، او مظهر زمان
 اين جبر  به اين معني غلط است، يعني] اصالت فرد[معاويه چون فرد اصالت ندارد ولي ما گفتيم 

كنيم چون  وم ميكنيم فرد را هم محك اجتماعي غلط است، ما ضمن اينكه جامعه را محكوم مي
  . مقتضيات اجتماعي هيچگاه در حدي كه فرد را مجبور و از او سلب اختيار كند نيست

  
   تبرئه جامعه حاضري درگذشته براينکوهش فرد

كند اين است كه حق جامعه را با تمجيد افراد نبايد از بين برد اين حرف  مسأله دومي كه ذكر مي
 نبايد از بين برد چون وقتي گفتيم هم فرد  ش از جامعهدرستي است حق فرد را هم به خاطر ستاي

 صورت هم فرد مسؤول است هم جامعه، هم فرد قابل ستايش است  اصيل است هم جامعه، در اين
 شده از حساب  اينها گفته اند افرادي كه پرونده شان بسته:  بله، مطلب ديگري هست هم جامعه

گويد كه گاهي ما فرد را   قضيه را نيز مي نيم نقطه مقابلخارجند، ديگر ما نبايد درباره آنها بحث ك
 اينكه جامعه گذشته را مسؤول ندانيم گاهي فرد را آنچنان  شناسيم براي در گذشته مسؤول مي

گيريم ولي يك باالتري هم دارد و آن اين است كه فردي در   جامعه را نديده مي كنيم كه ستايش مي
 است اگر به منظور  وليت جامعه حاضر اين ديگر مسلم جنايتگذشته نكوهش بشود براي رفع مسؤ

 گناه در گناه است مثال اگر جامعه زمان  رفع مسؤوليت از جامعه حاضر، يك فرد نكوهش بشود اين
 خاطر معاويه كه چون معاويه بد بوده ديگر مردم تقصيري ندارند،  معاويه را رفع مسؤوليت كنيم به

 بدتر اين است  توانست معاويه باشد از آن تقصيري نداشتند معاويه نمياين غلط است اگر مردم هيچ 
كه ما مثال معاويه جاني زمان خودش را در نظر بگيريم و بگوييم ما امروز ديگر تقصيري نداريم، خدا 
لعنت كند معاويه هزار و دويست سال پيش را اين همان مصيبتي است كه گرفتار آن هستيم ما 

، ديگر چون روز   ملعونهاي صدر اول را لعنت كرديم ديگر امروز ما تقصيري نداريمكنيم اگر  مي خيال
  ...اول خراب كردند از روز دوم سوم
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شد، حاال كه شده قابل برگشت نيست،   هزارم كاري ساخته نيست، همان روز اول نبايد اين كار مي
 فقط او را لعن كنيم، كار ديگري توانيم خوب باشيم، ما بايد راه معاويه را در پيش بگيريم ما نمي
  . نداريم

اين خطر بزرگتري است كه يك فرد در گذشته مورد نكوهش و داوري قرار بگيرد به منظور تبرئه 
] و اين اصل[زمان حاضر، در صورتي كه فلسفه آن نفرت تولي و تبري درست عكس اين قضيه است 

ر آن را الگوي خود قرار بدهد و تبرا از  براي اينكه جامعه حاض يعني توالي شخصيتهاي گذشتگان
 كند نه   براي اينكه جامعه حاضر ضد آن راه را در پيش بگيرد و آن راه را طرد و نفي آن فاسقان

 صورت يك بيماري در جامعه  اينكه تبراي گذشتگان براي رفع مسؤوليت جامعه حاضر االن اين به
فل شدن از زمان حاضر كه اگر معاويه اي هم در  غا همواره سرگرم گذشته بودن براي: ما در آمده

اين . زمان حاضر وجود داشته باشد تبرئه بشود چون معاويه اي در زمان گذشته وجود داشته است
  . كار درستي نيست

شود، يعني  ، جنايت مي مسأله ديگر كه بحث خوبي است اين است كه گرچه گاهي به بهانه پيشرفت
 اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه گاهي واقعا  شرفت بهانه، وليدر واقع هدف جنايت است و پي

 چيزي است كه سلب حق برخي افراد است به طوري كه سلب حق آن افراد  پيشرفت واقعي مستلزم
  .را نكردن مستلزم سلب حق بيشتر افراد ديگر است، و اين واقعيتي است

 اگر كافر متترس " تترس به مسلمين "] تحت عنوان[ اي در فقه درباب جهاد مطرح است   مسأله
 يعني در حالي كه كافر مهاجم است و خطر بزرگي )1(به مسلمين شد تكليف مسلمان چيست؟

 مهاجم گروهي از مسلمين را به شكل اسير گرفته و اين در قديم خيلي  ايجاد كرده است ولي اين
آيد لشكر مسلمان   كرده و پيش ميدهد و سپر  بوده و آنها را پيشاپيش سپاه خود حركت مي معمول

 مسلماناني كه سپر قرار گرفته اند عقب  يا بايد به خاطر حفظ خون: امرش دائر است ميان دو چيز
كشند، غارت  و در اين صورت ده برابر آنها را مي( پيش بيايند نشيني كند و به كفار ميدان بدهد كه

   يا به كفار حمله كند و آن مسلمانانو ) آيد هزار برابر آن كنند و ضرري به بار مي مي
  

  :يپاورق
  يعني سپر » ترس«. 1
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 اند در اينجا فقه در  گناه را بكشد و آنها شهيدند و مثل اين است كه به دست كفار كشته شده  بي
بايد هم اجازه بدهد، اگر اجازه ]  كشته شوند، گناه كه آن مسلمانان بي[دهد  كمال صراحت اجازه مي

  . بيشتري را اجازه داده استندهد جنايت
  
  داستان موسي و خضر يج اجتماعينتا

 اينجا مسأله اي است در قرآن كه از اول تعبير عرفاني قضيه را گرفتند و به تعبير تاريخي و 
شد و آن   بزرگ تاريخي اسالم روشن مي كردند يك فلسفه اجتماعي آن توجه نكردند و اگر توجه مي

باشد به موساي اهل شريعت و  ه از داستانهاي زيبا و عميق قرآن ميداستان موسي و خضر است ك
گويند تو  اهل قانون و آنكه واجب و حرام و مستحب و مكروه برايش حساسيت خاصي دارد مي

همراه يوشع ) ع( موسي مأموري بروي نزد بنده اي از ما كه از پيش خودمان به او علم آموخته ايم
دهي كه در خدمت تو باشم تا قسمتي از آنچه را كه  اجازه مي: يدگو با ادب به خضر مي. رود مي
دهي  آيا اجازه مي) 1(»هل اتبعك علي ان تعلمن مما علمت رشدا « جاهل بياموزي؟  داني به من مي

خواهد بگويد  اند؟ نمي  كه به تو داده دنباله رو تو باشم براي اينكه معلم من باشي به برخي از آنچه
 او "از آنچه آموخته شده اي از ناحيه حق ... "گويد   متواضعانه مي  ياد بده خيليآنچه بلدي به من

 نداري به يك  تو تحمل نداري، ظرفيت) 2(»انك لن تستطيع معي صبرا «: گويد  صريح مي هم
  . ظرفيت داشته باشم و بتوانم بيايم گويد اميدوارم كه تو تابش را نداري مي: گويد پيغمبر مي

كند تصرف در مال غير بدون  بيند خضر دارد كشتي را سوراخ مي موسي مي. شوند مي سوار كشتي 
ا خرقتها لتغرق «: اذن او حرام است خالف شرع بين است، و عالوه بر اين خطر غرق شدن هست

نگفتم تو تاب نداري، تحمل و ظرفيت : خضر گفت! كني؟  مي ؟ بندگان خدا را غرق)3(»اهلها 
آيند بيرون موسي پسر بچه اي را  انشاء اهللا بعد از اين مي:  آمد و گفتموسي به خود! نداري؟

 بلند شد كه قتل نفس بدون  كشد داد موسي زند او را مي گناه و بدون تقصير خضر مي بيند بي مي
  چرا اين ! تقصير و جرم؟

  
  : پاورقي
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 تاب نداري؟ بعد گرسنه و تشنه وارد دهي شدند غذا خواستند نگفتم تو: خضر گفت! كار را كردي؟
به حول و قوه الهي هيچ كس حاضر نشد لقمه اي به آنها غذا بدهد گرسنه بيرون آمدند يك ديوار 

 خدمت كنيم، پاچه ات را باال بزن گل بسازيم و اين  گويد ما بايد به اين مردم بينند خضر مي كج مي
تقصير رسيد زد او را كشت، اين مردم بد جنس  ي ديد وقتي به غالم بي موس ديوار را درست كنيم

 اينها خدمت  خواهم به  حاضر نيستند از مهمان پذيرايي كنند، حال گل درست كرده كه من مي كه
هذا فراق بيني و «!  صبر نيستي؟ نگفتم كه تو قادر به: بار سوم اعتراض كرد خضر گفت! كنم

  )1(»بينك
دانستم در پيش رو  اما كشتي مي: گفت) آن، داوري اخالقي موسي بود.( دادبعد يك يك توضيح

گيرد مگر معيوبها را من كشتي را معيوب كردم براي آنكه  پادشاهي است كه كشتيها را غصبي مي
كردم ولي به صورت خيانت اما داستان غالم او فرزند يك پدر و مادر   مي نجات پيدا كند من خدمت

 ببرد در واقع من  ن بود كه وقتي بزرگ شود طغيان كند كفر ورزد و آنها را از بين بود، بيم آ مؤمن
 بود كه پدر و مادرشان آدمهاي صالحي  خدمتي به پدر و مادرش كردم اما آن ديوار مال دو تا بچه

كرد كه من اين كار را انجام دهم اين پاداش نيكوكاري  بودند و احسان و خدمت به آنها اقتضا مي
  . بودآنها

 در اين داستان، پيوسته چنين است كه در زير يك پرده كه آن پرده، كار زشت است يك هدف 
داند، توجيه پذير نيست آن كسي كه   نمي كند براي كسي كه عالي نهفته است كه آن را توجيه مي

 از قانون مربوطه پيروي كند اما يكي هست كه آن طرف را  داند، وظيفه اش اين است كه نمي
 افرادي   قانون براي او توجيه دارد ولي براي اين توجيه ندارد برخي كارها براي داند شكستن اين يم

 پيغمبر و امام و ولي در خيلي موارد  شود و براي افراد ديگر جايز نيست اين است كه وظيفه جايز مي
 يا براي ما و امام كند نه اينكه حكم براي پيغمبر و ما دو حكم است حكم براي ما و پيغمبر فرق مي

شد ولي آنكه آنطرف تر را  ديديم وظيفه مان همان مي  اگر ما آنطرف تر را مي هر دو يكي است
  . كند بيند خود به خود حكم درباره او تغيير مي مي
  

  :پاورقي
   78/  كهف .1 
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كه عرفا شده از ابتدا اين داستان را توجيه كردند و بيشتر بردند روي مسائل اخالقي و عرفاني و معر
  : است كه

  سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد به مي  
  خبر نبود ز راه و رسم منزلها كه سالك بي            

 شريعت را به خاطر  تواند حقيقت  و اين كه آنجا كه ولي باشد كه طريقت را تشخيص بدهد، مي
ست شما وقتي تاريخ زندگي  بيشتر مطرح ا طريقت بشكند، در صورتي كه اين در رهبري اجتماعي

بينيد همه آن، داستان موسي و خضر است پيغمبر آنجا كه تشخيص  كنيد مي پيامبر را مطالعه مي
  گويند وقتي كه دهد كه ديگران چه مي  بشريت چه كاري بايد بكند اهميت نمي دهد براي مي

 وارد شود از جنبه  ندهد دشمن بايد تضعيف شود و اولين تضعيفي هم كه بايد به دشم تشخيص مي
گويد  مي) 1(،ريزد شود و به سر مسلمين مي اقتصادي است كه همين پول آنها تبديل به اسلحه مي

دهد كه اين يهوديها جرثومه فسادند، در   نگيرند يا اگر تشخيص مي برويد كاروانشان را بزنيد تا قوت
بيند نه  سي كه حال را دارد ميگويد هفتصدتاشان را از بين ببريد البته در مقياس ك يك جا مي

 بچه چهار پنج ساله بوده، سرش را  مثال چنگيز، زماني كه] اين امور توجيه پذير نيست[آينده را 
 است ولي وقتي همين چنگيز بزرگ شد و ميليونها آدم  گفت جنايت بريدند مي جلوي هر كسي مي

آورد و سرش را  گي گير مي بود كسي او را در سنين چهار پنج سال گويند چه خوب كشت مي
ديدند، ولي آن كسي كه آينده را  گفتند چون آينده را نمي  سن همه آنطور مي بريد در آن مي
جز ] براي ارتكاب جنايت[تواند اين كار را بكند البته كسي نبايد اين را بهانه قرار دهد  بيند مي مي

  . بيند، كسي حق چنين كاري را ندارد ولي حق كه مي
  

  :يپاورق
داند كه بحثي نيست، ولي اگر رسالت را الهي و  داند يا نه اگر نمي يا رسالت را رسالت الهي مي(.1

  )داند بايد دشمن تضعيف شود الزم براي همه بشر مي
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  عليت در تاريخ 
له  شده ولي چون فاص بحث درباره عليت در تاريخ است كه در جلسات گذشته مقداري از آن بحث

ابتداي اين بحث اين است كه آيا ). 1( كنم اي واقع شده، اكنون دو مرتبه به طور خالصه عرض مي
اصل ( تاريخي است اصل عليت حاكم هست يا حاكم نيست؟ در تاريخ كه قهرا بحث در تحوالت

 اصل  در طبيعت كه اصل عليت حاكم است، آيا در تاريخ هم اين)  تعريف ندارد عليت احتياج به
اي باشد، يعني تفكيكي ميان تاريخ و طبيعت باشد، ممكن است  كم هست يا نه؟ البته اگر شبههحا

سازند و انسانها موجودات مختار و آزادي  از اين جهت باشد كه كسي بگويد تاريخ را انسانها مي
  منافات دارد، يعني قانون عليت در خارج حوزه اختيار موجودات صاحب هستند و اختيار با عليت

آيد كه حال به چه دليل عليت در   مطلب بر نمي اختيار از قبيل انسان است مؤلف در مقام اثبات اين
شوند  تاريخ هست، چون آن سبك، سبك فلسفي خواهد بود و اينها اكنون وارد اين مسائل نمي

 گويد كه اگر مورخ به علل حوادث كاري نداشته باشد، كارش ارزش ندارد، چون ما همين قدر مي
  قبال راجع به اين مطلب كه

  
  :پاورقي

ظاهرا قبل از اين جلسه، جلسه ديگري بوده است كه متأسفانه نوار يا متن پياده شده آن در [.1
  ]. دست نيست
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 و اين بحثها با هم مربوطند علم بودن تاريخ به اين است كه  تاريخ علم هست يا نه، بحث كرده ايم
ن ضوابط بستگي به اين دارد كه روابط علي و معلولي در كار ضوابطي در كار باشد، و در كار بود

باشد، و اگر روابط علي و معلولي در كار نباشد و در نتيجه ضوابطي در كار نباشد، قهرا پاي تصادف 
 بيايد در اينجا علم معني ندارد، چون علم عبارت است از  آيد و اگر پاي تصادف به ميان به ميان مي

  .ين كلي در موضوع خاص قوان كشف يك سلسله
 كه متوجه اين نوع  گويد اولين كسي كه كه اول نيست، بلكه بايد گفت از اولين كساني  بعد مي

 نداشت زيرا صرفا وقايع را متعرض  بحث در تاريخ شد منتسكيو است قبال تاريخ صورت علمي
 وقايع جزئي مربوط به كردند  كنند تازه وقايعي كه ذكر مي شدند بدون اينكه به علل آن توجهي مي

  زندگي اشخاص بود نه وقايع مربوط به حاالت جامعه و تحوالت اجتماعي منتسكيو از اولين كساني
 نوشته است كه در "   علل عظمت و انحطاط روم"بود كه به اين مسأله توجه كرد و كتابي به نام 

مي و حتي قبل از تمدن  از تمدن اسال آن، تمدن قديم روم را كه بعد از تمدن يونان و قبل
 هم راجع به اين موضوع سخن " روح القوانين " در كتاب  اسكندراني بوده بررسي و بحث كرده است

 بيشتر   كه بعدا در بحث تصادف در اين باره" علل كلي "گفته است منتها او تكيه دارد روي 
رباب محرك تاريخ ميان  د داند بحث معروفي كه كنيم و يك سلسله علل كلي را مؤثر مي صحبت مي

گويند اين محرك عوامل جغرافيايي است،   مي علما هست كه نيروي محرك تاريخ چيست؟ و بعضي
دانند، بعضي گفته اند عوامل شخصي يعني قهرمان است، بعضي   مي بعضي عوامل نژادي را محرك

 است كه ما اصل گفته اند عوامل اقتصادي، و بعضي عوامل ديني و الهي، اين بحث مبتني بر اين
 تاريخ قهرا  عليت را در تاريخ بپذيريم، وگرنه، با نپذيرفتن اصل عليت در تاريخ، بحث محرك

  . معني خواهد بود بي
بعضي از علما كه خواسته اند به تاريخ علميت بدهند، از راه ديگري وارد شده اند، يعني بجاي تعليل 

گوييم و او اين گونه ذكر نكرده است   تعبير را ما مي اين حوادث، به تفسير حوادث پرداخته اند البته
  دهد؟  چه معني مي" بجاي تعليل حوادث به تفسير حوادث پرداختن "حال ببينيم 

    شود ولي شود كه هر تفسيري در نهايت به تعليل منتهي مي  در منطق گفته مي
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اين چيست؟ : كنيد مثال ميء را اصال تفسير ن تعليلها دو گونه است اين يعني چه؟ يك وقت يك شي
 ابعاد و حجم و اسمش هم قالي است و يك وقت هست  بينيد با اين قالي است، شيئي است كه مي

 آنكه  يكي: خواهيم تفسير كنيم و توضيح دهيم آنوقت توضيحش دو گونه است كه ما اين قالي را مي
گوييم اين از نخ پشم يا نخ  كنيم، مثال مي شكافيم، يعني اجزائش را تحليل مي محتواي آن را مي

 كيفيت خاص ساخته شده است ديگر اينكه آن را با  پنبه است كه به اين شكل خاص و با اين
اگر طرف آن (گوييم اين، محصول فالن دستگاه است دهيم، مثال مي  مي اش توضيح علتهاي خارجي

 اين چيزي  گوييم مثال ميكنيم،  ء را با علت غائي آن تعريف مي و گاهي شي)  را بشناسد دستگاه
 اينها تعليل است به اصطالح  كنند البته به يك معنا همه است كه از آن براي نشستن استفاده مي

كنيم و يك وقت به علت   يا علت غائي تعريف مي ء را به علت فاعلي منطق، يك وقت ما يك شي
ند به اين معنا هر تفسيري ء هست ء هم به يك تعبير علل شي  اجزاء شي مادي و علت صوري، يعني

  .گردد در نهايت به تعليل برمي
 ولي كساني كه اين سخن را گفته اند مقصودشان از علت، علت خارجي، آن هم علت فاعلي است و 

اند براي اينكه تاريخ صورت علمي پيدا كند، چه ضرورتي دارد كه ما  گفته. به علت غائي كاري ندارند
گوييم   واقعه چيست؟ مثال مي رويم، ببينيم ماهيت يك نبال ماهيت ميدنبال علل برويم؟ بلكه ما د

رويم دنبال عللي كه باعث شدند نهضت   ما مي مشروطيت در ايران پيدا شد يك وقت هست كه
، و يك وقت " مشروطه "مشروطه پيدا شود و منتهي شدند به وضعي كه ما اسمش را گذاشته ايم 

 را كه  مشروطيت چيست؟ و ماهيت آنچه: گوييم ريم بلكه ميهست كه ما اصال به علت كاري ندا
ء را بيان   علت خارجي شي شكافيم البته شكي نداريم كه تفسير كامل، هم وجود پيدا كرده است مي

 بحث، نهضتي پيدا شد گفتند علماي قديم خيلي  ء را درباب علوم، در اين كند و هم ماهيت شي مي
  وند ولي علم جديد تمايل پيدا كرد به اينكه دنبال علت نرود، دنبالكردند دنبال علتها بر كوشش مي

تواند از آن  ء دست بيابد بهتر مي كيفيت و چگونگي برود، زيرا اگر به كيفيت و چگونگي يك شي
دهند كه يك جسم را   در شيمي انجام مي استفاده كند تا اينكه دنبال علت آن برود مثل كاري كه

آوريم حال علتش هر چه  كنيم، ماهيتش را به دست مي  مي  گياه را تجزيهكنند، فالن تجزيه مي
   دست هست، چگونه به
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آورد؟ اينها چه تأثيري دارد؟ ماهيتش را كه شناختيم بهتر  آيد؟ چه علتي اين را به وجود مي  مي
ا اسمش  المپ در اين شرايط خاص، اگر چيزي كه م توانيم از وجودش استفاده كنيم يا مثال اين مي

شود چيزي كه براي ما مهم است اين است  ، جريان پيدا كند روشن مي را گذاشته ايم الكتريسيته
 است برق  شود؟ چطور ممكن شود؟ چگونه خاموش مي  بدانيم اين تحت چه شرايطي روشن مي كه

اقعي آن، به يك انسان صدمه بزند؟ چه عايقي برايش به وجود بياوريم؟ اما اينكه برويم دنبال علت و
 بعضي بجاي اينكه در تاريخ دنبال علل تاريخي بروند، دنبال بحثهاي  اثري برايمان ندارد اين بوده كه

 نيايد، ماهيتش نيز  ء به دست  تاريخي رفته اند ولي اين، كار كاملي نيست، چون تا علل شي ماهيت
  . آيد به درستي به دست نمي

كنند كه ما در  قبول مي"قائل به عليت بشويم يا نه؟ حال، بحث اصلي اين است كه ما در تاريخ 
 درستي است، چون اصل عليت را در هيچ  تاريخ بايد قائل به اصل عليت بشويم واقعا هم حرف

  .شود انكار كرد چيزي نمي
  

  وظيفه مورخ
گويند   كند چيست؟ مي  حال، وظيفه مورخ بعد از اينكه معلوم شد كه بايد از اصل عليت استفاده

 علت خاص معطوف كند، بلكه بايد كوشش كند تا  رخ نبايد يكتاگرا باشد، يعني توجهش را به يكمو
  همه علل را مطرح كند، چون اگر بخواهد دائما به يك موضوع نگاه كند و علل ديگر را نبيند، به

خيل  علت به تنهايي د افتد، يعني بايد توجه داشته باشد كه در بافت علل تاريخي يك اشتباه مي
  . توجه به جميع علل است نيست، علل متعددي دخيل هستند پس وظيفه اول مورخ

 در عرض يكديگر   وظيفه دوم مورخ تحليل علل است تحليل علل يعني چه؟ يعني علل ممكن است
 است تقدم و تأخر داشته باشند، يعني  ارتباط به يكديگر در حادثه اي مؤثر باشند، و ممكن و بي

 است و ديگري علت علت علت است و تحليل علل، وظيفه ديگر   ديگري علت علتيكي علت است و
 علتها هستند  مورخ است، يعني بفهمد كدام علت اولي است و كدام علت دومي، يا در مقابل، كدام

 بحث محرك تاريخ در واقع يك نوع  كه هيچكدام نسبت به يكديگر تقدم و تأخر ندارند، كه همان
   تاريخ، ممكن است نظريات به صورت تكويني  عني درباب محركتحليل علل است، ي
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گويد عامل نژاد مؤثر   جغرافيا مؤثر است و عوامل ديگر هيچ، ديگري مي گويد عامل باشد، يكي مي
گويد  گويد قهرمانها مؤثرند و عوامل ديگر هيچ، و يكي ديگر مي  و عوامل ديگر هيچ، سومي مي است

 ديگر هيچ، و ممكن است اينطور نباشد و از راه تحليل علل به نتيجه اقتصاد مؤثر است و عوامل
 جغرافيايي، همه علل ديگر را قبول دارد ولي آن را علت  گويد عوامل رسيده باشند، يعني آنكه مي

  داند و بقيه را علت فرعي  عبارت ديگر علت اصلي را عوامل جغرافيايي مي شناسد و به اصلي مي
ت كه بعد از طرح همه علل، كوشش كند تقدم و تأخرها را به دست آورد، ببيند وظيفه مورخ اين اس

كدام اصلي است و كدام فرعي ممكن است در بين علتها به يك علت اصلي برخورد كند، ممكن 
 است به سه علت اصلي برخورد نمايد،  است به دو علت اصلي كه در عرض يكديگرند برسد و ممكن

  .  علل را مرتب نمايد  اين است كهو خالصه وظيفه دوم مورخ
 سوي پيچيدگي و هم به  كند به اينكه علوم در دو جهت متضاد پيشرفت كرده، هم به بعد اشاره مي

شود و باعث پيچيدگي   بيشتري روشن مي سوي سادگي، يعني از يك طرف با پيشرفت علم، علل
ر مقام تحليل، اين علل بيشتر شود كه د  پيشرفت سبب مي شود، و از طرف ديگر همين مسأله مي
  .شود و اين امر به سادگي مسأله منتهي مي...  علت اول و دوم و سوم و شود به تحليل مي

 طرف پيچيدگي پيش   اين، اصلي است كه امروز مورد قبول واقع شده كه علوم در عين اينكه به
دت پيشرفت دارند در  طرف سادگي و وح روند، از جنبه ديگر كه جنبه فلسفي قضيه است به مي

رود در علل فرعي و  واقع وحدتي در عين كثرت و كثرتي در عين وحدت است، به سوي كثرت مي
  . رود در علل اصلي به سوي وحدت مي

  
  جبر تاريخ

درباب عليت در تاريخ، ما اصل عليت را قبول كرده و وظايف مورخ را نيز بيان كرديم يك مسأله 
 و آن مسأله جبر تاريخ است جبر تاريخ بستگي دارد به اصل عليت خيلي مهم در اينجا مطرح است

   اصول"در تاريخ، كما اينكه جبر طبيعت ناشي از حكومت اصل عليت در طبيعت است، كه ما در 
  : اين اصل را به سه اصل تقسيم كرديم"فلسفه 
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  .دهد ناشي از علت خاص است حادثه اي كه در طبيعت رخ مي .1
علول يك نوع سنخيت حكمفرماست هر معلولي با يك علت خاص ارتباط  در رابطه علت با م .2

آيد، و اگر بجاي آن علت، علت   وجود مي دارد اگر آن علت خاص به وجود بيايد آن معلول به
 .  معلول ديگري بود ديگري بود بجاي آن معلول هم

ل قطعي و  اين رابطه، ضروري است، يعني با وجود آن علت و همه شرايط، وجود آن معلو .3
خالف ناپذير است، و با نبودن آن علت يا يكي از شرايط آن، عدم آن ضروري است، يعني 

 .وجودش محال است
 طبيعي بستگي دارد  شود جبر طبيعت پس جبر در طبيعت به اين معني است كه هر حادثه  اين مي

و با عدم آن علل و  حادثه تخلف ناپذير است  به يك رشته علل خاص كه با وجود آن علل، وجود آن
  . ديگر بجاي آن علل، وجود اين معلول ممتنع است يا جانشين شدن يك سلسله علل

 قهرا وقتي ما عليت را در تاريخ قبول كنيم، ناچار بايد جبر تاريخ را هم بپذيريم، يعني بايد بپذيريم 
 درجه بخار 100ب در گوييم آ  مي كه اگر فالن تحول تاريخي رخ داده است، عينا مانند اين است كه

جبرا و ضرورتا ] و شرايط الزم نيز موجود باشد[شود، يعني اگر آبي باشد و حرارت صد درجه اي  مي
شود حوادث تاريخي هم همين طور  شود گفت آب به بخار تبديل مي  صددرصد مي و با پيش بيني

 آن علل، پيدايش اين  است هر حادثه اي كه رخ داده بستگي دارد به يك سلسله علل خاص با بودن
  .شود جبر تاريخ معلول، ضروري و غير قابل تخلف است اين مي

 تخم لقي بود كه اول بار هگل و بعد ماركس و ديگران شكاندند " كارل " جبر تاريخ كه بنا به گفته 
 مسأله مسؤوليت از بين برود، يعني يك نوع تضاد و  شود كه و در دهان مردم انداختند، سبب مي

زگاري ميان جبر و مسؤوليت وجود دارد، چون مسؤوليت بستگي دارد به آزادي يك موجود آزاد ناسا
 مثال اگر شما براي " چرا چنين كردي؟ ": شود از او پرسيد تواند مسؤول باشد، يعني مي و مختار مي

ه  اين كار هستي، اين كار بايد اينگون  تو مسؤول"كسي در كاري مسؤوليت قائل شديد و گفتيد 
 اين با فرض قبول اين است كه او در انجام كارش "شوي  انجام شود و اگر غير اين بشود مجازات مي

  تواند  تواند اين كار را انجام دهد و مي  و اختيار دارد، يعني مي آزادي
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براي او نيست، اينجا ديگر ] انجام آن كار[انجام ندهد اما اگر او در شرايطي باشد كه اساسا امكان 
 را كه براي مدرسه گذاشته ايد مسؤول خرابي  وليت معني ندارد و مثل اين است كه نگهبانيمسؤ

  . نگهبان، مسؤول نيست زيرا او قدرتي و اختياري در مقابل اين قضيه ندارد ناشي از زلزله بدانيد اين
  انسانها صورت شود كه اگر حوادث و تحوالت تاريخي كه به دست  آنگاه اين مسأله طرح مي

گيرد به صورت جبر باشد، يعني جبر تاريخ در كار باشد و با پيدايش يك سلسله علل، پيدايش  مي
 ايم كه انسانها در كارهايشان مجبورند و هيچگونه اختياري  آنها ضروري باشد، ضمنا قبول كرده

  .ندارند و بنابراين هيچ مسؤوليت اخالقي هم ندارند
 تاريخ حوزه عمل انسان است   گفتند كه" سرايزيا برلين " و " پاپر " اين است كه عده اي از قبيل 

تواند بگيرد و   موجود مختار آزاد جلو هر تحولي را مي و انسان يك موجود آزاد و مختار است و اين
 جبري بر   انسان و اراده و مسؤوليت اخالقي و اختيار انسان در كار است، هيچگونه بنابراين چون پاي
 ي " امر بين االمرين "خواهد راهي پيدا كند،  يست خود نويسنده اين كتاب ميتاريخ حكمفرما ن
 جبر تاريخ را بپذيرد و هم مسؤوليت و اختيار انسان را،  خواهد هم اصل عليت و اصل بيابد، يعني مي

 اي ندارد كساني كه منكر اصل عليت در تاريخ شده اند قهرا اصل تصادف را  ولي بيان عالمانه
 شواهدي هم از تاريخ آورده  گويند تاريخ مولود يك سلسله تصادفات است اند و در واقع ميپذيرفته 

 امر تصادفي نه بر اثر علل كلي تغيير كرده، مثل گاز  اند كه مسير تاريخ در نقاط حساسي در اثر يك
ان  داست  پلخانوف به وسيله يك ميمون، و بهترين مثالش در تاريخ اسالمي يكي گرفته شدن دست

مروان حكم است و ديگر داستان طغرل سوم از اين حوادث زياد پيدا شده است و گفته اند مسير 
  .اند تاريخ را حوادث جزئي عوض كرده

  
  خيتاردر  تصادف

 به معناي واقعي   درباب تصادف دو سه مطلب هست كه بعضي را قبال گفتيم يكي اينكه تصادف
اگر مقصود از تصادف اين باشد )  هم دارد ا دارد و خوباين كتاب هم اين بحث ر(هرگز وجود ندارد

  كه حادثه اي بدون علت به وجود بيايد، چنين

 ٢٠٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

ناميم علل آنها   حادثه اي در عالم پديد نخواهد شد تمام حوادثي كه ما آنها را حوادث تصادفي مي
ر كلي و ء ديگر به طو ء علت است براي شي علل جزئي است نه علل كلي و عمومي مثال يك شي

 معلول پيدا  ، يعني هرگاه طبيعت اين علت پيدا بشود در هر زماني و در هر شرايطي اين عمومي
 به قم برود حركت از تهران و در  خواهد از تهران ناميم مثال انسان مي شود اين را ما علت كلي مي مي

دائمي و علل اكثري نام  بعد از يك مدت معين اينها علل  راه قم رفتن، الزمه اش رسيدن به قم است
   آن است كه در شرايط خاص يك فرد مخصوص، علت شده است مثال روزي كه دارند علت اتفاقي

 روي زمين ريخته،  بيند مقداري اسكناس رود قم، در بين راه از ماشين پياده شده مي انسان مي
دارد رفتن از تهران به قم  مينشانه اي نيز ندارد و برداشتن آن اشكال شرعي ندارد، و اسكناسها را بر 

 باز فردا از همين جا عبور كنيم و دوباره اسكناس پيدا كنيم، ولي در  علت كلي اين واقعه نيست كه
 پس تصادف به معني  واقعا علت بوده است] رفتن[ شرايط خاص و روز خاص و مكان خاص، آن  آن

  . ت است درس بالعلت بودن معني ندارد ولي به معناي علت كلي نبودن
  
  ي، مارکس و تروتسکمنتسكيوسخن  

 منتسكيو بحث كرده  بنابراين بحث ما اگر بخواهد صورت علمي به خود بگيرد همان است كه
دهد ولي   است كه بحث بر سر علل كلي است، يعني تصادف در دنيا زياد رخ مي و آن اين) 1(است

كند همان علل كلي و   مي سير را تعيينكند تصادفات نيست، آنچه كه م آنچه كه مسير را تعيين مي
 كه تصميم گرفته از شهري به شهر ديگر  عمومي است مثل علل كلي و عمومي مثل كارواني است

شود كه مثال در فالن نقطه به عللي مثال راه   علل جزئي پيدا مي برود اين علت كلي است در بين راه
 بعد  راست و از راه اصلي خارج شود وليخراب است يا پل خراب شده است بايد بپيچد به سمت 

پيچد به  شود اين بار مي رود و دوباره علتي پيدا مي گردد به همان جاده مقدار ديگري مي بازمي
 جزئي مؤثر هست ولي مؤثر جزئي است  افتد در همان جاده يعني آن علل سمت چپ ولي دوباره مي

  ين منتسكيو حرفش ا.كند و مسير اصلي را او تعيين نمي
  

  :يپاورق
كند كه آن،   جمله اي از تروتسكي نقل مي كند كه مبهم است ولي جمله اي از ماركس نقل مي( .1

  ) جمله عميق تري است
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برخي علل كلي بر تاريخ حاكم است كه علل جزئي گاهي ناشي از همان علل كلي است و :  است كه
كنيم كه ادرار   مي دارد مثال ما خيالاگر احيانا ناشي از آن علل كلي نباشد تأثير زيادي در وضع ن

 سلسله علل كلي حاكم بر تاريخ دارد كه  اميه يك اميه شد انقراض بني مروان حكم سبب انقراض بني
بر تاريخ فرعون زمان خودش حاكم بود و بر تاريخ فرعونهاي زمانهاي ديگر نيز حاكم است انقراض 

 شايد اين  ر مروان حكم در آن روز يك بهانه است يك سلسله علل كلي آن است ادرا اميه معلول بني
امر فقط چند روز قضيه را تسريع كرده است مسير را عوض نكرده، يعني اينجور نيست كه اگر او 

 ديگر هم بر سر كار بود، بلكه در آن صورت نيز تاريخ  اميه مثال پانصد سال كرد دولت بني ادرار نمي
  .كرد آن، نقش تعيين كننده ندارد  مي كه سير كرده سير دنيا به همين طرف

 انسان بود چون   ماركس مدعي شده است كه اگر تصادف نبود تاريخ صددرصد در اختيار اراده
توانست آن را تحت ضابطه در آورد اين تصادفات است كه تاريخ را  شد يك امر كلي و انسان مي مي

 ندارد يك تصادف اگر پيدا شد تصادف  تصادفات نقش زيادي از اختيار انسان خارج كرده است ولي
 تصادفي  خواهد بگويد علل اصلي تاريخ غير از علل كند مي شود و آن را خنثي مي ديگري پيدا مي

  .هستند
 مانند نقش تصادف است در زيست  گويد نقش تصادف در تاريخ  تروتسكي حرف بهتري دارد، مي

خاب طبيعي و انتخاب اصلح مطرح است ولي  داروين، انت در نظريه) مطابق نظريه داروين(شناسي
 را انتخاب   دارد، به اين معنا كه در ميان يك عده موجودات، طبيعت، اقوي و اصلح تصادف هم نقشي

 ضعيف است و ديگري قوي طبيعت،  آيند يكي ژنهايش كند مثال در ميان چند بچه كه به دنيا مي مي
شده و آن ضعيف، اين تابع يك علت تصادفي است  قوي  كند حال چطور اين آن قوي را انتخاب مي

  قانون اصلي طبيعت، قانون انتخاب طبيعي است ولي تصادف همين مقدار نقش دارد كه كأنه براي
  . سازد كه چه را انتخاب كند طبيعت زمينه مي

در پاسخ به [شود كه  پس درباب تصادف اگر كسي بخواهد منكر تصادف بشود، به اين معنا منكر مي
گويد خير،  آيا علت اصلي حوادث تاريخي و تحوالت تاريخي تصادفات است؟ مي] ين سؤال كها

  تأثير نيست نقش  بي تصادفات در عين اينكه
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دهد   آن جريان كار خودش را انجام مي  اصلي از آن آنها نيست يك جريان زير پرده اي هست كه
  .داد يداد آن باز كار خودش را انجام م اگر تصادف هم رخ نمي

 كرديم در نظريه قهرمانان، آنان كه منكر بودند   از اين جهت نظير نظريه قهرمانان است كه عرض
بينيد   اصلي است نه اينكه قهرمان علت اصلي است شما وقتي مي گفتند قهرمان مظهر علت مي

 ناگهان  انكنيد كه اين قهرم قهرماني در زماني آمد و تاريخ را ورق زد و آن را عوض كرد خيال مي
پيدا شد و دنيا را عوض كرد، در حالي كه جرياني در بطن اجتماع و در زير پرده اجتماع وجود 

خواهد   آب زيرزميني كه در جايي جريان دارد، مي مثل يك] كه موجد آن حادثه شده است[داشته 
 مظهر "ات را  است، چنانكه دهنه قن" مظهر "نقطه اي را پيدا كند كه از آن نقطه بجوشد قهرمان 

 است و اال قهرمان  نامند شخصيت قهرمان مظهر اراده جامعه و مظهر اراده توده مردم  مي"قنات 
  .اي نيست كاره

 اينجا هم همين حرف را بايد بزنيم كه حادثه تصادفي يك نمايش است، كسي كه عميق نباشد آن 
داند  شود نمي  به كلي منقرض ميبا يك ادرار كردن، يك دولت! گويد ببينيد داند و مي را علت مي

   بود كه آن واقعه را دو روز جلو يا عقب انداخت يك جريان پشت پرده اي كه اين يك بهانه ظاهري
 ادرار هم نبود باالخره  اميه را محكوم به انقراض كرده بود و اگر آن وجود داشت كه حكومت بني

  . شدند اينها منقرض مي
عت ي خودش طبيجامعه برا است و بستگي دارد به اين مسأله كه آيا اين مسأله، مسأله قابل توجهي

ت رو به يعت و شخصي دارد، خود آن طبيتيعت و شخصيا نه؟ و اگر جامعه طبي دارد يتيو شخص
م قهرا يريبپذ] ستي تصادفات نيخي تحوالت تاريكه علت اصل[به را يا نه؟ اگر آن نظريتكامل است 

كه جامعه، طبيعت و شخصيتي دارد و آن طبيعت و شخصيت رو به [م بايد بپذيريه را هم ين نظريا
  ]. تكامل است
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   تكامل تاريخ
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  ) 1(تكامل تاريخ
بحثي است اساسي و روح بحث، ) 1(" تاريخ به منزله پيشرفت "اين كتاب بحثي دارد تحت عنوان 

دفداري، فرعي از مسأله رود يا نه؟ مسأله ه  تكامل مي مسأله تكامل تاريخ است كه آيا تاريخ رو به
تكامل تاريخ بود اگر قائل به تكامل تاريخ نشويم قهرا ديگر مسأله هدف در آن مطرح نيست، و اگر 

 اينكه تاريخ كه متكامل است  شود توجيه كرد، يكي قائل به تكامل تاريخ بشويم اين را دو جور مي
 هدف داشته باشد، چنانكه در  است بدون اينكه هدفدار هم هست، و ديگر اينكه تاريخ متكامل

   آن را قبول دارند اين مسأله اكنون محل بحث است كه آيا  تكامل زيست شناسي كه همه
  

  :پاورقي
مدتها بحث بود كه آيا به كار ) ��������(" پروگرس " به نقل آقاي حداد، در اروپا روي كلمه .1

 تفاوت دارد هر تكاملي پيشرفت  پيشرفت با تكامل بردنش صحيح است يا نه؟ به هر حال مفهوم
 تكامل نيست، مثال پيشرفت سربازان در جبهه جنگ تكامل ناميده  هست ولي هر پيشرفتي

شود در  شود، همچنانكه پيشرفت بيماري از قبيل سل و سرطان تكامل بيماري شمرده نمي نمي
الاقل در مفهوم مفهوم پيشرفت، همسطحي مأخوذ است، ولي در مفهوم تكامل تعالي مأخوذ است و 

 پيشرفت يا مطلق حركت است اعم از افقي و  پيشرفت شرطش ناهمسطحي نيست و اعم است پس
  .  ولي تكامل، حركت عمودي است عمودي و يا خصوص افقي است
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  دهد؟ تكامل هدف دارد يا اينكه با آنكه هدف در كار نيست معذلك تكامل رخ مي
كند بعضي از اين نظريه ها مثل نظريه كساني كه  ل مي در اينجا مؤلف نظريه هاي مختلفي را نق

 نوعي هرج و مرج در تاريخ هستند قهرا قائل  براي تاريخ يك ضابطه و قاعده قائل نيستند و قائل به
همين طورند كساني كه نظريه ادواري را درباب ). 1( است نيستند به تكامل تاريخ كه تاريخ متكامل

 دور  گويند نظريه توين بي نيز همين است كه تاريخ هميشه  ميكنند و بعضي  تأييد مي تاريخ
). 2(زند گردد پايين و باز دور مي كند، دو مرتبه برمي زند، يعني به طرفي يك حركت تصاعدي مي مي

 جهتي داشته باشد، يعني الزمه حركت دوري اين  حركت كه بخواهد دوري باشد چنين نيست كه
  . د پايين هم بايد داشته باشد باش است كه اگر بااليي داشته

 ماركسيستي طرفدار  بسياري از كساني كه قائل به تكامل هستند قائل به هدف نيستند مثال نظريه
 بدون اينكه هدفداري در كار باشد   تكامل هست" ديالكتيك "تكامل است و اصال در مفهوم 

س هدفداري، يعني مسأله هدف كه  تكامل طرح كنيم نه بر اسا بنابراين ما بايد مسأله را بر اساس
  .شود جزئي از مسأله تكامل است  مي اينجا مطرح

  
  »تكامل در تاريخ«ف يتعر

دانيم آيا   را متكامل مي  حال بايد ببينيم كه ما تاريخ را متكامل بدانيم يا ندانيم و اگر تاريخ
م، و مسأله عمده اين است هدفداري بدانيم يا هدفدار ندانيم؟ و به عالوه بايد تكامل را تعريف كني

  ف تكامل دريتعر چيست؟  كه معناي تكامل در تاريخ
  

  :پاورقي
 تاريخ در طبع خود متكامل نيست،  بنابر نظريه تصادف، اگر هيچ قانوني در كار نباشد، بايد گفت .1

شود منكر شد كه در گذشته ولو به صورت يك تصادف،  تكامل سرنوشت تاريخ نيست، ولي نمي
داده است اما اگر قائل به تصادف شويم و يك سلسله قوانين ضمني هم قائل شويم تكامل رخ ن

 دارويني   ندارد كه تكامل سرنوشت تاريخ باشد و طبيعي باشد آنچنانكه تكامل زيستي مانعي
  .چنين است

 صورت حلزوني و خطوط  يكي به صورت دائره و ديگر به: شود نظريه دوري به دو گونه تقرير مي .2
 دارد بنابر نظريه اول تكامل هست ولي   متصاعد بنابر فرض دوم، تكامل معني و مفهوممارپيچي

  . شود ها مي  از قبيل حركت چرخ و فلك بچه تكامل بازگشت كننده و حركت تاريخ
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ك نوع در مرتبه ي روشن است كه يادي تا اندازة زيست ولي روشن نيلي اگر چه خيست شناسيز
ده تر است و از نظر يچيزمش مبسوط تر و پين معنا كه ارگانيرد بدي گيمگر قرار يتر از نوع ديعال
ن موجود جاندار نسبت به آن يم ايي گوياگر م.  برخوردار استي، از اعضا و اندام مجهزترييكارا

 است كه از نظر آن اندام نسبت به آن ين موجود مجهز به اندامي ايعنيموجود جاندار كاملتر است،
 شوند يجامعه ها متكامل م«م ييم؟ اگر بگوييخ ما چه بگوي در باب تكامل تاريول.موجود كاراتر است
شرفت يم پيم ما داريي گوياد ميم كه زيي شود؟ مثال اگر بگوي چه ميعني»  رونديو رو به تكامل م

 ثروت توجيه  پيشرفت از چه نظر؟ اصال معني پيشرفت چيست؟ ممكن است پيشرفت بهم، ي كنيم
تواند  شود و بيشتر مي  طبيعي زيادتر مي بشر تسلطش بر منابع] ويند با گذشت زمانبگ[شود، يعني 

و لقد «. اي است  كاملتر است واقعا هم اين خودش مسأله ثروت زمين را استخراج كند، پس اين
 پيشرفته يعني  بگويند انسان). [1(» و جعلنا لكم فيها معايش قليال ما تشكرون  مكناكم في االرض

  .  را كه در زمين هست هر چه بيشتر به دست آورد" معايش "]  كهانساني
 بستگي دارد ولي عين  همچنين ممكن است مالك تكامل را قدرت بدانيم البته قدرت با ثروت

 قدرت به معناي تسلط بيشتر است اين سؤال  درباب قدرت هم اگر بگوييم) 2(همديگر نيستند
شود، يعني هر چه انسان  ر طبيعت؟ كه همان تكنولوژي مي؟ ب شود كه تسلط بيشتر بر چه مطرح مي

 ديگر؟ آيا  از نظر تكنيك جلو آمده تسلطش بر طبيعت بيشتر شده است يا تسلط بر انسانهاي
 بيشتري پيدا كند به طوري كه جامعه  شود اين را تكامل ناميد؟ بگوييم هر جامعه اي كه قدرت مي

  هاي ديگر را
  

  :.پاورقي
   10/ اعراف  .1
آورد و قدرت، ثروت  ، قدرت به وجود مي روت و قدرت به نوعي با يكديگر خويشاوندند، ثروتث .2

 توانا بود هر كه " در عمل در دنياي امروز بايد گفت " توانا بود هر كه دانا بود "گويند  اينكه مي
 البته دانا،  تالزم دارند  حقيقت اين است كه دانايي و دارايي و توانايي با يكديگر نوعي"دارا بود 

شود آنچنانكه غرب چون دانا شد دارا و توانا هم شد ولي دارايي مالزم با  توانا و دارا هم مي
ولي دانا و توانا نيستند ) عربستان سعودي( كشورها دارا هستند دانايي و توانايي نيست، بعضي

 در  اين سه معني مالزم با دانايي و دارايي به طور صددرصد نيست بلكه بايد گفت  توانايي هم
 دانايي اگر دانايي  باشند حتي عين اينكه به نوعي مالزم يكديگرند همه از هم قابل تفكيك مي

غير فني باشد مثال پزشكي يا ادبي يا علوم يا فلسفه باشد مستقيما سبب توانايي و دارايي 
  . شود نمي
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دو ابرقدرت وجود دارند امروز گوييم  مثل امروز كه مي] متكاملتر است؟[تحت سلطه خود قرار دهد 
 آمريكا و شوروي به   در درجه اول" جامعه پيشرفته "گويند  دنيا بر همين مقياس است وقتي مي

 همه قدرتهاي جامعه هاي ديگر، و  رسند به اين علت كه آنها ابرقدرت هستند مافوق نظر مي
  .پيشرفت همين است و چيز ديگر نيست

اهي علمي توجيه شود آگاهي علمي غير از جنبه فني فقط است،  ممكن است پيشرفت بر اساس آگ
چون فن يك رشته از علم است و همه علوم نيست مثال اگر جامعه اي در پزشكي خيلي پيشرفت 

شود ممكن است بهترين اطباء چشم و   به جامعه ديگر نمي كرده باشد اين، مالك قدرتش نسبت
  باشند و مثال سرطان را در آنجا معالجه كنند، ولي اين جامعه وجود داشته  بهترين جراحان در آن

  .شود هرگز مالك ابرقدرتي نمي
 همچنين ممكن است بگوييم اصال مالك پيشرفت چيز ديگر است و آن امور معنوي و انساني است 
بشر هر چه بيشتر به سوي آزادي يعني آزادي انسان از طبيعت و آزادي انسان از انسانهاي ديگر و 

تر است مثال ما اخالق را در نظر بگيريم، اموري   انسان از خودش پيش برود متكاملتر و مترقيآزادي
 مرحله اي برسند  شود، بگوييم پيشرفت اين است كه انسانها به  ناميده مي" ارزشهاي انساني "كه 

 به طور كه از نظر اجتماعي هيچ نيازي نباشد به اينكه قوه مجريه در كارها دخالت كند بلكه مردم
] اين نظريه[ اخالقي و دروني عمل كنند و قهرا از همين جا  خودكار موازين اخالقي را با يك انگيزه

 هاي  گردد به آزادي انسان از انگيزه  مسأله تسلط انسان بر خود كه اين نيز بر مي گردد به برمي
نكه بر نفس خود مسلط  اي كنند به دروني خودش آزادي معنوي كه اديان هميشه انسان را دعوت مي

سه ] آزادي[بنابراين ). 1( آزاد باشد همين است بشود و از حكومت هواهاي نفساني و شهوات خويش
 انسانهاي ديگر، و آزادي از  آزادي از محكوميت طبيعت، آزادي از محكوميت: كند جبهه پيدا مي

  . هاي دروني خود محكوميت به قول عربها حافز، يعني انگيزه
  

  :پاورقي
ساني را در آزادي ولو شامل آزادي از هواهاي نفساني و شهوات حيواني هم باشد  اني ارزشهايول. 1

توان خالصه كرد آزادي معنوي صرفا جنبه تخليه دارد برخي از ارزشها جنبه تحليه و اثباتي  نمي
. ساير ارزشهاست ولي تمام ارزش نيست دارد، مثل ايثار، مهرباني، خدمت تقوا شرط اساسي
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  انحطاط غرب

اكنون مسأله مهمي در  كه " انحطاط غرب " تحت عنوان   مسأله اي كه در اينجا طرح كرده است
كنند ارتباطي با مسأله قدرت ندارد در حالي كه غرب از نظر تكنيك   را طرح مي دنيا شده است و آن

رود، همواره صحبت از انحطاط غرب است، و تازه غرب نه فقط با معيار  روز به روز پيشتر مي
بگذار انحطاط ] طاط دارد معيارهاي ديگر نيز انح بلكه با برخي[ارزشهاي اخالقي انحطاط دارد 

شود، در حال انحطاطي   روز به روز از نظر فني قوي تر و مجهزتر مي داشته باشد در شرايطي كه
 منجر به سقوط آن خواهد شد، و به همين دليل اينها را بايد انحطاط گفت، يعني از درون  است كه

كه ) 1( خواهد شد،خورد و همين سبب اضمحالل و فنا و سقوطش خودش، خودش را دارد مي
 مادي  مؤلف اين كتاب كوشش دارد كه بگويد اينطور نيست، درست است كه غرب به نسبت تمدن

 نكرده ولي آنقدرها هم كه  خود كه در آن پيشرفت كرده است در مسائل معنوي و اخالقي پيشرفت
ند كه مثال آن ز گري مي  است، و حرفهاي هوچي زنند انحطاط پيدا نكرده اينها دم از انحطاط مي

  استاد دانشگاه
  

  :پاورقي
ارزش امور معنوي در حدي است كه يك جامعه با همه قدرتها و ثروتها و امكانات و علوم و  .1

سولژ نيتسين به نقل . كند شود و خطر سقوط آن را تهديد مي فنون از درون پوك و خالي مي
به دو ]  غرب": گويد مي... [ در كيهان"...  از مجمع الجزائر گوالك"امير طاهري در مقاله 

: يكي خال آرماني، ديگر: شود  همين جهت تهديد به سقوط مي مصيبت گرفتار است و به
شود به مسأله اي كه ما در كتاب  گويد مربوط مي  اين خال آرماني كه او مي"جهنم خوشيها 

 به طبيعت  طرح كرديم كه تكامل انسان در جهت رهايي از وابستگي) ع( و انقالب مهدي قيام
  . بيروني و دروني و انسانهاي ديگر و به سوي وابستگي به عقيده و آرمان بوده و خواهد بود
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 بيكار  گرفت و در خانه اش نوكر و كلفت داشت براي اينكه يك عده مردم  زيادي مي كه قبال حقوق
كي به نام كلفت و يكي به بودند و مجبور بودند بيايند بخور و نميري از اين آقا بگيرند و در خانه او ي

نام نوكر خدمت كنند، حاال كه آنها نيستند و خودش بايد كارش را انجام بدهد او بايد هم بگويد اين 
 خراب شده است بله، از نظر او جامعه خراب شده است ولي از نظر آن نوكر و كلفت كه  جامعه

ينطور نيست يك سلسله از اكنون آزادي به دست آورده و خودشان براي خودشان آقا هستند ا
  .كند اينگونه مسائل را مطرح و خلط مبحث مي

 قيام و انقالب "   مسأله تكامل جامعه يك مسأله بسيار اساسي است من در آنوقت كه مقاله
 كتاب داشته باشم مسأله تكامل را طرح  نوشتم، بدون اينكه توجه زيادي به اين را مي) ع(مهدي

بينم با اينكه اين چيزها را نديده بودم مسأله در آنجا با اساس خوبي  ميكنم  كردم حاال كه فكر مي
  .  طرح شده است

 چيزي كه اينجا طرح  جنبه هاي زيادي هست كه اين جنبه ها را بايد از اين كتاب ببينيم اول
   :كند  مي كند اين است كه از شخصي به نام پروفسور پوويك نقل مي
  
 اي از گذشته باشيم به  ان ريشه دار است كه اگر فاقد بينش سازنده اشتياق به تفسير تاريخ چن" 

  ."شويم  عرفان يا مشرب كلبي كشانده مي
  

  : دهد كه  بعد خودش توضيح مي
  
 از تاريخ در قلمرو حكمت  كنم نظريه اي است كه مفهوم تاريخ را خارج  مقصود از عرفان خيال مي"

 نويسندگاني چون برديااف و توين بي كه آخرين  ظريهپندارد يعني ن الهي يا مقوله رستاخيز مي
معني يا واجد   مقصود از مشرب كلبي عقيده اي است كه تاريخ را بي مورخ زمان ما بوده است

داند و من نمونه آن را  دهيم مي  بالسويه متغير يا نامتغير يا معنايي خودسرانه كه ما بدان مي مفاهيم
  . "چندين بار نقل كردم 

  
   ما بايد بينش سازنده اي از تاريخ"كند، اينكه  روي يك جمله تكيه ميمؤلف 
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 سازنده از تاريخ يعني چه؟   اين را ما در گذشته، خودمان طرح كرديم كه بينش" داشته باشيم 
توانيم تاريخ آينده  گفتيم يعني تاريخ چگونه جرياني دارد كه اگر ما آن جريان را آگاه بشويم بعد مي

  . اده از تجربيات گذشته بسازيمرا با استف
 سازنده نخواهد بود يكي  كند كه طبق اين نظريات بينش ما از تاريخ بينش بعد نظرياتي را طرح مي

گويد بينش كلبي اصال براي تاريخ معنايي قائل  نامد مي را بينش كلبي و ديگري را بينش عرفاني مي
داند  هرج و مرج مي] مقرون به[قاعده و  سنت و بي نيست و تاريخ را تقريبا مجموعه حوادث بي

 گروهي از يونانيان هستند كه يك روش زهدمنشي خيلي افراطي داشته اند شخصيت خيلي  كلبيون
 تنس است اينها در واقع از منشعبين  معروفشان ديوژن است و قبل از او استاد ديوژن به نام انتيس

كردند، و چون  به نحو افراطي دنبال مي سقراط را  شوند كه بخشي از روش سقراط شمرده مي
نيازي از  كنند مالك سعادت را درون خود انسان و بي سعادت را از درون خود انسان جستجو مي

شود و اينكه بايد كوشش كرد تا حد امكان،  دانند كه خيلي به فكر بودايي نزديك مي  مي بيرون
  . نيازي پيدا كند  حالت غنا و بي خودشنيازها را از بيرون قطع كرد تا انسان از ناحيه درون 

  
 شده بود همه طبقات و  داستان ديوژن و اسكندر معروف است كه بعد از آنكه اسكندر در جايي فاتح

حال كه او : گفتند ديوژن نيامد اسكندر گفت  مي آمدند و تبريك از جمله دانشمندان به ديدن او مي
ژن در بيابان، لخت و عور آفتاب گرفته بود اسكندر با سران ديو. رويم و رفت  او مي نيامده ما به سراغ

 تعجب كرد و خودش را نيم خيز كرد  رفت ديوژن از دور صداي سم اسبها را شنيد خيلي سپاه مي
اعتنايي جواب داد بعد  اسكندر آمد باالي سر ديوژن و قدري با او صحبت كرد ديوژن خيلي با بي

  اينكه بروي كنار و سايه ات را از سر من كم كني چون: گفتخواهي؟   مي اسكندر گفت از من چه
يعني تا اين حد : آفتاب گرفته بودم و تو مانع شدي اسكندر خيلي متعجب شد و با خود گفت

كردند كه اين مرد احمق ولي  وقتي آمد بيرون، سران سپاه داشتند انتقاد مي! نيازي استغنا و بي
 اگر اسكندر نبودم دوست " بود و اين جمله معروف را گفت كه  اسكندر خيلي تحت تأثير قرار گرفته

  . " باشم  داشتم ديوژن
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   تاريخ تفسير الهي
 تاريخ، موضوع را به گونه  نامد اينها هميشه در مسأله تفسير الهي و اما آنچه او نظريه عرفاني مي

ير الهي تاريخ اتفاقا كنند كه اتفاقا عكس قضيه است ما هميشه گفته ايم كه تفس خاصي تفسير مي
 بسيار دقيقي است و علوم هم هر چه پيش رفته آن را تأييد كرده و  يك نظريه علمي است و نظريه

 يك حالت مجزا   است كه انسان و جامعه انسان در ارتباطش با كل جهان اينچنين نيست كه آن اين
 جهت تكامل خودش كه بعد  چه در و منفردي داشته باشد به اين معني كه انسان و جامعه انسان

 صالح و "خواهيم گفت اين تكامل توأم با امور انساني و معنوي است كه ما اين امور را از نظر قرآن 
و چه در ) 1(» السماء  و لو ان اهل القري امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من«: ناميم  مي"تقوا 

ر جهت كمال و صالح و تقواي خود و به ارتباط با كل جهان نيست اگر بشر د جهت خالف آن، بي
تعبير ديگر در راه رضاي حق، و در راه قرب به حق گام بردارد روشي هماهنگ با جهان دارد و 

شود، و اگر بر   مي كند و ضامن بقايش  العمل موافق با او دارد، يعني جهان او را تأييد مي جهان عكس
  شود كه با  يعكس در جهت مخالف حركت كند مثل عضوي در بدن م

اعضاء ديگر ناهماهنگ است، و وقتي يك عضو با اعضاي ديگر ناهماهنگ شد ناچار طبيعت كلي 
  . بدن آن عضو را حذف خواهد كرد و از بين خواهد برد، و اتفاقا سازنده ترين بينشها همين است

 و به قول كتاب يادتان هست كه در جلسات اول گفتيم اگر ما تاريخ را داراي ضابطه و قاعده ندانيم
مثل كلبيون فكر كنيم ديگر تاريخ براي ما درس نيست، فقط قضاياي تاريخي براي خيال ما غذاي 

تواند درس آموز باشد، چون   افسانه جن و پري است، و واقعيات تاريخي ديگر نمي خوبي است، مثل
 باشد ولي ضابطه اش  داشته ضابطه ندارد كه قابل آموزش و به كار بستن باشد و اگر تاريخ ضابطه

 دارد، يعني يك امر فراگرفتني است، بدين معني كه  خارج از اختيار بشر باشد، تاريخ آموزش علمي
 غذاي فكر هم هست، اما از قبيل اموري است كه خارج از اختيار ما  صرفا غذاي خيال نيست

 كهكشانها  ره دورترينتوانيم تماشاگر خوبي باشيم مثل اطالعي كه ما دربا باشد و ما فقط مي مي
  دانيم در  داشته باشيم كه اثرش فقط اين است كه ما مي

  
  :پاورقي

   96/ اعراف . 1

 ٢٢٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 داشته باشد  توانيم در آن زمينه كاري بكنيم و اگر تاريخ سنت و ضابطه  خبر است ولي نمي آنجا چه
ز قبيل زر و زور و حتي و اين سنت و ضابطه در اختيار بشر باشد ولي عوامل مؤثر در تاريخ اموري ا

 باشد كه هر جا كه زر بيشتر است تفوق بيشتر است و بقا با  علم باشد، مثال سنت تاريخ بر اين
آموزد   درس مي اوست، يا هر جا كه زور بيشتر است بقا و تفوق از آن او است، در اين صورت تاريخ

رسد به اين كه مسأله،  كند مي ي م آموزد، يعني كسي كه تاريخ را مطالعه ولي درس بسيار بدي مي
 به فنا و نيستي بدهد و يا بايد براي بقاي خود هر چه كه زر  مسأله زر و زور است، جامعه يا بايد تن

 تاريخ  در اين صورت. يابد در خدمت خود بگيرد  چنگ بياندازد و هر جا زوري مي يابد به آن مي
  .شود بدترين معلمهاي عالم مي

 اساس سنتها و ضوابط باشد و عوامل مؤثر در اين سنتها عوامل انساني  ولي اگر تاريخ بر
 به   كه تاريخ براي ما آموزنده است، معلم است و معلم بسيار خوبي، معلمي كه آنوقت است)1(باشد

  .دهد ما پند و اندرز مي
اي الهي اين  آنها كه براي تاريخ بعد الهي قائل هستند به همين معنا بعد الهي قائلند نه آنكه معن

است كه هيچ عاملي در كار نيست، خدا به طور جبر، به صورت عاملي بيرون از تاريخ و به صورت 
فرستد كه بيايد  دهد، مثال يك فرشته از بيرون مي  تاريخ را تغيير مي آيد وضع يك عامل بيروني مي

، خارج از  ن عامل تاريخ را عوض كند و بعد برود سر جاي خودش بنشيند اينطور نيست اي مجراي
 العملي است كه اين جهان،  تاريخ هست، داخل آن هم هست خارج است به معناي اينكه عكس

 به اين معنا كه اصال تاريخ به صورت يك امر  دهد، و داخل است حكيمانه در مقابل آن نشان مي
اصل تأثير (ن ها عالم وجود ندارد قبال گفته ايم اصل دوم ديالكتيسي مجزا از ساير اجزاء دستگاه

 معنايش اين است كه هيچ چيزي به صورت مستقل در عالم وجود ندارد، هر چه در عالم ) متقابل
عد الهي  ب.گويد وجود دارد به صورت يك جزء و يك عضو وجود دارد نظريه مذكور بيش از اين نمي

  تاريخ معنايش اين است كه
  :يپاورق

 بگوييم عوامل تعيين كننده براي  خواهيم لكه ميخواهيم بگوييم عوامل منحصر، ب البته نمي .1
جامعه عوامل انساني باشد يا الاقل عوامل انساني جزء شرايط اصلي باشد يعني بدون آنها جامعه 

 از مدتي  تواند باقي بماند و پيشرفت كند و اگر پيشرفت هم بكند امري است موقت، و پس نمي
  .هد رفتاز درون خودش منفجر خواهد شد و از بين خوا
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در اين صورت است كه )1( بايد خود را به منزله عضوي از كل جهان هستي بداند  جامعه انساني
گويند درست عكس قضيه است،   بينش سازنده است، يعني آنچه كه اينها مي بينش ما درباره تاريخ

ا در توجيه و سازنده ترين بينشها همين است بعد كه برسيم به مسأله تكامل خواهيد ديد كه اينه
  .اند تكامل، حسابي درمانده

 بدانيم؟ زر بدانيم؟ زور   تا اينجا اين مقدار گفته شد كه ما مالك تكامل را چه اموري بدانيم قدرت
بدانيم؟ امور مادي بدانيم؟ تكنيك بدانيم؟ چه بدانيم؟ آيا امور معنوي را هم قائل باشيم؟ اينها هم 

ي معنوي را نيز بايد در نظر گرفت بعد اين بحث مطرح باالخره مجبورند كه بگويند جنبه ها
توانند هدف را مشخص نمايند كه اگر هدف  شود كه آيا تاريخ هدف دارد يا هدف ندارد؟ نمي مي

 به كدام سو تكامل است؟ " تكامل "گوييم  دارد هدف چيست؟ الاقل حتي جهت چيست؟ وقتي مي
ايي دارد؟ جايي هست كه آخرين حد كمال است؟ كنند كه آيا تاريخ مبدئي و منته بعضي طرح مي

  گويد ولي بعضي ديگر گفته اند كه كمال وجود ندارد تكامل وجود دارد چون مؤلف به اين تعبير نمي
كمال يك مفهوم استاتيك است و تكامل يك مفهوم ديناميك تاريخ همين طور رو به كمال است 

 است حال اين مسأله را فعال طرح  ناهيولي خود كمال وجود ندارد، يعني يك مسير غير مت
  .كنيم نمي

  
  ر تکاملي در تفسيدرماندگ

 بسيار خوب، به قول شما كمال وجود ندارد تكامل وجود دارد، آيا در خود تكامل، راه، مشخص 
گويد هر دوره كه پيش بيايد   ندارند مي هست كه ما بگوييم راه چيست؟ در اين باره هم حرفي

توانيم مشخص   بعد چيست، يعني محتواي تكامل را االن نمي دهد كه دوره يخودش آنوقت نشان م
 به  توانيم حساب كنيم و مثال بگوييم آنچه امروز وجود دارد نسبت  به گذشته مي كنيم حال را نسبت

توانيم بگوييم در آينده چه بايد باشد تا از امروز كاملتر بشود  گذشته كاملتر است اما االن نمي
كند مثل يك قافله كه جلويش   آمد مشخص مي چيست، خود آينده وقتي] آينده[يم بگوييم توان نمي

  وقت چراغ  داند چيست يك كامال تاريك است، حتي قدم بعد را هم نمي
  :يپاورق

  )گويد مقصودش منظومه شمسي نيست كل هم كه مي(.1
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د، و يكوقت هيچ جلويش را گذار بيند بعد قدمش را مي در دست انسان است، دو قدم جلوتر را مي
  شود محتوا چيست؟ محتوا را بايد همانوقت  را كه گذاشت خودش تكامل مي بيند، آن قدم نمي

  .برايمان معين كند كه چيست، و اين، درماندن در تفسير تكامل است
ي شود، مورخ و نظريات او هم پا به پا  اين، نظريه اين كتاب است كه همانطور كه تاريخ متكامل مي

. شود شود و به تعبير صحيحتر فيلسوف تاريخ و نظرياتش هم تدريجا متكامل مي تاريخ متكامل مي
 نظريات فلسفي  دهيم به تكامل تاريخ و تكامل اشكالي كه هست اين است كه ما كه اكنون نظر مي

كامل  با آن مقياس بگوييم اين دو مت تاريخ، از هم اكنون بايد مقياسي در دست داشته باشيم كه
 كه در هر دوره طبق نظريات فلسفي آن دوره متكامل است،  توانيم بگوييم شود درباره تاريخ مي مي

 نظريات  ولي درباره خود آن نظريات چه معياري هم اكنون داريم؟ اگر امروز معياري براي تكامل
باشد صرف اينكه تواند معيار تكامل تاريخ  فلسفه تاريخ داريم، همان معيارها و يا مانند آنها مي

تواند معيار باشد، زيرا اوال خود مؤلف قائل به تراجع تاريخ  نظريات بعدي در زمان بعد است نمي
 اكنون  است، ثانيا اگر چنين است باز هم ما نيازي به نظريات معياري در آينده نداريم، از هم

 مساوي است با تكاملش گوييم تاريخ آينده چون متعلق به آينده است، آيندگي و تأخر زمانيش مي
ولي ماركسيستها از هم اكنون خط سير آينده را تعيين . اين، نظريه اين كتاب بود كه انتقاد شد

  طبقه است ولي البته ماركسيسم كه قائل به تطور نظريات مطابق  به جامعه بي كنند و آن رسيدن مي
 زمان ديگر نظريه دادن، ضد  ، برايتواند چنين نظريه اي بدهد، در اين زمان تطور اجتماع است، نمي
  . اصول ماركسيسم است

ما كه از طرفي قائل به تكامل تاريخ هستيم، از طرف ديگر، فكر و نظر را مشمول قوانين عمومي 
دانيم نه تكامل غير قابل   سرشت متكامل انسان مي دانيم، و از طرف ديگر تاريخ را نتيجه ماده نمي

  .توانيم آينده متكامل تاريخ را پيش بيني كنيم ساني ميپيش بيني ابزار توليد، به آ
اسماعيل خويي مصاحبه اي داشته است با شخصي به نام ضرابي كه در آن، اين دو نفر به جان

  " جدال با مدعي "  افتاده اند او اين مصاحبه را چاپ كرده است به نام
 هم 
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صل هم هست و بحث ديگر راجع به  كه مف  دو قسمت است يك بحث راجع به تكامل و آينده است
  .شعر نو است

 است قبال هم بحث   درباب طبيعت نيز اينكه ما هدف را چه چيز مشخص كنيم كار بسيار مشكلي
نسبت به ] از نظر زيستي[ كه فعال دارند  توانيم بگوييم حيوانات آن وضعي بود كه ما همين قدر مي

نده را مشخص كنيم كه اگر حيوانات بخواهند بيشتر  خط سير آي توانيم گذشته كاملتر است ولي نمي
زنند در طبيعت، اين حرف را گفته اند   بروند چه بايد بكنند چنين حرفي در آنجا مي رو به تكامل

 درباب تاريخ بحث در بينش  خيلي كار مهمي نيست كه كار طبيعت را بخواهند تشريح كنند ولي
 اين اشكال بر نظريه مؤلف وارد است .شود  ساخته مي انسازنده است كه باالخره تاريخ به دست انس

رساند، و امور زيستي از شعب   آينده زيستي ندانيم ضرري به جايي نمي كه فرضا ما چيزي از تكامل
زند اما در   حاضر نمي  نظري است و كار علم كشف واقعيات است، جهل به آينده زياني به حال علوم

 هستيم جهل به خط " تاريخ چيست " مؤلف   بينش سازنده به قولمورد تاريخ كه ما نيازمند به
توانيم   نه جهل به آنچه خواهد بود، پس ما چگونه مي سير تكامل در آينده جهل به آنچه بايد است

 مقصد   ببريم، هم جهل به"دانم كجا   نمي"خواهيم به   باشيم؟ ما قافله را مي بينش سازنده داشته
خواهيم خودمان را دربست در اختيار جبر قرار بدهيم و بگوييم هر  ما نمي .است و هم جهل به راه

 صحبتمان در بينش سازنده است كه بينشي پيدا كنيم كه  شود همان تكامل است چه خودش مي
شود كه ما  چطور مي] تاريخ مشخص نمايد[ باشد، يعني نقش ما را در تكامل  آن بينش سازنده

و در عين حال گام [خواهيم برويم  ، يعني نفهميم كه كجا ميآينده مان هيچ مشخص نباشد
خواهيم   بدهيم و خودمان ندانيم به كجا مي مثل اين است كه بخواهيم قافله اي را حركت!] برداريم؟

شود  داريم بعد خودش مشخص مي گوييم يك قدم برمي  راه را مي دانيم و نه برويم نه مقصد را مي
  داريم بعد راه مشخص داريم يا اول قدم بر مي شود بعد قدم برمي  مي راه مشخص دانيم اول نمي
دانيم؟   را چه مي زند از همين جا ناشي شده است كه باالخره ما تكامل شود آخرين حرفي كه مي مي
گردد به مسأله قدرت اين نظريه، ايرادهايي   برمي  كه در نهايت" رشد امكانات انسان ": گويد مي

  .فته خواهد شددارد كه بعدا گ
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  ]. رفت گويد قوانين تاريخ به منزله قوانين طبيعت به شمار مي مي [
  

گويد دانشمندان قرن   مي خواستند تاريخ را با طبيعت تطبيق بدهند نه طبيعت را با تاريخ يعني مي
گفتند تاريخ، جزئي از طبيعت است و از   مي دادند، از يك طرف نوزدهم دو عمل متناقض انجام مي

 پيشرفت است اين دو با هم ناسازگار بود زيرا در طبيعت تكامل نبود  گفتند در تاريخ طرف ديگر مي
 قائل به تكامل  گويد نظريه داروين كه پيدا شد كه در طبيعت هم  در تاريخ تكامل بود بعد مي ولي

جهت اينكه يك : كند، از دو جهت شد قهرا توافقي حاصل شد ولي باز هم اينها با همديگر فرق مي
ء است كه در طول چندين هزار سال كه ما سراغ داريم، از نظر زيستي   آنقدر بطي تكامل طبيعت

هيچگونه تغييري و تكاملي در انسان پيدا نشده و حال آنكه از نظر اجتماعي و تاريخي فوق العاده 
رحله بعد عوامل  طبيعت عامل انتقال مرحله قبل به م تحوالت پيدا شده است، و بعالوه در تكامل

 عوامل اكتسابي، يعني هيچ جنبه زيستي ندارد و اينطور نيست كه يك  وراثتي است و در جامعه
شوند، بلكه اينها  آيد با حالت پيشرفته متولد مي  كه پيشرفت كرد نسل بعد اين جامعه كه مي جامعه

ل بشود بنابراين ميان تكامل  بايد به آنها منتق باز بايد ياد بگيرند، يعني امكانات موجودي كه هست
  .  اختالف است تاريخ و تكامل طبيعت

o   
 " محاكمه تمدن "توين بي مورخ انگليسي كه دو سه سال پيش فوت كرد در مقدمه كتاب 

خواهد بگويد تاريخ در نهايت   مي"يابد   مي  گذر تاريخ به حكمت الهي سوق": گويد پيروزمندانه مي
فسيرش تفسيري از قبيل تفسير حكمت الهي باشد، درست عكس امر به اين سو است كه بايد ت

 دور   از قرن هجدهم به اين طرف كه در اين دوره، تاريخ بيشتر از حكمت الهي نظريه مورخين
نامد توين بي   مي" تفسير عرفاني "شد، چنانكه مؤلف هم نظرش همين است و آن تفسير را  مي

خواهد بگويد هر چه كه نظريات شناخت درباب   مي تچنين اعتقادي داشته و اين خيلي جالب اس
گيرند  شود و تفسيرها بيشتر جنبه حكمت الهي به خود مي رود به آن سو نزديكتر مي تاريخ جلو مي

 نيز نظرش اين است كه تدريجا چاره اي نيست از اين كه تاريخ را بايد با موازين حكمت  خود مؤلف
  . الهي توجيه كرد

o   
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   از تضادهاحرکت جامعه بعد
گيرند و آنها جواب ندارند همين است كه اينها درباب  از جمله حرفهايي كه به ماركسيستها ايراد مي

شوند به جامعه هاي سوسياليستي، و  تاريخ معتقدند كه جامعه هاي سرمايه داري جبرا منتهي مي
است منتهي طبقه   خودش كه جامعه كمونيستي و جامعه بي جامعه سوسياليستي هم به نهايت

شود كه بعدش  شود كه در آنجا ديگر نه طبقه اي هست و نه دولتي وجود دارد آنگاه سؤال مي مي
؟ ناچارند براي تاريخ پاياني قائل شوند و پايان قائل شدن براي تاريخ بر خالف اصول  چي

خ يك  است ناچارند براي تاري ماركسيستي است كه مطابق آن، حركت الزمه ذاتي طبيعت و تاريخ
 تضاد است چون اينها عامل حركت را همان تضاد  حالت ايستا قائل شوند و علتش همان مسأله

رود عامل  طبقاتي، عامل حركت از بين مي تضادي و بي دانند وقتي كه جامعه رسيد به مرحله بي مي
  . شود حركت مي حركت كه از بين رفت جامعه بي

كند اما علت  تند كه تضاد آهنگ حركت را تندتر ميولي طبق آن نظريه هايي كه قائل به اين هس
 دروني و ذاتي در همه اشياء است كه ميل به  اصلي حركت تضاد نيست بلكه حركت نتيجه يك ميل

 ")1(»فاستبقوا الخيرات «(" خير "طبقه برسد نيز  تكامل دارند و بنابراين اگر جامعه به حد بي
رسند به مرحله اي   مطابق آن نظريه ها جامعه ها ميمسأله اي است كه باز پيش روي جامعه است،

  . مسأله تضاد يا تنازع در كار باشد گيرند بدون اينكه كه فقط در خيرات بر يكديگر پيش مي
 گذشت، 29 مؤلف كه در صفحه   مسأله پايان يا غايت، يا كمال تاريخ، مسأله جالبي است، نظريه

فرار كرده بود و آن اشكال، بن بست در حركت تاريخ است   اگرچه انتقاداتي داشت ولي از يك اشكال
 ماركسيسم اگرچه آن ايرادها را كمتر داشت ولي دچار نظريه بن بست در حركت تاريخ  ولي نظريه

 تضاد است و طبق اصول  طبقه، رسيدن به جامعه بدون شود، چون رسيدن به جامعه بي مي
 و مرك است تنها نظريه الهي است كه  ه سكونتضاد رسيدن به ب ديالكتيك رسيدن به جامعه بي

 يا اهل يثرب ال " خيرات اليتناهي معنوي توجيه نمايد مسأله  تواند حركت انسان را به سوي مي
  است فرضا انسان برسد به مساوات كامل، تعاون، ايثار، عدالت، ارزشهاي) 2(مقام لكم

  
  :پاورقي

  148/ ره بق .1
  13/ احزاب  .2
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ه قول آقايان يگانگي نيكي، زيبايي، راستي، آيا قرنها و صدها قرن در يك  خودكار اخالقي، و ب
  ! مرحله توقف خواهد كرد؟

o   
ما دو تاريخ داريم، يكي وجود عيني تاريخ، يعني همان حركتي كه در جامعه بشري وجود دارد، و 

در جامعه را  ما تاريخ به معني جريان عيني موجود  ديگر تاريخ به معني علم تاريخ يكوقت هست كه
   جريان تكاملي تاريخ، پيشرفت به سوي":  صورت بايد عبارتمان چنين باشد كنيم، در اين تعريف مي

 علم تاريخ را كه به صورت  و يك وقت تاريخ به معني) داند او تكامل را در آزادي مي("آزادي است 
 علم تاريخ يعني علم "يم  در اين حال بايد بگوي كنيم شود تعريف مي يك دانش در كتابها ثبت مي

  چون(، علمي كه بتواند ادراك ما را نسبت به آزادي بيشتر كند" آزادي  پيشرفت به سوي ادراك
به اين جهت علم و ادراك ما پيشرفت بيشتر بدهد قهرا بايد ) جريان تاريخ همان جريان آزادي است

  ).  حرفي زده است ون چنيننآك.(گفت هدف تاريخ آزادي است
o   

 ندارد يك موجود زنده  ر نظر ماركسيسم، تاريخ حركتي يكنواخت دارد و رجوع در تاريخ معنيبناب
شود كه  طبيعي مثال يك گياه هر روز نسبت به روز قبلش رشد بيشتري دارد، يعني اينطور واقع نمي

يك گياه برسد به يك مرحله و دوباره برگردد به مرحله قبل يك نهال امسال، سال آينده رشد 
 حال سال  شود در سال چهارم باز گردد به شتري دارد، سال بعدش رشد بيشتر دارد و، ديگر نميبي

اول درباب تاريخ هم نظريه ماركسيستها چنين است كه جامعه در هر وضعي از وضع قبلي خود 
كنند كه جامعه در هر وضعي كه   تضاد توجيه مي متكامل تر است، چرا؟ زيرا تكامل را به صورت

شود و اين تضاد، ميان عوامل نو و پيش برنده و عوامل كهنه و  ر درونش تضادي برقرار ميهست د
كند و در نهايت امر جبرا به سود عوامل پيشرو خاتمه  باشد، و اين مبارزه شدت پيدا مي  مي مرتجع

امل،  مرتجع به پايان برسد ممكن است اين عو كند و هيچگاه امكان ندارد كه به سود عوامل پيدا مي
پذيرد، و بعد در يك  پيروزي عوامل پيشرو را تأخير بياندازد ولي هميشه به سود اينها خاتمه مي

  رود و قهرا اين مرحله شود و آن گروه حاكم از بين مي  مي حركت جهش وار، جامعه دگرگون
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تضاد پرورد و   خواهد بود بعد او به نوبه خود ضدش را در درون خود مي  كاملتر از مرحله قبل
 كاملتر است، و  اندازند مرحله سوم از مرحله دوم آيند و اينها را بر مي دهد آنها مي  رخ مي جديدي

همين طور در اين فرضيه، تراجع و انحطاط معني ندارد، يعني هر نظامي از نظام پيشين خود 
  .جبرا چنين چيزي است. كاملتر و از نظام بعدي ناقصتر است

 نظريه خود دفاع كنند كه همانطور كه در طبيعت فنا و اضمحالل و ممكن است ماركسيستها از
 كه در تاريخ نيست بازگشت به عقب است  پيري و فرسودگي هست، در تاريخ هم هست آن چيزي

 به عقب است هيچ جامعه اي به دورانهاي توحش اوليه  پيري و فرسودگي غير از بازگشت
  . دگراي  نيستي و سقوط مي گردد ولي به برنمي

 پيري و مرگ نه در فرد  اشكال نظريه ماركسيستها اين است كه طبق قوانين ديالكتيك، جايي براي
و نه در جامعه نيست بنابراين نبايد در طبيعت و در تاريخ پيري و فرسودگي و مرگ وجود داشته 

  .باشد
تكامل بشويم ولو در  به  گفتند اصال ما دليلي نداريم كه قائل نظريه هايي كه منكر تكامل بودند مي

 دور بزند ولي يك نظريه ديگر درباب تكامل  مجموع جامعه هاي بشري، و اصوال ممكن است تاريخ
كه نظريه صحيح هم همين است و اين كتاب نيز آن را انتخاب كرده است اين است كه تاريخ در 

 كه دائما  له اي است رو به تكامل است ولي اين بدان معني نيست كه تاريخ مانند قاف مجموع خودش
رود، چون عاملش انسان است نه طبيعت، و انسان يك موجود آزاد و مختار  قدم به قدم جلو مي

است تاريخ بايد در يك مسيري حركت كند ولي جامعه گاهي ممكن است به چپ منحرف شود، 
ت چنين نيست كه بايد هر لحظه حركت كند، ممكن اس( باز ايستد گاهي ممكن است از حركت

 برگردد و  و گاهي ممكن است براي مدتي به عقب)  مدت موقتي حالت ايستا داشته باشد جامعه يك
يعني اگر مجموع ) 2( تكاملي دارد، مزاياي كمالي خود را از دست بدهد، ولي در مجموع، حركت

  حركتها را در نظر بگيريم حالت
  

  :پاورقي
، برخالف تاريخ كه  وي خط مستقيم است يعني طبيعت حركتش بدون وقفه و بدون برگشت و ر.1

  . همه اينها را در ضمن حركت تكاملي خود دارد
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رود، گاهي  ايستد، گاهي از اين طرف مي  مي كند، گاهي كند كه گاهي حركت مي قافله اي را پيدا مي
گردد، ولي در مجموع هميشه از مبدأ دور و به  از آن طرف، و احيانا گاهي چند قدم به عقب برمي

  .شود  مي مقصد نزديك
خواهد اين نظريه را انتخاب كند چون باالخره نظريه   اين نظريه، نظريه درستي است مؤلف مي

توان انكار كرد مسأله تمدن و انحطاط روم و تمدن و انحطاط يونان مهمترين  انحطاط تمدنها را نمي
 است " انحطاط روم  عظمت و"مسأله اي است كه براي اينها مطرح است منتسكيو كتاب مهمش 

 مرحله به عظمت رسيد و در مرحله ديگر انحطاط پيدا كرد و از گذشته خود منحطتر  روم در يك
  . شد بنابراين نظريه ماركسيستها مورد توجه نيست

o   
عقيده دارند، روي حساب آنها در حدي است كه به معني ] نيز بدان[دور مارپيچي كه ماركسيستها 

باشد ولي اين پيروزي موقت است، يعني اينطور   مي رتجاعي و عقب برندهپيروزي موقت نيروهاي ا
روند، بلكه نيروهاي ارتجاعي، مقداري انقالب را تأخير   برنده از بين مي نيست كه نيروهاي پيش

  .دهد اندازند، و اال با اصول آنها وفق نمي مي
o   

دن رفت و ديگر برنگشت، هزار  مصر تمدني داشته از تمدن هزار سال بعدش خيلي قويتر، و آن تم
گوييم اين است كه تمدن، طلوع و افول  سال دو هزار سال گذشت و برنگشت مسأله اي كه ما مي

آيد تمدن طلوع و غروب دارد يعني در يك جامعه طلوع  دارد و اين با نظر ماركسيستها جور در نمي
 حضرت  كند اين سخن لوع ميشود و در جاي ديگر ط كند، بعد در آنجا به انحطاط كشيده مي مي

كند  جريان پيدا مي) 1(»يجري كما يجري الشمس و القمر «: فرمايد رسول است درباره قرآن كه مي
كنند، يعني اگر از ميان مردمي غروب كند همانگاه از  همانطور كه ماه و خورشيد جريان پيدا مي

 بقوم يحبهم و  تي اهللامن يرتد منكم عن دينه فسوف يا«. كند ميان مردم ديگر طلوع مي
  كند يك وقت حساب كند ولي از اينها غروب مي غروب نمي). 2(»يحبونه

  
  :پاورقي

   11 ص 1/ تفسير عياشي، ج  .1
  54/ مائده  .2
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كند ولي يكوقت صحبت   غروب نمي كند؟ نه، قرآن كند يا نمي قرآن است كه آيا قرآن غروب مي
رود  شود و از بين مي استفاده كند منحط ميبايست از پرتو آن  جامعه است جامعه اي كه مي

كنند كه چرا يك  فرهنگ بشري، فرهنگ انساني، خود يك امري است علل اين را هم ذكر مي
] كند انحطاط پيدا مي[رسد  كند كه وقتي به حالت رشد و كمال مي  را پيدا مي جامعه اين حالت

توان جلوي آن را  گويد مي  اينكه ميحتي توين بي معتقد است كه طبيعتا بايد اينطور باشد، گو
  . گرفت

 عوامل ضدش كه  بحثي است كه وقتي جامعه به يك مرحله از كمال رسيد عوامل انحطاط نه
خواهد از درونش يك جامعه ديگر بيرون بيايد عامل پيري و فرسودگي از درون خودش پيدا  مي
اند، آيا اين عوامل انحطاط، جبري است كش  انحطاط مي كند و به شود، جامعه را پير و فرسوده مي مي

،  شود گرفت شود گرفت، مثل پيري در گياهان و حيوانات كه جلويش را نمي يعني جلويش را نمي
ما جعلنا لبشر من قبلك «  شود آن را كمي عقب انداخت و عمرش را قدري زيادتر كرد ولي فقط مي

شود جلو اينها را   مخلد نيست؟ يا نه، مي اي هم هيچ بشري مخلد نيست، آيا هيچ جامعه) 2(»الخلد
  شود نو به نو كرد، عوامل شود جلو اينها را گرفت، يعني جامعه را مي گويد مي گرفت؟ توين بي مي

 انحطاط كشيده شود  آيد، جامعه را نو كرد و نو كرد و نگذاشت هيچگاه به كهنگي و فرسودگي مي
  .آيد  جور در نميبه هر حال اينها هيچكدام با نظر ماركسيستها

  
  : پاورقي

   34/  انبياء .1
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  ) 2(تكامل تاريخ
 بستي گرفتار است كه  دهد كه خود مؤلف هم در يك بن  نشان مي" تكامل و پيشرفت "اين بحث 

ما پيشرفت را چه تعريف كنيم و در چه جهتي بدانيم و قهرا تا مفهوم پيشرفت روشن نشود مفهوم 
 تمدن غرب رو به انحطاط "گويند   نظريه اي كه بعضي مي ه اينشود به عالو انحطاط روشن نمي

 چيست؟ در چه جهت در انحطاط است؟ اين بحث در اينجا بحث خيلي سر در   منظورشان"است 
  .گمي هست

  
  فرق تام و کامل

 و در " كمال " و ديگر لغت " تمام " در زبان عربي دو لغت نزديك به يكديگر داريم، يكي لغت 
گوييم كامل و  گوييم تام و ناقص، يا مي شود مي  مي  به كار برده" نقص "دو هم كلمه مقابل هر 

 يك مفهوم و يك معنا دارد؟ تام يعني كامل و كامل يعني تام؟ يا ايندو با  ناقص آيا اين دو لغت
ه آن  اي بوده كه از قديم ب گويند كه ايندو با همديگر فرق دارند و اين نكته همديگر فرق دارند؟ مي

كنند در   مناسبت خاصي كه فالسفه تقسيمي مي  به" شفا "توجه داشته اند از جمله بوعلي در 
  گويند موجودات بر چند قسمند يا تامند يا ناقص يا مستكفي و يا فوق التمام اين موجودات، مي

 ٢٣١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 آمده كند كه فرق ميان تام و كامل چيست؟ و همين بحث به مناسبتي در تفسير  مي  بحث را مطرح
 اكملت لكم دينكم و اتممت  اليوم«: يعني بحث قرآني شده است، چون در آيه كريمه آمده است

دين شما را كامل كردم و نعمت را تمام كردم در ). 1(»عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دينا 
الميزان  تفسير " اتمام " كلمه " نعمت " آمده است و در مورد " اكمال " لفظ " دين "مورد كلمه 

 اين دو با يكديگر چيست؟ من  نيز در ذيل همين آيه اين بحث تمام و كمال را مطرح كرده كه فرق
الظاهر همين چيزي است   چه مطلبي هست ولي علي االن دقيقا يادم نيست كه در تفسير الميزان

  . كنم كه اكنون عرض مي
 يا چند جزء از اجزاء الزم باشد ء اگر مركب باشد از يك سلسله اجزاء، چنانچه فاقد يك يك شي

گوييم تمام است مثال يك خانه براي اينكه   باشد مي گوييم ناقص است، و اگر همه اجزاء را داشته مي
 نياز دارد از پايه و ديوار و سقف گرفته تا لوازم اولي مثل لوله كشي و سيم  خانه بشود به اجزائي

 ناقص است، وقتي كه همه  گوييم هنوز ساختمان د، ميكشي تا وقتي كه يك يا چند تا از اينها نباش
گوييم كه   را در جايي مي" تمام " تمام است پس  گوييم آالن اين ساختمان اجزاء به آخر رسيد مي

، " تما "گوييم   موجود باشد مركب از اجزاء، وقتي كه جامعه همه اجزاء باشد به آن مي" كل "يك 
 متولد بشود در حالي كه يك  بنابراين اگر بچه اي) مقابل تمامدر (گوييم ناقص اگرفاقد باشد مي

گوييم ناقص متولد شده ولي اگر اينجور نباشد  انگشت نداشته باشد يا كور مادرزاد متولد بشود، مي
گوييم تمام خلقت متولد  بلكه نقطه مقابلش باشد و همه اركان و عناصرش وجود داشته باشد مي

  . است شده
ء كه از نظر اجزاء تمام است و از اين نظر  يك شي.  مقابل ناقص، معني ديگري دارد و اما كامل در

تواند متحول بشود از مرتبه اي و درجه   بشود، يعني مي تواند چيز ديگري نقصي ندارد ولي بالقوه مي
ي ، وقت" ناقص "گوييم   باالتري، مادامي كه آن مراتب را طي نكرده به آن مي اي به مرتبه و درجه

 " در مقايسه با اجزاء است و " تمام " پس " كامل "گوييم  كه مراتب ممكن را طي كند به آن مي
شود، از نظر انسان بودن   كودكي كه تمام خلقت متولد مي  در مقايسه با مراتب و درجات"كمال 

  ناقص است، 
  

  :پاورقي
   3/ مائده  .1
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امل نيست، زيرا هنوز انساني است كه  انسان كامل نيست، انسان تمام هست ولي انسان ك يعني
تواند كارهايي را انجام  تواند صنعتگر باشد و صنعتگر نيست، مي تواند عالم باشد و عالم نيست، مي مي

  بدهد ولي هنوز آن كارها را انجام نداده است همه اينها را بالقوه داراست، بالقوه مجتهد است ولي
 فعليت پيدا نكرده، بايد  قوه دارد و هيچ چيز هنوز برايشاكنون مجتهد نيست، چون همه چيز را بال

 برسد، هر وقت استعدادهايش به فعليت رسيد آنوقت  مراحلي را طي كند تا استعدادهايش به فعليت
 اگر رسيد به مرحله اي كه تمام استعدادهاي انساني او حال، " انسان كامل "گوييم  به او مي

  ."   كامل"گوييم   مقام فعليت رسيد به او مياستعدادهاي انساني هر چه هست به
اليوم اكملت «:  است  اين است كه در ذيل آن آيه شريفه كه راجع به مسأله خالفت اميرالمؤمنين

 اسالم به دو ديد نگاه شده از يك ديد، دين  اساسا به مجموع»لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي 
آيد مثال نماز يك دستور  دا يكي بعد از ديگري مي از ناحيه خ مجموعه اي است از دستورها كه

 از اين   دستور ديگري است، حج، زكات و خمس هر يك دستور ديگري است و هر يك است، روزه
دستورها نعمتي است براي ما به اعتبار اين كه آخرين دستور رسيده و مثل اين است كه آخرين 

ه اين اعتبار اتمام نعمت گفته اند اما به جزء و آخرين خشت اين ساختمان گذاشته شده است، ب
 دين گفته شده است و آن امر ديگر حقيقت دين است كه حقيقت دين  اعتبار يك امر ديگر اكمال

 اصطالح مقررات   است از نوع معارف و معنويت، اين دستورها پوششهاي دين است، يعني به چيزي
 و معنويات است، مثل خود توحيد و ظاهري است، پيكري است كه روح اين پيكر همان معارف

تواند به يك توحيدي برسد اما نه  نبوت و امامت انسان بدون نبوت با فكر شخصي خودش مي
 هيچيك از توحيد و نبوت  توحيدي كه شايسته يك انسان است بلكه يك توحيد ناقص همچنين

توحيد است، به اين رسند، يعني نبوت مكمل  بدون اينكه امامت باشد به مرحله كمال خود نمي
  و به وسيله نبوت، آنكه روح) البته هدف اصلي همه اينها توحيد است( معني كه مبين توحيد است

  .كند و به وسيله امامت بيشتر دين است يعني توحيد كمال پيدا مي
 "] و كلمه[رسد، اين طي مراحل است   پس، از آن نظر كه معنويت به آخرين حد و به اوج خود مي

 دستوري از دستورهاي دين رسيده و اين دستور  به آن اعتبار كه] به كار رفته است، و ["»تاكمل«
  ، آخرين خشتي كه پس از دستورهاي ديگر آمده
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  .  استعمال شده است"اتممت  «" است كه در اين ساختمان به كار رفته، كلمه 
شود كه يك استعداد  مي بنابر همين تعريف در جايي گفته " كمال "در اصطالح ما نيز كلمه 

 اين را كه به فعليت برسد دارا باشد  ء وجود داشته باشد و اين استعداد، امكان طبيعي در يك شي
ء باشد و به  آيد يعني در طبيعت شي  طبيعي به حال بالفعل در مي اين امر بالقوه وقتي كه به صورت

 كه  لي كمال است چون همان است برسد هر مرحله فعليت نسبت به مرحله امكان قب مرحله فعليت
 طور مضمر و ضمني در  رسد، يعني قبل از اين به صورت بطون و به به مرحله وجود و واقعيت مي

مثال در يك تخم هندوانه، بالقوه يك هندوانه ] رسد و در اين مرحله به فعليت مي[ء وجود دارد،  شي
 تخم را كاشتيم و درست مراقبت كرديم و  ندارد اما وقتي كه ما اين واقعي وجود دارد ولي فعليت

بعد، از اين تخم بوته اي به وجود آمد و از آن بوته چندين هندوانه پديد آمد، اين همان قوه است 
 خودش كمال است، چون در نهايت كمال و  كه به فعليت رسيده و قهرا هر فعليتي نسبت به قوه

گردد، يعني  قوه هم به وجود و عدم برميگردد كما اينكه فعليت و  نقص به وجود و عدم برمي
  . شود  هستي دارد تبديل به هستي مي اي كه امكان نيستي

استعدادهاي فطري ]  رسيدن به فعليت: [توانيم تعريف كنيم بنابراين ما تكامل جامعه را اينجور مي
توان به  مي برسد با كشف استعدادها فعليت را  تواند به مرحله فعليت اي كه در جامعه هست و مي

 طور  البته اين را ما به) 1](شود كشف مي[دست آورد كما اينكه با شناخت فعليت گاهي استعدادها 
توان به دست آورد و از  قوه و امكان را مي) قبل از مرحله فعليت(گوييم كه هميشه قبال جزم نمي

ودش استعداد يك  مشكل است، و گاه انسان در خ امكان، فعليت را، زيرا گاهي تشخيص آن خيلي
آيد، اين استعداد،  خبر است، بعد كه حادثه اي پيش مي امري هست و خودش از استعداد خودش بي

  رسد و تازه دهد، يعني به مرحله اي از فعليت مي خودش را نشان مي
  

  :پاورقي
توان فعليت آينده را شناخت؟ آيا به وسيله شناخت فعليت،   آيا به وسيله كشف استعدادها مي.1

 تجربه و عمل استعداد خود را كشف كند، در عمل  تواند بدون شود؟ انسان نمي استعداد كشف مي
تواند ميزان استعداد خود يا ديگري را  كند، ولي انسان با يك جرقه عملي مي غالبا خود را كشف مي

  )..داستان بوعلي و بهمنيار و خواستن آتش از همسايه.( كند كشف
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قبل از آنكه  [ كند، و كمتر كسي است كه عداد را و در واقع خودش را كشف مي وجود اين است انسان
مثال يك نويسنده قبل از اينكه دست به ] دست به كاري بزند استعداد خود در آن كار را دريابد،

كند بلكه همين قدر كه دست به قلم  نويسندگي بزند استعداد خودش را در نويسندگي كشف نمي
  .  استعداد دارد بيند كه برد مي مي

 كشف اين مطلب كه كمال  شود ولي بنابراين، تعريف تكامل روي اين حسابها تا اندازه اي روشن مي
توان گفت كه اين، مسأله اي است كه هنوز  انسان در چيست و كمال جامعه انسان در چيست، مي

شود اصال  شكل ميدرباره آن الاقل وحدت نظر پيدا نشده است اين است كه مسأله تكامل خيلي م
در اين ). 1(  را روي جامعه ببريم، از اول روي خود انسان و فرد ببريم كه ساده تر هست ما چرا بحث

براي كمال انسان پيدا نشده به عبارت ديگر انسان كامل  صورت نيز هنوز نظريه واحدي در جهان
  چه انساني است؟

   
  انسان آامل

 انسان " به مسأله  ني كردم در مسجد جاويد و غيره راجعدر يكي دو سال پيش حدود پانزده سخنرا
شود؟   مي"انسان كامل" كه اصال انسان كامل يعني چه و تعريفش چيست؟ انسان با چه چيز"كامل 

گويند   از اصطالحاتي است كه عرفا براي اولين بار خلق كردند و مي  هم" انسان كامل "اين كلمه 
 " نام   اين اصطالح را به كار برده است، و ما چند كتاب به عربي اول كسي است كه الدين محي

كنند، عارفها جور   جور تعريف مي  در عرفان داريم فيلسوفان، انسان كامل را يك"االنسان الكامل 
كنند، فيلسوفان جديد هر گروهي جور ديگري و به سبكهاي مختلف تعريف  ديگري تعريف مي

كنند و اگزيستانسياليستها به گونه ديگر اين از آن جهت  يف ميكنند، ماركسيستها جور ديگر تعر مي
 بيشتر روي   اصال كمال انسان هنوز مشخص نيست كه انسان كامل يعني چه؟ فالسفه قديم است كه

دانستند و بس و غير   را عقل مي كردند آنها چون جوهر انسان  يعني دانش فكر مي" حكمت "كلمه 
دانستند، كمال انسان را در كمال عقل يعني در   بود تبع و طفيلي ميعقل از جوهر انسان را هر چه

   كمال كمال تعقل به معني
  

  :پاورقي
 اولي در شناخت   همان اشكالي كه در شناخت انسان كامل و معيارهاي آن هست، به طريق.1

    .جامعه كامل هست
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انا، انساني كه حداكثر آنچه  د  يعني انسان" انسان كامل "گفتند  دانستند و مي  مي" دريافت " 
 الاقل نظامات كلي جهان را دريافت كند، هستي را از اول تا  ممكن است، دانا باشد، به اين معنا كه

 هستي را  و لو اين امر به طور جزئي و فرد فرد امكان ناپذير است ولي صورت كلي] دريابد،[آخر 
 جوهر انسان عقل است و كمال انسان بتواند در ذهن خود منتقش كند اين انسان كامل است پس

 انسان كامل انساني است كه به كمال عقل رسيده باشد  در ادراك و دريافت عقالني است و بنابراين
قهرا روي حساب آنها جامعه كامل هم جامعه اي است كه دريافت عقلي و فكريش هر چه بيشتر 

يعني )  نظري داشته چون افالطون چنين(" مدينة الحكماء "شود  باشد، و مدينه فاضله افالطون مي
 سوق داده شوند جامعه كمال بيشتري  هر چه كه افراد جامعه به سوي حكمت و دانايي و فرزانگي

  ). 1(اند كند اين، تعريفي است كه فيلسوفان كرده پيدا مي
ي حال آيا خود اين تعريف كامل است يا نه؟ در اين كه در اين تعريف، جزئي از حقيقت هست شك

شود در نظر گرفت اگر نگوييم  نيست، يعني كمال انسان را بدون كمال حكمت و دانش و دانايي نمي
 امير  تمام كمال انسان در دانايي است الاقل ركني از كمال انسان در دانايي هست در كلمات حضرت
ل و در نهج البالغه جزء اموري كه براي جامعه زمان حضرت حجت كه از نظر اسالم جامعه كام

يك ) 2(»و يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح «: فرمايد جامعه ايدآل انسان است ذكر شده است مي
   جام" غبوق "گويند و   جام بامدادي را مي" صبوح "اصطالح تقريبا شاعرانه و غزلسرايانه است 

  :گويد را حافظ مي. شبانه
  صبوح و شكر خواب صبحدم تا چند   مي  

   نيم شبي كوش و گريه سحريبه عذر             
 شامگاهان  غبوق يعني ميي كه خورند و مي صبوح يعني ميي كه ميگساران صبحگاهان مي  مي
 حكمت را غبوق و بعد از صبوح  جام»و يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح«فرمايد  خورند مي مي
  .نوشند  مي هستند، هر صبح و هر شب جام حكمت نوشند، يعني صبح و شام غرق در حكمت مي

  گويند  عرفاي ما كمال انسان را در كمال حكمت به اين معنا كه حكما مي
  

  : پاورقي
  .جامعه كامل از نظر فالسفه يعني جامعه فيلسوف .1
  .148 خطبهنهج البالغه،  .2
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 آن كمال انسان است ولي نه   قبول دارند كه" دريافت "آنها اوال حكمت را به معني ). 1(دانند نمي
 دريافت شهودي، يعني در نوع دريافت بحث دارند حكيم،  قالني و فكري و استداللي، بلكهدريافت ع

 كه  گويد، مقصودش دريافت فكري و استداللي و مدرسه اي است، مثل دريافتي  مي دريافتي كه
فهمد ولي عرفا اين  مي] مطلب را[انسان در علوم طبيعي با دالئل، يا در علوم رياضي با دالئل 

گويند دريافت حقيقي دريافت حضوري و شهودي  كنند و مي  مي ها را دريافتهاي ناقص تلقيدريافت
  . است كه انسان بتواند با تصفيه خود، هستي را در درون خودش شهود كند است، دريافتي

 و ثانيا گذشته از اينكه نوع دريافت را قبول ندارند نوع كمال را هم در صرف دريافت از آن جهت كه 
گويند اوال كشف حقيقت كمال  دانند آنها مي  مي دانند، در رسيدن به حقيقت ت است نميدرياف

 كمال انسان است، و ثانيا وصول به حقيقت است نه حقايق، و  انسان نيست، وصول به حقيقت
 متصل   هم ذات خداوند است، پس كمال انسان در اين است كه حلقه هستي انسان حقيقت مطلق

 حرفهايي دارند كه در اين  وبيت، يعني اين قطره به آن دريا متصل بشود آنها همبشود به حلقه رب
  . زمينه ما در همان جلسات مفصل بحث كرديم

در نظرياتي كه بعد جديدي ها آوردند نظريات مختلفي ظهور كرد بعضي اساسا كمال انسان را در 
 انسان كامل يعني انسان  يعني كمال، قدرت تشخيص دادند، گفتند كمال يعني قدرت و قدرت

 جامعه قدرتمند، انسانيت كامل يعني انسانيت قدرتمند و امثال  قدرتمند، و قهرا جامعه كامل يعني
بيكن از علم تعبير قدرت كردند، يعني علم را فقط به عنوان يك قدرت شناختند و گفتند هر علمي 

در ] علم است[دهد   و توانايي ميكه به انسان قدرت ندهد آن، علم نيست آن علمي كه به تو قدرت
 شعار قرار گرفت و قهرا دانايي آن دانايي است كه توانايي باشد " توانا بود هر كه دانا بود "نتيجه 

 دانايي به دردت  اگر يك دانايي ولو اينكه دانايي خيلي زيادي باشد به تو توانايي ندهد اين
 بدهد، و اين بود كه مسأله علوم تجربي و  توانايياي داشته باشي كه به تو  خورد، بايد دانايي نمي

  . علوم فني و علومي كه به بشر توانايي داد مطرح شد
  

  :يپاورق
 دريافت عيني و شهودي نه  آن هم) نه حقايق(بر دريافت حقيقت است] عرفاي اسالمي[ نظريه .1

  . ذهني و فكري
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  شد؟  آيا اين توانايي، توانايي معنوي را هم شامل مي
  
 تفسير كردند و قهرا علمي را علم   به توانايي" كمال "ير، آنها به توانايي معنوي نظر نداشتند از خ

در توانايي است ولي توانايي را محدود به توانايي  دانستند كه توانايي باشد بعضي نيز گفتند كمال
انا داشته باشد كه در  توانايي اراده را مطرح كردند، اين كه انسان يك اراده تو فني نكردند، مسأله

يك استقامت فوق العاده و يك اراده آهنين بعضي كمال را در ] مانع نباشد،[مقابل اراده اش چيزي 
آزادي تفسير كردند بعضي كمال را در برابري توصيف كردند كه انسان كامل انساني است كه با 

 برابري، و وقتي  ، پس كمال يعنيانسانهاي ديگر برابر باشد، نه برده انساني باشد و نه مالك انساني
  . انسانها به برابري برسند به كمال رسيده اند

گويند برابري برسد بگذار  مثال مي. رود البته با قبول هر يك از اينها قهرا آن امور ديگر از بين مي
شود گفت كه در انسان كامل ماركسيسم چنين چيزي هست، يعني  آزادي از بين برود تقريبا مي

كند و به قول هگل و بعد به قول اينها   موضوعي كه انسان را ناقص مي كنند آن يستها فكر ميماركس
 استثمار و اينجور  كند مسأله مالكيت و مسأله گيرد و با خودش بيگانه مي  انسان را از او مي" خود "

انساني است كه ، و انسان به خود باز آمده  مسائل است، و انسان كامل يعني انسان به خود باز آمده
  برابر باشد در واقع اينها به] با انسانهاي ديگر[نه استثمار كند و نه استثمار شود، انساني است كه 

كمالي در مورد انسان قائل نشده اند، به رفع نقصها قائل شده و گفته اند در اثر مالكيت و در اثر 
ن را از بين ببريم تا برگردد به حال شود، اي استثمار يك نوع كاستيها و كمبوديها در فرد پيدا مي

اول، و اين كمال است يا اگزيستانسياليستها بيشتر تكيه شان روي مسأله آزادي و مسأله مسؤوليت 
  .  است

  
 اما در اينجا وقتي ما  توانستيم مستقل از ديگران تعريف كنيم در آن قسمتها انسان كامل را مي

 با خودش برابر باشد، در واقع در رابطه اش  بگوييم انسانكنيم معني ندارد كه  برابري را مطرح مي
  ... با مجموعه بايد

  
   يك  به همين جهت بود كه االن عرض كردم كه آنها در واقع به. درست است
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جامعه است كه به "256  "گويند انسان چون در  نوع كمال در انسان قائل نيستند بلكه مي
 كمالش است و كمالش چيز ديگري  ت بشود، آن همانرسد، جامعه بايد درس كسري و كاستي مي

نيست البته در اينجا خيلي مسائل ديگر مطرح است مثال نظريه روسو هم تقريبا چنين نظريه اي 
كند، چون او نظريه طبيعي دارد و   كه جامعه به طور كلي انسان را فاسد مي است روسو معتقد است

 انسان در طبيعت،  شود يعني و در جامعه فاسد ميمعتقد است كه انسان در طبيعت، كامل است 
كند از نظر روسو  ، انسان را فاسد مي آيد جامعه خودش است با حقيقت خودش، در جامعه كه مي

انسان مدني بالطبع نيست بلكه منفرد بالطبع است، اجبارا اجتماع را انتخاب كرده و همين انتخاب 
گردد   باز مي ان بتواند به طبيعت برگردد به سوي كمالاجباري او را فاسد كرده است و هر چه انس

 حد ممكن، اصالت و استقالل و  پس مدينه فاضله و جامعه ايدآل جامعه اي است كه فرد تا آخرين
  . تأثير جامعه قرار گيرد رابطه خود را با طبيعت حفظ كند و كمتر تحت

 در چيست، و به عبارت ديگر كمال بينيم اين مسأله كه كمال فرد  غرضم اين جهت بود كه ما مي
 اين آقايان كه مسأله پيشرفت را كه همان  انسان قطع نظر از جامعه در چيست، هنوز مشخص نشده

كنند اوال بگويند كه كمال  گويند تكامل مطرح مي  گاهي مي مسأله تكامل است و خودشان هم
تا . د تكامل معني نداردتا كمال مشخص نشود و تا مقصد و راه مشخص نشو انسان به چيست؟

 زمينه بحث كرده كه براي اين   در اين" انسان موجود ناشناخته "اندازه اي الكسيس كارل در كتاب 
 " درسهاي تاريخ " دورانت هم در يكي دو بخش از كتاب  مسأله به آنجا هم بايد مراجعه كرد ويل

 تكامل را   نيز همين بحث"ي  جدال با مدع" خوب و مفصل بحث كرده است كتاب  در اين زمينه
 نداده اند كه اين پيشرفت كه ما  مطرح كرده، ولي هيچكدام از اينها سر رشته مطلب را به دست

  گوييم يعني چه؟  مي
  

  مالک تکامل
  سخن بگويند، مثال بگويند كه مقصود ما از تكامل اين) تكامل( خود پيشرفت اينها اول بايد درباره

 با طبيعت هر چه بيشتر انسان بر طبيعت مسلط شود و از اسارت طبيعت است كه در رابطه انسان
 گويند چون در جاي ديگر  ممكن است اين جور بگويند ولي اين را نمي آزاد گردد اين تكامل است

  به 
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شود،   خالصه مي كنند اگر اينجا اينطور بگوييم، تكامل جامعه در فن و تكنيك  برخورد مي  اشكال
 مقابلش اسارت انسان در مقابل   انسان را در تسلط انسان بر طبيعت كه نقطهيعني اگر كمال

شود بشر گذشته  خالصه مي) البته علوم فني و تكنيك(طبيعت است بدانيم، اين كمال قهرا در علم
 خيلي اسير بود، در مقابل بيماريها، طوفانها و سيلها، در مقابل گرما و سرما بيچاره  در مقابل طبيعت

ولي بشر امروز بدون شك يك قدرت و تسلطي پيدا كرده، اوال اسير يك منطقه خاص نيست، بود، 
كند يا با وسائل فني محيط را   به جايي نقل مكان مي با اين وسائل نقليه اي كه هست از جايي

رفت و هيچ انساني جرأت   در قديم جهنمهاي سوزاني به شمار مي كند در مناطقي كه عوض مي
كند، وسائلي در  كند، آبادي مي جا پا بگذارد بشر امروز با وسائل مصنوع ساختمان مينداشت در آن

كند كه انسان در آنجا كه هست مثل اين است كه در بهترين نقاط دنيا زندگي  آنجا تهيه مي
  .كند مي

 كاخ  به مكه رفته بود دوره ملك سعود بود اينها را به  مرحوم دكتر ناظرزاده يك سال با دكتر اميني
 دعوت كرده بودند، باغي به وسعت چندين كيلومتر در چندين كيلومتر  ملك سعود در رياض

آمديد   مي  انگار يك بهشت شداد را در يك جهنم سوزان درست كرده باشيد اطرافش كه گفت مي
ديديد كه رمق در بدن اينها  چند قدم آن طرف تر كوخهاي عجيب و غريب و مردم گرسنه اي را مي

رفتي آنجا انگار در يك بهشت رفته بودي   و گويي در عمرشان ويتامين نخورده اند مينيست
گفت دستگاه تهويه اي كه در آنجا در زير درختها و گلها نصب كرده بودند براي اينكه زمين زياد  مي
 نشود، گفته اند به قدرت اين دستگاه تهويه فقط در آمريكا يكي وجود دارد آن هم در ارتش  داغ
 كرده بود، انواع گلهاي دنيا را جمع  مريكا در آنجا ملك فيصل حورالعين هايي براي خودش تهيهآ

  ...كرده بود و
. تواند در صحراي رياض هم چنين جايي را به وجود بياورد  وسائل امروز مي  اين وسائل امروز است

 آوردن معدنهاي زير زمين كه  نتسلط انسان بر مبارزه با بيماريها، بر مهار كردن رودخانه ها، بر بيرو
كشند، تسلط انسان حتي بر باران و امثال اينها   مي مثال نفت را از عمق پنج شش هزار متري بيرون

اگر مالك تكامل، تسلط انسان بر طبيعت باشد، قضيه بسيار روشن است، و نيز ] قابل انكار نيست[
  . روشن است كه جامعه بشري رو به تكامل رفته است
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 باشد بر اساس آزادي افراد  رسيم به رابطه انسان با جامعه خودش كه رابطه اي اين كه بگذريم مياز 
 امكان ندارد در جامعه باشد الزمه طبيعت جامعه  تا آخرين حد امكان بديهي است كه آزادي مطلق

اهب اين است كه آزاديها محدود شود، يعني آزادي هر فرد به آزادي فرد ديگر محدود گردد، مو
 به طور عادالنه در ميان افراد تقسيم شود، نظامات اجتماعي نظاماتي دست و پا گير نباشد  اجتماعي

و افراد به حداكثر آنچه كه در آن جامعه ممكن است بتوانند به كمال خودشان برسند، يعني 
  .امكانات براي افراد به طور متساوي و در حد كمال امكان فراهم باشد

  
  مدن امروزمسخ انسان در ت
 در بعضي يا بسياري از  توانيم بگوييم كه جامعه امروز به كمال رسيده بسا هست  به اين معنا نمي

 پيش و هزار سال پيش خيلي بيشتر  قسمتها جامعه هاي گذشته دويست سال پيش و سيصد سال
 از نظر اجتماعي  مند بوده اند، يعني محدوديتهايي كه امروز از جامعه هاي امروز از اين مواهب بهره

   در گذشته نبوده است، مخصوصا مسأله آزادي فكري اين خودش يك مسأله خيلي به وجود آمده
آزادي انتخاب و آزادي فكري مقصودم اين است كه يكي از مواهب براي انسان اين : مهمي است

براي انسان  او تحميلي نباشد گاهي فكر هم  است كه شرايط برايش فراهم باشد ولي هيچ چيز براي
 است، عاطفه هم تحميلي است و اين مصيبت تمدن جديد است  تحميلي است، ذوق هم تحميلي

شما ببينيد امروز اين وسائل ارتباط جمعي و به قول اينها رسانه هاي عمومي دارد انسانها را مسخ 
ت واقعي  بخواهد نه آنطور كه مصلح سازند كه دل خودشان كند، يعني انسانها را آن طور مي مي

يك چيزي را وقتي . اند آنهاست يا مطابق آنچه كه انسانها خودشان براي خودشان انتخاب كرده
آورند كه اصال روح انسان  آورند، آنقدر مي  مي خوانند، جلو چشم آدم بخواهند، دائما به گوش آدم مي

  .تواند غير از آن فكر كند  نمي كنند و انسان را مسخ مي
 وجود نداشته االن به  ان كه در تمدن امروز وجود دارد هيچ زماني مشابهش اين مسأله مسخ انس

تواند آزادي داشته باشد با اينكه انسان امروز  شكلي است كه هيچ كس در انتخاب هيچ چيزي نمي
خواهد يك لباس انتخاب كند هزار و  در يك حد باالتري از دانش و معرفت قرار دارد مثال انسان مي

  و فن و كلك  يك لم
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كنند، آنقدر   است كه آن لباسي را كه فالن كارخانه توليد كرده به تن او بپوشانند آنقدر تبليغات مي
شود، در حالي كه مثال يك مانكن با   شخص از كنار خيابان رد مي دهد كه وقتي تلويزيون نشان مي

خواهد آن  نميشود آنجا  جهت كشيده مي  طنازي در يك فروشگاه هست، اين بدبخت بي هزاران
 دو سه كلمه با او حرف بزند،  رود به خيال خودش شود مي لباس را بخرد روي اين جهت اغفال مي

بيند كه چند تكه لباس هم زير بغلش است و دارد  آيد مي زند، يكوقت به خود مي ده دقيقه حرف مي
شود تازه اينها   آن را بپوشد اين است كه اين امر به او تحميل مي شود مجبور است خارج مي
 مردم به زور   خيلي ساده است و اال همه جور فكر و ذوق و سليقه و عاطفه و همه چيز به تحميلهاي
  . شود تحميل مي

 از خود "همان چيزي است كه خودشان اسمش را گذاشته اند ! اين چه كمالي است براي انسان؟
، يعني در عين اينكه انسان به طور كلي  نهايت از خود بيگانگي در تمدن امروز وجود دارد"بيگانگي 

از اسارت طبيعت آزاد شده است ولي همين سبب اسارت انسان براي انسان شده به شكل ديگري، و 
  . نوعي بردگي منجر شده است به شكل ديگري به

حتي اگر ]  يافته است جامعه انسانها تكامل[توانيم بگوييم   اين است كه ما در اين جهات نمي
 در دنياي امروز نابرابري .در هيچ جاي دنيا وجود ندارد] برابري[كمال در برابري است، عمال بگوييم 

در هيچ جاي دنيا وجود ندارد اگر ] آزادي[اگر بگوييم كمال در آزادي است، . بيش از گذشته است
 به گفتند در نظر بگيريم كه كمال انسان در حكمت و در وصول آن كماالتي را كه حكما و عرفا مي

  . كه ديگر هيچ چيزش براي انسان نيست حق است، آنجور مسائل
كنند ابتدا بايد خود كمال و استعدادهاي انسان را تعريف   اين است كه در اين بحثهايي كه اينها مي

 كمال انسان است مشخص كنند كه جامعه در چه  كنند و بعد بيايند كمال جامعه را كه همان
 نهايت استعدادهاي خودش، به كمال فرهنگي خودش، به كمال اخالقي  بهتواند انسان را  نظامي مي

 تعريفي  خودش، به كمال معنوي خودش برساند گذشته از اينكه براي پيشرفت و كمال هيچ
رسد  مي] به نقطه اي[ كه تدريجا بشر   براي اينها مثل يك امر كوركورانه است"پيشرفت ((ندارند،

كند يك هدف مشخص و يك مسير مشخصي دارد،   حركت مي ا كهيكوقت هست كه انسان از اينج
  .رود مي

 ٢٤٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

گويد عجالتا به  روي؟ مي گوييد كجا مي  انسان همين قدر جلويش يك مقدار باز است، مي وقت و يك
  گيرد بعد كجا برود، و همين طور  آنجا بروم تا بعد ببينم كجا بروم آنجا كه رفت تصميم مي

ها تدريجا متغير است هدف كه متغير است راه مشخص نيست حال از گويد هدف مي] مؤلف[لهذا 
اگر ! گيريم؟ آيا به دليل اينكه ما به آنجا كه رسيديم آنجا تصميم مي! كجا كه اين پيشرفت باشد؟

 اين قبول ندارد يعني  دانست آنچنان كه ماركسيستها دانسته اند كه پيشرفت را يك امر جبري مي
تواند پيشرفت نباشد،   پيشرفت است و نمي جبرا نسبت به مرحله قبليگفت هر مرحله بعدي  مي

بود نوعي برهان فلسفي بود بر پيشرفت   درست كرده اند، اگر چنين مي آنطور كه آنها برايش فرمول
 بسيار خوب،  گفتيم  آنكه خود پيشرفت محسوس و ملموس باشد يا آثارش مشاهده شود، مي بدون

، بعد از اين مرحله است حتما پيشرفت است در آن صورت مسأله به دليل اينكه آن مرحله
 هميشه ما تاريخ را بايد در نظر بگيريم، هر چه بر حسب  به اين شكل بود كه) زمان تقويمي(زمان

 مفتي  تقويم ديرتر پيدا شده نسبت به آنچه كه تقويما مقدم است كاملتر است، و اين اوال حرف
) 1(در آن صورت انحطاط نبايد در عالم وجود داشته باشد. ول ندارداست و ثانيا خود اين شخص قب

  رسند به گويد جامعه ها به يك مرحله اي كه مي و حال آنكه خود مؤلف، انحطاط را قبول دارد، مي
  .شود بينيد كه تكامل شروع مي شوند و بعد در جاي ديگري مي انحطاط كشيده مي

پس مقياس ديگري بايد . تواند مقياس باشد  اين است نمي بنابراين صرف اينكه آن زمانا بعد از
 نقطه، ديديم قدرتمان بيشتر شد، حاال كه  داشته باشيم، مثال بگوييم از اين نقطه رفتيم به آن

رويم نقطه ديگر، اگر   قدرت است پس ما به كمال رسيديم بعد مي قدرتمان بيشتر شد، چون مالك
كمال بيشتري رسيده ايم در اين صورت يك معيار در دست  قدرت بيشتري رسيديم به  ديديم به

 داريم به نام حكمت، معياري داريم  داريم يك وقت ما معياري در دست داريم به نام قدرت، معياري
توانيم قضاوت كنيم و اال همينطور   برابري، در اين صورت مي به نام آزادي، معياري داريم به نام

  و وقتي بپرسند جامعه به كدام ] شود يمشخص م[بگوييم هدفها تدريجا 
  

  :پاورقي
  . اگر تقويم مالك باشد، انحطاط مفهوم ندارد .1
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گويند و  رود كه خود اينها مي  مي" ناكجا آباد " و به "دانم كجا   نمي" به  رود، بگوييم سو مي
ح  اين سؤال مطر اصطالحي است كه يكي از فرنگيها دارد ولي اين كمال است، در اين صورت

 را نسبت به آينده قبول كنند بدون  خواهند تكامل اينها مي! شود كه به چه دليل كمال است؟ مي
  .شود اينكه راه و مقصد، خط سير و هدف را نشان بدهند، و اين نمي

 اگر ما بخواهيم قبول كنيم كه در آينده تكامل هست، اول بايد كمال و تكامل را تعريف كنيم، راه و 
رود،   كه جامعه در اين مسير و به سوي اين مقصد مي نيم، بعد هم دليل بياوريممقصد را مشخص ك

رود  توانيم مطمئن باشيم كه جامعه در آينده رو به كمال مي  پس ما نمي تا قبول كنيم كمال است
 باشيم و بعد بگوييم  مگر آنكه قبال كمال را كامال تعريف كرده و راه رسيدن به آن را مشخص كرده

رود پس جامعه متكامل است اما هيچ معياري   در آينده در اين راه و به سوي اين هدف ميجامعه
 ادعايي  توانيم چنين نمي[براي كمال به دست ندهيم، همين قدر بگوييم جامعه رو به پيشرفت است 

  .اين است كه به نظر من يك ابهام اينچنيني در سخنان اينها هست] كنيم
  

 پيش رفته است  گويند هر مرحله نسبت به مرحله قبل ركسيستها مي اين مسأله كه گفتيد ما
  ايرادهايش چيست؟

  
گويند و اصل تضاد اين است   اوال اين حرف دليلي ندارد آنها اين سخن را بر مقياس اصل تضاد مي

شود و  پرورد و بعد كشمكش اضداد پيدا مي كه هر چيزي جبرا در درون خودش ضد خودش را مي
بحث ماركسيسم را (كند  اساس تكامل ابزار توليد است و ابزار توليد جبرا تكامل پيدا مياين تضاد بر
 هم با اينكه  همه اين مقدمات مخدوش است و خود نويسنده) كنيم، در آينده داريم  نمي االن مطرح

 درون  حرف اينها بايد هيچ جامعه اي از تمايل ماركسيستي دارد اين را قبول ندارد و اساسا بر اساس
آيد   دليل بطالنش اين است كه با واقعيت تاريخ جور در نمي خودش به انحطاط كشيده نشود اولين

 كشيده   ماركسيستها بايد هيچ جامعه اي از درون خودش به فساد و انحطاط و اضمحالل بنابر نظريه
ه اي كه قدرتي نشود، فقط از بيرون چنين شود يعني نيرويي از بيرون دخالت كند مانند موجود زند

  .كشد آيد و او را مي از بيرون مي
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 مربوط  كنيد اين امر به طبيعت آن گياه  در حال روييدن است، شما ريشه اش را مي  مثال گياهي كه
نيست به حساب اينها هيچگاه يك جامعه نبايد از درون خودش فاسد و منحط بشود و كارش به 

شود از جنبه ديگر به   به انحطاط كشيده مي ك جنبهانقراض بكشد، بلكه هر جامعه اي اگر از ي
كنند و جامعه تولد جديد را   نيروهاي نو و متكاملش پيروزي پيدا مي رسد، بعد كم كم آن تكامل مي
  .كند پيدا مي

دهد كه تمدنها پيدا شدند، اعتال پيدا  دهد تاريخ عالم نشان مي  ولي تاريخ عالم اينجور نشان نمي
 انقراض و اضمحالل به هر حال در اين باره در آينده  نحطاط كشيده شدند و بعد بهكردند، بعد به ا

  خود مؤلف، مسأله انحطاط را قبول دارد و از اين جهت است كه نظريه. بحث خواهيم كرد
  .ماركسيستها را قبول ندارد

  
گر ما يك بعدي  راجع به اين مسأله كه فرموديد انسان در رابطه اش با طبيعت تكامل پيدا كرده، ا

ايم الزمه اين تكامل يك چشم   پيدا كرده در نظر نگيريم و بگوييم اگر ما از اين جهت تكامل
  ...  هايي از آزاديهاي اين طرف است پوشي

  
 نگفتيم هيچ جانبه است ما  نه، بحث ما اين بود كه آيا اين تكامل همه جانبه است يا نه؟ ما كه

ل را در نظر بگيريم، در حالي كه از آن جنبه تكامل پيدا كرده، از گفتيم اگر جنبه هاي مختلف تكام
  .  خودش را از دست داده است اين جنبه كمال

  
  . در مجموع تكامل پيدا كرده

  
صحبت مجموع نيست كه جمع و تفريق كنيم ببينيم آيا در مجموع تكامل پيدا كرده يا تكامل پيدا 

گوييم جامعه رو به تكامل است   كه ما مي ك وقت هستنكرده اتفاقا در مجموع هم اينطور نيست ي
برد و  گوييد نه، از يك جنبه سود مي برد، و يك وقت شما مي يعني دائما در همه جنبه ها سود مي

   ديگر زيان، بعد مجموع  از جنبه
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سود و زيانها را حساب كنيم، ببينيم سود بيشتر بوده يا زيان حال اگر ما برسيم به همين مسأله 
 در آنچه كه به جنبه هاي انساني و ماهيت انسانيش مربوط است  سود و زيان، چنانچه انسان

كند و در اموري كه به ماهيت انسانيش مربوط نيست بلكه به يك امر عارضي و  انحطاط پيدا مي
 است؟ آزادي جوهر انسان است،  خارج از انسانيتش مربوط است پيشرفت كند، آيا كداميك كمال

كند ولي   است مثال آدم بخيل و ممسك دائما پول جمع مي انسان است، خود واقعي انسانواقعيت 
 خودفراموشي پيدا شده و پول براي او هدف شده است، بجاي اينكه براي خود كار  براي او يك حالت

كند، بجاي اينكه پول را وسيله خودش قرار دهد خودش را وسيله پول قرار  كند براي پول كار مي
  شود حال به نظر شما يك انسان فقير منيع افزايد و از خودش كاسته مي  مي هد دائما بر پولد مي

تواند مثل اين   كه مي اعتنا به پول ارزش بيشتري دارد يا يك انسان ميليونر پولداري الطبع و بي
ده؟  انسانيتش را از دست داده ولي پول جمع كر تهران را بخرد ولي يكچنين حالتي دارد، يعني

  :گفت
     بر تن افزودي و از جان كاستي     آنكه از دو نان به منت خواستي

حال اگر انسان بر تن بيفزايد و از جان بكاهد چگونه است؟ اين كه سود و زيان پولي نيست كه 
 ضرر كردم از مالكي استفاده كردم، حسابش  بخواهيم به عدد حساب كنيم، بگوييم اگر از تجارت

گويم اينجا يك ميليون تومان ضرر كردم، آنجا يك ميليون و  كنم، مي  و تفريق ميروشن است، جمع
 است، با اينها  پانصد هزار تومان درآمد داشتم پس پانصد هزار تومان استفاده كردم اينجا امور كيفي

گيرد،  رود و از كسي پولي مي انسان زير بار منت مي: زند شود قياس كرد سعدي خوب حرفي مي نمي
 روح خودش را خوار و ذليل كرده است اينجا ما مقياس  كند در حالي كه د خودش را چاق ميبع

گويد بهتر است از  گويد؟ مي  ايندو را در ترازو بگذاريم، ولي آيا وجدان بشر چه مي واحدي نداريم كه
سان فقير و گويد اگر امر دائر ميان ايندو شد بگذار ان جان كاسته شود و بر تن افزوده گردد؟ يا مي

  ضعيف و الغر بماند ولي مناعت و شخصيتش را حفظ كند؟
 بدهد و جوهر انسانيت هم به   اگر بنا باشد انسان در تكنولوژي پيش برود ولي انسانيتش را از دست

نه تنها [ حساب ما همان معنويت و عواطف انساني باشد  قول اينها همان آزادي و انتخاب باشد، يا به
   بلكه رو به انحطاط هم  ردهتكامل پيدا نك
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شود، شهري را با  سازد، قدرتش زياد مي رود، هواپيما مي بشر تكنولوژي اش پيش مي] رفته است
  . دهد  عاطفه انساني، آزادمنشي و گوهر انسانيت را از دست مي كند، ولي يك بمب خراب مي

شود در نظر گرفت،   نمي انبهپس اوال بحث ما روي مجموع نبود، بحث ما اين بود كه تكامل را يكج
  ]. بشر تكامل پيدا كرده است[ بگوييم در مجموع  توانيم همه جانبه بايد در نظر گرفت، و ثانيا نمي

، مشك كهنه اي به دوش  بينيد انساني با لباسهاي بسيار ژنده شما يك ابوذري را در نظر بگيريد مي
دارد كه كمي نان خشك در آن است اما اين   انداخته و روي شتر الغري سوار است و بقچه اي هم

تواند روح او را خاضع كند اگر آسمان به زمين بيايد   معاويه زمان نمي زند از انسانيت آدم موج مي
آيد يك پارچه صداقت، امانت و معنويت است،   اينكه يك كلمه دروغ به زبان اين آدم بيايد نمي براي

 زندگي، او هست و يك كوزه آب و يك دستمال  چنينيك پارچه شخصيت و حريت است اما با يك
 نشستن ندارد اما بياييد يك انسان خيلي عاليمقام غبغب انداخته  نان و يك كوخي كه ارزش

آيد پشت يك فرستنده به عنوان گوينده راديو دائما دروغ پراكني  امروزي را در نظر بگيريد كه مي
كند؟  ني در اختيار اوست اما با اين دستگاه چه ميكند، يعني يك دستگاه چندين ميليون توما مي

 كاري ندارد حال كداميك بهتر است؟ آدم خوب است  جز مسخ كردن و منحرف كردن فكر مردم
ابوذر آن گونه باشد، همان شتر الغر و همان كوزه سفالين را داشته باشد، يا همين آدم باشد با 

آخرين مدها و گرانترين عطرها و يك دستگاه چند ترين لباسها و  ماشين آخرين سيستم و با عالي
  ميليون توماني هم در اختيارش باشد؟ كداميك كامل است؟ 

: و هي گفت] خالصه كرد[شود كمال را در علم آن هم علم طبيعي و در فن و تكنولوژي  نمي
 است " ملتهاي پيشرفته " و " پيشرفت "پيشرفت يكي از گمراه كننده ترين حرفها، همين مسأله 

 در ابزار روي اين حساب، انسان خودش ديگر وجود ندارد،  كنيم و پيشرفتگي را هم ما خالصه مي
  ).1(فقط مسأله ابزار مطرح است

  
  : پاورقي

 پيشرفت داريم، پيشرفت تمدن   پيشرفت انسان يا ابزار انسان؟ ممكن است گفته شود كه دو نوع.1
  ".  است، پيشرفت فرهنگ است نه تمدن واقعي و پيشرفت فرهنگ، آنچه مالك پيشرفت
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توانيم بگوييم كه در قديم آزادي در انتخاب بوده منتها موارد انتخاب  از نظر آزادي در انتخاب، مي
خواسته   بوده است، مثال در قديم شخص هر شغلي را كه مي خيلي كم بوده و از آن نظر محدوديت

   .انتخاب كند آزاد بوده، منتها در دسترسش نبوده
  

درست است ولي آن كه جوهر انسان است انتخاب است اما اينكه انسان سر دو راهي باشد يا سر ده 
، اين در جوهر انسان كه انتخاب و آزادي است  راهي، از دو راه يكي را انتخاب كند يا از ده راه

  .تأثيري ندارد
  

 كار آزاد بود ولي   اينخواست درس بخواند، در  منظورم اين است كه در قديم مثال اگر كسي مي
  . توانست نمي

  
 مسأله قدرت و توانايي  گردد به قبول داريم آن جنبه ديگر قضيه است برمي. امكانات برايش نبود

، بگوييد در قديم حيطه قدرت و توانايي محدود " آزادي در حيطه قدرت و توانايي "شما بگوييد 
 و توانايي خيلي وسيع شده ولي در همان بود ولي در آن حيطه آزادي بود، امروز حيطه قدرت

حيطه، حتي كمتر از آن حيطه قديم، آزادي نيست بسيار خوب، اين، دو مسأله مقابل يكديگر است 
 ندارد كه بشر امروز از اين نظر  ما كه نگفتيم آزادي يگانه مالك است و به قدرت كاري نداريم شك

ديده گرفت و گفت كمال ناشي از قدرت، كمال  را ن شود كمال ناشي از قدرت متكاملتر است نمي
   ولي در ارزشيابي و به قول اينها در نظام ارزشها اگر بخواهيم حساب كنيم نيست خير، كمال است

ببينيم آيا تسلط بر طبيعت ارزش بيشتري براي انسان دارد يا آزادي، و از اين دو ارزش كداميك 
امر دائر باشد كه بشر از اين دو ارزش يكي را انتخاب ارزش بيشتري است، اينجا بود كه گفتيم اگر 

  . كند، بايد آزادي را انتخاب كند نه تسلط بر طبيعت را
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  )3(تكامل تاريخ
 در اينجا طرح كرده، "   اتحاد عاقل و معقول در تاريخ" اين بحثي كه به قول خودش درباره مسأله 

خواهيم ببينيم به چه مناسبت مطرح  است، ميبا اين كه بحث ما درباره تكامل و پيشرفت در تاريخ 
   را كه مقصود اين است كه در اينجا آنچه" اتحاد عاقل و معقول " قول او  كرده است اين بحث به

چون انسان خود )  اينها در اصطالح(گيرد با خود مطالعه كننده يكي است كه مورد مطالعه قرار مي
گذارد اتحاد عاقل و معقول از آن جهت   را مي عنا اسمشكند، و به اين م انسان را دارد مطالعه مي

كند كه اگر ما تاريخ را صرفا يك امر عيني ندانيم كما اينكه صرفا يك امر ذهني هم  مطرح مي
 دشوارتر و   در واقع عبارت از رابطه اي ميان ذهن و عين بدانيم، توجيه تكامل اندكي دانيم بلكه نمي

  . تكامل مشكل است  صورت به دست آوردن معياري برايشود زيرا در اين مشكل تر مي
 در اينجا سر در  رسد كه خود نويسنده هم كنم به نظر مي  من بحث را به صورت ديگري طرح مي

  . گم است
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  خي تاري برايدو معن
درباب تكامل تاريخ دو موضوع است كه اينها بايد از هم تفكيك بشوند، بدين معني كه يك وقت 

و يك وقت به معناي تفسير سرگذشت انسان [گيريم   معناي سرگذشت انسان در نظر ميتاريخ را به
قبال هم گفتيم يعني يك سلسله حوادث عيني و به عبارت ديگر ] تاريخ به معني اول چنانكه

 اعيان   انسان جامعه انسان هم يك سرگذشتي دارد و يك عينيتي دارد مانند همه سرگذشت جامعه
خصوص مانند همه اعيان متسلسل و تاريخدار همان طور كه زمين يك تاريخ خارجي ديگر و بال

طبيعي دارد و حيوانات هر كدام يك تاريخ طبيعي دارند جامعه انسان هم تاريخي دارد و در واقع 
كنيم در واقع درباره تكامل  يك تاريخ طبيعي دارد يك وقت ما درباره تكامل تاريخ كه بحث مي

كنيم از اين جهت هيچ فرقي نيست ميان جامعه انسان و اشياء ديگر،  ن بحث مي انسا انسان و جامعه
 يك امر صددرصد عيني است  يعني همين طور كه مورد مطالعه ما در اشياء ديگر مثال در نباتات

 امري است صددرصد عيني اين كه ما خودمان  اينجا هم مورد مطالعه ما جامعه انسان است كه
شود كه مورد مطالعه ما يك امر ذهني باشد كما اين كه مثال روانشناسي  انسان هستيم سبب نمي

كند ولي اين دليل  با اين كه در آن، صددرصد انسان روي انسان روي روان انسان مطالعه مي
كنم، يا   مي كنم ذهن ديگران را مطالعه شود كه امري ذهني باشد، زيرا وقتي كه من مطالعه مي نمي

  .كنم  به عنوان يك امر عيني مطالعه ميذهن خودم را هم باز
گيريم آن وقت است   در بحث تكامل جامعه، ما جامعه را مانند يك امر متحول و متكامل در نظر مي

شود كه اصال تعريف تكامل   جامعه انسان طرح مي كه يك سلسله سؤاالت اساسي براي ما درباره
پيشرفت كرده، يعني چه پيشرفت كرده؟ در گوييم فالن جامعه   مي جامعه انساني چيست؟ اين كه

 است كه در   احتياجي به تعريف ندارد عمده اين"پيشرفت (( كرده؟ حال شايد مفهوم چه پيشرفت
 و نقص به وجود و عدم  هر چه كمال يافته، پيشرفت كرده و جلو آمده، چون گفتيم كمال

 كمال آن امر است درباره كمال و تمام گوييم گردد، هر چه كه ازدياد پيدا بشود در يك امر، مي برمي
  در چه؟ ] پيشرفت و كمال[در جلسه پيش بحث كرديم، حال فقط بحث اين است كه 

  گوييم جامعه انسان از نظر قدرت و تسلط بر  يك وقت هست كه مي گفتيم

 ٢٥٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

اعي كه بله، از نظر علوم، از نظر فنون، از نظر هنر، از نظر روابط اجتم] پيشرفت كرده است[ طبيعت 
جامعه انسان پيشرفت كرده [ نامطلوب بوده  مثال در گذشته روابط انسانها با يكديگر به يك شكل

 چيست، باز خودش بحث است مثال انسانها بعضي، بعضي را برده  حال مالك آن نامطلوبي] است
، " نقص "  و" بد "گوييم  دادند كه ما اين را مي گرفتند و حقوق ديگران را به خود اختصاص مي مي

و هر چه كه جامعه بشر جلو آمده اين نقصها برطرف شده است، يعني به سوي آزادي و مساوات 
  . پيش رفته است

 خاصي از بحث است و  اگر چنين باشد، اين بحث درباره خود سرگذشت جامعه انساني است و نوع
شود  رود نمي مل ميخيلي هم به ضرس قاطع چنانكه بعضي در كلماتشان بود كه جامعه رو به تكا

زيرا بدون شك در مسائل فني يعني در آنچه كه تمدن ناميده ] رود جامعه رو به تكامل مي[گفت 
در دانشهاي رياضي و طبيعي و در بسياري از دانشهاي ادبي، بشر ]  عبارت ديگر و به[شود  مي

 نيست كه جامعه پيشرفت كرده، تسلط بشر بر طبيعت افزوني گرفته است و به اين معنا هيچ شكي
 اند، ولي آيا در مسائل انساني، در مسائل  هاي امروز نسبت به جامعه هاي گذشته پيشرفت كرده

اخالقي، در عواطف انساني و در روابط اجتماعي نيز همين طور است؟ مثال اگر عدالت و ظلم را يكي 
 گرفته است؟ اينجاست كه  نياز معيارها قرار دهيم آيا مجموعا مظالم بشر بر بشر كاهش يافته يا فزو

: خود مسأله اخالق فردي يك مسأله اي است] كاهش يافته است[شود گفت  به ضرس قاطع نمي
مسأله تسلط انسان بر خود و مسأله اسير بودن انسان براي خود كه مقصود اين است كه 

 هواي  بير به بندگي انسان اسير استعدادهاي داني او باشد، و آنچه كه ما از آن تع استعدادهاي عالي
 پيدا كرده؟ اينجاست كه  كنيم آيا از اين نظر بشر امروز نسبت به بشر گذشته تكامل نفس مي

ها هم در اين  اين است كه خود اروپايي] به ضرس قاطع قائل به تكامل جامعه شد، و[شود  نمي
كرده در مسائل گويند مسلم است كه بشر به نسبتي كه در مسائل مادي پيشرفت  مسأله بعضي مي

گويند حتي  گويند بشر در اين مسائل درجا زده، و بعضي مي معنوي پيشرفت نكرده است، برخي مي
  . مسأله اي است انحطاط پيدا كرده است به هر حال اين خودش يك

 چيست؟ ممكن است   در مسائل معنوي نيز معيار به دست دادن كار آساني نيست كه معيار تكامل
   امر  ت اگر كسي آمد مسأله عدالت را يكشما بگوييد عدال
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 معني ندارد زيرا در اين  گويند ديگر اصال تكامل نسبي تلقي كرد كما اين كه خود اين آقايان مي
 است و نسبت به شرايط و اوضاع ديگر عدالت  صورت يك چيز نسبت به يك شرايط و اوضاع عدالت

شود به هر حال اين  كي ناقص، و خيلي دشوار مي يكي كاملتر است آن ي گوييم اين نيست، آنگاه مي
  . بينيد كه در اين زمينه ها حرف حسابي ندارند  مسأله است و در اينجا مي يك

  
  تاريخعلم تكامل 

 علم يعني تفسير اين  اما اگر تاريخ را نه به معني سرگذشت عيني جامعه بشر بلكه به معني يك
 يعني تكامل علم تاريخ و اين " تكامل تاريخ "گوييم  سرگذشت بشر در نظر بگيريم آنگاه وقتي مي

 نيست، چنانكه اگر ما بگوييم در قرن بيستم علم شناخت فضا تكامل پيدا  مالزم با تكامل خود تاريخ
 تكامل پيدا كرده  كرده مالزم با اين نيست كه خود فضا هم در قرن بيستم نسبت به قرن نوزدهم

 و تكامل پيدا كند و خود علم  ن است موضوع علم ترقيباشد عكس مطلب هم ممكن است ممك
  . تكامل علم تاريخ است درجا بزند يا عقب برود پس مسأله دوم مسأله

توانيم  پردازد كه معيار تكامل علم تاريخ چيست؟ مثال به چه دليل مي  آنگاه مؤلف به اين مطلب مي
ز تفسيرهاي نيمه اول قرن بيستم كامل  اند ا بگوييم تفسيرهايي كه در نيمه دوم قرن بيستم كرده

تر است يا تفسير قرن بيستم از تفسير قرن پانزدهم كامل تر است آيا همان تكاملي كه در جامعه 
گوييم لزوما در تفسير هم بايد بگوييم؟ ممكن است كسي اين سخن را بگويد، بگويد قهرا   مي انسان

كند چرا؟ بر اساس   تفسير مورخ روشن تر مي رايرود زمينه را ب هر مقدار كه جامعه رو به پيش مي
 كرده اند، يعني مسأله وابسته بودن گذشته و آينده كه گذشته و  يك مسأله خوبي كه آن را طرح

توان   مي آينده دو چيز مجزا نيستند، وابسته به يكديگرند قبال گفتيم آينده را در پرتو گذشته
نويسند نه در  هترين تاريخ هر زماني را در زمانهاي بعد ميشناخت و گذشته را در پرتو آينده، يعني ب

تواند تفسير كند چرا؟ به علت رابطه دوره قبل با دوره  زمان خودش دوره بعد، دوره قبل را بهتر مي
  گردد آن كسي كه قهرمان شود و آن حادثه محكوم مي  گاهي حادثه اي واقع مي بعد مثل اين كه
 زمان حاضر قدرت ندارد   يعني گاهي" اين قضيه را روشن خواهد كرد  آينده"گويد  حادثه است مي

  كه حادثه اي را آنچنان كه 
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   بايد آينده بيايد تا اين زمان را بتوان خوب تفسير كرد غالبا اينجور است هست تفسير كند، بلكه
هد كه د  مي شوند ولي زمان آينده نشان گاهي كارهاي خيلي بزرگ در زمان خودشان محكوم مي

 كار در زمان خودش از نظر  جهت در زمان خودش محكوم شده، و بر عكس گاهي يك اين كار بي
شود، بعد   تفسير مي" خوب "شود و   تلقي مي گيرد، خيلي قهرمانانه تفسير مورد تحسين قرار مي

  . اشتباه بزرگ بوده است دهد كه يك آينده نشان مي
 است نه به دليل اين   معناي علم و تفسير هم رو به تكاملتوان گفت كه تاريخ به  اين است كه مي

 دليل رابطه اي كه ميان آينده و گذشته  كه حتما آينده كامل تر از گذشته است، بلكه فقط به
 محصولي است كه بذرش در گذشته پاشيده شده است آن زماني  هست، چون هر آينده اي به منزله

 داد يا آن  قضاوت كرد كه آيا اين كشاورز عملش را خوب انجامشود كامال  پاشند نمي كه بذري را مي
 زمين را خيلي خوب آبياري  شود ممكن است بگويند ما ديديم كه اين يكي يكي البته تا حدي مي

كرد، زمين را خيلي خوب شخم زد، فالن كار را كرد و بجا كرد، فالن كار را آن يكي نكرد و بجا كرد 
شود كه آيا كار اين درست بوده يا  شت محصول است بهتر قضيه روشن مي بردا ولي آينده كه موقع

 در بيايد و آن كه فكر  گفتيم فالن كارش اشتباه است كار او درست از آب نه بسا هست آن كه ما مي
كرديم كارش درست است كار او غلط از آب در بيايد اين حتي به تكامل هم صد در صد ارتباط  مي

تواند گذشته را تفسير  كه آينده هميشه نتيجه گذشته است پس آينده بهتر ميندارد به دليل اين 
بهترين تاريخها [ از نظر ثبت وقايع  گوييم از نظر تفسيري نه كند و لهذا اين غلط است كه ما مي

بله، از نظر ثبت وقايع شايد بشود گفت بهترين تاريخها نزديك ترين ] نزديكترين تاريخهاست
شود گفت، چون آن كه در نزديك است بيشتر تحت تأثير عواطف و   آن را هم نمي تاريخهاست تازه

شود گفت كسي كه در  شود اين حرف را زد مثال نمي احساسات خودش است ولي از نظر تفسير نمي
 صدر اسالم را تفسير كند تا ما كه بعد از چهارده  توانسته است حوادث قرن اول هجري بوده بهتر مي

تفسير [توانيم آن حوادث را   نه، اتفاقا ما كه بعد از چهارده قرن آمده ايم بهتر ميقرن آمده ايم
 بذري كه پاشيده شده و  چون آن حوادث با دنباله ها و معلومات خودش حضور دارد، مثل] كنيم

  . قضاوت كنيم توانيم درباره آن ثمر داده است، اكنون ما بهتر مي
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توانند   ارزشها بهتر مي ني مشخص باشد افراد آن زمان طبق آن اگر ارزشها و معيارها در هر زما
  . تشخيص دهند

  
  .  هرگز اينجور نيست" اگر "گوييد اين   ي است كه شما مي" اگر "اين يك 

  
  يعني ارزشها معين نيست؟

  
يك :  باشد عرض كرديم  اين كه ارزشها به طور كلي معين باشد غير از اين است كه در اينجا معين

گيرد ارزشها مشخص است ولي اين كه   مي يا يك جامعه اي در يك شرايطي يك تصميميكسي 
دهد كه  كند يا با آن ارزش، خيلي روشن نيست آينده نشان مي اين تصميم با اين ارزش تطبيق مي

  بينيم كه گيريم مي  است يا مصداق آن يكي مثال ما زمان حاضر را در نظر مي اين مصداق اين يكي
ما با معيارهاي امروز يك . دهد دات تا حد زيادي از خود تمايل صلح آميز نشان ميانور سا

 او را تخطئه كنيم و ممكن است تقديس كنيم، ولي آينده  كنيم، ممكن است عمل قضاوتهايي مي
 يك  دهد كه آيا مصلحت جامعه مصري اين رفتار نرمش آميز او بوده است يا به عكس بهتر نشان مي

شود اين را  تواند درك كند در زمان حاضر نمي  خشن ارزش اين تصميم را آينده بهتر ميرفتار تند و
شود گفت كه به اعتبار   از نظر علم تاريخ هم مي توان انكار كرد آنگاه خوب درك كرد اين را نمي

تواند گذشته را تفسير كند اين هم يك  رابطه اي كه هميشه گذشته با آينده دارد، آينده بهتر مي
  . مسأله

كنيم بلكه روح مطالبي را كه در گوشه و كنار آن پيدا كرده  گفتيم ما به ترتيب اين كتاب بحث نمي
  ]. كنيم ذكر مي[ايم 

  
  دها و ارزشهايمسأله با

شود و حتي به   مطرح مي مسأله اي مطرح است كه اتفاقا مسأله اي اساسي است، در غير تاريخ هم
آن اين است كه اگر ما قائل به تكامل تاريخ به معني اول بشويم شود و  حكمت الهي نيز مربوط مي

 بعدي بهتر از مرحله قبلي است، چون تاريخ رو به پيشرفت است،  معني آن قهرا اين است كه مرحله
   عقبگرد ندارد و به قول اينها تاريخ
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 را به وجود رود آيا اين براي ما اين مسأله گردد، هميشه جلو مي  عقربه زمان به عقب برنمي
 ي داريم و " آنچه هست " مساوي است با آنچه بايد باشد؟ ما يك  آورد كه هميشه آنچه هست نمي
گوييم فالن جريان، فالن نظام، فالن وضع وجود دارد آيا آنچه   ي يك وقت ما مي" آنچه بايد "يك 

 وجود دارد؟ يا هم كه بايد وجود داشته باشد و خوب است وجود داشته باشد همين چيزي است كه
داشت آن است   نبايد وجود پيدا كند و آنچه بايد وجود مي نه، آنچه وجود دارد آن چيزي است كه

 هست و  كه وجود ندارد؟ آيا اگر ما قائل به تكامل تاريخ بشويم قائل به يك نوع تساوي ميان آنچه
 آنچه هست "بگوييم  اگر  آنچه بايد نشده ايم كه آنچه هست همان چيزي است كه بايد؟ تازه

 آنچه هست مساوي "اگر نگوييم . شويم  ديگري مي  دچار يك اشكال"مساوي است با آنچه بايد 
 آن چيزي است " كامل "گوييم   مي  پس در واقع تكامل را انكار كرده ايم، يعني"است با آنچه بايد 

 آنچه هست مساوي " ، پس اين تكامل نيست اگر بگوييم كه بايد، اين چيزي كه هست ناقص است
 معنايش اين است كه آنچه بايد همان چيزي است كه هميشه وجود پيدا "است با آنچه بايد 

 انسان تاريخ را به  آنگاه مسأله بايدها كه مسأله ارزشهاست و در واقع مسأله اين است كه. كند مي
رود برود مطرح  مي خود به خود پيش  سوي آنچه بايد رهبري كند و نگذارد تاريخ به سوي آنچه

 رهبري انسان تاريخ را و نقش انسان در تاريخ معنايش  شود؟ مسأله شود كه تكليف آن چه مي مي
خواهد تاريخ را آنچنان كه بايد رهبري  خواهد تاريخ را به خود وانگذارد، مي  مي اين است كه انسان

 غير از " بايد "د پس مسأله  بگير كند، يعني جلو سقوط تاريخ را در آنچه كه هست و واقعيت است
شود اين سخن را گفت كه آنچه بايد، همان  شود در گياهان مي  مي" هست " و " واقعيت "مسأله 

 انسان  بگويد، در تاريخ] اين سخن را[شود و هست فرضا در آن موارد كسي   واقع مي چيزي است كه
  .خيلي مشكل است اين سخن را انسان بگويد

 " پيش آمد سيد يعقوب انوار كه خودش جزو افراد دوره قبل بود گفت 20يور  وقتي كه جريان شهر
 اعتبار حكم به تساوي آنچه بايد است با آنچه   به يك" الخير فيما وقع " اين "الخير فيما وقع 

شود از دست داد، و   يك منطقي دارد، آن را هم نمي" الخير فيما وقع "هست از طرف ديگر خود 
  .شود بحث خيلي وسيع تر از حد بحث اينها ميلهذا گفتم اين 
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گويد كه  كند، يكي واقعيت، ديگر ارزشها و سوم حقيقت مي  در اينجا نويسنده سه چيز را طرح مي
 بايدها، آنچه كه بايد باشد البته آنچه بايد  واقعيت همان چيزي است كه وجود دارد ارزشها يعني

رد و خوب است باشد ولي اگر گفتيم واقعيت غير از  اي زيبا دا باشد همان چيزي است كه چهره
بايدها و غير از ارزشهاست بدين معني است كه آنچه وجود دارد كريه و زشت است و نبايد وجود 

گويند چهره كريه واقعيت و چهره  برند مي داشته باشد اين است كه امروز اسم واقعيت را كه مي
  . زيباي ارزشها

 با واقعيت يكي است؟  كند كه حقيقت چيست؟ آيا حقيقت ا طرح ميدر اين ميان مؤلف حقيقت ر
شوند پس حقيقت آن نيست آيا حقيقت يعني  گويد نه اگر گفتيم ارزشها از واقعيتها جدا مي مي

  گويد حقيقت عبارت است از واقعيت توأم با ارزش، يعني آنگاه كه  مي گويد آن هم نه ارزشها؟ مي
 حقيقت رخ داده مثال ما  ابق است با بايدها آن وقت است كه ها مط)) هست"واقعيت يعني 

 است، يعني واقعيتي است توأم با آنچه بايد  گوييم اينكه اميرالمؤمنين به خالفت رسيد حقيقت مي
شد اما اينكه معاويه خليفه شد واقعيت كريه و زشت است، يعني آن   مي همان واقع شد كه بايد واقع

  .  واقع بشود و آنچه بايد واقع بشود واقع نشد واقع شد كه نبايد چيزي
 واقعيتها از ارزشها بشويم  حال در اينجا چه بگوييم؟ ما دچار بن بست هستيم اگر قائل به انفكاك

 توأم بودن واقعيت و ارزش قائل شويم، اين گذشته از  افتد، و اگر به مسأله مسأله تكامل به خطر مي
شود گذشته را اين جور تفسير كرد كه آنچه  گذشته دارد كه نمي كه درباره  همه ايرادهاي ديگري

 " است و بايد  شد و به احسن وجهي است كه واقع شده  شد همان چيزي است كه بايد واقع مي واقع
 را جاري بدانيم درباره هر چه واقع شد، ببينيم در گذشته چه واقع شده، بگوييم "الخير فيما وقع 

 هم همان بوده است، الخير فيما وقع، " خير "شده و  ده كه بايد واقع ميهر چه واقع شده همان بو
 من چه نقشي  گيرد كه در اين صورت  از اينها، نقش انسان در آينده مورد ترديد قرار مي آري گذشته

 واقعيتي است واقعيت، خودش  خواهم داشته باشم؟ تاريخ آينده باالخره يك در تاريخ آينده مي
 يعني كوشش "كند   انسان به خاطر ارزشها كار مي" كه بايد، و حال آن كه همان چيزي است

خواهد واقع بشود آنچنان واقع بشود   بر ارزشها و بايدها كند و آنچه مي كند كه واقعيت را منطبق مي
   بايد واقع بشود پس كه
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  .  اين يك بن بستي است كه در اينجا ما گرفتارش هستيم
ممكن است ما از . نكرده"276  "ين مطلب را به اين وضوح و روشني طرح  عرض كرديم نويسنده، ا

اين بن بست به شكل خاصي نجات پيدا كنيم، بگوييم اگر تكامل را به اين شكل توجيه كنيم و 
ترين حوادث، همان بهترين شكلي است كه بايد واقع بشود كه  بگوييم هر چه واقع شد ولو جزئي

 ايراد وارد است،  ره گذشته صحيح است و نه درباره نقش انسان در آيندهبعد شما بگوييد اين نه دربا
ولي ما قبال گفتيم كه تاريخ ترقي دارد و انحطاط دارد، پيشروي دارد، توقف دارد و عقبگرد دارد، 
  انحراف به راست دارد و انحراف به چپ دارد، ولي در مجموع، تاريخ متكامل است گفتيم مثل قافله

كند، چند ساعت هم يك  ر حركت باشد اين قافله يكسره به سوي مقصد حركت نمياي است كه د
 خيلي از راههاي ايران كه گاهي انسان  شود يك وقت هم راه به گونه اي است مثل جا متوقف مي

پيچد به طوري  مقدار زيادي بايد به طرف مبدأ و دور از مقصد برود، مثال راه دور يك كوهستان مي
 هم  گردد پس گاهي بازگشت شود ولي بعد برمي  از مقصد دور و به مبدأ نزديك مي يكه مقدار زياد

آيد حاصل   پيش مي هست اما سخن در اين است كه اگر معدل گيري كنيم، در مجموع حوادثي كه
كند يا تكامل پيدا   تكامل پيدا مي جمع و معدل مجموع چيست؟ آيا در معدل مجموع، جامعه

  كند؟ نمي
 و از طرف ديگر همه  سخن را بگوييم مشكل حل شده از يك طرف قائل شده ايم به تكامل اگر اين 

واقعيتها را مطابق با ارزشها ندانسته ايم ولي اكثر واقعيتها را مطابق با ارزشها قائل شده ايم چون 
  اكثريت، چنين انطباقي را دارد آن واقعيتهايي كه كريه و زشت هستند، اثرشان به اندازه اين

شود، تكامل را   مي ها نبوده است پس طبق اين بيان اشكال به كلي حل واقعيتهاي زيبا و بايستني
  . توجيه كرديم بدون اين كه دچار آن اشكال شده باشيم

  
  نظام احسن

 مسأله تضاد ميان  شود ولي البته اگر بحث از نظر تاريخي باشد، اشكال به همين صورت حل مي
 قابل طرح كردن است يعني در سطح  ي است كه اساسا در سطح فلسفهواقعيت و ارزش، مسأله ا

   همين مقدار كل جهان نه در سطح تاريخ در سطح تاريخ به
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 الخير "در سطح فلسفه، مسائلي هست كه طبق آن مسائل به يك اعتبار همان . شود  قضيه حل مي
گويند   كه در هستي مي" نظام احسن " را در جميع حوادث بايد گفت چون مسأله ))فيما وقع

 بنابراين واقعيتي كه " نظام ممكن  ترين  عالي"گويند  ترين نظام ممكن است وقتي مي معنايش عالي
 بوده است معذلك باز وقوع پيدا كرده است، با اصل نظام  نبايستني باشد و با اين كه نبايستني

 چيست؟  جواب اين اشكال. آيد جور در نمي) 1(""ء خلقه  الذي احسن كل شي «"  احسن و با اصل
شود نه به اينجا همين قدر اجماال گفتم براي  اين البته مطلبي است كه به مسائل فلسفه مربوط مي

اين كه توجه به اين مسأله داشته باشيد ولي از نظر مسأله تكامل تاريخ قضيه به همين شكل قابل 
 ها را تحليل كنيم " بايد "ا اين مسأله  جور است منتها اينجا بايد م حل است چون واقعا هم همين

 ها " بايد " ها، " هست "شوند؟ اين كه ذهن ما در مقابل   ها از كجا پيدا مي" بايد " اصال اين  كه
؟ با تحليل اين بايدها آن مشكالت هم در جاي  كند، اين بايدها از كجا پيدا شده است خلق مي

  . مسأله ديگري است مسأله كلي و شود كه حال آن يك خودش حل مي
  

   اين كه تكامل را در مجموع بايد حساب كنيم و در كليه ابعاد بايد مالحظه
  
ن وضع در ابعاد مختلف رو به ي از اول تا بدي است كه مجموع اجتماعات بشرين معنيم، بديكن

بهتر    نسبتاًٌي قبليها  كه جامعهيشود؟ ممكن است انسان وقت ين چطور مي ايول. تكامل بوده است
م كه از آن ي هستيطيحال ما در مح. د حساب كردياند، چون در مجموع با ها بوده ن جامعهياز ا

  نانهي خوشبيليجه ممكن است خيدر نت. ستي نيگر هست خبري ديها طي كه در محييهايبدبخت
سه يش مقاي مثالً هزار سال پيها ن جمله را با جامعهي كه ايم بله، وقتييم و بگويقضاوت كن

تنام ي باشد، مثالً در ويگري ممكن است انسان در جامعة ديول. افته استيم تكامل ينيب يم ميكن  يم
  سه يباشد و مقا

  
 اين همه بدبختي و فالكت و  بيند كه خير، نه تنها تكامل نيافته بلكه رو به انحطاط رفته كه كند، مي

  . ظلم و ستم و آوارگي پديد آمده است
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  . طلب مشكل استخالصه قبول كردن اين م
  

نه، مشكل نيست يك حرف خوبي در همان مسائل خير و شر در فلسفه دارند كه هر شري زاينده 
 خودش در نظر بگيريم يك حكم دارد، و  يك سلسله خيرهاست، يعني اگر ما شر را در همان حال

م و به قول اين اگر به اعتبار زايندگيش در نظر بگيريم يعني آثار و نتايجش را هم به حساب بياوري
 اين مطلب  كند اينها هم متوجه  آينده اش را هم جزو حسابش بياوريم حكم ديگري پيدا مي كتاب

 تمام شكستها ثمر بخشند "گويد   تعبيري دارد، مي" تاريخ چيست؟ "هستند در اينجا مؤلف كتاب 
ين خيلي تعبير خوبي  ا" تاريخ قائل به دير كرد عمل است "گويد   و نيز تعبير شيريني دارد مي"

 را كه  گيرند، بدين معني كه بانك طلبش گيرند، يعني سود مي است مثل دير كردي كه بانكها مي
گيرد با سود بيشتر  امروز بايد بگيرد، اگر طرف نداد و مدتي تأخير انداخت، بعد از آن مدت مي

ا بزند، عقب بماند، منحط  يعني اگر جامعه اي درج"   تاريخ قائل به دير كرد عمل است"گويد  مي
شود كه بعد تاريخ، اين را يعني آنچه را كه طلب داشته با  بشود، ناراحتي بكشد، همين سبب مي

  .سودش بگيرد
 ما بحثمان در اين نبود كه بياييم تأييد كنيم كه تاريخ متكامل هست يا نيست بحثي كه ما كرديم 

شد معني آن مسأله اين بود كه اصال  شكال ميبه خاطر اين بود كه اصال فرض تكامل داشت دچار ا
 اگر بخواهيم قائل به تكامل شويم بايد ارزشهاي به وجود نيامده  شود قائل به تكامل شويم چون نمي

يعني هر جا كه دو حريف ) 1(، يا به تعبير ديگر بايد معيارها فقط روي موفقيتها باشد، را نفي كنيم
 هم همان بود " خوب " و " بايد " بگوييم  كه موفق شده استاند، آن  مقابل يكديگر قرار گرفته

مثال اگر حضرت امير با معاويه طرف بشود و معاويه پيروز بشود، چون موفقيت مالك است زيرا 
 هم همان پيروزي " خوب " و " بايد "پس [واقعيت مالك است و ما بايد جدا از موفقيت نداريم 

 را به اين صورت حل كنيم آن بحثي هم كه بعد   اشكال كليخواستيم كه اين ما مي] معاويه است
  .  در واقع دنباله همين بحث است" گسترش   افق رو به"دارد تحت عنوان 

  
  :پاورقي

  . اگر معيار روي موفقيتها باشد بايد ارزشها را نفي كنيم .1
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  پيش بيني آينده 
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  پيش بيني آينده
 تاريخ به " دنباله همان بحث   آمده است در واقع"  افق رو به گسترش" اين بحث كه تحت عنوان 

 پيشرفت در تاريخ و تكامل در تاريخ است كه اين براي خود   يعني مسأله معروف"منزله پيشرفت 
 بحث بوده است كه اصال پيشرفت در تاريخ معني دارد يا ندارد؟ و اگر بگوييم  ها محل اروپايي

 نسبت به گذشته تا حال  ممكن است كسي بگويد كهپيشرفت معني دارد، پيشرفت به سوي چه؟ 
 اصول و خطوطي بوده ولي از اين به بعد را  شود پيشرفت و تكامل را تشريح كرد كه روي چه مي
شود به صورت پيش بيني و پيشگويي بيان كرد كه اصال تكامل چيست و بعد اينطور خواهد شد  نمي

دو اشكال در آن هست، يكي اين كه ما ببينيم آيا يا نخواهد شد، كه اين اساسا دو مسأله است و 
 خطوط اين تكامل را هم نسبت به  توانيم تكامل را به طور مبهم پيش بيني كنيم و ديگر اين كه مي

 شناسي اين قضيه ميسر نيست، يعني در تكامل زيست  آينده روشن كنيم گفتيم كه از نظر زيست
  ه در حلقات گذشته چه حلقه اي نسبت به حلقه پيشتوانيم شرح دهيم ك شناسي، ما گذشته را مي

  مثال اگر. توانيم تكامل يافته تر بوده ولي از اين به بعد را نمي
  

م كه ين را مشخص كنيم ايتوان يك دورة ما بعد انسان هست، اآلن نمي» انسان«م از ييم بگويبخواه
   م از انسان كاملتر است ـيكن يآن ما بعد انسان ـ كه ما فرض م
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م يتوانست يم نمي هم بودينكه اگر ما در مراحل قبليكما ا. چگونه است كه از انسان كاملتر است
 يم كه به نوع كاملتريكرد ينكه به طور مبهم فكر ميست، ولو ايم كه چيمراحل بعد را مشخص كن

  د يشان تردي به نحو مبهمش هم براينها حتيالبته در مورد انسان، ا. شود ي ميمنته
 خواهد شد، يا از نظر  تر از خودش از نظر زيستي متبدل آيا واقعا انسان به نوعي عالياست كه 

زيستي، ديگر انسان به آخرين مرحله رسيده و اگر تكاملي باشد تكامل تاريخي است نه تكامل 
  . زيستي

 " افق رو به گسترش "  چون بحث در تكامل تاريخي است، در اين بحثي كه باز كرده تحت عنوان
 بشر نسبت به آينده را نشان بدهد در بحث  خواهد به طور مبهم جهت تكامل تاريخي ر واقع ميد

گذشته بحث راجع به گذشته بود كه آيا پيشرفت كرده ايم يا نكرده ايم؟ بعضي گفتند نه، بعضي 
 بحث گذشته درباره گذشته بود كه آيا انسان نسبت .كند  حال نسبت به آينده بحث مي گفتند آري

  ه گذشته از نظر تاريخي متكامل شده يا نه؟ اين بحث راجع به آينده است كه چه در گذشتهب
اگر يادتان باشد، در .. متكامل شده باشد و چه نشده باشد آيا در آينده متكامل خواهد شد يا نه؟

 ؟ ممكن است معيار، قدرت" پيشرفت "گوييم   كه ما بايد ببينيم با چه معياري مي گذشته گفتيم
 " پيدا خواهد كرد مقصود از  باشد يعني انسان در آينده قدرتش بر آنچه كه اكنون دارد افزايش

 در اين جهت علوم طبيعي و رياضي به او كمك   ميزان تسلط انسان بر طبيعت است كه"قدرت 
كند، و اين قدرت مربوط به رابطه انسان با  كند و هر چه بيشتر او را بر طبيعت مسلط مي مي
كند رابطه انسان با طبيعت در جهت  شود كه اين رابطه در جهت قدرت، تكامل پيدا مي عت ميطبي

قدرت انسان و تسلط او بر طبيعت و در جهت آگاهي او از طبيعت تكامل يافته است و پيش بيني 
اين يك مسأله، كه نويسنده در اينجا به اين جهت هيچ توجهي . شود كه در آينده نيز تكامل يابد مي

  . نكرده است
 جهت تكامل را نشان بدهيم،  خواهيم ما مي( است، يعني جهت ديگر تكامل" آزادي "مسأله ديگر 

 معني كه انسان در آينده به سوي آزادي بيشتري  آزادي است، بدين) خواهيم جهت يابي كنيم مي
ه بلكه گفتيم در سه جهت خالص(شود  در دو قسمت خالصه مي خواهد شتافت، و آزادي هم

   انسان از اسارت طبيعت مثال ما محكوم زمين هستيم و به يك معنا در زندان يكي آزادي) شود مي
  زمين محبوس
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 هستيم چون از اول عمر در اين زندان بوده ايم و مطمئنيم كه تا آخر عمر هم از اين زندان خارج 
وي انسان باز بشود آن  كه درب كرات ديگر به ر كنيم ولي هر روزي شويم احساس دلتنگي نمي نمي

 در روي زمين باشد مثل يك انساني است كه او را ممنوع الخروج از  انساني كه مجبور باشد هميشه
 اسارت در مقابل  شود نوعي اسارت در مقابل طبيعت همچنين است كشور كرده باشند، و اين مي

 قلبي كه انسان ذليل و زبون  بيماريهاي بيماريهايي كه غير قابل عالج است از قبيل سرطان يا بعضي
  .  كه ديگر باالترين اسارتهاست آن بيماريهاست و باالخره خود مرگ

 خواهد رفت ديگر مسأله  پس يكي اين كه بگوييم بشر در جهت آزادي از محكوميت طبيعت پيش
هواهاي نفساني خود است انسان از آن جهت كه ] آزادي از[آزادي از حكومت خود بر خود يعني 

 از آن جهت كه يك حيوان است انسانيت انسان اسير حيوانيت او  ان است اسير خودش استانس
 انسان اسير جنبه  است، يا اگر به تعبير ديني و مذهبي بخواهيم بگوييم، ملكوت انسان، جنبه علوي

كنند به يك يوسف كه در چاه  سفلي اوست، كه در تعبيرات شعراي ما وقتي كه انسان را تشبيه مي
 همان ظلمتكده طبيعت است كه وقتي روح انسان مطيع " چاه "تاده است مقصودشان از اف

 باشد و عقل انسان جز در خدمت طبيعت و ماده نباشد، اين هم اسارت،  تمايالت نفساني و طبيعي
اين همان است، يعني معبود ). 1(»ارايت من اتخذ الهه هواه «شود  بردگي و بندگي نفس تلقي مي

  . هواي نفسواقع شدن 
  

نكه انسان در برابر يگر است كه البته اي ديت انسانهاي، آزاد بودن انسان از محكوميجنبة سوم آزاد
ن طور كه در مقابل ي هم  است،يك امر نامعقوليگر به طور مطلق بخواهد آزاد باشد ي ديانسانها

 را يعيود طبي از قيديچ قيعت باشد و هي مطلق محال است كه انسان در طبيعت هم آزاديطب
ام  اگر من در رابطه. ت دارديگر ضدي افراد ديك فرد با آزادي يرا آزادين هم محال است، زيرد اينپذ

شان با من  ن است كه آنها در رابطهياش ا ي مطلق داشته باشم معنيگر انسانها آزاديبا همة افراد د
ز يگران چي دي من را جز آزادين است كه آزادي اينجا حداكثر آزاديناچار ا.  نداشته باشنديآزاد
  ا مصالح انسان هم ين مسئله كه آي محدود نكند و البته ايگريد
  

  :پاورقي
   43/ فرقان . 1
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 بودند از ي آزادي كه مناديدر قرن هجدهم كسان.]  استيگريمسئلة د[ا نه يكند  يآن را محدود م
ه رد شد؛ ين نظري بعد ايبود ول يگاهشان آزاد هيكردند و تك ين بحث مينچنيل ولتر و روسو ايقب
 فرد ين اندازه برايش از ايت شدند و گفتند جامعه حق دارد بيك مقدار قائل به محدودي يعني

ش ي با در جا زدن است و اگر جامعه بخواهد پي در آن حد مساويرا آزاديجاد كند، زيت ايمحدود
شان مطرح يرد و قدرت دولت، برا فيآزاد« كه مسئلة ،ردي فرد را بگي جلو آزاديد مقداريبرود با

. ن جهت استيشها در ايشود گفت گرا يباً ميتقر. نه استين زمي در همياست و كتاب دكتر صناع
 كه اآلن در عالم ين دو بلوكين حال از اي در ع ن طرف است،يش مطلق جهان به اينكه گرايبا ا

 و ي آزاديشتر در جهت نفيده است و شرق بي چسبيشتر به آزاديغرب هنوز ب) شرق و غرب(هست 
كه باز همان » اي پرولتاريكتاتوريد«گذارند  ينها اسم دولت را ميمنتها ا. كند يتسلط دولت حركت م

  .دولت است و اسمش عوض شده
 يعني افق آزادي رو به گسترش "   افق رو به گسترش"روي آزادي هم زياد تكيه نكرده ) نويسنده(

ه است، كما اين كه روي قدرت هم زياد تكيه نكرده است كه آيا است روي اين هم زياد تكيه نكرد
 ما  ولي جنبه سوم براي انسان آن چيزي است كه) 1(افق قدرت انسان رو به گسترش است يا خير،

كنيم، گاهي به علم و گاهي به آگاهي يا خود آگاهي، كه اينها وقتي به  از آن گاهي به عقل تعبير مي
گويند كه اصطالح خاصي است كه فرنگيها در   مي" خود آگاهي "د معني اخص بخواهند بگوين

 ترجمه شده و لفظ شايعي هم شده " خود آگاهي " ما هم به عنوان  عصرهاي اخير آورده اند و ميان
 تكيه اش روي مسأله آگاهي و خود آگاهي است )) افق رو به گسترش" نويسنده در اين فصل  است
تشريح [ است و اين را تقريبا توانسته  ر در جهت تكامل آگاهي بودهخواهد بگويد كه تاريخ بش مي
  چون آن دو تاي ديگر مخصوصا ] كند

  
  :پاورقي

خواننده محترم مطلع است كه دنياي شرق نيز چندي است به آزادي و كم كردن تسلط دولت [. 1
ي اثبات بطالن گراييده است افسوس كه استاد شهيد حضور نداشتند تا پس از تالشهاي بسيار برا

تئوري ماركسيسم بطالن عملي آن را نيز شاهد باشند، هر چند كاپيتاليسم نيز باطل ديگري است و 
 به اين   زماني كه بطالن عملي آن نيز آشكار گردد و مردم جهان با شناخت اسالم حقيقي دور نيست

  ]. آخرين پيام الهي روي آورند
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ي هر چه كه تاريخ جلو آمده مثال اگر قرن بيستم را با قرن كرده،، يعن  برخورد مي آزادي به اشكال
بينيم پر و بال آزادي چيده شده و منطقا   مي نوزدهم و قرن نوزدهم را با قرن هجدهم مقايسه كنيم

رود شايد آينده هم هر  در جهت آزادي پيش رفته و پيش مي] تاريخ[شود گفت كه  چيده شده نمي
گوييم  حدودتر بشود تازه ما آزاديهايي را كه به اصطالح، منطق دارد مي جلوتر برود آزاديها م چه كه

 خود، عمال دنيا هر چه كه جلو آمده  آزاديهاي غير منطقي يعني ديكتاتوريها و غيره به جاي
  ).1( است آزاديهاي افراد را بيشتر سلب كرده

 كرده است كه تقريبا  اندر نتيجه نويسنده توجهش به مسأله آگاهي است و اين را به گونه اي بي
گويد از فجر تاريخ تا امروز بشر در پي ازدياد آگاهي بوده است و در آينده هم به سوي آگاهي  مي

 ما نتوانيم آن خود آگاهيهاي آينده را مشخص كنيم كه چيست  بيشتري خواهد رفت گو اين كه
 اين گذشته  يم بايد بگوييم كهتوانيم بگوييم كه اگر ما گذشته را مفسر آينده بدان ولي اينقدر مي

  . تر خواهد شد وسيع] و افق[دهد كه چه افقي براي ما گشوده خواهد شد  نشان مي
  

  عتي انسان در برابر طبيآگاه
گويد كه تاريخ انسان از روزي آغاز شد كه انسان به آگاهي  كند، مي مطلب را اينچنين آغاز مي

 را گاهي " تاريخ "ود آگاهي در برابر طبيعت رسيد خودش در برابر طبيعت رسيد، يا بگوييد به خ
 دارد،  گويند، يعني سرگذشت اگر تاريخ به معني سرگذشت باشد همه چيز تاريخ  مي به معني اعم

 " دارند، به اين معناست كه ما  زمين هم تاريخ دارد، حيوانات هم تاريخ دارند، گياهان هم تاريخ
 " ،" تاريخ طبيعي معدنها"، " تاريخ طبيعي زمين "  وييمگ كنيم، مي  اطالق مي"تاريخ طبيعي 
   تاريخ " و " گياهان  تاريخ طبيعي

  
  : پاورقي

 پيش بيني كرد اين است  توان درباره تكامل و پيشرفت گذشته گفت و براي آينده هم  آنچه مي.1
كوميت  انسان بر طبيعت و آزادي از مح كه در گذشته رابطه انسان با طبيعت در جهت سلطه

طبيعت و در جهت اطالع و آگاهي بر طبيعت و در جهت خود آگاهي يعني آگاهي به خود و 
رود، ولي در دو جهت ديگر، يكي آزادي از  موقعيت خود و بيدار خود بودن پيش رفته و پيش مي

 متلبس بودن به   انسانهاي ديگر و آزادي از اسارت هواي نفس خود، و همچنين در جهت اسارت
اي عالي انسان از قبيل روح تعاون، عاطفه و احسان، ايثار و قوت اراده و تقوا و طرد عقده ها فضيلته

  . پيش نرفته است
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 ولي زمين كه سرگذشت دارد در مقابل شرايطي كه به او احاطه پيدا كرده است "طبيعي حيوانات 
بطه اش با خورشيد  مثال از خورشيد جدا شده است نسبت به اين را خود آگاهي ندارد اگر زمين

 دوره را دوره ماقبل   ندارد، و همچنين گياهان و حيوانات، و انسان هم تا دوره اي كه ما آن آگاهي
كرده   همين جور با حوادث پنجه نرم مي ناميم تقريبا در اين جهت همين جورهاست يعني تاريخ مي

ي و حيواني داشته است  باشد، و يك حيات تقريبا گياه است بدون آن كه خودش توجهي داشته
 واقعي براي بشر از وقتي است كه بشر به آگاهي خودش در برابر طبيعت رسيد،  آغاز تاريخ به معني

 طبيعت را بايد تحت  يعني خودش را چيزي حس كرد و طبيعت را چيزي، و احساس كرد كه اين
 نبرد و ستيز است تسلط خودش در بياورد حيوان با طبيعت بدون اين كه آگاهي داشته باشد در

 حيوان  چرد اما اين كه اين طبيعت است و من يك كنيد در يك علفزار، او مي اسبي را شما رها مي
  .  هستم و من بايد بر اين طبيعت مسلط باشم، در شعور او منعكس نيست

و  بر نهاد "ولي انسان رسيد به مرحله اي كه خود را در برابر طبيعت نهاد، و در واقع همان اصل 
آن بر نهاد و (يعني خود را در برابر طبيعت گذاشت و نتيجه اين كار] به اجرا در آمد ["برابر نهاد 

اي بود كه   آگاهي اين بود كه رسيد به اين كه من بايد طبيعت را استخدام كنم، يعني) اين برابر نهاد
  . بر لزوم تسلط بر طبيعت پيدا كرد

 معنا نه صرف سرگذشت كه حتي  از تاريخ انسان تاريخ به ايناين را بايد گفت فجر تاريخ انسان، آغ
 دوره "گويند   در اصطالح متعارف وقتي مي)) دوره تاريخ"گوييم  زمين هم تاريخ دارد و لهذا ما مي

 مقصودشان دوره اي است كه ما از آن دوره اثري مكتوب يا هنري از " ماقبل تاريخ  تاريخ و دوره
داريم آن دوره اي كه هيچ اثر تاريخي از انسان در آن نيست اثري كه بتواند زندگي انسان داريم يا ن

گويند  شود مثال ماقبل پيدايش خط را مي  تاريخ خوانده مي از زندگي انسان حكايت كند دوره ماقبل
 ولي اصطالح نويسنده به شكل مذكور بوده، و )) تاريخ"گويند   و مابعد آن را مي" ماقبل تاريخ "

  . ندو با همديگر منطبق شوندشايد اي
  

  به خودنسبت آگاهي انسان 
: گويد مي   است بعد آگاهي انسان به خودش در برابر طبيعت، ابتداي تاريخ انسان
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 آگاهي انسان نسبت به خود است  شود و آن مرحله دوم آگاهي انسان، از دكارت شروع مي: گويد  مي
گاه است نسبت به خود، علم به خود دارد، علم چطور؟ انسان آگاه است نسبت به طبيعت و حتي آ

به طبيعت دارد، ولي ممكن است كه علم به علم خودش نداشته باشد به طبيعت آگاه است اما به 
 آگاهي خودش به خودش  آگاهي خودش به طبيعت آگاه نيست حتي به خودش آگاه است ولي به

 علم بسيط و "گفتند  قدما مي) 1(ويندگ  مي" علم بسيط "آگاه نيست كه اين را در اصطالح قدما 
 بسيط يعني  گفتند يكي جاهل است به جهل  مي" علم مركب و جهل مركب "، "جهل بسيط 

دانم كه رياضيات   ولي مي دانم داند مثل اين كه من رياضيات نمي داند كه نمي داند ولي مي نمي
داند اولي يك آگاهي  م كه نميداند ه داند و نمي دانم ولي يكي ديگر جهلش مركب است نمي نمي

دانم، يعني آگاهم به  دانم كه نمي دانم، ناآگاهم، ولي مي  نمي آميخته به ناآگاهي است رياضيات
  .ناآگاهي خود آگاهي به ناآگاهي هم به اندازه آگاهي به آگاهي ارزش دارد

    لنگان خرك خويش به منزل برساند      آن كس كه نداند و بداند كه نداند
داند  كند كه مي  مي داند بلكه خيال داند هم كه نمي داند، آگاه نيست، و نمي ي يك كسي نميول

 جهل مركب "داند، يعني يك موهومي در مغزش آمده، كه اين را  كند كه مي داند ولي خيال مي نمي
  .گويند  مي"

      در جهل مركب ابدالدهر بماند   آن كس كه نداند و نداند كه نداند
 قبيل هستند يك بچه،  داند اغلب، انسانهاي بسيط از اين داند كه مي داند ولي نمي ي مي اما يك

 اصول "كند در  داند اما انسان وقتي كه رشد پيدا مي داند كه مي داند ولي خودش نمي چيزي را مي
كند تا   اين شكل گفته ايم ذهن او به سوي خودش انعطاف پيدا مي  ما اين مطلب را به"فلسفه 

 عكسبرداري  بيند، دستگاه راحلي از رشد انسان ذهن مثل نورافكني است كه فقط بيرون را ميم
  است كه فقط بيرون را عكسبرداري 

  
  : پاورقي

 من " به عقيده مؤلف مرحله دوم آگاهي از دكارت شروع شد و آن آگاهي از آگاهي است .1 
 و چه آگاهي از آگاهي خودش به  طبيعت  چه آگاهي از آگاهي خودش به"انديشم پس هستم  مي

 " پديد آمد " منطق " مرحله دوم از زماني شروع شد كه  ولي اين) مرحله علم مركب(خودش
 خطاي   خوب انديشيدن است كه البته فرع بر آگاهي از آگاهي و آگاهي بر امكان  قوانين"منطق 

  . ذهن و آگاهي بر ضرورت كشف مقياسهايي براي سنجش خطاهاي ذهن است
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تواند برگردد خودش را و دستگاه عكسبرداري خودش را هم عكسبرداري  كند ولي ديگر نمي مي
 نورافكنش متوجه  شود به خودش يعني رسد به مرحله اي از رشد كه منعطف مي كندبعد ذهن مي

 " مسأله انديشه "شود كه اين در   مي شود به گونه اي كه حتي متوجه خود نورافكن هم خودش مي
 خدا در " كه اكنون جاي بحثش نيست يك وقت در بحث  ز مسائل فوق العاده عجيب استيكي ا

تنظيم [كرديم كه يادداشتهايش را دارم، يك وقتي بايد ] در اين باب[ ما بحثي "انديشه انسان 
داند، يعني نورافكنش   مي داند كه داند، و همچنين مي غرض اين است كه آنگاه انسان مي] نمايم

  . شود دش هم ميمتوجه خو
انسان ابتدايي يا انسان جاهل بسيط تعليم و تربيت نديده يا يك كودك : پس اين دو حالت است

 است، به مادرش آگاه است، به اندام خودش آگاه  داند اين كودك به پدرش آگاه خيلي چيزها را مي
 آگاهي "اين مرحله را  است اما به اين كه آگاه است آگاه نيست نويسنده نام  است، به لباسش آگاه

 آگاهي "گويد   نسبت بدهند مي خواهد كه اين را به خودشان گذارد اينها دلشان مي  مي"از آگاهي 
انديشم پس هستم يعني توجه   گفته است من مي  از دكارت شروع شده چون دكارت"از آگاهي 

  انديشه كرده است دربارهو ) توجه به انديشه يعني انديشه كردن انديشه(پيدا كرده به انديشه خود
 مركب يعني آگاهي  انديشه خود و از اين خواسته است استدالل كند كه من هستم، پس اين آگاهي

  . به خود از دكارت شروع شده
 اقال هزار سال و شايد چند هزار سال قبل از " آگاهي از آگاهي "اين، حرف مهملي است مسأله 

  .اند رت را ديگران ذكر و رد كردهدكارت بوده است، زيرا همين برهان دكا
  

  خ خودي انسان از تاريآگاه
 انسان به طبيعت بود ولي  گويد پس اين يك رشد آگاهي است قبل از دكارت آگاهي  به هر حال مي

گويد  بعد مي). 1(از دوره دكارت آگاهي انسان به آگاهي شروع شد و افق آگاهي گسترده تر گرديد
   پيش آمد، و آن اينباز دوره ديگري براي آگاهي

  
  :پاورقي

بعد جديد بعد دوم به (مرحله دكارتي مرحله آگاهي و آگاهي از آگاهي است براي نفس آگاهي. 1
  ). عقل
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كرد  كرد، به طبيعت كه نگاه مي  انسان به اشياء كه نگاه مي است كه در گذشته حتي تا دوره دكارت
توصيه  [ گويند ابوريحان همه مثال مي( و بفهمد بود كه طبيعت را بشناسد و درك كند فقط براي اين

 است كه بر ندانستن ترجيح نداشته  كدام دانستن: اين بود كه فهميدن از نفهميدن بهتر است] اش
 آگاهي انسان از تاريخ خود براي نفوذ در ":  بعد كم كم يك مرحله ديگر از آگاهي پيش آمد)باشد؟
 انسان اصال آگاه " تاريخ "شت كه ما جرياني داريم به نام  يعني قبال چنين فكري وجود ندا"تاريخ 

نبود به تاريخ خودش تا چه رسد كه بخواهد در تاريخ نفوذ كند يعني بخواهد تاريخ را به اصطالح در 
 است كه اين امر از قرون هجدهم و نوزدهم پيدا شد كه به تاريخ به  مؤلف مدعي) 1(اختيار بگيرد

 انسان بعد ديگري   تاريخ را بشناسند و در تاريخ نفوذ كنند به قول او عقل نگاه كردند كه اين چشم
پيدا كرد قبال بعد عقل انسان اين بود كه فقط جهان را بشناسد اما اكنون انسانها غير از جهان، 
سرگذشت انسان را، براي نفوذ در همين سرگذشت و براي اين كه سرنوشت را به دست گيرند 

 از  گويد كه اين، مرحله ديگري  مي" به سرگذشت براي تسلط بر سرنوشت  آگاهي": شناسند مي
  . تاريخ است

 دارد كه آن  شويم ماركس جمله معروفي از همين جاست كه كم كم وارد مسأله ماركسيسم مي
گويم   تفسير جهان است و من مي  ديگران گفته اند فلسفه"گويد  جمله مؤيد اين نظر است مي

كند يعني فقط   معني محدودتري پيدا مي)) فلسفه" صورت  البته در اين(" است فلسفه تغيير جهان
مقصود او اين است كه ديگران به فلسفه فقط به ) شود شود و شامل غير آن نمي  مي فلسفه اجتماعي

خواستند فقط بشناسند و فقط بفهمند، بيش از اين نبوده  كردند يعني مي چشم تفسير نگاه مي
دانم كه وسيله اي   فلسفه اي را فلسفه و قابل توجه مي كنم و آن  ديگر نگاه مياست، من به چشم

، كه مقصود از تغيير جهان، تغيير جامعه است كه بشود جامعه را تغيير داد  باشد براي تغيير جهان
  .كند اينجاست كه بحث نسبتا زيادي روي حرفهاي ماركس و ديگران مي

  
  :پاورقي

نظريه ) قرن هجدهم(است براي نفوذ در تاريخ) تاريخ خود(هي از خود مرحله سوم مرحله آگا.1
 در واقع مرحله اول مرحله آگاهي از خود و محيط  فلسفه تغيير جهان است نه تفسير جهان: ماركس

براي نفوذ در محيط است و اين مرحله، مرحله آگاهي از خود و جامعه خود است براي نفوذ در 
  . دهد د جديدي است كه به عقل انسان ميو اين بع) خود اجتماعي(خود
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 ماركسيسم دارد كارهايي را  نكته جالبي كه اينجا دارد اين است كه چون خود نويسنده تمايلي به
گويد لنين  كه لنين كرد و ماركس نكرده بود و مكمل كار ماركس است، تا بتواند، به صورت نقد نمي

  رد بلكه همچنين برخي قسمتها را اصالح كرد يعني قسمتهاي ماركسيسم را تكميل ك نه تنها خيلي
قسمتهايي از حرفهاي ماركس و ديگران را دور ريخت و به جاي آن حرف ديگر آورد كه نويسنده دو 

 البته " ماركس توجهش فقط به طبقات بود ": گويد مي) 1(نكته خيلي اساسي در اينجا آورده است
ش هست كه ماركسيستها هم نتوانسته اند آن را  تضادي ميان حرفهاي ماركس يك تناقضي، يك

 كرده بدون   كنند، و آن اين است كه الزمه فلسفه ماركس كه اينجا هم همانها را نقل درست حل
 هميشه " آگاهي صادق "  اين كه جنبه تضاد اين حرفها را در نظر گرفته باشد اين است كه

شود، گروه وابسته به ابزار   توليد تجديد مي ابزار اختصاص به يك طبقه خاص دارد، يعني وقتي كه
  توليد كهن، افكار، وجدان و آگاهيشان همه غلط و كاذب است و آگاهي صادق در دوره مبارزه طبقه

 آگاهي صادق و وجدان  كارگر با طبقه سرمايه دار از آن طبقه كارگر است و بس، و در هر دوره
ليدي جديد بنابراين آگاهي كسب كردني نيست، بستگي صادق تعلق دارد به طبقه وابسته به ابزار تو

 وضع طبقاتيش آنطور است خواه ناخواه افكار و آگاهيش كاذب  به وضع طبقاتي دارد يعني آن كه
   كه وضع طبقاتيش اينطور است خواه  است و اين

أله آگاهي  اين امر با مس آنگاه) 2(تواند غير از اين باشد ناخواه آگاهيش آگاهي صادقي است و نمي
 سازگار نيست و لهذا خود ماركس هم اصال دنبال  اكتسابي، تعليم دادن، آگاه كردن و اينجور مسائل

 كشف قوانين ديالكتيكي طبقاتي عينا مانند كشف اجزاء طبيعت و مانند  اينها نرفته از نظر ماركس
 ايم كه بايد  رده قانون جاذبه است كشف قانون جاذبه يعني چه؟ يعني ما چيزي را كشف ك كشف

 واقعيتي است كه وجود دارد  توانيم آن را تغيير بدهيم چون صددرصد تابع آن باشيم و هيچ نمي
  تغيير دادن ما در 

  
  :پاورقي

گفت و تنها وجدان   مي ماركس فقط از طبقات سخن: آنچه لنين عالوه بر ماركس انجام داد .1
ت و بس، وجدان طبقه وابسته به ابزار كهن دانس طبقه كارگر را در دوره سرمايه داري صادق مي

 . خواند را در هر دوره وجدان كاذب مي
ز نظر ماركس آگاهي كسب كردني نيست، بستگي به وضع طبقاتي دارد، پس تعليم و تربيت و ا .2

 .آگاهي بخشي معني ندارد
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اگر من اين حد است كه خودمان را از مسيرش خارج كنيم نه بيشتر وقتي قانون جاذبه هست پس 
شكند، پايم   مي افتم، سرم  پشت بام پايم را كج بكنم به حكم قانون جاذبه به زمين مي روي اين

توانم كوچكترين تغييري   طبيعت من نمي كنم اما ديگر در خود اين شكند، پس اين كار را نمي مي
ظر زيست دهد همين طور كه از ن  و خودكار انجام مي بدهم و او كار خودش را به طور طبيعي

 خودش را ناآگاهانه و به طور خودكار انجام داده است تكامل تاريخي و  شناسي، طبيعت، تكامل
 است مثال اگر گفتيم  الزمه حرف ماركس اين). 1(گيرد اجتماعي هم به طور خودكار صورت مي

 گرفت  خواهد آمد، اين خود بخود صورت خواهد انسان نيز حلقه اي است كه بعد از او حلقه ديگري
 او چنين حرفي زده كه عبارتهايش را كه اين كتاب نقل كرده است  چه ما بخواهيم و چه نخواهيم

  . خواند خواهيم
 طبقه جوان در مقابل طبقه   يعني گروه وابسته به طبقه كارگر، نه" روشنفكر " قهرا از نظر ماركس 

سواد، مفهوم فرهنگي  بل طبقه بي تحصيلكرده در مقا كهنسال، يعني مفهوم نسلي ندارد، و نه طبقه
 پرولتاريا  سواد چون در طبقه ممكن است يك پير بي) 2( طبقاتي دارد و بس، هم ندارد، صرفا مفهوم

 طبقاتيش جور ديگري اقتضا  قرار گرفته است روشنفكر باشد و يك جوان تحصيلكرده چون وضع
  . باشد كند، وجدان و آگاهي او خواه ناخواه كاذب مي

 سرمايه دارها عمال  ين حرف ماركس از يك طرف در جامعه سرمايه داري روشن شد يعني كذب ا
خود كمونيستها هم عمال ]  كمونيستي، يعني و از طرف ديگر در جامعه[كذبش را ثابت كردند، 

كذبش را ثابت كردند منتها كمونيستها به روي خودشان نياوردند ولي آنها به روي خودشان 
  ). 3(آوردند

كه عرض كرديم كه طبقه سرمايه دار كذب اين حرف را ثابت كرد از اين جهت است كه آنها اين 
  . در آمد هاي ماركس غلط از آب عمال نشان دادند كه پيش بيني

  
  :پاورقي

پس ( جبري است از نظر ماركس عمل تكامل اجتماعي نظير عمل تكامل زيستي است، يعني .1
  !) شود؟  مي  چه"ر جهان  فلسفه تغيير جهان است نه تفسي"تكليف 

 .ايم  هم طرح كرده" جامعه و تاريخ "اين مطلب را در كتاب  .2
 هم دنياي سرمايه داري و هم دنياي كمونيستي اين نظريه ماركس را باطل شناختند تأسيس  .3

  .  تكذيب نظريه ماركس بود حزب و تعليم و تربيت حزبي وسيله لنين به نوعي
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كشد، بعد سرمايه دار   مي د كه پيشرفت ماشين كم كم به فالن مرحلهكر مثال او ماشين وار فكر مي
شود معلوم شد كه نه، سرمايه  شود و بعد انقالب مي كند، بعد چنين بحران ايجاد مي جبرا چنين مي

اي در كار خودش داشته باشد و با پيش بيني وقايع، جلو انقالبها را   بيني تواند يك روشن دار هم مي
 زيركي و يك عقل  ان در مستعمرات خودش با يك پيش بيني و يك آگاهي و يكبگيرد انگلست

توانست جلو انقالبها را بگيرد و بعد استفاده اش را استمرار بدهد، چون پيش بيني كرد، يعني 
 كرد قبل از آن كه انقالب رخ بدهد آمد به اينها استقالل داد و  آگاهيش كاذب نبود و خوب درك

 طبقات  ش بيش از پيش تأمين شد همچنين دو گل كه خودش وابسته به همانبعد از آن، منافع
 مراجع كرد اكثريت قريب به  بود آمد به الجزاير استقالل داد و بلكه وقتي هم كه به آراء عمومي

 الجزاير آزاد باشد، و اكنون ضمن اين كه الجزاير مستقل  اتفاق مردم فرانسه رأي دادند به اين كه
اين . برد برد بيش از منافعي است كه در دوره استعمار خود مي  فرانسه از الجزاير مي  كهشده، منافعي

 نيست، و به همين دليل در  دهد كه آگاهي سرمايه دار هم در كار خودش آگاهي كاذبي نشان مي
هاي خيلي زيركانه اي كه كردند توانستند جلو   بيني كشورهايي مثل انگلستان و آمريكا با پيش

البها را بگيرند بنابراين، اين كه ماركس گفته بود طبقه سرمايه دار آگاهيش همه كاذب، خياالت انق
كند، معلوم شد   را درك نمي و موهوم است و اين طبقه، طبقه مرتجع كوتاه فكري هست و واقعيات

  .اينطور نيست
  

  نياصالحات لن
 حرفهاي ماركس قانع باشند  خواستند به  خود كمونيستها هم اين را تكذيب كردند زيرا اگر اينها مي

 بچه اي كه از مادر بايد متولد بشود، ماما باشد  كردند قضيه خود به خود رخ دهد، مثل بايد صبر مي
شود لهذا ماركس تكيه اش فقط روي طبقات بود چون آگاهي را از   متولد مي يا نباشد بچه باالخره

بود كه آمد حزب تشكيل داد منتها گفت حزب است دانست لنين كار بزرگي كه كرد اين  طبقه مي
 در ماركسيسم از نظر ماركسيسم وجود  كه بايد آگاهي طبقات را منعكس كند اين اصالحي است

حزب لغو است اين يك نارسايي در ماركسيسم بود، ولي لنين بدون اين كه به روي خودش بياورد 
  ز ماركسيسم و مكمل آن است، است در ماركسيسم و تخطئه اي است ا كه اين اصالحي
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  . دهد نه طبقه  بايد حزب وجود داشته باشد لنين ثابت كرد كه آگاهي را حزب مي گفت
 ايدئولوژي منظم مرتب  نكته ديگر مسأله ايدئولوژي داشتن است براي ماركس مسأله ايدئولوژي يك

ر و طبيعي در افراد پيدا  فكر به طور خودكا مطرح نبود طبق طرز تفكري كه داشت خواه ناخواه اين
 الزم است، حتي تعليم و تربيت كمونيستي و اين كه افراد بايد  شد ولي اين كه يك ايدئولوژي مي

آيد كار دوم لنين عرضه يك ايدئولوژي حساب شده   ببينند با تعليمات ماركس جور در نمي تعليمات
  .  بود بود كه ماركس نكرده
د و در واقع نبوغ لنين اين كارها را كرد و ماركسيسم را لنين در دنيا  لنين كر  اينها كارهايي بود كه

نويسنده بدون اين كه اين قضيه . نجات داد و اال در همان قلمرو خودش هم به كلي از بين رفته بود
  .اين هم اين مطلب.  مطلب اقرار كرده است را آب و تاب بدهد به
، اشاره " گسترش   افق رو به"ع به همين بحث گويد راج  جمله اي مي195 در ابتدا در صفحه 

 است، چون ما دو مسأله را طرح كرديم،  كند به يك نظريه اي كه اساسا به آينده جهان بدبين مي
 هست يا رو به تكامل نيست؟ بحث ديگر اين است كه اصال آينده  يكي اين كه آيا آينده رو به تكامل

 صنعت و  ن هست كه اصال بشر در اثر همين پيشرفتاي خواهد بود يا نخواهد بود؟ احتمال اي
تكنيك خودكشي كند ولي خودكشي دسته جمعي اگر يك جنگ جهاني با مقياس اسلحه هاي 

آيد رخ بدهد ممكن است   ديگر به وجود مي كنوني تا چه رسد به اسلحه هايي كه تا مثال پنجاه سال
شود نفي كرد ولي در عين حال ما نبايد بنا  مي اين احتمال را ن گويد بله كره زمين خاكستر شود مي

گويد از مرگ خود   احتمال منفي بگذاريم اين احتمال هم هست كه اين قضيه رخ ندهد مي را بر اين
 اين كه يقين دارد كه روزي  ميرد؟ ولي به دليل فرد كه باالتر نيست مگر فرد يقين ندارد كه مي

  .دارد  احتماال خواهد داشت بر نمي اي كه يميرد دست از طرح براي آن مقدار زندگ مي
 قدرت " قدرت، آزادي و آگاهي ": شود عرض كرديم كه از آن سه قسمت  بعد وارد همين مسأله مي

كند، بيشتر تكيه اش روي آگاهي  كند، آزادي را بعدها به طور مختصر طرح مي را كه اصال طرح نمي
  :گويد مي. است
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 جريان طبيعي، آن را  ه انسان به جاي تصور گذشت زمان همچون آغاز تاريخ از وقتي است ك" 
توانند آگاهانه بر   در آنها درگير بوده اند و مي رشته اي از حوادث مشخص پنداشت كه افراد آگاهانه

  . "آنها اثر بگذارند 
  
  : گويد كند، مي د يك تعريف خيلي شيريني براي تاريخ از بوركهارت نقل ميبع
  
  . "است از جدايي از طبيعت در نتيجه بيداري حس آگاهي  تاريخ عبارت "
  

گويم   معناي اخص را مي تاريخ به معناي سرگذشت را جمادات هم دارند، زمين هم دارد تاريخ به
آن وقتي كه انسان . ")1( جدايي از طبيعت در نتيجه بيداري حس آگاهي": خيلي تعبير خوبي است

ب طبيعت جدا شد ابتدا طبيعت به طور خودكار عمل رسيد به مرحله آگاهي، حسابش از حسا
كرد، انسان هم به طور خودكار، بعد انسان رسيد به آنجا كه درگيريهايش با طبيعت به صورت  مي

 بايد بر طبيعت اثر بگذارم، كه اگرچه  طبيعت است، منم در مقابل طبيعت، من: آگاهي در آمد
تز و سنتز، ولي  اد و برابر نهاد و هم نهاد، يعني تز و آنتيبر نه:  نويسنده اين تعبير را به كار نبرده

 بسط داده است   دوران كنوني، اين كشمكش را به نحوي انقالبي": گويد عمال همان است بعد مي
 آن مرحله، مرحله "اينك بشر در صدد درك و نه فقط نفوذ در محيط بلكه در خويشتن است 

 انسان رسيده به مرحله خودآگاهي، آگاهي از خود و  نونآگاهي بر محيط و نفوذ در محيط بود اك
.  اين هم يك مسأله" به اصطالح بعد جديدي به عقل و نيز تاريخ داده است  و اين((نفوذ در خود

  : گويد آنگاه مي
  
توان گفت با دكارت   مي  دگرگوني در دنياي معاصر كه رشد آگاهي بشر از خويشتن را در برداشت"

  . "آغاز شد
  يعني( ولي اين رشد آگاهي: گويد  هم حرفي است كه گفتيم صحيح نيست بعد مياين
  

  :پاورقي
.1  .  همين مرحله است كه مرحله عقل و فروكش كردن غريزه است
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اگر چه از دكارت آغاز شد ولي ظهور و بروز و آشكار ) اينكه انسان به خود و مسائل خود انديشيد

 در قرن شانزدهم بوده دو قرن بعد در دوره روسو  ود دكارتشدنش در دوره روسو در قرن هجدهم ب
اينجا ) 1( آزادي براي آزادي ندا سر دادند اين رشد آگاهي آشكار شد يعني دوره اي كه مناديان

كند بحث از   مي  را در واقع تحت الشعاع آگاهي قرار داده به اعتبار اين كه بحث از آگاهي آزادي
يعني آزادي را به ]  مطرح كرده باشد، به طور مستقل[ين كه آزادي را كند نه ا آزادي را مطرح مي

  . نوعي خودآگاهي تعبير كرده است
  

   در مقابل سنتهايخودآگاه
 بيشتر تكيه كرده است و آن  ما در ميان آزاديها يك آزادي را نگفتيم كه اتفاقا او بر همين يكي

وانين است كه انسان خود واضع قوانين  گرفتن ق آزادي از سنتها و قوانين موجود و به دست
آزادي در برابر طبيعت، آزادي :  خودش مطلبي است آنهاي ديگر را ذكر نكرده ، كه اين هم)2(باشد

در مقابل تمايالت نفساني خود، آزادي انسان در مقابل انسانهاي ديگر يكي ديگر آزادي از قيود و 
 را نداشت، يعني اين آگاهي را نداشت كه در  سنتهاست بشر قبل از دوره قرن هجدهم اين آزادي

كرد كه هر  شود انسان آگاهانه خود واضع قانون باشد، فكر مي شود قيام كرد و مي مقابل سنتها مي
بينيم و در قرآن از   است الزم االتباع هم هست، همين چيزي كه ما در اكثر مردم مي چه كه سنت

انا وجدنا «): تقليد به اين معنا(" )3( تقليد"گوييم  آن ميآن تعبير به تبعيت آباء شده است و ما به 
كردند ما هم بايد چنين كنيم،  گذشتگان چنين مي). 4(» آثارهم مقتدون  آبائنا علي امة و انا علي

گويي  اين حرفها هست تا مي] از نظر فكري[ در طبقات ضعيف  رسم است! شود چنين نكرد؟ مگر مي
 چيزي   مثال در عروسي يا عزايشان تا يك" آقا رسم است ديگر "گويد  فالن كار را نكن، مي

   آقا رسم است ديگر، رسم"گويد  گويي مي مي
  

  :پاورقي
 به اوج 18، در حقيقت در قرن  دوره دوم كه از دكارت آغاز شد، آگاهي از آگاهي] به بيان ديگر[ .1

  ..خود رسيد كه به مسأله آزادي توجه شد
يگر خودآگاهي، خودآگاهي در برابر سنتها و قوانين حاكم بر اجتماع مرحله د] به عبارت ديگر [ .2

 ..و آزادي از اسارت آنها و به دست گرفتن ابتكار وضع قانون براي خود است
 به طرد تقليد تعبير  خودآگاهي در مقابل سنتها همان است كه قرآن از آن] به بيان ديگر[ .3

 .كند مي
   23/  زخرف  .4
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 يعني رسم جديد مطرح است او هم تابع " مد " در طبقه متجدد نيز " شود كاري كرد را كه نمي
رسم و سنت است، اين هم تابع رسم و سنت در اين كه هر دو اسير سنتها هستند فرقي نيست 

  . منتها او به سنت كهن چسبيده، اين به سنت جديد، و هر دو اسارت است
 خودش كافي نديد و  سنتهاي كهن را براي اين مرحله آزادي به آنجا رسيد كه انسان ": گويد مي

 يعني با به كار بستن عقل ببيند اين "تصميم گرفت كه خود، آگاهانه براي خود وضع قانون كند 
 يا درست نيست بعد قوانين را بر اساس آنچه كه عقل تشخيص  سنتهايي كه وجود دارد درست است

  :گويد بعد مي. اهيپذيرد قرار بدهد اين هم يك مرحله از آگ دهد و مي مي
  
 مبرز اين تحول، هگل و   انتقال از قرن هجدهم به دنياي كنوني، طوالني و تدريجي بود فيلسوفان" 

گرفت   فكري دوگانه الهي و عقلي سرچشمه مي ماركس بودند و عقايد هر كدام از يكي از مكاتب
 روح جهاني هگل با يك دست  متمدن و قوانين عقلي استوار بود ريشه افكار هگل در قوانين آسماني

  ."پروردگار و با دست ديگر عقل را محكم چسبيده است 
  

هگل و ماركس : باشند گويد كه فيلسوفان مبرز اينها اين دو نفر هستند كه استاد و شاگرد مي  مي
 عقلي است، يعني اينها گرايش به عقل پيدا  خواهد بگويد كه گرايش هر دوي اينها به قوانين مي

 گرايششان هر چه بيشتر به عقل شد و قهرا اين گرايش به سوي آگاهي بود با اين تفاوت كه كردند،
در .] عقلي"300  "و گرايش ماركس گرايش صرفا [ هگل گرايش الهي و عقلي است  گرايش

 و ايمان دو قطب مخالف يكديگر  مسيحيت، الهي بودن و عقلي بودن دو امر متضاد است يعني عقل
 دست پروردگار را داشت و در دست ديگر عقل را،  گويد هگل در يك  اند ميو غير قابل جمع

خواست اين دو را با يكديگر جمع كند بعد يك سخن بسيار عالي از آدام اسميت اقتصاددان  مي
 هگل در سخن خود طنين سخن آدام اسميت را منعكس "گويد  كند و مي  جهان نقل مي معروف

 آن را نفهميده است حال  اي است كه اين آقاي مؤلف يار عالي و آن سخن، سخن بس"كرده است 
   حرف كنم و سپس گويم و بعد معني مي من اين سخن را مي
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  . گويم  مؤلف را مي
  

  ت و هگلي آدام اسميسخن عال
گويد معني   هم مي)) روح معقول" است اين روح جهاني هگل كه " روح جهاني "هگل قائل به 

 است كه او قائل است و معتقد " مطلقي " در واقع اين روح جهاني يك خاصي در فلسفه او دارد
شود، آن كه همه مقوالت را در   جهان منتهي به روح جهاني مي است كه همين حركت ديالكتيكي

 جهات  گويند در خيلي بردارد، و از نظر او خدا همان است ولي اين با خدايي كه ساير فالسفه مي
  :گويد مي.  آن كار نداريمكند كه اكنون به فرق مي

  
افراد تمايالت خود را :)  است او چنين گفته(تابد طنين آدام اسميت را باز مي) يعني هگل( وي" 

خبرند ولي در عمل آنان نهان است   فزونتر كه از آن بي كنند اما در اين رهگذر چيزي اقناع مي
  . "يابد  تحقق مي

  
  :گويد بعد مي

  
 طنين سخن آدام اسميت  آن جمله اي است كه(نويسد ل روح جهاني ميدرباره غايت معقو) هگل("

افراد بشر در حين تحقق بخشيدن اين مقصود، اميال خود را كه داراي مفهومي دگرگونه ) را دارد
 " آرمان " عبارت ساده همان هماهنگي عالئق است كه به زبان فلسفي  آورند اين به است نيز بر مي

 مشهور " نيرنگ عقل " اسميت، در فلسفه هگل  ادف دست غيبي آدامبرگردانده شده است متر
  ."كند كه خود از آن ناآگاهند  اوست كه افراد را وادار به انجام مقاصدي مي

  
 هست كه انسان در شعور  حرف آدام اسميت و حرف هگل، مطلبي عالي است و اين در فلسفه ما هم

آورد و غير از اين چيزي نيست به  خود را بر ميآگاه خودش يعني در مرحله شعور خودش ميلهاي 
   فكر و اراده ات  هر كسي اگر بگويند تو با اين
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گردد به يك  كني؟ برمي كني؟ هر كاري را كه بگويد، چنانچه به او بگويند چرا آن كار را مي چه مي
 ناآگاهند كه كنند ولي خود انسانها ميل، يعني انسانها در كارهاي خود تمايالت خويش را ارضا مي

 طبيعت  كنند در واقع آن  خودشان با اراده و اختيار خود اميال خويش را ارضا مي وقتي به حساب
كند و   هدف خود حركت مي عيني اينهاست كه در زير اين دستگاه شعوري و فكري دارد به سوي

كند ولي در واقع  يكند كه دارد براي ميلش كار م  مي اين ميلها را استخدام كرده است، انسان خيال
  ).1(كند  دارد طبيعت خودش را خدمت مي آن مرحله شعوري و فرهنگي

كنم شما يك انسان متوجه يعني عالم و تحصيلكرده را در نظر نگيريد، از يك بچه   مثالي عرض مي
شود، فرياد  خواهم تشنه مي  غذا مي كشد كه من شود داد مي كنيم يك بچه گرسنه مي شروع مي

خواهم اين  گويد من اسباب بازي مي كند، مي  پيدا مي خواهم ميل به بازي ه من آب ميكند ك مي
خواهم بايد براي من تهيه  خواهم، چون مي  همين است كه من اين را مي بچه از نظر فهم خودش

خواهم   بازي را مي خواهم بايد بنوشم اين اسباب خواهم بايد بخورم اين آب را مي  غذا را مي شود اين
 شعور او يك طبيعتي در جريان است و  بايد داشته باشم ولي آيا اين بچه آگاه هست كه در ماوراي

داند معده اي دارد، روده اي دارد، كبدي دارد،  ء دارد؟ يعني آيا مي اين طبيعت احتياج به آن شي
 يك ميل كند آن را به صورت  اي دارد، جهاز تنفسي دارد و او كه احساس گرسنگي مي جهاز هاضمه

كند كه من احتياج به غذا دارم، بدل ما يتحلل   دستگاه دارد اعالم مي كند ولي در واقع آن درك مي
رفت،  خواهم اين دنبال غذا نمي گفت بدل ما يتحلل مي كرد و مي ؟ اگر او ميل ايجاد نمي خواهم مي

 دنبال لذت رفتنش داند كه رود اما نمي ولي وقتي كه ميل است و لذت، او دنبال لذت خودش مي
خواهد، اصل   آگاه از آن طبيعت نيست آب كه مي كار كردن براي آن طبيعتي است كه او اكنون

گردد ولي اين كه مثل يك گياه نيست كه آبش   است كه دنبال آب مي مطلب آن است كه طبيعت
عور و اراده، ميلي و  ش را از رطوبت زمين استفاده كند، آب را از خارج بايد بروند بياورند تا دستگاه

  نوشد به خيال خودش رود آب مي  بنوشد او مي خيزد برود آب لذتي در كام او نريزد او بر نمي
  

  :پاورقي
  . اند  را بيان كرده  آقاي طباطبائي خيلي خوب اين مطلب" اصول فلسفه " در مقاله ششم .1

 ٢٨٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كند براي اين كه مايحتاج  مي] ربه اين كا[ طبيعت او را وادار  فقط براي اين كه لذت ببرد ولي
  .خودش را برآورد

گوييم كه انسان در   اين است كه در زير اين دستگاه ظاهري يك دستگاه ديگري است معموال ما مي
 من هدف ندارد اتفاقا آنها از ما بيشتر هدف  شعور خودش هدف دارد ولي طبيعت مثال قلب يا معده

  . تيم يعني شعور انسان در استخدام هدفهاي طبيعت است آنها هس دارند ما در استخدام هدفهاي
يعني آنچه (كنند  افراد تمايالت خود را اقناع مي": اين حرف آدام اسميت حرف بسيار خوبي است

خبرند  اما در اين رهگذر چيزي فزونتر كه از آن بي) كنند اين است كه آنها پيش خودشان درك مي
 افراد " هگل هم عين همين مطلب را گفته است كه "يابد   است تحقق مي ولي در عمل آنان نهان

 است نيز بر  بشر در حين تحقق بخشيدن اين مقصود، اميال خود را كه داراي مفهوم دگرگونه
 افراد هم ضمنا به ميلهاي  كند ولي  يعني طبيعت مقصود خودش را دارد عمل مي"آورند  مي

 اين به عبارت ساده همان هماهنگي عالئق است ": گويد خودشان پاسخ مثبت داده اند نويسنده مي
 ولي هماهنگي عالئق غير از اين مطلب است بلكه اين، هماهنگي تمايالت است با طبيعت نه "

هماهنگي عالئق با يكديگر، چون عالئق مربوط به مرتبه شعور انسان است اينها خواسته اند 
عالئق را با يكديگر اين است آن جهتي كه او هماهنگي عالئق را با طبيعت بيان كنند نه هماهنگي 

  .درست درك نكرده است
 است، يعني ديديم او  بود كه جهت اصلي رشد، آگاهي) نويسنده( اين مسأله اصال طرح اين شخص

قدرت را انتخاب نكرد، آزادي را هم حتي در قلمرو آگاهي انتخاب كرد نه در جهت آزادي، يعني 
دش نوعي آگاهي است انتخاب كرد در اين زمينه مولوي شعرهايي دارد  خو آزادي را از باب اين كه

  :  واقعا ناب و عجيب است كه
  هر كه را افزون خبر جانش فزون     جان چه باشد جز خبر در آزمون  

گويد اصال جان يعني چه؟ يعني خبر و آگاهي پس هر كه بيشتر خبر دارد جانش بيشتر است  مي
تو : گويد رود و مي ماند، باالتر مي  مرحله نمي منتها او در اين! ي است؟مگر جان جز اين چيز ديگر

كني كه اين خبر در نهايت خبر از خودت است و اين من، من توست، در زير اين من تو  خيال مي
گردد به آگاهي   برمي  بزرگتري هست و آن ذات حق تعالي است كه اين آگاهيها همه در نهايت من

  كه اينها ديگر درخود به ذات خودش، 
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 راهي   هستند هگل در اين مسأله كه حقيقت رشد عبارت است از رشد آگاهي همين  اينجاها لنگ
  : گويد مؤلف مي. كه اين شخص طي كرد تعبير خيلي شيريني دارد

  
 را در تغيير تاريخي و در  اولين فيلسوفي بود كه جوهر حقيقت) 1( هگل فيلسوف انقالب فرانسه"

  . "اهي انسان ديد رشد خودآگ
  
  :گويد بعد مي. گفت جوهر حقيقت همين رشد خودآگاهي انسان است] گويد هگل مي[
  

  " بود  رشد در تاريخ به معناي رشد در جهت مفهوم آزادي) 2( در اين زمان
  

 در اثر اينكه خاندان بوربون مسلط شدند الهامات انقالب فرانسه بر 1815پس از : گويد  و آنگاه مي
  : كند فت ولي دو مرتبه هگل اينها را زنده كرد، و نقشهاي هگل را بازگو ميباد ر

  
 هگل از لحاظ سياسي زياد محدود و در سالهاي آخر عمر چنان در بند حكومت وقت بود كه "

چون نهايت تكامل را همان حكومت (نتوانست مفهوم مشخصي به معتقدات ماوراء الطبيعه خود دهد
 " جبر و مقابله انقالب "توصيف هر زن از آيين هگل به منزله ) رفتگ پادشاه زمان خودش مي

 ماركس بود كه حساب  بسيار مناسب است هگل نمادها را ارائه كرد اما محتوي عملي بدانها نداد اين
  . "معادالت جبر هگل را روي كاغذ آورد 

  
 همان طرحهاي هگل  سخواهد بگويد كه او طرحهاي خود را به مرحله عمل در نياورد ولي مارك مي

  . را تقريبا جنبه عملي داد
  

  :پاورقي
  . گرفته است ظاهرا مقصودش فيلسوف ناشي از انقالب فرانسه است كه از آن الهام .1
   اشاره به دوره انقالب فرانسه قبل از هگل است .2
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گيرد و براي آن است، پس  در مورد ارضاي اميال كه فرموديد از يك طبيعت دروني سرچشمه مي
  .هميشه ارضاي اميال بايد به نفع آن طبيعت باشد

  
زند در   درست است ولي انسان، همان رشد آگاهي انسان، عقل انسان اين حسابها را به هم مي

 است، يعني ميل حيوان با طبيعت او  توان گفت صددرصد مطلب از همين قبيل حيوان تقريبا مي
يل داشتن مانند حيوانات است ولي از جنبه عقل كه  از نظر م هماهنگي دارد در انسان به حكم اينكه

دهد و به   رخ مي شود و اشتباهات از ناحيه عقل  وسيعتري دارد اين خطا از عقل پيدا مي يك آگاهي
عالوه زندگي اجتماعي، زندگي طبيعي را از حالت اوليه خود خارج كرده و در نتيجه تا حد زيادي 

رود در اثر عادات   طبيعت در زندگيهاي اجتماعي از بين مي اين هماهنگي دستگاه ميل با دستگاه
طبيعت : كند شود، يعني انسان دو طبيعت پيدا مي  طبيعت ثانوي براي انسان مي زياد، كه عادات

اولي و طبيعت ثانوي، و طبيعت دوم بر ضد طبيعت اول است بعد انسان ميلهايي را كه ناشي از 
 طبيعت اول مثال انسان وقتي به سيگار كشيدن عادت   ميلكند بر ضد طبيعت دوم است ارضاء مي
كند اين ميل يك طبيعت دوم و عرضي است و با آن   سيگار پيدا مي كرد ميل بسيار شديد به

 ثانوي ايجاد   اولي هماهنگي ندارد، و اين انسان است كه اينطور براي خودش طبيعتهاي طبيعت
ينكه انسان به زور خودش حيوان را معتاد به عادتهايي كند در حيوانات اين چيزها نيست مگر ا مي

  . شوند  در عراق كه به وسيله انسان، ترياكي مي" عوامر "كند، مثل مارهايي به نام 
انسان موجود عجيبي است، قادر است استثنائاتي در طبيعت خود به وجود آورد، و لهذا انسانهاي 

شود  ت و طبايعشان هست انسان هر چه متمدن تر ميتر كمتر اينگونه ناهماهنگي در تمايال ابتدائي
توان از عادت كردن به غذاهاي غير طبيعي نام  شود به عنوان مثال مي از طبيعت خودش دورتر مي

خورد، چون با  برد در حيوانات مسأله پرخوري معني ندارد ولي انسان گاهي بيش از ظرفيت خود مي
كند و بعد از  آورد و اتساع معده ايجاد مي  وجود ميوسائل مصنوعي اشتهاي كاذب براي خودش به

خورد و ناراحت   است ولي اين گرسنگي كاذب است، مي تكميل ظرفيت و رفع احتياج واقعا گرسنه
  توانست از  شود، و اگر عقل و اراده و اختيار نداشت نمي مي
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  . مسير اصلي منحرف شود
  

   آن؟  ي است يا نقد و امضايآگاهي انسان به آگاهي خودش به معناي صرف آگاه
  

رسد كه ببيند آن آگاهي  صرف آگاهي است، و وقتي انسان آگاه به آگاهي خود شد مرحله بعد مي
زند كه  است، يعني اين حرف مفت كه اين شخص مي)) منطق((درست است يا نه، كه همان مسأله

به وجود آمده است )) نطقم((از زماني كه: اين آگاهي از دكارت شروع شد، بايد در جواب او گفت
 آگاه است آيا اين  اين است كه انسان كه به جهان خارج)) منطق(( آگاهي بوده است چون معناي اين

 .د يك معيار براي سنجش آگاهي خو اند به عنوان آگاهي صحيح است يا نه؟ منطق را وضع كرده
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