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 پسگفتار

 بخش اول
 

م نوشتن ۲۰۱۴م و متعاقب آن در سال ۲۰۱۰در سال « یک خانه، یک خانواده، یک آینده»نوشتن کتاب فلسفی 
 «ماللی : ژاندارِک افغانستان و فاتحین میوند»و ناول « امریکایی در افغانستانافغان و من : اولین ۀ شهزاد»ناول 

م ایجاب نمود تا هشت سال را در تحقیِق تأریخ و فلسفه سپری نمایم. هرچند با امور تحقیقی و ۲۰۱۷در سال 
جارب ط ِکشت (، ت)آزمایش ها در محیۀ نوشتن کتب و مقاالت طبی، انجام کار های تحقیقاتی البراتواری تنظیم شد

ت دقیق و سخ« میتودولوژی»مطابق « تجربة سریریة  -تجارب تحقیقی سریری » ، اشتراک در «درون بدن »
خارج از علوم مثبته، یافتم. یک وقتی یکی ۀ بلد و با آن عادت کرده بودم ولی تأریخ را تا انداز« ساینسی»گیر 

مهمان، پوهاند رابرت اوپنهیمر  پرسید که چطور توانست  از شاگردان در پوهنتون طبی جان هاپکنیز  از استادِ 
شعر نویسی و فزیک اتومی را باهم سازگار سازد، جواب پوهاند مذکور آن بود که ایندو مخالف همدیگر اند، به 

 هانس« ساینس پدیده های فزیکی را ساده تر می سازد ولی شعر بازتاب بغرنجی انسان است.»این معنی که 
استدالل میکند که حقیقت و میتود  با همدیگر از « حقیقت و میتود»در کتاب کالسیک خود  جورگ گدامر 

متفرقات اند و اینکه میتود ساینسی بر علوم اجتماعی مانند تأریخ اطالق پذیر نیست، بخاطریست که مردم چنان 
نگ ریشه دوانیده اند که دارند که فرد و جامعه هر دو  در همدیگر چنان در فره« آگاهی اثر پذیر از تأریخ»

میتوانند بر اساس آن احساسات، سلوک شان و حوادثی را شکل دهند که نمیتوان آنرا از منظر ساینس تجزیه و 
  .تحلیل کرد و مهمتر اینکه بدون ارزشمندی قضاوت، نمیتوان آنرا عملی ساخت

یعی و رو برو  شدنم را با بخش نهایت خود را در علوم طبۀ درک و تجربـۀ لطفاً اجازه بدهید تا در اینجا آمیز
با شما در میان بگذارم. اگر از همان سبک ارسطویی « یک رشتهۀ تأریخ به مثابـ»مشخص علوم اجتماعی 

مادر علم قرار دهیم، ولی من متمایلم ۀ به مثابـ« فلسفه»بنگریم شاید ما تمام علوم بشری را زیر عنوان درشت 
غیره  ، اقتصاد و«بشر شناسی»سوسیالوژی، علوم سیاسی، شعر، انتروپالوژی که اکثریت علوم اجتماعی مانند 

  .تأریخ قرار دهمۀ را در آغوش مادرانـ

یخ شانرا از تأریخِ تأریخ آغاز کنند. آنچه که تأرۀ آنانیکه مثل من تأریخدانان متخصص نیستند بهتر است که مطالعـ
اری او را بنام پدر تأریخ یاد میکنند. هردوت و ثوسیدسیدیس  کالسیک خوانده میشود با هرودت آغاز میشود که بسی

ان و جنگهای یون -جنگهای فارس ۀ تأریخ نویستان یونانی قرن پنجم قبل از میالد بودند. آنان یکی پی دیگر در بار
بعضی  د،داخلی آتنیان با سپارتا  و جنگ پلوپونز  نوشتند. این نوشته ها اساساً داستانها و ریکارد های جنگ ان

آن را به چشم سر مشاهده کرده و یا از کسانی شنیده که به نحوی از انحا در این جنگ ها دخیل بودند و یا آنرا 
از منابع نا معلوم شنیده اند، و واضح است که همه را از منظر یونانی با یک هدف اخالقی نوشته اند تا یونانی 

 .بدهند را ها در ارتقا و واالمقام ساختن سلوک شان درس

علمی "است" که از طریق تحقیق و بررسی بدست » به معنی « هیستوریا»باید یاد آوری شوم که لغت باستانی 
بنابرین ممکن شما به این نتیجه گیری برسید که تأریخ از لحاظ مفهوم بیشتر از آن چه است که «. آمده باشد

  .ها، نامهای بازیگران وغیرهمعموالً ما در مکاتب خوانده ایم یعنی تواریخ سالها و روز 

ارسطو حین صبحت از میتافزیک بحث خود را با شرح کوتاهی از تأریخ فلسفه آغاز می کند. ارسطو به این 
باور بود که انسانها قبل از پی بردن به گیتی که اسطوره ها و ادیان برایشان قناعت مؤقت بدهند، پس از تأمین 

اد احساس کنجکاوی فطری و حیرت خود ناگزیر بودند  که در میتافزیک مایحتاج ضروریات اساسی شان  بر بنی
فلسفی دارد و  در مقایسه با تأریخ خیلی پر رفعت و ۀ شعر بیشتر جنبـ» دقیقاً بررسی کنند. ارسطو می نویسد

ر د این بخاطریست که تأریخ محدود به شرح وقایع بوقوع پیوسته است حال آنکه شعر بیانگر اشیا« فرزانه است.
قالب جهان شان است بنابرین است که شعر بیشتر فلسفی و در مقایسه با تأریخ فرزانه و بلند است! بنابر این است 

یخ هومر  حقایقی بیشتر تری نسبت به تأر« اولیسس »که شاید بعضی ها چنین استنباط کنند که به نظر ارسطو 
  .فارس هرودت بیان کرده است -جنگ های یونان 

تأریخ است و تأریخ فلسفه آنرا بهتر ۀ طرز سلوک انسان در موازات محور زمان یکی از ابعاد عمد آموختن از
تأریخ  ۀتشخیص داده است. چنین طرز مطالعات تأریخی ممکمن انتقادی و یا هم قیاسی باشد. فالسفه ایکه در بار

، «ناسیمعرفت ش»پـستیمولوژی  ، ایـ«علم تأویل»میتافزیک ، هرمونتیک  ۀ می نویسند ممکن است در برگیرند
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تأریخ متشکل از است اقدامات فرد یا جمعی از افراد، ساختمانهای  - ۱باشد : « تأریخ گرایی »هیستوریسیزم 
تأریخ ۀ اجتماعی، مقاطع زمانی و ساحات جغرافیوی، مدنیت ها، جنبش های عــِـلی/ سببی عمده )مطالعـ

ختار و یا جهتی ماورای حوادث و کردار هایست که آنرا تشکیل داده آیا معنی تأریخ در مجموع سا -۲کالسیک(؛ 
 «هرمونیک/ تأویل»چه چیزی را دانش، فهم و یا توضیح ما از تأریخ در بر می گیرد   -۳تأریخ(؛ ۀ است؟ )فلسفـ

  ملت ها و یا بشریت جوابگو است؟ۀ تا کدام حد تأریخ بشری در حالت موجود -۴و 

 .ریخی را بخاطر ازدیاد تفکر ما در مورد تأریخ در مجموع ذکر می کنمتأۀ من این موضوعات عمد

 «"ابن خلدون"ۀ مقدمـــ» کتاب خود ۀ ابن خلدون تأریخ نویس عرب تبار و یکی از جامعه شناسان اولیه در مقدمـ
سل نگی نبه تأریخنویسان هفت اشتباه عام را هشدار میدهد. نو آوری ابن خلدون این ادعایش بود که تفاوت فره

دیگر باید بر ارزیابی مواد تأریخی ذیربط حکمروایی کند تا بر مبنای آن  بتوان اصول و قواعدی را مشخص 
ساخت که به اساس آن دست مبادرت به ارزیابی زده بتوانیم، و باالخره به اضافت اصول منطقی احساس نیاز به 

ده و موهوم پرستی بیهو»ابن خلدون «  سی کنیم.تجربه ی را کرده بتوانیم تا بتوان یک فرهنگ گذشته را برر
روش جدید علمی خود که ۀ رد کرده است.  ابن خلدون با ریختن شالود« پذیرش غیر انتقادی معلومات تأریخی را

میخواند، سنگ بنای راه نوین برای مراقبت نقش دولت، ارتباطات، تبلیغات و تمایل « علم جدید»وی آنرا 
 «تأریخ نگاری»ساس گذاری کرد و بنابر همین است که او را پدر هیستوریوگرافی  مصنوعی در تأریخ، را ا

 .میخوانند

این نکات است : الف : روش یا میتودلوژی تولید آن، مانند شرح روایات زیستـنامه ها یا ۀ تأریخ نگاری دارند
أریخ ت»أریخ نویسی مانند مشخص تۀ بایوگرافی های کوتاه مدت در برابر تحلیل بنیادی دراز مدت ؛ ب : بدنـ

آن عصر نوشته شده است؛ ۀ م در بار۱۹۶۰ۀ یعنی چیز های که طی دهـ« م۱۹۶۰ۀ نگاری قرون وسطی طی دهـ
تولید میشود که حین شرح گذشته تمرکز باالی « درجه -ماورای »اینکه چرا تأریخ مثل تحلیل ۀ ج : توصیـ

جهانی، میالن فرهنگی، دنیای شخصی و  -جهانی، باور  -روایات، تفسیر حوادث، جهان بینی ها مانند آگاهی 
 م[۱۸۳۵ - ۱۷۶۷دیدگاه شخصی دارد. ]ویلهلم فون هومبولت  

ـیس دولت چین گوان ژونگ  به این عقیده شد که شرایط ئدر عصر باستان طی قرون هفتم و ششم قبل از میالد ر
های سریع با پیچ و تابهای آن مردم را آزمند و شکم پرست، بد قواره، ستیزه جوی و محیطی چین مانند دریا 

جنگ دوست بار می آورد؛ بقراط  مدعی شد که هوا، آبها و مکان ها اثرات بی نهایت زیاد دارند؛ ابن خلدون 
نوب یقا که در جوابسته به بخشی از افر -تحت الصحراحی »مدعی شد که مکدر شدن جلد انسان وابسته به اقلیم 

ـر پدیده های فزیکی، بعضی خصایص عقالنی و فرهنگی است؛ ایلسورث ئو نیز سا« م -صحرای کبیر قرار دارد 
م که زعامت ۱۹۰۹م( بعد از سفر های اکتشافی خود به آسیای میانه و بعد در سال ۱۹۴۷ - ۱۸۷۶هنتینگتن  )

احل قدم آن مر» شت که یک بخش مأموریتش این بود تا سفر اکتشافی بنام )یل ( را در فلسطین به عهده داشت نو
یمی را ماهیت اقلۀ به قدمی را تعقیب کند که طی آن ساختار جیولوژیکی، شکل توپوگرافیکی و امروز و گذشتـ

معلوم نماید که پیشرفت انسان را شکل داده و به تأریخش شکل و ریخت بخشیده است؛ و بدین گونه در انکشاف 
فکری نقش غیر قابل شماری را ایفاء کرده است که به خیلی مشکل میتواند تحت شرایط فزیکی چنان یک سیستم 

را  «جغرافیه اخالقی »ـوری ئیک تعداد دانشمندان علوم اجتماعی بشمول دیوید لندیس  تـ« دیگر به میان آید. 
 «یک نیروی متمدنۀ ثابـاستعمار به م»ـوری غیر علمی بخاطری محکوم کرد که میخواهد برای ئبعنوان یک تــ

 .دلیل بتراشد

علل عظمت »م ( در کتاب خود ۱۷۵۵ - ۱۶۸۹در قرن نزدهم بود که جبرگرایی تأریخی مروج شد. مونتسکیو  )
این اقبال و بخت نیست که بر جهان »تأریخ در یک جای می گوید ۀ در مبحث فلسفـ« و انحطاط رومیان 

فزیکی و اخالقی که همچنان در هر سلطنتی نقش خود را ایفاء می  حکمروایی دارد... علل عمومی وجود دارند،
ۀ ـوقایع بوسیلۀ کند، بلندش می کند، حفظش می کند، ویا بلندش می کند و بر زمین می زندش. علل حدوث همـ

مونتسیکو یکی از آثار بی نهایت مهم اوست که با پیشکش کردن « روح القوانین »کتاب « همین علت هاست.
ـیه باالی اکثریت میثاق های سیاسی نفوذ ئقضاۀ مقننه و قوۀ ـیه، قوئاجراۀ قسام اداری قدرت به قوموضوع ان

   .حکومت داری را از امریکا تا روسیه تحت تأثیر خود قرار دادۀ نیرومند گذاشت و شیو

ه یک جهان نظریه برای یک تأریخ جهانی از دیدگا»م( در یکی از کتابهایش ۱۸۰۴ - ۱۷۲۴ـل کانت  )ئایمانو
، چنان یک جدل بزرگ بحث انگیز را در عصر خود بمیان آورد که انعکاسات آن تا امروز شنیده میشود. «بینی 

را بطور یکنواخت « آگاهی قانون اخالق»نه تنها اینکه « عقل»کانت بحث خود را از این نقطه آغاز میکند که : 
هد که در آن نیکی های مکمل و سعادت مکمل موجود اند چنان یک جهانی را میدۀ تولید می کند بلکه بما نظریـ
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را  «رفیع ترین نیکی»ماست تا ۀ می نامد. به نظر کانت، این وظیـفـ« عالی ترین نیکی همگانی»و وی آنرا 
تمام وظایف اخالقیست. ما این وظیفه را فقط زمانی میتوانیم به انجام برسانیم ۀ آن مجموعـۀ توسعه دهیم، و توسـعـ

یع رف»روابط ممکنه انسانی است. باور ما به ۀ از جملـ« عالی ترین نیکی همگانی»این باور باشیم که  که به
موجودیت خدا و به ابدیت و جاویدانگی روح باور داشته »زمانی ممکن است که همچنان ما به « ترین نیکی

ن را ایجاد می کند. این نظریات جها -ۀ طبق نظر کانت، این عقل است که لزوماً باور به روح، مجموعـ« باشیم.
عینیت  اشیای که»اشیای غیر تجربی ۀ بطور اجتناب ناپذیر چنان پندار باطلی را بمیان می آرد که گویا ما در بار

 «دانش حضوری »داریم. ولی ما توانایی ثبوت داشتن « یا مستقل از تجربه -دانش حضوری »، «خارجی دارند
 «الهوت شناس  اخالقیات»ه عینیت خارجی دارند نداریم. بعد کانت در توافق با هیچ یکی از اشیای کۀ را در بار

ر دور که نباید از نظ« نظریات غیر واقعی عمالً قابل استفاده اند»سعی می کنند نشان دهند که این « الیبنیتز »
یف می کند تعر« دانش حضوری»را چنان یک « الهوت»انسان، میتافزیک یا « عقِل محِض »انداخته شوند. 

 ۀرا به مثابـ« عمل اخالقی»خود « امر مطلق »که توجیه آن وابسته به تجربه نیست. وی در مفهوم فلسفی 
مطابق با عملی می پندارد که تنها به وسیله عضو قانونگذاری جهانی قانون اخالقی ممکن است انجام « » عملی»

« م - عام»ی بدست آمده بتواند که بصورت جهانی بعبارت ساده تر عملی که اعتبار اخالقی آن فقط وقت« شود.
قابل اجراء باشد. عملی که انسان را منحیث یک وسیله استفاده قرار میدهد عملیست غیر اخالقی و مردم باید و 

بپندارند. کانت مانند روسو ، به این باور بود که عواطف « یعنی عمل اخالقی»فقط خود را غایت فی نفسه 
رواقیون که در آن ساختن خلقت یا داستان اسطوره وی ۀ منبع اخالق منطقی باشد و مانند فالسفـاجتماعی نمیتواند 

به پیش شرط نوعی از تأریخ طبیعی، مراحل ظهور منطق تشریع ذاتی )قانون خودی(  نیاز داشت. کانت درست 
 است. فردی« ن اساسیسازمان سیاسی قانو»داشتن « عادل متمدنۀ جامعـ»مانند روسو معتقد بود که کلید یک 

که آراسته با اخالق واقعی باشد با داشتن آزادی سیاسی در خود مختاری باانظباط زندگی می کند نه در چهار 
 -خود خواهانـه. کانت میگوید که چنین خود مختاری فردی را فقط سازمان جهان ۀ چوب تمایالت لجام گسیختـ

صفای را میتواند فراهم نماید که فرد بخاطر نیل  به آن برایش  مؤلف"  سیاسی، همان صلح و -شهری "بین المللی 
طوالنی متخاصم ۀ نیاز دارد. همدلی و همآهنگی بین المللی میتواند از طریق فعالیت های آزاد انسانی طی مبارز

 یکه محصول تأریخ است بدست آید. پوهاند کانت بعد از اظهار هشت تیزس خود اعالن می نماید که، )غایت نهای
نژاد بشری نیل به ساختار کامالً تمام عیاری مدنیست، و تأریخ دانان فلسفی چنان کاری را باید رویدست گیرند تا 

همین دید بدهند و نشان بدهند که طی دوره های مختلف تا کدام درجه به ۀ تأریخ را به دست  نسل بشری از زاویـ
و بخاطر نیل و رسیدن به آن  چیزی را که باقی مانده باید این غایت نهایی تقرب نموده و یا از آن دور شده اند 

ایی اروپۀ ملت های پیشرفتـۀ انجام دهند.( مختصر اینکه، کانت رویای تأسیس جمهوریت های متحد را بوسیلــ
م در سانفرانسیسکو با قبول ۱۹۴۷می دید. یکعده این رویا و پیش بینی کانت را در افتتاح ملل متحد طی سال 

الینور روزولت فورلبندی شده بود، ارج نهادند. علی الرغم ایدیالیزم خود، ۀ جهانی حقوق بشر که بوسیلـۀ اعالمیـ
     .کانت در رابطه با استعمار و بردگی، هیچ نوع انتقادی از آن پیشکش نه کرده است

أریخ دو تۀ جبر در فلسفـ ۀ«فلسفـ»کلی ۀ همانگونه که قبالً یاد آور شدم، طی قرون هجدهم و نزدهم بود که اندیشـ
.  پدر علوم اجتماعی اوگوست کنت« جبرگرایی فرهنگی »باره ظهور نمود مانند جبرگرایی اقلیمی مونتسکیو و 

ه را بمیان آوردند و حکم کردند ک« ماتریالیزم تأریخی »جبر اقتصادی ۀ سرانجام، کارل مارکس و انگلس فلسفـ
ست. آنها در رساله مانیفیست کمونیست و کتاب کپیتال  خود تکامل تأریخ طبقاتی نهفته اۀ آینده بشریت در مبارز

یا کمون "خیالی" ایتوپیایی"  پرولتار»اقتصادی طبقات و متعاقب آن فرا رسیدن بشریت را درۀ مبارزۀ ـینـئرا در آ
رمغان می آورد "کارگر"  می دیدند که با از بین بردن تمام طبقات اجتماعی دوران صلح و مساوات کامل را به ا

و بدین گونه از طریق تکرار مراحل انقالبی نیاز به داشتن حکومات را از بین برده و سیستم، خود بخود 
 و« "بشری" تأریخ مبارزات طبقاتی استۀ موجودۀ تا ایندم، تأریخ جامعـ»جاویدانگی خود را حفظ می کند.  

 متداوم باالیۀ خواهد گرفت. مارکس تأریخ را مبارزسرانجام جای سرمایه داری " کپیتالیزم" را "سوسیالیزم" 
این « وازیکپیتالیست، بورژ»وسایل تولید مانند زمین، منابع طبیعی و تکنالوژی می دید و معتقد بود که مالکیت 

ناجایز می نماید و کارگران را که نیروی مؤلده و عاید اند استثمار ۀ استفاد« پرولتاریا»وسایل تولیدی از کارگران 
را انقالبی میدانست که منافع و عایدات شانۀ را عالیترین طبقــ« کپتالیست»سرمایه دار ۀ می نمایند. مارکس طبقـ

نقالبی اۀ باالی تکنالوژی جدید چندین بار و چندین بار سرمایه گذاری می کنند و وسایل تولید را پیهم به درجـ
ندی سرمایه دارن محول میسازد که با نا دیده انگاشتن میرسانند. مارکس مشکل ایجاد بحرانات را به حرص و آزم

کامل پرولتاریا، ارزش مازاد و عاید اقتصادی را باالی تکنالوژی با رشد سکتور های جدید اقتصادی، سرمایه 
می  کارگرانۀ گذاری می کند. مارکس پایان محتوم انقالب تولیدی صلح آمیز سرمایه داری را در انقالب مسلحانـ

مالکیت تمام وسایل تولید را در دست گیرند و بعد آنرا بین مردم مساویانه تقسیم کنند. مارکس از پرولتاریا بیند تا 
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می طلبد تا منحیث یک جنبش جهانی کارگری، کپیتالیست ها را در هر کشور جهان از طریق اسلحه و خونریزی 
یت را واپس به عصر مغاره نشینی هم دراز مدت، بشرۀ سرنگون سازند، تا حدی که حتی اگر انقالب مسلحانـ

  !ببرد باز هم وی خواستار وقوع این نوع انقالبات خشن و خونریز است

 ۀیک واقعیت تأسف انگیز این است که مردم بصورت عام و اکثراً تأریخ نویسان متخصص تأریخ را از زاویـ
فانه دید امروزی نامنصۀ از زاویـ ایدیالوژیکی و شخصی خود تفسیر می کنند، و تواریخ مشخص قرون گذشته را

مارکسیسم اکثراً حین برداشت و استنتاج تفسیری شان از تأریخ با چنین ۀ قضاوت می کنند. افراد پیرو فلسفـ
 .قضاوتهای خطا آمیز فضل فروشی می کنند

حیای رسوم ا میل به»مفکرین روشنگر در قرن بیستم تفسیر تأریخ را از دیدگاه مذهبی یکسره رد نمودند، پیروان 
به همان تالشهای سیستماتیک « مشیت الهیۀ آشکار ساختن اراد»میخواستند تحت عنوان « های گذشتهو روش

ماریتین »م و ۱۹۴۷در سال « ُرست »رجعت نمایند تا به تفسیر تأریخ رنگ عیسوی بدهند، مانند علمای الهیات 
  .راط مذهبی از دیگران مقدم تر بر آمدندم کسانی اند که در غرب در گذشته گرایی  اف۱۹۵۷در سال « 

مشهور خود معنون به ۀ امریکا را عمدتأ از طریق رسالـۀ در ایاالت متحد« تأریخۀ فلسفـ»رالف والدو ایمرسن   
یک ذهن مشترک میان تمام افراد وجود دارد.... یکی از » تحت تأثیر قرار داده است. وی میگوید « تأریخ»

همانا ریکارد یا ثبت است... انسان خودش تأریخ است و بدون تأریخ هیچ است. روح کارهای این ذهن تأریخ 
انسان از همان آغاز، بدون خواب و شتاب به پیش میرود تا هر نوع استعداد، هر نوع تفکر و هر نوعی از عاطفه 

ست؛ از واقعیت ا را که پیامد رویداد های مختص بخودش است در خود بگنجاند. ولی فکر همیشه پیشتر و مقدمتر
لط شرایط مسۀ خود بوسیلـۀ قوانین از پیش در ذهن وجود دارند. هر قانون به نوبـۀ تمام حقایق تأریخی به مثابـ

نیرو می بخشد. انسان خودش در کل یک ۀ ساخته میشود و محدودیت های طبیعی به هریک آن به نوبـ
درخت نهفته است، مصر، یونان، روم، گال ۀ میوۀ تـانسایکلوپیدیای حقایق است. ایجاد هزاران جنگل در یک هس

، برتانیه و امریکا در ذهن انسان اولیه «م -فرانسه، بلژیک، غرب سویس و بخشهای از آلمان و هالند در سابق »
از همان آغاز قرار داشت. زمانه پشت زمانه، اردوگاه، سلطنت، امپراتوری، جمهوریت و دیموکراسی تنها سعی 

  .الیه، در این جهان چند الیه استاین روح چند 

ر انکشاف نیروی مقاومت ناپذی»ــه کردند، ئ، فرجام شناسی  خود را ارا«متفکرین روشنگر»متفکریِن مشهور به 
که بشریت را در مسیر شاهراه مدنیت های کامل و بهتر تری سوق میدهد. ِهربرت سپنگلر و آرنولد « تأریخ 

دارای ارتباط منطقی نشان دهند دال بر اینکه تمدنها ۀ را منحیث یک پروسـتوین بی  کوشش کردند تا تأریخ 
 .مراحل مشخص سنی یعنی کودکی، جوانی، پختگی، پیری و مرگ را طی می کنند

 : خود را مؤظف میدانم تا آنچه را به خوانندگانم بگویم که طی مطالعه ام از تأریخ جمع آوری نموده ام

موجود و تکنالوژی، کیهان شناسی، بشر شناسی، روان شناسی، ۀ موضوع علوم مثبتـذیالً نگاهی می اندازیم به 
ی، ـوریهای سیاسئـوری آشوب ، تکامل تـئ، تـ«ـوری کوانتم ئتـ»جامعه شناسی، فزیک نیوتن و بور هایزنبرگ  

ۀ دمسیر آینسهم شان در پیشرفت آگاهی انسان با قوة الخلق و یا محرک کامل سازی باطن خودی انسان، ساختن 
 .ـناتئتأریخ انسان، یک بخش ذاتی و درون خیز، رمز عظیم برنامه ریزی کا

 "طبیعت" فرد انسانی، جوامع و مدنیت ها چه می آموزاند؟ۀ تأریخ در بار  -۱

ز مخلوقی شرح شده که ترکیبی اۀ از دیدگاه مذهبی، بیان تأریخی "طبعیت انسان" و یا شخصیت انسان به مثابـ
مشخصات منتسب به فرشته ها و همچنان شیاطین را دارد. انسان زمانیکه " نایل به کسب آگاهی خصوصیات و 

انسانی میشود" به فکر کردن و احساس کردن آغاز می کند، محیط خود را می شناسند، خود را در زمان حال 
خود طرح آینده را می  می شناسند، و بعد قادر میشود تا گذشته ی خود را بیاد آرد و با انکشاف توانایی های

ریزد. اینجاست که وی خود را انسان می نامد، انسانیکه ازتمام مخلوقات روی زمین متفاوت است. در این بخش 
صحبت که به حول شرح و بیان طبیعت انسان می چرخد نمیتوانیم پای مباحثه و بررسی بی پایان چنین موضوع 

آزاد" و دیگر آیا واقعاً انسان چون موجود ماشینی ۀ ان برای " ارادبنشینم که بیانگر بحث دوجانبه یکی ظرفیت انس
   .و یکنواخت، محصول جبر مادی است

پیآمد حوادث تأریخ را میتوان از هر دو عدسیه نگاه کرد. تاکنون هیچ فیلسوف و یا عالم علوم مثبته قادر به آن 
"طبیعت انسان" را می سازد جواب دهد. ولی از  آزاد  در برابر مقتضیاتی کهۀ ارادۀ نه شده تا به پرسش انداز

آمیز، انسان با استدالل علت و معلول خود، با داشتن توان  -اینکه او موجودیست اجتماعی با مشخصات مردم 
مادری احساس عشق و محبت در برابر خود و دیگران، دایماً  -ارثی پدری ۀ اعمار و تخریب، با داشتن غریز
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زندگی در برابر مرگ می یابد، از اینکه انسان میالن بزرگی برای اعمار نسبت به تخریب خود را در بین انتخاب 
دارد، همین میالن است که او را به "موجود اخالقی" مبدل می سازد، و به این حقیقت ملتفت میشود که هیچ قانون 

سان این واقعیت را درک کرده آزاد و بدون داشتن انتخاب، موجود بوده نمی تواند. انۀ اخالقی بدون داشتن اراد
که برای تداوم زندگی اجتماعی خود ناگزیر است چنان "قرار داد اجتماعی" را بپذیرد که او را از دستخوشی به 
هر نوع آرزو های حیوانی منع کند، قرار دادیکه حاکم بر محافظت و امتیازات موجود اجتماعی انسان است. شاید 

ه فرد، جوامع، ملت ها و مدنیت ها باید دارای چنان یک تعداد ارزشهای اصیلی این را یک امر مسلم بپنداریم ک
باشند که معرف شناسایی آنها باشد. این بدان معنی نیست که گویا انسان یک عامل کامأل آزاد است و یا آزاد از 

ود انسانی هر نوع اثرات و نیرو های محیطی در حالت تغییر است. نه سرشت و نه  پرورش میتواند در موج
بصورت کل و کامالً مستقل موجود باشد، انسان نمی تواند سرشت و پرورش را از همدیگر مستقل سازد و سعی 

دو  ۀکند که آنرا حل و فصل کند و هر یک را بصورت واضح و جداگانه کالبد شکافی کند، شناختن آن به مثابـ
 .هستی جداگانه یک کار ناممکن است

ً با تـ« جدلۀ فلسفـ»شه تابع قانون علیت و دیالکتیک هر چند تأریخ همی - ۲   ـوری ئِهگل نیست، ولی مساویا
  .رویا رویی نه می کندآشوب   منطق 

که پس از مرگش چاپ شده از سه نوع « تأریخۀ فلسفـ»م( در کتاب خود ۱۸۳۱ - ۱۷۷۰ویلهلم فریدریک ِهگل )
انیک. در جهان بینی شرقی تنها یک نفر آزاد است : رومن و جرم -جهان بینی سخن میراند : شرقی، گریگو 

رومن فقط چند تن معدود آزاد اند : )اتباع،  -سلطان اعلی )مصر، آسیای میانه، چین و غیره(. در جهان گریگو 
زنان، خارجیان و دیگران، بقیه همه بردگان اند و در جهان بینی جرمانیک یعنی عیسویان اروپایی همه آزاد اند. 

جریان آزاد سازی و روشنگری  می پندارد که هدف آن ایجاد چنان یک سیستم ۀ ، ِهگل تأریخ را به مثابـسرانجام
منطق و بصیرت است، ۀ اجمتاعیست در آن هرکس باید بخاطر داشتن امتیاز موجود انسانی بودن خود که دارند

یک نظر چنین هم است، که از عقل جوهر جهان تأریخی ماست از »آزاد و مستقل پنداشته شود. هگل می گوید 
ِهگل آن تعریفی را که ارسطو از چیزی « حیات دارند.ۀ طریق آن و که از آن، همه واقعیت ها موجودیت و ادامـ

می دهد رد می کند مثالً میز تنها یک شی هنری است ولی این درخت است که میز از آن « موجود»بعنوان 
خره به خاکستر و یا هیچ چیز مبدل میشود. هگل به این نکته ملتفت ساخته شده است و زمانیکه آتش می گیرد باال

را بصورت درست وواضح « موجود»است که یک « شدن»است که نه یک تجسم ساکن و ناپویا، بلکه این همانا 
این "شدن" است، نه "موجود بودن" و این عالیترین شکل بیان واقعیت است؛ این »تعریف میکند. ِهگل می گوید، 

یک چیز معلومات کامل بدست آورده میتوانیم ۀ نان عالیترین شکل بیان فکر است بخاطریکه زمانی در بارهمچ
   «.که آنرا به وقوف بشناسیم و تأریخ انکشاف آنرا بدانیم که چه  بود و چه است و در یک کلمه چه خواهد بود

تیزس تیک ِهگل : تیزس، انتی تیزس و سیندیالکۀ« اشکال سه گانـ»چنین معلوم میشود که در بحث میتود فلسفی، 
او خیلی پیشرفته تر و متکاملتر از میتود فلسفی در بحث های دیالوگ وار افالطون است. از دیدگاه، فلسفی 

 جانۀ انقالبی/نظامی  در مقایسه با نظریـۀ دیالکتیک ِهگل در رابطه با تصادم نظریات و اقدامات، یک شیو
ارتباط سازنده و مصِلحانه و نزاع زودگذر نظریات و اقدمات را در برابر ۀ رت شیوستیوارت میل است که  ستیوا

 .همدیگر پیشکش می کند و وی آنرا اساسات جریان تکامل تدریجی برای آزادی می نامد

را احتوا موضوع مورد توجه ما منظور ِهگل است، یعنی تأریخ جهان که هر دو جهان فزیکی و طبعیت عقالنی 
یک نیرو ۀ جاذبه است که خارج از وجود ماده بوسیلـۀ می کند. ِهگل می گوید که همانگونه که ماهیت ماده قو

تعین میشود، همینگونه ماهیت روح، آزادی روح است که در خود ارادیت او نهفته است. ِهگل هدف نهایی جهان 
اول یک مفهوم ۀ می کند. ِهگل آزادی را در درجـرا آگاهی روح از آزادی او و به فعل در آوردن آن توضیح 

باطنی می بیند؛ پدیده های بیرون از باطن خود بخود ، خود را در برابر چشمان ما مستقیماً در تأریخ متظاهر 
است، و یکی از عناصر حقیقت است که « آزادی»حاصلخیز ۀ میسازند. همین مفهوم عام نیروی محرک نظریـ

هت خود در ستیز و تکاپوست و در زیر سایه اش کشاکش نظم و قانون، نارضایتی، همیشه بسوی خود و در ج
بشریت برای تغییر و تغییر بسوی بهتری و پیکار برای کمال ۀ انقالب ها و جنگ ها قرار دارند. ظرفیت موجود

ی را برمال متکامل روح ۀ تأریخ است. ِهگل به این باور است که تأریخ سه مرحلـۀ پذیری، متشکل از مسیر عمد
اول مجذوبیت روح در زندگی طبیعی است؛ ۀ انسان است )نظر مؤلف(. مرحلـۀ سازد. روح هستی آگاهی شکوفند

سوم تکامل تدریجی روح خارج از این شکل مشخص ۀ دوم ظهور روح در آگاهی از آزادی است و مرحلـۀ مرحلـ
بودن خود اساس و گوهر معنویت است. هگل آزادی در جهان شمولی او، در خود آگاهی او و باخبری از چنین 

تأکید میکند که تأریخ باید از جای آغاز گردد که منطق جای پای خود را در آگاهی انسان، در اراده و عمل انسان 
  .باز می کند
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رفیع ترین نقطه در فرهنگ مردم بنابرین افکار شان است، فکر زندگی »ِهگل با استنتاج تقریبی خود می گوید که 
شرایط شان، قوانین شان، سیستم حقوق و طرز زندگانی اخالقی شان است که همه را در روشنایی علم قبول و 

 .دکرده باشن

ور تأریخ بطۀ تولستوی را مطالعه کردم و پسگفتار او را در بار« صلح و جنگ»زمانیکه نوجوان بودم کتاب 
یدم. همین چلنج را هرگز فراموش نکرده بودم، گنگ و مبهم بیاد داشتم، در آنزمان بخش خیلی کم آنرا می فهم

   .خیلی قدیمی آنرا یافتمۀ قبل از اینکه این پسگفتار را بنویسم، باالخره یک نسخـ

« م -پنج خانواده »م( زندگی ۱۸۶۹م( در ناول مشهور خود جنگ و صلح  )۱۹۱۰ - ۱۸۲۸کنت لیو تولستوی  )
  ۀکنت را دنبال می کند و هدف اولیه و اساسی ناول در بار« فیبا لقب اشرا»سلطنتی و دو خانواده ۀ سه خانواد

، انقالبیون اریستوکرات است که در پیروزی روسیه با متحدینش علیه ناپیلیون مؤفق میشوند «دسامبریست ها »
ولی در سعی شان برای بدست آوردن قدرت در سنت پیترزبورگ که میخواستند اتوکراسی روسیه را بیشتر 

صفحه یی  ۱۰۴صفحه یی خود پسگفتار  ۱۳۴۷بسازند مؤفق نمی شوند. تولستوی در اخیر همین ناول لیبرال تر 
اغماض نگریسته اند. همین پسگفتار دلیل اساسی نوشتن بزرگترین ناول ۀ دارد که اکثر خوانندگان آنرا به دید

   .تأریخ بما چی می آموزد ۀجهان را با اهمیت تأریخی آن به این هدف آشکار میسازد تا نشان دهد که فلسفـ

عقل اداره شده میتواند، در آنصورت امکان ۀ اگر ما تصدیق کنیم که حیات انسانی بوسیلـ»تولستوی می گوید، 
تولستوی در فصل دوم در بین هر دو قسمت های شانزده و دوازده مسلسالً سؤاالت نهایت « حیات معدوم میگردد.

« معلول -علت ۀ رابطـ»چانس، یا نبوغ و یا قانون جبری ِعلیت ۀ ا بوسیلـژرف تأریخ را به بررسی می گیرد که ی
از طریق شرکت مستقیم یزدان در روابط »مشخص میشوند. تولستوی تکرار میکند که این پرسشها برای قدما 

 ۀجواب به این پرسشها همانست که عقل سلیم بشریت را بسوی علم مثبتـ»وی اضافه میکند « انسانها حل میشد.
سؤالی  تولستوی« تأریخ رهنمایی میکند، که آن آموختن به بنی نوع بشر و ملتهاست که چگونه خود را بشناسند.

مرد « نیروی»به باور وی این تماماً « این کدام نیروست که ملتها را بحرکت می آورد؟»را مطرح میکند که 
ند اقتصادی اند، مان -سی و اجتماعی نبوغ نیست بلکه حوادث پیشین و فکتور های سیا« نیروی»بزرگ و یا 

انقالب فرانسه و ناپیلیون به میان آمدند که قدرت را در زمان مناسب و شرایط درست به زور ۀ حوادثی که بوسیلـ
چنان تأثیری از خود بجا گذاشت « قرار داد اجتماعی »ـر علت های ذیربط مانند کتاب ئبه دست آوردند و هم سا

ساطور همدیگر را تکه تکه کنند، هیچ کسی بدون شرح رابطه و ۀ ر ساخت که بواسطـکه فرانسویان را وادا»
همبستگی علت ها، نمی تواند این قوت نو را بشناسد "بعضی ها آنرا قوت یک نظریه" با حادثه )انقالب فرانسه( 

ی با نمی کنیم، ولاین واقعیت دارد که ما وابستگی خود را احساس »تولستوی نتیجه می گیرد که، « "می نامند".
آزاد خود، ما به پوچی و بیهودگی می رسیم حال آنکه با پذیرفتن وابستگی خود به دنیای خارج، ۀ پذیرفتن به اراد

  «.به وقت و زمان و به علیت به قوانین میرسیم

« ن ابررسی تأریخ جهۀ »اگر خوب دقت شود تأریخ نویس بزرگ انگلیس آرنولد ج. توینبی  که کتاب دوازه جلد
را نوشته اند عین روش و سبک را دارد و باورمند به این بود که علل و انگیزه های داخلی و خارجی و  زمان 

جوامع همیشه در مقایسه با علل و انگیزه های طبیعی، بعلت »ظهور و سقوط امپراتوری ها را مشخص میسازد 
آرنولد که ترقی و انحطاط  تمدنها را « می میرند.انتحار  یا خود کشی می میرند، و تقریباً همیشه در اثر انتحار 

ولوژیکی بیۀ ـل میشود نه بخاطر نعمت فوق العادئدلیلی که انسان به تمدن نا»یک روال معنوی می بیند، می نویسد 
و یا محیط جغرافیوی اوست بلکه علت آن پاسخ انسان به همان چلنجی است که در یک حالت خاص و سختی 

و او را وادار میسازد تا چنان سعی و تالشی را به انجام رساند که نظیرش تا حال دیده نه  برایش ظهور می کند
وی دلیل می آورد که )اقلیت مبتکر( ترقی را به پیش می برند : این اقلیت آنهای اند که راه حل ها « شده است.

هفت تمدن بشری حد اقل از پیامد بیست و ۀ را پیدا می کنند و دیگران آنرا تعقیب می کنند. آرنولد  در مجموعـ
هندو ۀ اسالمی، تمدن جامعـۀ ـن نبود؛ این چهار تمدن همانا تمدن غرب، تمدن جامعـئچهار تمدن باقیمانده آن مطمـ

تمدن . ۲همه با تمدن غربی تکوین می یابند و یا . ۱و تمدن شرق دور اند. توینبی دو پیامد را نشان می دهد : 
تحول یابد و بعد رو به زوال می نهد « حکومت جهانی»امکان دارد به « زمان مشکالت»غربی بعد از عبور از 

به باور من آرنولد باید امکان سوم هم را هم در نظر می داشت، زمانیکه وی در پوهنتون جان « و بعد می میرد.
بر می خیزد هاپکینز در اخیر لکچرش بود من شنیدم که می گفت زمانیکه هیوالی زرد از خواب غفلت خود 

زمین خواهد لرزید. گمان میکنم که بحث او در رابطه با ظهور تمدن بطور متناوب که از شرق بطرف غرب 
برخاست و بعد دوباره بطرف شرق میرود، بعلت ترسهای او بود. جالب این است که تأریخ نویس ریچرد ایوانز 

گمنامی ناپدید شوی که دیگر ضعیف و علیل شده قبل از اینکه در همان »توینبی را یاد آوری کرده است ۀ فرضیـ
 «.ای، از محبوبیت کوتاه و زود گذرت لذت ببر
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ـل پ. هنتینگتن  پروفیسر تأریخ در پوهنتون هارورد به این باور بود در مقطع امروزی مردم و ملتها خود ئسامو
رهنگی ن عالیترین دسته بندی فتمد»مدنیتی مشخص می سازند که وابسته به آن اند بخاطریکه ۀ را بیشتر بوسیلـ

ا از موجودات دیگر متمایز می هویت فرهنگی است که مردم کمتر از آن دارند و انسانها رۀ و وسیع ترین درجـ
 «..دساز

م چاپ کرد. ۱۹۹۶را در سال « تصادم تمدنها و باز سازی نظم جهانی »هنتینگتن بزرگترین اثر شاهکاری خود 
شمکش را با مدنیت های دیگر عمدتاً بصورت جدی با اسالم وچین، به میان می آرد ادعای غربی متزایداً این ک»

غرب و حمایت غرب از « خود نمایی»که نفاق ها به سطح محلی هر مدنیت را از هم جدا می سازد. وی از 
 : هکند ک فرهنگی ترس دارد، هنتینگتن برای تداوم تمدن غرب در برابر نیروی رو به انحطاط آن پیشنهاد میکثرت 

( ملحق ساختن جمهوریت های بالکان ۲بزرگترین ادغام سیاسی، اقتصادی و نظامی اروپای شرقی و غربی،  (۱
( جلوگیری از انکشاف هر ۴( "غربی سازی" امریکای التین،۳اروپایی و ناتو،ۀ سلووینیا و کروشیا با اتحادیـ

( پذیرفتن روسیه ۶( کند ساختن حرکت تدریجی جاپان بطرف چین، ۵نظامی ممالک اسالمی و چین،گونه نیروی 
محلی با داشتن منافع مشروع در امنیت سرحدات جنوبی خود و ۀ منحیث دولت مرکزی ارتدکسی و نیروی عمد

( این ۸تمدنها و  ـرئ( حفظ تفوق فعلی تکنالوژیکی و نظامی غرب باالی سا۷نگهداشت منابع تیل و گاز آسیا، 
ـر تمدنها منبع بی نهایت خطرناک ئـل داخلی سائغرب در مساۀ بی نهایت مهم را باید بیاد داشت که مداخلـۀ نکتـ

 .بی ثباتی و پوتنسیل برای تصادم جهانیست

می  را ایجاد« جنگ مدنیتی»هنتینگتن در اخیر کتابش وارد مبحث جالبی میشود و از دیدگاه خودش سناریوی 
 .کند

جوف روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بوقوع می پیوندد. ظهور چین منحیث ۀ جنگ سوم جهانی در اثر توسعـ
نخستین علت جنگ جهانی سوم میشود. طور مثال، با خروج سربازان « بزرگترین بازیگر در تأریخ بشریت»

امریکا در جاپان و تایوان، چین امریکایی از کوریا که از قبل متحد شده اند و با کاهش اعظمی حضور نظامی 
جنوب چین بخاطر دسترستی به منابع گاز و تیل توسعه بخشد؛ یک ۀ سعی خواهد کرد تا راه خود را بسوی بحیر

بخش این توسعه به کمک کمپنی های امریکایی از طرف ویتنام صورت خواهد گرفت. چین با اعتماد بخود، 
جنوب چین را می کند. در این میان ویتنامی ها مقاومت ۀ بحیرۀ همــمطلق باالی ۀ مزیدتر و کاملتر ادعای سلطـ

م خود دست به حمله زده و ویتنام ۱۹۷۹می کنند و از امریکایان کمک می خواهند. چین در انتقام از تحقیر سال 
ۀ ریچین اعالن تعزیرات اقتصادی می کند و کشتی های نیروی ضربتی را به بحۀ را اشغال می کند. امریکا علیـ

جنوب چین روان می کند. چین همین نیرو های ضربتی امریکایی را تحت بمبارد می گیرد. سعی و تالشهای 
ملل متحد و جاپان بخاطر آتش بس ناکام می مانند. جاپان، امریکا را از استعمال قرارگاه های خود منع می کند. 

عالن و قرارگاه های خود را قرنطین می کند. امریکا به این ممانعت تن در نمی دهد و جاپان بیطرفی خود را ا
تحت البحری ها و طیارات جنگی چینایی از مراکز عملیاتی شان در تایوان و خاک چین تلفات و خسارات جدی 

نوب جۀ را به کشتی های جنگی امریکا وارد می کنند. هندوستان با اغتنام از فرصت که می بیند چین در بحیر
مؤفقیت بدست می آورد ولی پاکستان و ۀ کستان حمله می کند و در قدم اول تا اندازچین مصروف است، باالی پا

 ۀایران که حمایت چین را دارند هندوستان را در باتالق جنگ های گوریالیی فرو می برند.  با دیدن مؤفقیت اولیـ
ات عرب و ترکیه را نیرو گرفته تمام حکوم« سازمانهای جوانان مسلمانۀ »چین، جنبش های اسالمی که بوسیلـ

ـیل نمی شوند. ئمعزول می کنند. دسته ششم کشتی های جنگی امریکا قادر به توقف حمالت اعراب باالی اسرا
جاپان همدستی اش را با چین آغاز می کند. روسیه که از  تفوق و تسلط چین بر شرق آسیا دچار اضطراب میشود 

از جانب تعداد کثیری از مهاجرین چینایی مقاومت را مشاهده  نیروهایش را در سایبریا بخاطری تقویت می کند که
می کند. چین مداخله می کند و والدی واستوک و سایبریای شرقی را اشغال می کند. با کمبود شدید تیل در شرق 
میانه دنیای غرب مطلق وابسته به منابع روسی، قفقازی و آسیای میانه میشود. دنیای غرب از روسیه حمایت می 

د تا کنترول خود را بطرف جنوب بسوی کشور های مسلمان غنی از تیل توسعه دهد. چین و ایران مخفیانه کن
راکت های بُـرد متوسط شانرا که ظرفیت انتقال سرگلوله های اتومی را دارند در بوسنیا و الجزایر جابجا می 

ی کند تا این راکت ها را بالوقفه از این ـله آگاه میشود، ناتو اعالن مئسازند. استخبارات امریکایی از این مسـ
کشور های بیرون سازند. سربیا که از لحاظ تأریخی مدافع عیسویت است بوسنیا را اشغال می کند و کروشیا با 

نژادی می زنند. البانیا و ترکیه ۀ آن همدست می شود. آنها این راکت ها را بدست می آورند و دست به تصفیـ
یی ها را کمک کنند؛ ولی یونان و بلغاریا باالی بخش اروپایی ترکیه حمله می کنند. در سعی می کنند تا بوسنیا

ت اصاب« م-فرانسه »مارسیای « شهر»بیرونی ۀ عین زمیان راکت اتومی ایکه از الجزایر فیر میشود در حومـ
ه روپا، روسیه و هندوستان کامریکا، اۀ انتقام گیرانه باالی شمال افریقا می کند. ایاالت متحدۀ می کند. ناتو حملـ
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متحدین جنگ جهانی اند برعلیه چین، جاپان و اکثریت کشور های اسالمی داخل ستیز میشوند. امریکای ۀ به مثابـ
جنوبی، افریقا، اندونیزیا، آسترالیا و نیوزیلند که از انهدام محدود اتومی بیرون مانده اند قدرت جهانی را از دشمنی 

 .مال به جهت جنوب دنیا تغییر جهت می دهندغرب و از ش -های شرق 

نهه ملت با نیروی اتومی در وقت موجود که در وقت خودش شش ملت بود ۀ هنتینگتن با توانایی کن فیکون کنند
روش غیر مشتاقانـه دارد. خوانندگان عزیز می بییند که نه نیروی نظامی و نه نیروی های متمدن عصر امروز 

 .بلند پروازیهای توسعه جویی قدرتهای بزرگ را ندارند هیچکدام شان توانایی حل

حال حق کامل باشماست که بپرسید آیا برای نجات بشریت در مجموع و فرد انسانی بصورت خاص کدام امیدی 
 وجود دارد؟

 ساینس، فلسفه، تجارب شصت و پنج ساله و سفرهایم به اکنافۀ کاری ام در زمینـۀ یگانه چیزی را که من با سابقـ
أریخ تۀ جهان، کرده میتوانم فقط سعی و تالشی است که "تالش من است که: خاصیت انسان" را در پهنای فلسفـ

 .جهان آنهم اگر قدری معقول به نظر برسد بررسی نمایم

م: و بحث روشنی بیانداز« دیالوگ»تأریخ میخواهم بر ضرورت گفت و شنود ۀ فلسفـۀ بعد از صحبت در بار .۱
وی، د( میان تمدنهای انسانی، ۀ د انسانی و طبیعت، ب( میان انسانها، ج( میان فرد انسان و جامعـالف( بین موجو

 .ملتها و مدنیتهاۀ مسیر آیندۀ تواریخ ملتها و تمدنها و ی( در بارۀ فلسفـۀ هـ( در بار

 گفت و شنود و بحث انسان با طبیعت

ت ـر مخلوقات آگاهی بی نهایئه است که در مقایسه با ساانسان بدون در نظر داشت منبع پیدایش آن به اثبات رساند
زیاد دارد. چنین به نظر میرسد که آگاهی انسان هم بصورت افقی و هم عمودی تکامل یافته است. انسانهای که 

ژرف روانی ۀ تکامل ذهنی عمودی دارند به بلند ترین درجات باال بطرف آگاهی کیهانی صعود کرده و در پهنـ
د حال آنکه ساینس و تکنالوژی در جهان گرایی حتمی الوقوع، آگاهی خود را بطور افقی درعالم کبیر آن پریده ان

آگاهی فزیکی، آگاهی از گذشته، زمان موجوده و آینده را به  -و عالم صغیر گسترش میدهد. انسان نخست خود
ت بلکه جریان زمان و مفهوم دست آورد، انسان نه تنها اینکه گذشت زمان را منحیث  گذشت شب و روز فراگرف

کتله و حرکت درک کرد و آنرا به شکل سمبول ها، افکار و احساسات بیان کرد و از عواقب ۀ زمان را در زمینـ
ـر  مخلوقات تمجید و تعریف کرده اند ئعمل خود آگاه شد. تفوق انسان را اکثر ادیان طی هزاران سال باالی سا

هرم تکامل جا داده و انسان با همین ساینس و تکنالوژی ۀ در رفیع ترین قلعـ و درین اواخر علوم مثبته انسان را
زمین ساخته است. بزرگترین امتیاز انسان طرز فکر نمادین یا سمبولیک او، قدرت ۀ است که خود را ارباب کر

آموخت.  طبیعتاوست. انسان به بسیار زودی قانون علیت را از ۀ تخیل آفرینشگر و سازندۀ مفهوم آفرینی او و قو
تأمین ارتباط مبدل ساخت توانست زبان را ایجاد ۀ ـل پیچیدئانسان با توانایی خود که آوا ها و صدا ها را به وسا

کند و همین زبان بود که او را به ' سپهر' میتافزیک " دنیای از نظریات" صعود داد. بنابر این است که انسان نه 
آزاد خود و از قدرت خالقیت نظریات نوین ۀ بلکه مهمتر از همه از ارادتنها عناصر مادی در اشیای پیچیده شد 

خود آگاه شد. این موجود یا بیان دیگر موجود ممتاز و اعالی تکامل یافته با داشتن چنین اگاهی، خود را به چنان 
 ا او رابطهیا خالق طبیعت نیاز دارد. وقتهای بوده که ب« جیا»یک موجود روحانی مبدل ساخت که تا کنون به 

برقرار شد تا احساساتش را مجدداً خاطر جمع سازد و حکم طبعیت به وی بدون اینکه سالمت عقلی خود را از 
دست دهد برایش احساس اطمینان می دهد. این هم گفته شده که هر قدریکه انسانها از خدا و طبیعت دور شوند به 

یشان میگردند؛ اغلب اوقات انسان با طبیعت صلح و همان اندازه آشفته و مشوش، غیر مصؤون، سراسیمه و پر
« خود»آرامی می یابد. زمانیکه به تفکر و عبادت می پردازد وی بخود میرود، بداخل باطن خود میرود تا آن 

عت به زیبایی طبی« مذهبی عرفانی»را پیدا کند و طی این خود یابی ممکن است حین تفکر و عبادت « یابی»
 .فکری اش همین زیبایی طبیعت بهترین جوالنگاه استۀ خلسـ ژرف بنگرد زیرا برای

 گفت و شنود و بحث فرد با جامعه:

دانشمندان، پیامبران، اولیا و فیلسوفان با نظریات و عقاید شان جوامع بشری را  دوباره شکل داده اند. درست 
م( ۱۹۸۹انچه پاول جانس  )چن« دانشمند کسی است که بفکرش نظریات مهمتر از مردم اند»ـیم ئنیست که بگو

کرد. شکی نیست که به تناسب )مردم در اطراف تمدنها( این نظریات بوده اند که مردم و تمدنها را شکل و سمت 
و سو داده اند؛ نظریات دینی و فلسفی، بازی های دانشمندانه نما برای ساعت تیری نبودند بلکه بخاطری بمیان 

آن نیاز دارند و آنرا برای مردم انجام دادند. بسیاری نظریات خارج از  آورده شدند که احساس کردند مردم به
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وحی انبیا برای بشریت از طریق الهام الهی و یا مکاشفه و ادراک به میان آمده اند و از اثرات ان باال مردم جدا 
 .شده نمی توانند

ابط از عناصر فرهنگی یا رو انکشافات تکنالوژیکی و ایدیالوژیکی جوامع محصول یک تکامل تدریجی است که
 پختگی وۀ ذات البینی فرهنگی یک قوم در جامعه بشری تا مدنیت ها عروج یافته اند. بنابرین تمدنها درجـ

ـل میشوند. ئانکشاف و سازمان روحانیت و مادیت خود به آن ناۀ کارکشتگی جوامع بشری است که طی مرحلـ
ر ساده بودن آن و بدون قضاوت، کلتور و ایدیالوژی و مداخله اگر از یکطرف پیشرفت تکنالوژی و ساینس بخاط

احساس و هیجان بشری به سرعت حیرت آوری پیش میرود در مقابل سرعت پیشرفت تمدن باالثر احساسات 
انسانی، رسوم و عنعنات، عدم مصؤونیت فردی، تعصب پیشداوری و عناصر فرهنگی یعنی روابط  ذات البینی 

  .فرهنگ  کاهش می یابد

 :گفت و شنود و بحث بین تمدنها

وجود ندارد. تمدنهای یونانی و « از نو»بسیاری از علمای علوم اجتماعی به این باور اند که هیچ نوع تمدنی 
رومی که هسته های مدنیت غربی اند طی مراحل مختلف کشور گشایی ها، جنگ ها، تجارت، سرمشق گیری و 

یهود،  -ل ـیئهای مصر، سومر، بین النهرین، آمور، بابیلیون، آشوریا، اسراارتباطات پنهانی و مستور با امپراتوری
کلده و فارس متدرجاً تکامل یافته اند. جوزف کمپِـل  به این باور است که تمدن بین النهرین قسماً به طرف غرب 

ا بنام که بعد هساطع شده که تمدن غربی را می سازد و قسماً بطرف شرق به طرف هندوستان و چین تکثیر یافته 
مدنیت های شرقی مسمی شده اند. به عین منوال بسیاری از فیلسوفان معاصر تأریخ به این نظر اند که هیچ نوع 
تمدن خالص و ناب شرقی و غربی وجود ندارد. در واقع تجارت جهانی، تکنالوژی معلوماتی همگام با آهنگ 

نود میان مردمان را توسعه بدهد و همین دیالوگ انکشاف سریع رسانه های اجتماعی باعث شده تا گفت و ش
را ایجاد نموده است. در مقطع امروزی « تمدن قرن بیست و یکم بشری»جهانی مردم است که قبل از قبل 

را برای این تفاهم هنوز هم مناسب تر می سازد که نه تنها میسر « تمدن یک انسان»رقابتهای ابر قدرتها مفهوم 
 .است زمین زنده و مستدامۀ درک گردد بلکه همین خود مسیر معقول برای پایندگی یک کر تکاملی تأریخی مدنیتی

 گفت و شنود و بحث میان تمدنها در گذشته، زمان موجود و آینده

ً تأریخ، مفهوم زمان است و زمان عنصر الینفک فعالیت بشری افراد، جوامع و تمدنهاست. به نظر من  اساسا
" و " ماهیت جوامع انسانی و مدنیت های آن" هیچ چیزی بهتر تری به جز از بخاطر شناخت "خاصیت انسان

تأریخ  ۀتأریخ وجود ندارد که نه علوم اجتماعی و نه علوم طبیعی به تنهایی میتواند آنرا بهتر تر از فلسفـۀ فلسفـ
، نهایة العالم طبعیت شرح کند. شک نیست که آنچه را که ما تمدن ها می نامیم مقید به جغرافیه، حوادِث ویرانگر

آشوب  ـیوریئـوری کوانتم و یا به فزیک تـئقوانین علیت و احتماالت و حتی ممکن در منکوب بودن به قوانین تـ
بوده و در همین محدوده قالب گیری شده اند. معهذا در جهان هستی انسانها و تمدنهای شان نیرو های تعیین کننده 

ارتند از: الف( سایکولوژی یا روانشانسی فرد، ب( روان شناسی اجتماعی ی که به احتمال قوی وجود دارند عب
و روان شناسی توده. ج( فرهنگ : مانند دین، رسوم و عنعنات و عناصر سلوکی، ح( نیرو های اقتصادی، د( 
نیرو های سیاسی و ایدیالوژیکی ذ( خاطرات فراموش ناشدنی حوادث گذشته و ی( محرک اسرار آمیز باطنی در 

 .یر آگاه و ضمیر نیمه خود آگاه انسانضم

انسان را در  باخبری از تأریخ تمدن خود و دیگران، نه بخاطر کنجکاوی بلکه بخاطر ۀ ما عالقمندی فزایند
آگاهی انسان بخاطر دوستی مزیدتری آمیخته با عشق و محبت و ۀ ضرورت کشف شباهت های انسان، توسعـ

یر نفسانی مانند هنر های مستظرفه، موسیقی و شعر و غیره نیاز ارزش دادن به انواع خوشی های جهانی غ
غایوی نسل بشر همانا کسب بنای ۀ هدف دلخوا» ـل کانت درست توصیه نموده که ئداریم. فیلسوف بزرگ ایمانو

تا به دست انسانها چنان تأریخی سپرده شود که شارح رهسپاری شان از اوج همان مقصود « تمام عیار مدنی است
روری، تأریخ از دیدگاه تحقیق گذشته نگرانه یا مۀ یی مشترک شان باشد. به باور من بعوض باز نویسی فلسفـنیکو

دیالوگها و ۀ بشری در چهارچوب مالقاتهای آینده نگرانـۀ مؤثر ترین راه همان خواهد بود تا هر چهار تمدن عمد
ر بشناسند تا در برابر آن چلنجهای شدیدی باهم مباحثات با هم دخیل شوند تا تمدنهای همدگر را خوبتر و بهتر ت

زمین با آن روبرو اند. هیچ تمدن به تنهایی نمی ۀ تشریک مساعی نمایند که انسانهای قرن بیست و یکم در کر
تواند مشکالت عظیمی را که هوا، آب و حیات انسان را تهدید می کند حل نماید، هیچ تمدنی به تنهایی نمی تواند 

نظم جهانی ممکنه را بدون از دست دادن زندگی فرد، ملت، ادیان و هویت های که مهر تأریخ بر  نیل به صلح و
  .جبین شان زده شده است به انجام برساند
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میخواهم اضافه کنم که امیدواری بلند به معنویت دینی و عقدیتی انسانی و نیز آرزومندی به تکنالوژی معلوماتی 
میدیای اجتماعی و تکنالوژی ۀ ر خیلی خوش بین میسازد که وسایل موجودقرن بیست و یکم مرا به این باو

معلوماتی انسانی فرصت بی نظیر و بی همتای را در اختیار بشریت قرار داده تا از طریق آن تمدنها همدیگر 
یدن رسخود را بتواند بشناسد و هم برای صلح و ترقی تمدن جهانی کار نمایند و نیز هر کدام ما در راستای فرا 

 «!باالخره باالخره! چقدر خوشبختم که تابعیت جهانی دارم»روزی کار و آرزو نماییم تا بگویم 

 تأریخ میتواند آینده را پیشبینی کند؟ۀ آیا فلسفـ

پیچیدگی رو به تزاید آزاد، ۀ رنجوری مردم، اراد -با در نظر داشت پیچیدگی روانی انسان و با واهمه های روان 
ً ناممکن است که مسیر تأریخ  جوامع انسانی و تمدنها در مقاطع مختلف زمانی و وقایع ناگهانی طبیعت، تقریبا
ملت ها و تمدنهای جهان را یا بصورت انفرادی و یا در مجموع پیشبینی کرد. یگانه چیزی را که ما کرده میتوانیم 

لماً که ، مس«وقوع حقیقی رویداد ها»فورمولبندی فرضیه های درست ۀ شیو علوم دقیق مثبته است؛ۀ همانا  طریقـ
  .این طریقه مانند تقریبات علوم "دقیق مثبته" نیست که عاری از غلطی نباشد

او، ملت بودن و ۀ او، قوم او ، جامعـۀ انسانی، خانواد -سیر تأریخی حیات انسان، تکامل تدریجی و متداوم فرد
متداوم خود آگاهی ۀ فراز و نشیب های معمول و متداول آن نشان میدهد. ممکن است که توسعــتمدن های او را با 

د رسانه های اجتماعی و غیره تقویت یافته است شایۀ ساینس، و تکنالوژی معلوماتی مانند توسعـۀ انسان که بوسیلـ
پرده های فلزی، بوریایی و مخملین در تکامل آگاهی تمدنها چنان اثر عظیمی را از خود بجا گذارد که از روی آن 

ید سف -خاکی بی نهایت کمیاب و زیبای آبی ۀ متدرجاً دور خواهد شد.  ممکن روزی فرا رسد که ما سپیده دم کر
زیبای خود را به ۀ خود را در میان بیلیونها ستاره های کهکشان، این مأمن پر شکوه را و در بین آن خانواد

ریاضیات،  ۀمشترک و درخشان آن ببینیم. با پیدایش سیستم های تیوریکی پیچیدۀ همدستی تمام بشریت و با آیند
که تا کنون یک تعداد شان در بیولوژی، سیوسیالوژی و اقتصاد قابل استعمال اند، تا حال این تیوری ها در بخش 

با درنظرداشت  نه چندان دورۀ تحلیل کشمکش های مدنیت به کار نیافتاده اند. این باور من است که در آیند
ری به میان با وضع و کیفیت عالی و بهتر تۀ پیشرفتهای استثنایی ما در جهان کمپیوتر، سیستم های تحلیلی پیچید

خواهد آمد و در آن موقع شاید به این نکته نزدیکتر شویم که سلوکهای ممالک و تمدنها را در مقطع مشخص 
ن قادر ساخته بتوانیم تا خود را از حوادث نهایت عظیم ویرانگر زمانی پیشبینی کرده بتوانیم و انسانها را به ای

کنار کشیده بتوانند. در عین حال شاید متخصصین طبق تجارب، دانش حاصلـه، بصیرت و تعقل شان بتوانند در 
 .تمدنها هوشدار بدهدۀ رابطه با تصادمهای فاجعه زای آیند

یعت : "خاصیت واقعی با کل استعداد های ذاتی انسانیت" خود باالخره ما انسانها باید مبارزه و تالش کنم تا طب
وبا  ارزشهای معنوی دریابیم که معرف ما منحیث انسان است و ما را از حیوانات و از بودن :"هستی ما و از 

تبدیل شدن آن در فعل و انفعاالت شخصیت فردی و »استی ما" ما متمایز می سازد، متجسم ساختن این ارزشها 
  .خودی بر حذر میدارد -ست که ما را از هالکت « ع در اراده و افعال مادر مجمو

زمانیکه اسناد تفسیری ساینس و میتافزیک و فلسفه های "عینی" و نظری تأریخ، نتواند به درک امروزی ما 
ام ایجاد ی عتأریخ جهانی را با جهان بینۀ دل این آرزو را داشته باشیم تا فلسفـۀِ کمک کند در آنصورت باید از تـ

 .سوق دهد« ـناتئمقصود غایوی انسانیت در سترگ ترین طرح مقصودی خالق  کا»کنیم تا ما را به طرف 

)اصالح از نویسنده : گفتار پیندار  « معما ها زیاد اند، ولی اسرار آمیز تر از خود انسان چیزی دیگری نیست.»
  .ق.م ۶۰۰
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