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   بحثها به  سلسله  اين  پيشنهاد آنندگان  آه  بحثي موضوع

.  است» ، تجدد و پساتجدد سنت«  اند   آرده  ارائه بنده
 خواهند   دقت  داد، دوستان  خواهم  آه  با توضيحاتي البته

  به» ، تجدد و پساتجدد سنت « تعبير  در واقع فرمود آه
 ما   بحث  موضوع  و در واقع  شده  اختصار انتخاب سبب

.  است»   و پسا تجدد گرايي ، تجدد گرايي گرايي سنت«
   ما احتياج  بسيار مهم  دو حيث  به  آه  است  اين واقعيت
، و  ، تجدد گرايي  گرايي  سنت  در باب  امروزه  آه داريم

   بلكه  تنها گفتگو آنيم نه.  فتگو آنيم گ پساتجدد گرايي
   آه  است  اين  حيث يك.   آنيم ، تحقيق  آنيم واقعًا مطالعه
  ، هر سه  جهان  در اين  آه  آنيم  مي  زندگي در جهاني
   به21   قرن  در ابتداي  آه االن.  حضور دارند گرايش
، در   قرن  اين  روزهاي  و در نخستين بريم سر مي
 و   قوت  داراي گرايي  سنت  هم  آه  هستيم يروزگار
   و سيطره  قدرت  همچنان  تجدد گرايي ، هم  است قدرت

   صورت  به  آهسته  آهسته  پسا تجدد گرايي دارد و هم
   جامعه  فرهنگي  و چشمگير وارد صحنه  جدي خيلي
   صورت  به  گرايش  هر سه نمايندگان.   است  شده بشري
   گفتگو و تبادل  در حال  با هم  هم  وسيع و  عميق خيلي
   خويش  فكري  مواضع  در تحكيم  و نظرند و هم رأي
   زندگي اي  زمانه  در چنين  چون خوب. آوشد مي
 واقعًا   آه  بدانيم  ما هم  آه  نيست  اي  چاره آنيم مي
؟ و   چه  يعني ؟ تجدد گرايي  چه  يعني گرايي سنت

   حيث  ، اّما به  حيث  يك ؟ اين  چه  يعني پساتجدد گرايي
   آه  داريم  اين  به  معاصر احتياج  ما در ايران  هم دومي
 آامًال   و فكري  انديشگي  مكتب  و سه  مسلك  سه از اين
   روايتهاي  آه  است  اين  دّوم  حيث اين.   بشويم مطلع

   ما وجود دارد گاهي  در جامعة  از اسالم  آه مختلفي
   باشند متأثر از اين  داشته  توجه  خود راويان  اينكه بدون
 و   اول  متأثر از جريان  خصوص  و به  است  جريان سه

   و برادران  خواهران  در آشور ما همه امروزه .  دّوم
 در   از اسالم اي  بسيار عديده  روايتهاي خبر دارند آه

  اين.  هستند گيري  شكل  و بعضًا در حال  فعاليت حال
   ولي  نيست  بخوانيد مهم  آه روايتها را شما با هر اسمي

   تفاوت  روايتها واقعًا با هم  اين  آه  است  بر اين مسأله
 در   و تفاوت  اختالف  دارند و اين دارند و اختالف

 از   ناشي  در واقع  ولي  نيست  از موارد آگاهانه بسياري
 را از   مختلف تهاي قرائ  اين  آه  آساني  آه  است اين

   به  گرايي  دهند متأثرند از سنت  مي  دست  به اسالم
   درجات  به ، يا متأثرند از تجددگرايي  مختلف درجات
   روايتهاي  به  يا متأثرند از پساتجدد گرايي مختلف
 و پسا  ، تجدد گرايي  گرايي  شما سنت  آه وقتي .  مختلف

رسانيد   افراد مي  اين هي آگا  آستانه  را به تجدد گرايي
   گرايند، خودشان  سنت آنند خودشان  مي  احساس تازه

   مهم  حيث  اين به. تجددگرايند، يا احيانًا پساتجددگرايند
 دارد يا   سازگاري  فكري  مكتب  با سه  آيا اسالم  آه است
   از اسالم گرايانه شود تعبير سنت  واقعًا مي ؟ يعني نه

 بعد از   فرض  به  اوًال، ثانيًا اگر هم اين.   ، يا نه داشت
   در تعبير خودمان  مكتب  از سه  بتوانيم  و تحقيق مطالعه
   است  اين  بعدي  سئوال  وقت  آن  آنيم  استفاده از اسالم

   دارد به  رجحان  روايت  از سه  آداميك  بايد ببينيم آه
  يا  ت اس  راجح  گرايانه  سنت اسالم.  ديگر روايات
   عبارت به.   پساتجددگرايانه  يا اسالم  تجددگرايانه اسالم

  باشد يا شايد اصًال   بهتري  شايد عبارت ديگر آه
   اختالفات  عمق  آه  آنم  باشد، بايد عرض  ديگري مطلب

   فهم  وجود دارد، قابل  از اسالم  آه  مختلفي روايتهاي
   خود تجدد گرايي  اختالف  دقيقًا عمق ، مگر اينكه نيست

   آه  آسي گاهي.  شود  معلوم با خود پساتجددگرايي
   روايت  راوي  آه  با آسي  است  از اسالم  روايتي راوي
   و اختالف  ناسازگاري  با هم  است  از اسالم ديگري
   آه  عمقي  آن  به  نه آنند ولي  مي  را احساس خودشان

   اختالف خواهند عمقاگر ب.  دارند  تفاوت واقعًا با هم
 خود   اختالف  بكنند، بايد عمق  را ادراك خودشان
 و خود   را با خود تجددگرايي گرايي سنت

   من  تا آنجا آه  بكنند و متأسفانه  درك پساتجددگرايي
آيد   نظر مي  به  باشم  داشته  داوري  اينكه  بدون خبر دارم

ور ما دقيقًا  در آش  از اسالم  روايتي  هيچ  راويان آه
 و پساتجدد   و خود تجددگرايي گرايي  خود سنت  به توجه
   توجه  هم  آن  عمق به.  آنها ندارند  و الزامات گرايي

 بهتر   باشيم  داشته  توجه  مطلب  اين  عمق ندارند، اگر به
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   مصالحه توان  اصًال نمي  آسي  با چه  آه فهميم مي
   ديپلماتيك  مصالحه ه ن مراد از مصالحه.  آرد فرهنگي

   طلبانه  حقيقت  مصالحه  بلكه  است جويانه و مصلحت
   حقيقت  موضوع   يك  آه فهمم  دقيقًامي  من يعني.  است
  توانم  يا با شما نمي  آنم  وفاق توانم  با شما مي طلبانه
 مقدار   و چه  دارم  مقدار با شما اختالف چه.   آنم وفاق

   اين  ما به  اينكه  سخنم ماحصل.  رم ندا با شما اختالف
   اسالمي  ما اگر در جامعة  اينكه  حيث ، يك دو حيث

   زندگي  هم  ويكم  بيست  قرن  و اوايل  بيستم اواخر قرن
   را دربارة بايد نظر خودمان  مي ، باالخره آرديم نمي
   آنيم  معلوم  و پساتجدد گرايي  و تجددگرايي گرايي سنت

   از اسالم  آه  روايتي  ببينيم  اينكه  براي ينكه ا و يكي
   با اسالم  آسي  است  ممكن  آه  و احيانًا مخالفتي داريم
 باشد،   داشته  يا اصًال با هر ديني  خاص  اين  عنوان به

 مثًال يا   است  دين  مخالف  پساتجددگرايانه آيا از موضع
   اينكه ره را دربا  نكته اين.   تجددگرايانه از موضع
.   آرديم  شود بحث  مشخص  بحث  و اهميت ضرورت

 در نظر   را آه ، طرحي  خود بحث  از ورود به قبل
   و توفيقي  داشتم  بحثها اگر عمري  سلسله  در اين دارم

 را ابتدا   طرح  اين  آنم  پياده  رسيدم  دوستان خدمت
  هاي فه ما بايد مؤل  آه  است  اين  معيارم من.   آنم عرض
   ترتيب  همين و به.   بكنيم  را فهم گرايي  سنت اصلي
   اصلي هاي  و مؤلفه  تجددگرايي  اصلي هاي مؤلفه

   اينكه  بدون  از اينكه ما بايد در واقع.  پساتجددگرايي
 را تكرار   دائمًا الفاظ  آنيم  را درك  ديدگاه  سه  اين عمق
.   بورزيم اجتناب،   و با يكديگر داد و ستد آنيم آنيم
.  آنيم  مي  بازي  ما با الفاظ  آه  است  بزرگي  خطاي خيلي
   خودم  ام  داشته  نكته  اين  به  توجه  در زندگي  هميشه من

 با   بازي  آه آنم  مي  عرض  دوستان  به  هم و هميشه
   بشر در طول  آه  بشر است  بازي  خطرناآترين آلمات
   گفته  چنين  باستاني  حكيم وسيوسآنف.   است  آرده تاريخ
 آغاز   بر آلمات  از ظلم  در جهان ، هر ظلمي است
   ظلمي  هيچ  دارم  را قبول  نكته  واقعًا اين من. شود مي

   و خاستگاه  ظلم  آغازگر اين  مگر اينكه  در جهان نيست
  .  است ها شده  با واژه  آه  است ، ظلمي  ظلم اين

 بايد و شايد   آه  را چونان  واژه  من ي وقت  اينكه  براي
 ؛ شما  برم  آار مي  و به آنم  نمي ، واضح آنم  نمي ايضاح
آنيد،   مي  دريافت  از من  و تطبيق  تحقيق  را بدون واژه
  آنيم  دادوستد مي  مبهم  الفاظ  آه  از اين  آهسته آهسته
آنيد  ي م  و يا گمان  داريم  وفاق  با هم آنيد آه  مي گمان

   از ابهام  ناشي  آه اختالفي.   داريم  اختالف  با هم آه
،   است  الفاظ  از ابهام  ناشي  آه  و وفاقي  است الفاظ
 ما   در ميان بنديهايي بنديهاو گروه  دسته  آهسته آهسته
بنديها،  بنديها و گروه  دسته اين. آند  ايجاد مي آدميان
   دسته ، خواه ًا فرهنگي باشند صرف  بنديهايي  دسته خواه

 باشند  بنديهايي  دسته ، خواه  باشند اجتماعي بنديهايي
   به  آهسته ، اينها آهسته  ديگري بندي  يا هر دسته سياسي
! آنيد؟  مي عنايت. بخشند  مي  و شمايل  ما شكل زندگي
 و   و با تقي  موافقم  و حسين  با حسن  آه آنم  مي  گمان من
   سلسله  يك  و حسين  با حسن  موافقتم هم.   مخالفم نقي

 و   با حسن  را در ارتباط گيريها و واآنشهايي موضع
   سلسله  يك  و نقي  با تقي  مخالفتم آند، هم  ايجاد مي حسين
. آند گيريها را ايجاد مي  و واآنشها و موضع آنش

 و   فردي  زندگي  آه  آنشها و واآنشهاست  اين مجموعة
 و   و دقت  اگر با عالقه حال. سازد  را مي ما اجتماعي

 داد وستد   مبهم  الفاظ  شد آه  معلوم  در مسأله تأمل
 از   بسياري  آه برم مي  پي  بسا من  چه اند، آنوقت شده مي

  ، در واقع ام  آرده  با آنها موافقت  در زندگي  آه آساني
ا آنها  ب  آه  از آساني  و بسياري ايم  نبوده  موافق با هم

  . ام  نبوده  با آنها مخالف ، در واقع ام  آرده مخالفت
   نابجا آغازگر تمام  نابجا و مخالفتهاي  موافقتهاي  اين

. اند  يكديگر آرده  انسانها به  در تاريخ  آه  است ظلمهايي
 و   از الفاظ  هيچگاه آنم  مي  سعي  بحث  در اين بنابراين

 اگر   يا تعبيري  هر لفظ.  نكنم  استفاده تعابير مبهم
   از اين  مراد من  بگويم  دارد، الاقل  از ابهام اي نحوه
   آه ، در دادوستدي  من در سخن.   است  يا تعبير اين لفظ

 آار   معنا به  اين  را به  لفظ  اين  داريد، بدانيد من با من
   چه  بشود دربارة ، تا معلوم  ديگري  معناي  به  نه برم مي
   چيزي  با چه ، من  هستم  گفتن  سخن  در حال يچيز

 بدانيد دقيقًا  شما هم.   مخالفم  چيزي  با چه  و من موافقم
 باشيد با   داشته  بايد موافقت  من  از سخن  قسمتي با چه
  اين.  باشيد  داشته  بايد مخالفت  من  از سخن  قسمتي چه
، واقعًا امر   ظلمهاست  تمام  خاستگاه  آه  بر آلمات ظلم
   لحاظ  به  ما هم ام  بارها و بارها گفته من.   است اي جدي

   و آن  داريم  مهمي  وظيفة  اخالقي  لحاظ  به  و هم معرفتي
  ؛ در سخن  آار نگيريم  به  مبهم  لفظ  هيچگاه اينكه

   چه  آه ، تا دقيقًا بدانيم  خودمان هاي ، در نوشته خودمان
   فهم  و چه شنويم  مي ، چه آنيم  مي ده ارا ، چه گوييم مي
 بشوند   فهم ها بايد درست  ها ونوشته  گفته همة.  آنيم مي

 باز  ها هم ها و شنيده  خوانده همه.  بشوند  اراده و درست
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 آار   به  مبهم  لفظ  من  وقتي در واقع.   ترتيب  همين به
  شوم ي م  باعث  مبهم  لفظ  آارگيري  به ، با اين گيرم مي
 يا   نويسنده  عنوان  به من(   من  را آه  چيزي آه

   آن  اينكه براي.  نكنيد ، شما فهم آنم مي)  اراده گوينده
 يا  آند خواننده  مي  اراده  يا گوينده  نويسنده  آه چيزي
   الزم  شرط  آه  شرط  بكند، اول  را فهم  آن  هم شنونده
 يا   نويسنده  آه ت اس  اين  نيست  آافي  اگر چه است
  . آار نگيرد  به  مبهم  لفظ گوينده
   عرض  دوستان  خدمت  آه  چيزي  و اول  نكته  اين
   آه  و تعبيري  لفظ6   شما از اين  آه  است  اين آنم مي
  سنت.  نكنيد  را اشتباه  دو جفتي  هيچ برم  آار مي  به من

  ين هم  به  است ، چيز ديگري  گرايي  و سنت چيزي
   چيز ديگري  و تجددگرايي  است  تجدد چيزي ترتيب
 چيز   و پساتجددگرايي  است  چيزي  و پساتجدد هم است

    چيزيTradition    تعبيري  يا به سنت.   است ديگري
  به.   است   چيز ديگريTraditionalism و  است
 و    است  چيزيmodernity    ترتيب همين

modernism چيز ديگر و   Post modernity 
     چيز ديگريPost modernism و    است چيزي
، تجدد و   اصًال با سنت  بحثها من در اين.  است

  ، تجددگرايي  گرايي  با سنت  بلكه  ندارم پساتجدد، آاري
   گفت  را خواهم  هر آدام  آه  آار دارم و پساتجددگرايي

 باز   اينكه  دّوم تهو نك.   اول  نكته اين.   چه  دقيقًا يعني آه
   هم  و پساتجددگرايي ، تجددگرايي گرايي خود سنت
   هستند يعني  لفظي  مشترك  تعبير منطقيون  به خودشان
 معنا دارند و معموًال   از يك  بيش  الفاظ  اين هر آدام
   را به  الفاظ  اين  وقتي  مختلف  و گويندگان نويسندگان
 در  من.  آنند  مي  را ارائه  مختلفي گيرند معاني آار مي

 در   خاص  معني  يك گرايي  بحثها از سنت  سلسله اين
   همان  و دربارة آنم  مي  را عرض همان.    هست نظرم

 نيز باز   مدرنيسم  و پست از مدرنيسم .  آنم  مي صحبت
   با معاني  الفاظ  از اين  هيچكدام در دام.   ترتيب  همين به

   روشن  واقع  به در واقع.  افتيم ند نمي دار  آه متعددي
، از   چيست  منظور ما از تراديسيوناليزم  آه آنيم مي

   اين ؟ وقتي  چيست  مدرنيسم  و از پست  چيست مدرنيسم
  شويم  مي  نزديك  آستانه  اين  به  آنگاه  بدهيم آار را انجام

  ل قائ ، اگر آسي  هم  روي  چندگزاره  مجموعه  ببينيم آه
.   است  تراديسيوناليست  شخص  اين  بايد گفت باشد آنگاه

   ديگر را اگر معتقد باشد آنگاه  چندگزارة  مجموعه و به
 تا   سه  از اين  هيچكدام در واقع.   است  مدرنيست پست

   تنسيق  قابل  گزاره  يك  در قالب  و انديشگي  فكري مسلك
شود   دقيقًا نمي عنيي.  نيستند  شدن  فرموله نيستند، قابل

، در   قضيه گويند در يك  مدرنيستها مي  را آه  آنچه آل
   فكري  دو نحلة  در باب همچنين.  گنجاند  گزاره يك

 را   گرايش  گزاره  سه شود در قالب  مي ولي. ديگر
   مختلف هاي  مؤلفه  را به  گرايش  داد و بعد آن نشان
   مسلك  سه  از اين  هر يك  من  عقيده به.  آرد تقسيم
  يكي.   بكنيم  مقايسه  بايد با هم  را از چهار حيث فكري

   از حيث دّوم. ،   مسلك  سه  اين  شناسي  معرفت از حيث
  ، و چهارم  شناسي  هستي  از حيث ، سوم  شناسي انسان

  وظيفه.   اخالق  تعبيري  يا به شناسي   وظيفه از حيث
 و  گيرم  مي  اخالق  معناي  در اينجا به  را من شناسي
   اين براي.   است  اخالقي ، وظيفه  از وظيفه مرادم
  ، وظيفة  از وظيفه  مامرادمان  گاهي  آه آنم  مي عرض
 در  من .   است  حقوقي  وظيفه  و گاهي  است اخالقي

 بحثها،   سلسله در اين.   ندارم  حقوقي  وظيفه اينجا بحث
   وقتي  و بنابراين  است  اخالقي ، وظيفة  از وظيفه مرادم
.   است  اخالق  همان ، مرادم  شناسي  وظيفه گويم مي

   را با هم  مسلك  سه  اگر ما اين  حيث4  ، از اين خوب
   با هم  مسلك  سه  چقدر اين فهميم  مي  آنوقت  آنيم مقايسه

 را همانطور   حيث4  ، اين خوب.  دارند  عميق اختالفات
  .  گفت  خواهم  تفصيل  به ردم آ  عرض آه

 وارد   از اينكه  قبل  من  ابتدايي  جلسه  اما در اين
،   شناختي ، انسان  شناختي  معرفت هاي  مؤلفه اختالفات
،   بشوم  مسلك  سه  اين  شناختي  و وظيفه  شناختي هستي
   از چشم  انگليسيها نگاه  گفته  به- از باال،  نگاه يك

   و آن  باشم  داشته  مسأله  سه  اين افياي جغر  به- پرنده
  مورخان.   بشويم   مطالب  و فروع  وارد جزئيات وقت
 تفكر   آه  معموًال وقتي  انديشه  نگاران ، تاريخ انديشه
   اين  عموميشان آورند، احساس  مي  چشم  را پيش غرب
   مرحله  از سه  فكري  از لحاظ  غربيان  آه است
 را معموًال   مرحله  سه اين.  گذرند در حالاند يا  گذشته

 و  ، تجددگرايي گرايي  سنت آنند به تعبير مي
   لفظ  سه  اين  آه  در ابتدا وقتي در واقع.  پساتجددگرايي

   نگاري  انديشه  تاريخ  ناظر بود به ، اول  آار رفت به
   دامن  در حال  غربيان  انديشه  آه اما از آنجايي.  غربيان

 اروپا و   انديشه  يعني  است گيري  و جهان تريگس
   آل  آهسته  آهسته  آه  است اي ، انديشه  شمالي آمريكاي
   اين  آه  وقتي  لحاظ  اين به. گيرد  را دارد مي جهان

 شد،   داده  غرب  فرهنگ  انديشگي  در تاريخ تشخيص
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   بود آه  شمالي  آمريكاي  آردند اين  احساس بعدًا آساني
 شد   شد و آشف  داده  تشخيص  جريان  سه در آنها اين

 در آنار   االن اند آه  عظيم  جريان  سه  اينكه  مثل آه
   در ايران  االن  من  خوب ولي.  گذرند يكديگر در حال

، اگر در  آنم  مي  زندگي  آه  هم در ايران.  آنم  مي زندگي
  زندگي   هم ، اگر در چين آردم  مي  زندگي  هم ژاپن
   ، من آردم  مي  زندگي ، اگر در مصر هم آردم مي

   هم  در آشور من  آه آردم  مي  احساس  آهسته آهسته
   عمومي  احساس  اين  و چون  برقرار است  وضع همين
   اين  جهان  آل  لحاظ  يك  به شود گفت  مي  است  داده دست
 از  حال يا در   است  را از سر گذرانده  فكري  جريان سه

   لحاظ  چه  به  جريان  سه  اين خوب.   است سر گذراندن
   دارند؟ شايد بتوان  با هم  عمده  تفاوت  آه  گفت توان مي
   است ، تفاوتي  جريان  سه  اين  عمدة  تفاوت  آه گفت
   عقل  به  از اينها نسبت  هر آدام  آه  موضعي  به نسبت
 را از   جريان  سه اين   آه  است ، عقل بايد گفت. دارند

   جاي  تعبير بهتر به  به در واقع. آند يكديگر جدا مي
   را از هم  جريان  سه  اين  آه  است  عقل  آه  بگويم اينكه

   عقل  به  نسبت  انسان  موضع  آه آند بايد بگويم جدا مي
.   است  شده  جريان  سه  اين  پديد آوردن  باعث  آه است

   به  مبهم  معناي  يك  را به  عقل  اينكه منتها باز براي
   در اين  از عقل  مراد من  و بدانيد آه  باشم آارنبرده

   داراي  آه  است اي  واژه  يك  هم  عقل چون (  چيست بحث
   ابتداًا عرض من)   است  بسيار بسيار متعددي معاني
   ، چون است  انگليسيIntelect     نه  مرادم  آه آنم مي
  Reason    لفظ  هم  عقل  ما براي  انگليسي  زباندر

    . Intelect    لفظ  و هم داريم
  آنم  مي  دريافت  هستي  از جهان   را آه  مواد خامي  من

 از   نه آنم  مي  دريافت  و تجربه ، آزمايش  مشاهده از راه
   از عالم خواهم  مي  وقتي  در واقع من.   ديگري  راه هيچ

هارا ) ديتا (Data   ، آن ، مواد خام ر بگيرم خب هستي
   و از طريق  آزمايش ، از طريق  مشاهده از طريق

 آنها   روي بعد قواعد منطقي.  آنم  مي  دريافت تجربه
   را از راه  خام  تعبير ديگر ماده به .  آنم  مي اعمال
 را   مواد خام  و اين  بگيرم  و تجربه ، آزمايش مشاهده
  ، سيستماتيزه  بكنم ، مدون  بدهم  نظام خواهم  مي وقتي
   و براي  دهي  نظام  اين ، براي  تدوين  اين ، براي بكنم
،از  آنم  مي  استفاده  از منطق  من  سيستماتيزاسيون اين

   وقتي البته.  آنم  مي  استفاده  صورت قواعد منطق
، مراد از قواعد   صورت  قواعد منطق آنم  مي عرض

   سال1500 ارسطو در   آه ، قواعدي صورت  منطق
   آه  علمي  يك  عنوان  به منطق.   آرد نيست  تدوين پيش
   از ارسطو آغاز شد و تا زمان  گفت توان  مي  تعبيري به

 هر   به  ولي  و تغيير بوده  تحوالت ما دائمًا دستخوش
 ديگر اگر   زبان به.   صورت  منطق  عنوان  به حال

 با   وقتي ببيند ما در واقع:   را بگويم  سخن ن اي بخواهم
   از عالم  بخشي  البته  آه شويم  مي  مواجه  هستي عالم
   خودم  هستي  عالم گويم  مي ، وقتي  خود ما هستيم هستي

   جهان  منظورم فقط.  گيرم  مي  هستي  عالم را در ضمن
   من  را وقتي  هستي عالم.   نيست  از من بيرون
   چه  عالم  در اين ، آه  خبر بگيرم  از آن واهمخ مي
  خواهم  مي  وقتي  من  آه  است  اين  راهش گذرد،يك مي
 با  ام  ارتباطي ، مجراي  بدهم  را انجام  خبرگيري اين
   عالم  طور آلي  به  يعني  درون  يا عالم  بيرون عالم
،  ده مشاه با اين.  باشد  و تجربه ، آزمايش ، مشاهده هستي
   خبرگرفتنها از عالم  سلسله  يك  من  و تجربه آزمايش
 تنها  هاي  خبر گرفتن اين.   دارم  هستي ، از عالم واقع
 ، در Proposition    سري  يك  بخواهد در قالب وقتي
   صورت  شش  شود، غالبًا به  بيان  گزاره سري  يك قالب
  ، اين يست  نx ،     هستxشود   مي گفته. شود  مي انجام

   دارايx،     هستA    وصف   دارايx.   دو صورت
  y  و  x و    دو صورت  هم  اين   نيستA   وصف
    ارتباط   دارايy  و  x  هستند يا R    ارتباط داراي

Rخبر   هستي  از عالم  من  هر وقت در واقع.   نيستند 
  ورم بيا  گزاره  يك  خبر را در قالب  اين  وقتي گيرم مي
   صورتهاي اين. آيد  در مي  صورت  شش  از اين  يكي به

  اين.  هستند  هستي  ما از عالم  خبرگرفتنهاي بيان
  وقتي.  دارند  ذهني  تنها صورت  گاهي  بياني صورتهاي

،  آنم  حاضر مي  خودم ها را در ذهن  گزاره  همين من
  ن م  آه وقتي. آنند  پيدا مي  بياني  صورت  هم گاهي

   اين  همه ، باالخره آنم  اظهار مي اي گفتار يا نوشته
   در اين البته. شود  مي  بيان  صورت  اين خبرگرفتنها به

   باشد و صورت  وجود داشته  صورت  شش  دقيقًا اين آه
  ورزم  نمي  باشد، اصراري  وجود نداشته  يا هشتمي هفتم
   صورتهاي  اينكه  به دهم  مي  توجه  حال  در عين ولي

 و   ارجاع  صورت  شش  از اين  يكي شود به ديگر را مي
 را   خبر گرفتني  هرگونه  انسان باالخره.  آرد تحويل
يا .  بكند  بيان  صورت  شش  از اين  يكي تواندبه مي

  وجود x    يعني   نيستxيا  .   وجود دارد xبگويد  
  اراي  دx، يا     استA    وصف   دارايxندارد يا  
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  R    ارتباط  دارايy  با  x و يا     نيستA   وصف
.   صورت  شش اين.   نيستندR    ارتباط هستند يا داراي
  باشد x ، y مثال اگر    آه  ديگري حاال صورتهاي

   چه  را هم  است  صورت  يك  آه   استP ، Q   آنگاه
   صورتي  شش  از اين  يكي  آرد به  تحويلش بسا بتوان

   گزاره  يا شش  صورت  شش اين.   آردم  عرض  بنده هآ
  ، از طريق  مشاهده  ما از طريق  را آه مواد خامي

   ايم  آرده  دريافت   از عالم  تجربه  و از طريق آزمايش
   شش حاال آيا اين. شوند  مي  بيان  قالب  شش در آن
   به آنها  آرد و از تلفيق  تلفيق  با هم توان  رانمي گزاره
  ها را خودمان  گزاره  آن  رسيد آه  ديگري هاي گزاره

 و   مستقيمًا مشاهده ؟ خودمان ايم  نكرده مستقيمًا تجربه
تواند   مي  آدم يعني. شود  ؟ چرا مي ايم  نكرده آزمايش
 را با   گزاره گذارد يك  مي  آنار هم  را وقتي مواد خام

   برسد آه  سوم  گزارة  بكند و به  ديگر جمع  گزاره يك
   است  نكرده  ديگر مستقيمًا رجوع  سوم  گزاره  آن براي
 با   و فقط فقط.  آند  را دريافت  تا آن  يا درون  بيرون به

   به ولي.  آار را آرد شود اين ، مي  مجموعه  اين تلفيق
.   دهيم  انجام  نظام  يك  آار را با رعايت  اين  اينكه شرط

اگر شما . آرد  تلفيق توان  چيزنمي را با هر هر چيزي
  ،  دال  و معتقد باشيد ج   است ،  ب معتقد باشيد الف

   چيز نتيجه شود؟ هيچ  مي  نتيجه  اينها چه  از جمع است
 و معتقد   است ، ب  معتقد باشيد الف اّما وقتي. شود نمي

   دو نتيجه  اين  از جمع  خوب  است  ج  هم باشيد ب
   نيست  هم گونه  اين بنابراين.   است ، ج  الف شود آه مي
   گزاره  و به  گذاشت  را بشود آنار هم  هر دو گزاره آه

ها   گزاره  چگونه  من  آه  اين نفس.  پيدا آرد  دست سومي
 پيدا   دسترسي  سومي  گزاره  و به  بگذارم را آنار هم

   آه  است  قواعد و قوانيني  سلسله  يك  تابع  هم  اين بكنم
   انسان  آه  است  قواعد و قوانين  آن  با رعايت فقط
   گزاره  به  دو گزاره  آن  نهادن تواند از آنار هم مي

. گويند  مي  منطق  قواعد و قوانين  اين به. برسد سومي
  گويد با چه مي.   است  اين  آارش  در واقع منطق

   سومي  گزاره  به  دو گزاره شود از دل  مي ضوابطي
 اگر   هستند آه  از ضوابط  پيدا آرد و آداميك دسترسي

   دو گزاره شود از تلفيق  شوند ديگر نمي زير پا گذاشته
  .  پيدا بكنيم  دست  سومي  گزاره به

   من  آه  توضيحي و با اين.  صورتند  اينها قواعد منطق
 و  ، آزمايش  مشاهده اند آه  فرموده  توجه  دوستان دادم

دهند و   ما مي  را به  اطالعات  و ماده واد خام، م تجربه

   اين  پردازش  صورت  در واقع  صوري قواعد منطق
  حاال اگر من. گذارند   را در اختيار ما مي مواد خام

   مشاهده  از طريق  فقط  هستي  از جهان  شد آه  اين آارم
   خبرها را با استفاده  و اين  خبر بگيرم  و تجربه آزمايش

   قوانين  آارگيري  و با به  صورت  قواعد منطقاز
   نتايج  و از آنها به  بگذارم  در آنار هم  صورت منطق
  گويند تو در حال  مي  صورت  در اين  برسم جديدي
   تعقل   نهReasoning    معناي  به منتها تعقل.  تعقلي
    معناي  به عقل  . Intelection    معناي به

Reasonمعناي  به قل ع    نه    Intelect ) .  در اين  
   چون رسيم  دو معنا مي  اين  اختالف  بحثها به سلسله
 با تجدد  گرايان  سنت  جدي  از موارد اختالف يكي

   دوم  معناي  به  عقل  در آن  و پسا تجددگرايان گرايان
   مسير استداللي  يك عقل .  تعقل گوييم  را مي اين)  است
 از   را من ، مواد خام  سير استدالل ر اين د  آه است

   ديگري  طريق  به  آنها را هم  و تنظيم گيرم  مي طريقي
 و   و آزمايش  مشاهده  را از طريق مواد خام.  آنم مي

   بر اساس  آنها را هم  و تنظيم آورم  مي  فراهم تجربه
  حاال اگر آار من.  دهم  مي  انجام  صوري قواعد منطق

   داشته  موضعي  چه  عقل  اين  به اشد،بايد نسبت ب اين
   را دنبال  سير استداللي  نوع  اين  به  ؟آيانسبت باشم
   يا بايد موضع  باشيم  داشته  مثبت  بايد موضع آردن
   اينجاست  وقت ؟ آن  مشروط  يا موضع  باشيم  داشته منفي
   همين  به  سير استداللي  نوع  اين  به  اگر شما نسبت آه

   داشته  شروطي ، اگر موضع  آردم  عرض  آه صورتي
   مطلق  موافقت اگر موضع. گرا هستيد باشيد، سنت

   مخالفت  باشيد، تجددگرا هستيد و اگر موضع داشته
.  پساتجددگرا هستيد  صورت  باشيد، در آن  داشته مطلق

   خواهم اش  درباره  تفسير بيشتري  ـ آه  مطلب منتها اين
   را روشن  ديدگاه  سه  اين  اختالف  عصاره  ـ فقط تگف
   دقيقًا اين  آه هاست  مؤلفه  بيان اّما بعد در ضمن. آند مي

  .  و نفوس شود در اذهان  مي  تنسيق  گام  به  گام مطلب
 خود   در بين  اينكه  ببينيد در عين   دوستاني

   ولي وجود دارد  فراواني  آمابيش  اختالفات گرايان سنت
   به  عقل  آه  است  اين  معناي  به گرايي  سنت  حال در عين

   آوچكي  از بخش  و فقط گفتيد، فقط  شمامي  معنا آه اين
 بزرگتر   بخش ولي. گيرد  خبر مي  هستي از جهان

   رابا اين  هستي  مهمتر جهان  بخش  يعني  هستي جهان
   به  با تعقل  در واقع  هستي جهان.  شود شناخت  نمي شيوه
   يك  فقط گرايان  در نظر سنت  گفتم  معنا آه اين
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   اين  اعظم  بخش ولي.   است  شناخت  قابل اپسيلونش
   بخش  بلكه  بزرگتر آمي  معناي  به  نه اعظم ( جهان

   شيوه را اصًال با اين)   هستي  جهان مهمتر آيفي
بايد    را چگونه  اعظم  بخش  آن پس.  شود شناخت نمي

 را   اعظم  بخش  آن  آه  معتقد است گرايي ؟ سنت بشناسيم
 معنا   اين و به.  شناخت  سنت  به  رجوع بايد از طريق

   معتقد است بلكه.   نيست  قايل  عقل  خودبسندگي مطلقًا به
 مانند   نه  بودن حاال در آنار هم.   در آنار سنت  عقل به

 ترازو، دو  راز و هم ت  دو موجود هم  بودن در آنار هم
    دو موجودي  بلكه  همسنگ و دو موج  هم موجود عدل

 موجود   به  دارد نسبت  فراوان  موجود تفوق  يك آه
 از   آوچكي  بخش  يك  آه  معتقد است گرايي سنت. ديگر
  ، اين  طبيعت شود عالم  مي  گفته  آن  به  آه  هستي جهان
   عقل  را آه عالم  اين.   شناخت شود با عقل را مي

 تعبير   از آن  بشناسد گاهي  صورت  اين تواند به مي
  آنند به  تعبير مي  از آن ، گاهي  طبيعت  عالم آنند به مي
   عالم آنند به  تعبير مي  از آن ، گاهي  و ماديات  ماده عالم

 آار   به  هم تعابير ديگري.   يا جسمانيات جسمي
   طريقي  همين توانيد به  مي را شما  بخش اين. برند مي
   با روش  شد بشناسيد يعني  اشاره  آن  به آه

Reasoning . با جهان  مساوي  هستي اما جهان   
 بسيار   است  جهاني  هستي جهان.   نيست طبيعت

   چنين و چون .  وسيعتر، عميقتر و بسيارتوبرتوتراست
   و آزمايش  با مشاهده  من  آه  بگوييم توانيم  ما نمي است

   جهان  صوري  از قواعد منطق  و با استفاده و تجربه
 از   آوچكي  بخش  يك بايد بگويم.  ام  را شناخته هستي
 بايد   عظيمتر را من  بخش آن.  ام  را شناخته  جهان اين

   رجوع  ، از طريقTraddition    به  رجوع از طريق
   جهان  آل  شناخت  براي و بنابراين.   بشناسم  سنت به

   چه  هم آن.  باشند  در آنار هم  و سنت  بايد عقل هستي
   بخش  چون  خود عقل  از حيث  يك  آه  بودني در آنارهم

   آه  سنت شناساند در قبال تر را مي  اهميت ناچيزتر و آم
 را   بودن  زير دست  نوع شناساند يك  مهمتر را مي بخش
 حدود و   اينكه يگر هم د از حيث.  دارد  سنت  به نسبت

.  فهميد  سنت  به  رجوع  را بايد از طريق صغور عقل
 و   فهم  سنت  به  با توجه  را هم  عقل  بايد محدوديت يعني

   خط  آه  از وقتي ؟ سنت  چيست حاال سنت.  آرد دريافت
   آتاب ، يعني  است  وجود آمده  بشر به در تاريخ

   آتب  يعني  سنت  االن. شد  مكتوب  آه ؛از وقتي مقدس
 مسيحيها بها  گويد به  مي  مسيحي  گراي  سنت  يك مقدس

   مقدس  آتابهاي همه.   عهد جديد بها بدهيم بايد به.  بدهيم
 اينها   به ما با رجوع. اند  سنت ، تجسم  و مذاهب اديان
  اگر اين.   را بشناسيم  هستي  جهان  آل توانيم  مي  آه است
بينيد  مي. گراييد شما داشتيد، طبعًا شما سنت را  ديدگاه
   عمري  من  است ممكن.   است گرايي  غير از سنت سنت

   ولي  باشم  و مذاهب  اديان  مقدس  آتب  مطالعه مشغول
   آتب  به آنم  مي  نگاه  من  اينكه صرف.  گرا نباشم سنت
  سنت. آند گرا نمي  را سنت  من  و مذهبي  ديني مقدس
   اگر به من.   چيز ديگري گرايي ، سنت  است چيزي
 او پانيشاد   به  چشمي  يا به  بكنم  نگاه  قرآن  به چشمي
آنيد   مي  نگاه  فسيل  شما به  آه  بكنم  هندوها نگاه هاي

آنيد يا   مي  نگاه  هست  موزه  در يك  آه  اشيايي شما به
   گياه  يكآنيد يا  مي  نگاه  يا آاني  سنگ  تكه  يك شما به
   شخص  صورت آند در اين  مي  نگاه  گياه  به شناس

گرا   سنت  خودش  ولي  است  سنت اش  مطالعه موضوع
   به  مقدس  بود و آتاب  پيدا نشده  خط  آه تا وقتي.  نيست
   سنتها در قالب ، اين  وجود نداشت  مكتوب معناي

   و مادران پدران. شد  مي  نقل  سينه  به  سينه هايي اسطوره
   حالت  االن ولي.  دادند  مي  انتقال  خودشان  فرزندان به

 پيدا   تبلور و تجمعي  نوع ، يك  آمتر شده  شفاهي انتقال
   ديدگاه  و اين  و مذاهب  اديان  مقدس  در متون شده
  . آرد  را احداث گرايي سنت

 از   خبر گرفتن  تنها راه   اّما اگر شما معتقد شديد آه
 و مطلقًا ما نيازمند   معناست  آن  به  عقل  هستي هانج

 شما تجددگراييد،   در اينصورت  نيستيم  سنت  به رجوع
   اين  سخنش  و لب  مهم  نكته مدرنيسم.  هستيد مدرنيست

   هستي  از جهان  خبر گرفتن  تنها راه  عقل  آه است
و   ماييم.   آردم  عرض  آه  معنايي  آن  به عقل.  است
   و علوم  صوري منطق.   صورت  و منطق  تجربي علوم

  دهد و ديگري  ما مي  را به  ماده  يكي  آه تجربي
 ما   خبر گرفتن  دو تا راه دهد، اين  ما مي  را به صورت

.  وجود ندارد  هم  ديگري راه.   هستي هستند از جهان
  ام، تم  تأمالت  نظر پردازيها، تمام ها، تمام  پردازش تمام

   بگيرد آه  صورت  مواد خامي  بايد از طريق تفكرات
 ما  ، به  باطن ظاهر و  حواس  از طريق  مواد خام آن

 و  ، آزمايش  مشاهده  از طريق يعني. اند  پيدا آرده انتقال
   را دائمًا با هم  و تجربه  و مشاهده  آزمايش من. ( تجربه
  تجددگرايي) آنند   مي  فرق  با هم  سه  اين  چون گويم مي

اگر .   عقل  خودبسندگي يعني.   عقل  آفايت  يعني در واقع
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   معناي  به  معتقد باشيم  عقل خودبسندگي   به ما در واقع
  . ، تجددگراييم  آلمه دقيق

  موضع. آند  مي  فرق  خيلي  اول  با موضع  دوم  موضع
 و   سنت  نام  به  چيز ديگري  را مكمل  عقل  در واقع اول
 دو برادر همزاد و   نه  هم آرد، آن  مي  تلقي  سنت مكمل

   توجهي  سنت  اصًال به  دوم  موضع اين .  دوقلو و تؤام
  اين .   است  متوجه  عقل  به  و فقط  فقط در واقع. ندارد

شما فكر . شود رد آرد  نمي  هم  سادگي  را به مواضع
  خيلي.  رد آرد  سادگي شود به  را مي  دوم نكنيد موضع

   سخن  اين  دقيقًا لوازم  آرد آه ها بايد آرد تا فهم مداقه
 را رد آرد  شود آن  مي  سادگي  به ينكه ا  و بعد هم چيست

  يا خير؟ 
   اين  موضع  داشتيد و آن  سومي   اما اگر شما موضع

    هم  نمايي  واقع  براي  معنا،حتي  اين  به  عقل  به بود آه
  ، به  با وجود سنت  معنا آه  اين  به ، نه  نيست اعتمادي

  براي  هم ي ديگر  اصوال وسيله ،بلكه  نيست  اعتمادي عقل
 ما از  دست.   در اختيار نيست  نمايي  وراقع شناخت
  ما يك.   است  آوتاه  صرف  معرفتي  لحاظ  به جهان

  ، يك آنيم  مي  دريافت  هستي  را از جهان اشباحي
  ،اما اينكه  داريم  هستي  از جهان  و تصاويري تصورات

 و   و تصويرها، دقيقًا تصورات  تصورات اين
   مثًال ذهن ، يعني  با واقع  باشند مطابق هاييتصوير
   مثل ، درست  انسان  ادراآي  قواي  و مجموعه انسان
،  گيريم  مي  شيئي  در مقابل  وقتي  باشند آه اي  آينه اينكه
   و با همان  اندازه ، با همان  رنگ ء را با همان  شي آن

  ، يكمغز  بي  سخن  بدهد اين  ما نشان  به  هندسي شكل
   اعتقاد داشته  اين اگر به.   اعتماد است  غير قابل سخن
 از   تصويري   همReason    بگوييم ، يعني باشيم
 در   هست  فالواقع  هستي  جهان  آه  چونان  هستي جهان

آند   مي  مواجه  ما را با چيزي گذارد، بلكه اختيار ما نمي
   است  اين  گفت توان  مي  آن  دربارة  آه  چيزي  نهايت آه
   منتها عكس  است  هستي  از جهان  چيز عكسي  آن آه
   منبع ، ولي  و معوج  آج  و احيانًا عكس ، مبهم مات

   همين  و بايد به  و همين ، ماييم  نداريم  سراغ  هم ديگري
   ، نوعي  معرفتي  ورزيدن  قناعت ، نوعي اآتفا آنيم
   و بيشتر از اين همين و   ماييم  ، يعني  معرفتي تواضع

   پست ، ديدگاه  ديدگاه ، اين  در اختيار ما نيست هم
  اين.   است  پساتجددگرايانه ديدگاه.   است مدرنيستي

   الشأن چند متفكر عظيم. آيد  نمي  سريعًا حاصل ديدگاه
   يك هر آدامشان.  ظهور آردند  غرب در فرهنگ

،   آردم  عرض  آه  معنايي  آن  به  در عقل اي رخنه
 و   گرايش  اين  پيدايش  مقدمات  آهسته انداختند و آهسته

   پسا تجددگرايي  به آنيم  تعبير مي  از آن  آه  مسلكي اين
  .  آوردند را فراهم

   را هم  شاخص  متفكران  اين اي  در چند دقيقه  من
   چنين  بودند آه  افرادي  چه  آه آنم  مي  عرض خدمتتان
  .را پديد آوردند  اي رخنه

 پساتجدد   از ديدگاه  پيدا آرد آه  توجه  نكته  اين  بايد به
   مقابل  آه  نيست ، آينه  آلمه  دقيق  معناي  به  عقل گرايي
   باشد عين  آينه  در اين  و هر چه  بگيريم  هستي جهان
.  باشد  قرار گرفته  در برابر آن  باشد آه  چيزي همان

   از نكاتي ، يكي  انگليسي  معروف ف فيلسو ديويد هيوم
 از عمر   مديدي  پيدا آرد و مدت  توجه  آن  به  خيلي آه

   قدما بودآه  گفته  آرد اين  آن  به  خود را معطوف فكري
   حكومت  غرائز و احساساتي  بر انسان گفتند آه مي
 ساير   آه  است  اين  و حيوانات  انسان  فرق آند ولي مي

   احساسات  تابع  بسته  و گوش امًال چشم آ حيوانات
 و   عواطف  هم  هستند، انسان  و غرائزشان وعواطف
 بايد   بكند ولي  و غرائز خود را نبايد تعطيل احساسات

تر امروز   تعبير متداول به.  بياورد  عقل  حاآميت تحت
   اين  داد آه  نشان ديويد هيوم.  بياورد  عقل زير آنترل

   ممكن  و غرائز نه  و عواطف  بر احساسات  عقل آنترل
 ثانيًا اگر   پذيرنيست اوًال امكان.   مطلوب  و نه است
   اگر عقل يعني.  نبود  بود چيز مطلوبي پذير هم امكان
 نفوذ   آند، اين  را اعمال اي  سيطره  چنين  يك توانست مي

  . نبود  چيز مطلوبي و سيطره
   افتاده  در سد سكندر عقل ه آ  است اي  رخنه  اولين  اين
  آرد آه  مي  زندگي  خود زماني  ديويد هيوم البته.  است
   معنايي  به  هم  بود و خودش  مدرنيزم ، زمان  زمان آن
 در  اي  فكري  بود اما رگة  آرده  آمك  مدرنيزم به

.  انجاميد  ضد مدرنيزم  به  آرام  آرام  پديد آمد آه افكارش
  .  است  غرب  مدرن  از فالسفة هيوم ديويد  وگرنه
   ذهن  داد آه  توجه  نكته  اين  به  خيلي  آه  آسي  دومين

   در جملة آانت.   است  ندارد آانت اي  آينه واقعًا خاصيت
  شود خالصه  مي  جمله  او را در اين  فلسفة  آه معروفي

   باشد عينك  آينه  اينكه  جاي  بشر به گويد عقل او مي.آرد
  .   است  بشر تصور غلطي  از عقل اي تصوير آينه.  است
  گويم  مي  آنم  بيان  ساده  او را خيلي  سخن  اينكه  براي
   رنگ  ما هست  بر چشم  آه  عينكي  آنيد اين  فرض آه

   عينك  اين  با زدن  بود و من  رنگ  سرخ هايش شيشه
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   رنگ  به  هستي  اشياء جهان  همة آردم  مي فورًا حكم
  گفتم  مي  بودم اي  منطقي اما اگر شخص.  هستند سرخ
   سرخ  رنگ  را به  هستي  جهان  آل  عينك  با اين من
   احتمال  سه  از اين  خود، يكي  هستي  اما جهان بينم مي

   سرخ  هم  هستي  جهان رود، يا آل  مي در موردش
   سرخ  هستي  جهان  از قسمتهاي  قسمتي ، يا هيچ است
  حال.   است  ناسرخ هايي  و تكه  سرخ هايي  يا تكه نيست
   سه  از اين  يك  واقعًا آدام  هستي  جهان  ببينيم  اينكه براي

،   ذهن گفت  مي آانت.   را برداريم  بايد عينك تا است
 ما   روح  هر وقت در واقع.   است  انسان  روح عينك
   اين  ذهن عينك   آند از پشت  توجه  جهان خواهد به مي
   سه  برگرديم  مثالمان  اگر به حال. بيند  را مي عالم

   آل  اينكه يكي.  دهيم مي  هستي  در مورد عالم احتمال
،  بينيم  ما مي  آه  است  صورتي  همان  به  هستي جهان
   صورتي  آن  به  هستي  از جهان  قسمتي  هيچ  اينكه يكي
   همان  به  قسمتهايي  اينكه  و يكي  نيست بينيم  ما مي آه

  .  نه  و قسمتهايي بينيم  ما مي  آه  است صورتي
 را   احتمالها عينكمان  صحت  تعيين  براي  در مثالمان

 اما   بايد عينكها را برداريم  در اينجا هم داشتيم برمي
   ديگر برداشتني  عينك  اين  آه  است  بر سر اين مسأله
   هستي  جهان  آه  آنيم  حكم توانيم ي ما نم بنابراين.  نيست
  دهد ممكن  مي  نشان  انسان  بشر به  عقل  آه  است همان
   همان  است  باشد و ممكن  همان  هستي  جهان است
   آرد به  توجه  نكته  اين  به  وقتي خود آانت. نباشد

 تا ببيند آيا با   پرداخت  و عقل  ساختار ذهن شناخت
شود فهميد چقدر از  ، مي  انسان ن ساختار ذه شناخت

   با واقع  مطابق  هستي  از جهان  انسان  عقل گزارشهاي
   بود آه  اين  نظر آانت ؟ در واقع  و چقدر نيست است

   و عقل  آنيم  فرض  دايره  را يك  واقع مثًال اگر عالم
   اين قدما نظرشان(،   آنيم  فرض  مربع  را يك خودمان
   واقع  عالم  در برابر دايرة  من  ذهن مربع   وقتي بود آه

   مربع اين) افتد  مي  مربع  در اين اي گيرد، دايره قرار مي
   بيضي شوند و از آنها يك  مي  ترآيب  با هم و دايره
. آند  مي  را دريافت  بيضي  ما آن شود و ذهن  مي حاصل

و    تنش  حاصل آنيم  مي  ما دريافت  آه  نظر او چيزي به
 مقدار   يك  هم اين.   است  واقع ، با عالم  ذهن واآنش
  . آرد  را تضعيف  عقل موضع

   دشت  نقش  جريان  در اين  خيلي  آه  بعدي  شخصيت
   داشت  توجه  آن  به  آه  چيزي مارآس.  بود مارآس آارل
   حقيقت  را آه  چيزي  آن  انسانها گاهي  بود آه اين

   خود حقيقت  طبقاتي منافعتأثير  پندارند تحت مي
   صورت  آگاهانه  واقعيت  تحريف  اين پندارند ولي مي
 در   وقتي ام  بچه  بدانم  بخواهم  من  اينكه مثل. گيرد نمي
آند اما تا   مي  چطور نگاه  تنها است  تنهاي  تنهاي اتاق
 و  شوم  مي آند وارد اتاق  مي  چطور نگاه  ببينم خواهم مي

   از دست خواستم  مي  آه  تنهايي  آن شوم  مي اقتا وارد ات
   تنهايي  آه  خودم  در مورد آزمايش رود و در واقع مي
   در حقيقت مارآس.   آردم  و تصرف  بود دخل بچه
   شده  از تحريف  واقعيت  ما آامًال ناآگاهانه گفتم مي

اما .  خود  طبقاتي  خاطر منافع  به  هم  آن آنيم  مي دريافت
 ما   اختيار و آگاهي  تحت  وجه  هيچ  به  تحريف اين

  . نيست
  روانشناس (  است  ديگر را فرويد ايجاد آرده  رخنة

  هاي  ساحت  همة گويد ما به فرويد مي)   اتريشي معروف
 از   بخش  يك  به  بلكه  نداريم  آگاهي  خودمان رواني
   به  نسبت هرآس. (  داريم  خودآگاهي  رواني ساحت
   آگاهي  در ساحت  آه گفتند هر چيزي قدما مي)  خودش
 در   آه  و هر چيزي  ما است  رواني  در ساحت ماست
 فكر  يعني.   ماست  آگاهي  در ساحت  ماست  روان ساخت
   آامًال منطبق  در دايرة  و روان  آگاهي آردند دايرة مي
د  دا  نشان  بود آه  آسي فرويد نخستين.  هستند  هم به

  تر از ساحت  ما بسيار گسترده  روان اتفاقًا ساحت
   يخ  آوه  آرد مثال  استفاد مي  آه او مثالي.   ماست آگاهي
   قسمتي  پديد بيايد آن  يخ ، آوه  اگر در اقيانوس بود آه

   يخ  آوه  حجم  آل1/0  زند در واقع  باال مي  از آب آه
   هم رواندر مورد .   است  زيرآب  بقيه9/0 و  است

 از   قسمتي او آن .  است  صورت  همين  به گفت فرويد مي
   و قسمت  آگاه  ما بود روان  مورد آگاهي  را آه روان

 و ضمير  ناميد يا ضمير آگاه  مي  ناآگاه ديگر را روان
  .  ناآگاه

   خود يك  ناآگاه  فشار روان  ما تحت گفت  فرويد مي
   مواضعي  سلسله  يك و يا آنيم  مي  آارهايي سلسله
 بعد فكر  آنيم  پيدا مي  عقايدي  سلسله  و يا يك گيريم مي
   خودمان  آارها و عقايد و مواضع  اين  براي آنيم مي
 خدا  گويي  چرا مي  بپرسد آه  مثًال اگر آسي  داريم دليل

   يا اگر بگويد چه  دليل  اين  به گوئيم وجود دارد مي
   دليل گويم ، مي  داري  انسان بودن بر جاودانه داليلي
   آه  آارهايي  آه  است  بر اين  گمانمان ما خودمان.  دارم
 پيدا   آه  يا عقايدي گيريم  مي  آه  مواضعي آنيم مي
،   و باورهامان  و اميدهايمان  و ايمانهايمان آنيم مي
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   نظام  يك  تابع  همه  و نفرتهامان ، عشقهامان انتظاراتمان
   فشار روان  ما تحت  در واقع يند در حاليكهاستدالل

 پيدا   عقايدي  يك  خودآگاه  در سطح ناخودآگاهمان
   خودمان  اينكه  عقايد براي  اين  بعد از پيدا شدن آنيم مي

  آوريم  مي  دليل  سود عقايدمان  به  دهيم  جلوه را منطقي
  نستدا  مي  بشر استدالل  آه  آنچيزي  تعبير فرويد همة به

   تعبير فرويد همة به.   نيست  تراشي  جز دليل چيزي
   جز دليل  چيزي دانست  مي  بشر استدالل  آه آنچيزي
   است  در اين تراشي  و دليل  استدالل فرق.   نيست تراشي

   بعد از اينكه  ندارم  رأيي  هيچ  اول  من  در استدالل آه
   الف  اينكه  به رسم  شد بعد مي  تمام اش  پروسه استدالل

»   است  ب الف«  اول  من  تراشي اما در دليل.   است ب
  شروع»   است  ب الف« سود  بعد به ام  آرده را انتخاب

  آنم  مي  را فراهم ، ابزاري ام  فكري  در ضرابخانة آنم مي
.   آنم  استفاده  از آن بتوانم»   است  ب الف« سود   به آه

 و  آنم  مي  اتخاذ موضع  اول  من يتراش  در دليل در واقع
   من  و در استدالل آورم  مي  دليل  اتخاذ موضعم  نفع به
  . آنم  مي  بعد اتخاذ موضع آورم  مي  دليل اول

 در   آلماني  معروف  فيلسوف  ديگر را نيچه  رخنة
  نيچه.  وارد آرد  بيست  قرن  و اوايل  نوزده اواخر قرن

  اش  اوليه  خواست  آرد، انسان  اثبات با استداللهايي
   ديگر فرزندان هاي  خواسته  تمام  است  قدرت آسب

   بشر حاآم  بر آل  آه آنچيزي.  او هستند  قدرت خواست
   خواستهاي همه.   است  قدرت  به  معطوف  اراده است

   قدرتند و در اين  به  معطوف  ارادة هاي ديگر جلوه
  يعني. گنجد  مي  هم معرفت،   قدرت  به  معطوف ارادة
   گزارش  آه  چيزي ، آن ناميم  مي  را معرفت  ما آن آنچه

  ، در واقع آنيم  مي  گمانش  واقع  از عالم  با واقعي مطابق
 ما   به  آه  است ، گزارشي  نيست  با واقع  مطابق گزارش
   را قبول اي  گزاره  انسانها چه  آه اين. بخشد  مي قدرت

 بزنند و رد بكنند   را پس اي  گزاره  چه اينكهبكنند و 
   قدرت  در جهت اي  گزاره  چه  آه  است  اين براساس
   تضعيف  در جهات اي  گزاره  آنها و چه  به دادن

   ندارند براي  دليل  آه  اندازه  همان انسانها به.  آنهاست
   اينكه  ندارند براي  هم  دليل  است  جاودانه  انسان اينكه

دهد   مي  قدرت  آنها احساس  انسانها به  دانستن جاودانه
 و زجر   ضعف  ندانند احساس  را جاودانه  اگر انسان آه
  .آنند مي

.  آرد  دنبال  را فوآو متفكر فرانسوي  نيچه  سخن  همين
  اعتمادي  بي  نوع  يك  متفكران  اين  همة  مشترك وجه

 با   مطابق ويرهايي  ما تص  تصور بود آه  اين  به نسبت
 از   هر آدام ولي.   است  داريم  هستي  از جهان واقعي

  . اند  آرده  تقويت  صورتي  را به اعتمادي  بي اينها اين
   نسبت  سوءظن اند نوعي  اينها گفته  آه  چيزي  مجموعة

  اند با سوءظن  گفته يعني.   بشر است  ادراآي هاي  قوه به
  . تر است نهبينا  واقع  آردن نگاه

   هرمنوتيك  گاهي  فكري  جريان  اين  به  جهت  از اين
   دست  به  تفسيري  نوع  يك يعني. شود  مي  گفته سوءظن
. آند  ايجاد مي  ما سوءظن  تفسير براي  اين دهد آه ما مي
   متفكراني شود به  تعبير مي  متفكران  از اين  هم گاهي
 اينها  چون.  هستند لوژي ايدئو  تاريكخانه  طرفداران آه

   به  عكاسي گويا، در تاريكخانه.  دادند  نشان در واقع
   به  هر چيزي  عكاسي در تاريكخانه .  بريم سر مي
  . شود  مي  داده  نشان  وارونه صورت

   در آن  پديد آمد آه  فضايي  آرام  آرام  ترتيب  اين  به
.  د داشت وجو  سوءظن  نوعي  ادراآي  قواي  به نسبت
   يك  صورت  به  آهسته  آهسته  و سوءظن اعتمادي  بي اين

  . بعد درآمد  به1950   از دهة  شاخص گرايش
 از   آامًال آگاهانه  جريان  يك  صورت  به  مدرنيزم  پست
   در واقع  جريان اين.  پديد آمد1970 يا 1950  دهه
  بع من  يك  صورت  را به  عقل توان  نمي  آه  است اين

 ها   مدرنيست پست.   اعتماد دانست  آامًال قابل شناخت
   مثًال بايد رجوع  ما دوباره  آه  نيست  بر اين اعتقادشان

   هم  هر چند آه  تعبير ديگري به.   آنيم  سنت به
 تجدد   هر دو مخالف  پسا تجددگرايي  و هم گرايي سنت

 را  ل عق تجددگرايي:   مختلف گراييند اما از دو موضع
 را  گويد ما بايد عقل  مي گرايي  اما سنت دانست  مي بسنده

   بحث  حتي  پسا تجدد گرايي  ولي  آنيم   تكميل با سنت
   وضع گويد ما بايد با اين مي.  ندارد  را هم تكميل
  . بسازيم
   ذآر شد درست  آه  متفكراني  آيا واقعًا عقايد اين   حال
   يا نادرستي  درستي  دربابباشد؟ اوًال  مي  دفاع و قابل

    شده  هم  فراواني  بايد آرد و بحثهاي  بحث عقايدشان
 هر   درباب  آه  و مقاالتي چقدر آتابها و رسائل.  است
   آه است  شده  شدند نوشته  برده  نام  آه  از متفكراني آدام

  توانيم  نمي  را هم  آتابها و رسائل  اين  فهرست ما حتي
   آه  نيست اش  درستي  علت  فكر به اما هميشه.  بياوريم

   متفكران  اين  است  گيرد ممكن  قرار مي مورد توجه
  .  باشند خطا آرده
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خطا ..  و   از او هيوم  و يا قبل  مارآس  است  ممكن
   دليل  فكر به  هميشه  آه  است  اين  باشند اما مسأله آرده

 افكار در  اين. آند  پيدا نمي  بر اذهان  غلبه اش درستي
.  ايجاد آردند  و دودلي  شك  حالت  نوعي  و نفوس اذهان
رسد،   شما مي  دست  به  دو تا خبر از دوستتان وقتي
   آرام  باشند آرام  هم  واقع  خبرها خالف  اگر اين حتي
 پيدا  سوءظن. شويد  مي  شاآي  دوستتان  به نسبت
   به  متفكران ند البته ذآر شد  آه  متفكراني اين. آنيد مي

 را   فوآو سخنم  در باب البته.  هستند  طراز اول نظربنده
  ، متفكران  متفكران  اما بقيه  بگويم  بيشتري بايد با دقت
   فكري  قوت  لحاظ  هستند فوآو به  طراز اولي در واقع

  متفكران.  نباشد  بردم  نام  آه  متفكراني  بقيه شايد در ردة
   اين  به  و سوم  دوم هاي  در رده  بودند آه  هم ديگري

 ديگر   متفكران  اين  در بين  آردند آه فكر آمك
   و روانشناس  جيمز فيلسوف مخصوصًا بايد از ويليام

  ويليام.  برد  نام20   قرن  در اوايل  آمريكايي معروف
   به  اگر چه  است  جهان  طراز اول  روانشناس جيمز يك
   حساب  طراز دو به  فيلسوف ، يك وف فيلس عنوان
   او توجه بايد به  خيلي  آه است  از آساني او يكي.آيد مي

 در 1903   در سال  سخنراني  يك ايشان.آرد 
   معطوف ارادة "  نام  داد به  ارائه اي آمريكاآرد و مقاله

   داد آه  نشان  خودش  مخاطبان در آنجا به" .  باور به
   از استدالل  ناشي  همه ا انسانها داريم، م  آه عقايدي
   داريد،في  آه اي  آنيد هر عقيده  شما نبايد گمان نيست
    دارايx  وجود ندارد  x  وجود دارد  x   المثل
  ، ناشي   نيستA    وصف  دارايx.     هستA   وصف

   آند همة  گمان  انسان  آه  خطاست اين.   است از استدالل
 جيمز  ويليام.   است  رسيده  آن  به ا استدالل را ب عقايدش
   ناشي  داد عقايد گاهي  نشان  در واقع  معروفش در مقالة

 از   ناشي  اند، گاهي  آودآي  دوران از القاوتلقين
 ما   و ترسهاي  از بيم  ناشي آموزشها هستند، گاهي

   ناشي  ما هستند، گاهي  از اميدهاي  ناشي هستند، گاهي
 از فشار   ناشي  از نفرتند، گاهي  ناشي ند، گاهياز عشق

   از منافع  ناشي  بر ما هستند، گاهي افكار عمومي
  يعني.  منطقيند  از استدالل  ناشي  هم اند و گاهي شخصي
   از آن  بخشي آنند يك  مي  امور در ما ايجاد عقيده خيلي

   اگر ما آندوآاو آنيم  هستند ولي ، امور منطقي امور هم
   داراي  ما آه  از استدالالت  بخشي  آن شويم  مي متوجه
.   عقايد ماست  بخش  آوچكترين  است  منطقي استدالل
 و   نخبگان گويد شما آه  مي  مخاطبانش  جيمز به ويليام

   همة  آه  چند گزاره  االن  هستيد من  جامعه دانشجويان
 شما  در ميان   آسي  چه گويم  آنها اعتقاد داريد مي شما به
   بكند؟ آن  منطقي ها استدالل  گزاره  اين  نفع تواند به مي
   شما به  همة  اينكه يكي: آورد  مي  او چند گزاره وقت

   معتقديد صلح  شما همه  اينكه  قائليد، يكي وجود الكترون
 شما معتقديد   همة  اينكه ، يكي  بهتر است از جنگ
 از شما   يك آدام.   است ك دموآراتي  نظام  نظام بهترين
 بياوريد؟   منطقي  عقايد استدالل  اين  نفع توانيد به مي

   جوري ؟ يعني  چه دانيد يعني  مي  منطقي استدالل
   نداشته  و پيش  پس  راه  مقابل  طرف  آنيد آه استدالل
  آنم  مي  شما اثبات  براي  من  آه  وقتي  مثل يعني. باشد

  آنم  مي  اثبات  وجود ندارد يا وقتي  عدد اول بزرگترين
   يك آدام.   است  درجه180   مثلث  يك  زواياي مجموع

 دهيد؟  توانيد نشان  مي  صورت  اين  را به از عقايدتان
 شما   آه  مِن جيمز هستيد وقتي  مخاطبان  شما آه وقتي
   هم  صورتيد، مردم  اين  هستيد به  جامعه  فرهيختگان آه

 را   ناچيز از عقايدمان  بخش ما يك.  هستندطور همين
 در   جيمز هم ويليام.   آنيم  استدالل  سودش  به توانيم مي
 و   ادراآي  قواي  به  را نسبت  سوءظني  چنين  يك واقع
  توانيم  و نمي  نيستيم  منطق  تابع  ما دقيقًا انسانهاي اينكه
   جهان  آل  را ندارد آه  آارايي  اين  هم  و منطق باشيم
  . دهد، ايجاد آرد  ما نشان  را به هستي
  حال.  پيدا آرد  رواج  فكري  مسلك  اين  آهسته   آهسته
   دادند درست  را رواج  مسلك  اين  آه  عقايد آساني خواه

  ؟ باشد يا نه
   چند دهه  از عمرش  مدرنيزم  پست   خود اصطالح

  ر معروف متفك  بار دانيل اولين. گذرد بيشتر نمي
 آرد   را جعل  مدرنيزم  پست ، اصطالح  زبان انگليسي
 از   در واقع  اصطالح اين.   گذر از مدرنيزم براي

   انسان وقتي. گذرد  مي  سال50 آمتر از   چيزي عمرش
 بشر   تاريخ  بشر و از جمله  تاريخ  آل  ديد به با اين
انها از  انس  آه شود گفت بيند مي آند مي  مي  نگاه غربي
   مرحله ، يك گرايي  سنت  مرحله يك: اند  گذشته  مرحله سه

  البته (  پسا تجددگرايي  مرحله  و يك تجدد گرايي
   من  آه  االن بايد گفت.)   نيست تعبير جالبي» اند گذشته«

  ، بيشتر انسانهاي  آميت  لحاظ  به گويم  مي با شما سخن
 هنوز وجود  ايي گر سنت.  تجددگرا هستند  زمين روي

   تازه  هم  و پسا تجدد گرايي  است  نرفته دارد و از ميان
   آه  است  زماني  االن  هر حال  به  ولي  است ظهور آرده

گرا   انسانها سنت  همة زماني.  وجود دارند  با هم هر سه
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   روي  انسانهاي  همة  پيش  سال600 يا 500بودند مثًال 
 گرانبود بسيار   سنت گر آسيگرا بودند و ا  سنت زمين

  .نادر بود
   است  اين  آنم  اشاره خواهم  مي  آخر آه  نكتة  يك   حال
   سه  اين  فكري هاي  مؤلفه  وقتي  آه  است  ما ممكن آه

   پي  چيزي  يك  به آنيم  مي  مداقه  را در آن  فكري مكتب
 و -د بر  خواهيم  از ما پي  خيلي آنم  فكر مي  و من- ببريم
خود ما .   انديشيم  التقاط  خود ما در واقع  اينكه آن

   وقتي  است  ممكن يعني.  آنيم  فكر مي پارادوآسيكال
   در يك  آه ببريم  و شما پي  بگيرد من ها صورت مداقه
 از   قسمتي  در يك گرا هستيم  سنت  از عقايدمان قسمتي

 پسا  ان عقايدم  سري  تجددگرا و اصًال در يك عقايدمان
   بسياري  معتقدم  دارد و من  امكان اين.  تجددگرا هستيم
   زندگي  در ايران  آه  تنها ما آدمياني نه( ، از ما آدميان

   چنين   يك  به در روزگار آنوني)  آنيم مي
   فكرمان  در واقع يعني.   دچار هستيم پارادوآسيكالي

   هستيم  مدرن  پست  هم  اينكه  مثل يعني.  ندارد سازگاري
 بارها   و من گرا هستيم  سنت  و هم  هستيم  مدرن هم
   اگر در ما آشف  آه  است  وضعي  وضع  اين  آه ام گفته

   به  جديت  آن  زدودن  زودتر در جهت شد، بايد هرچه
   متناقض  آدم  فكري  گناه  اولين چون.   بدهيم خرج
   فكري  لحاظ  به  آه  گناهي  اولين آدم.   است انديشي

.  فكر آند  متناقض  آه  است  شود اين تواند مرتكب مي
   بارها از اين  ناسازگار باشند من  با هم  افكارش يعني

   مثل  ذهنهايمان  ما آدميان ام  و گفته ام  آرده تفسير استفاده
  .شوئيد  مي  با آنها ظرف  در آشپزخانه  آه است ابرهايي

 هر چند  بينيد آه  آنيد مي  را دقت  اسفنج  يك  شما اگربه
 را   وارد آنيد همه  آن  به  از اطراف  آه تا سوزن

 سوزنها   اين گويد آه  نمي هيچ. آند  مي پذيرد و قبول مي
 را  همه. سازند  نمي شوند با هم  وارد مي  از اطراف آه

   يعني  است  غالبًا اسفنجي ما ذهنهايمان. آند  مي قبول
   هم شان اند و همه  آمده  مختلف  از جهات ضافكار متناق
   اين به. برند  سر مي آميز به  مسالمت زيستي  هم در حال
  اين.   نداريم  سازگاري  فكري  از لحاظ  آه  نداريم توجه
.  آند  رهنمون  نكته  اين  ما را به  است ها ممكن مداقه
   تناقض ديم و واقعًا فهمي برديم  پي  نكته  اين  به  آه وقتي
 را   سه  از اين  بايد يكي  آه فهميم  مي  گاه  آن  داريم فكري
 نكرد و اصًال   را انتخاب  آدام  آرد يا هيچ انتخاب
   شديم  هر چه ولي.   است  درست  انديشة  چهارمي انديشة
   يك حاال در واقع.  شد   خواهيمConsistent   الاقل

  خواهيم  مي بعد از اين.  رديم آ  مطلب  آل  از باال به نگاه
   و ببينيم  آنيم  مداقه  را در آن  مكتب  سه  اين هاي مؤلفه
  اند و از آن  گفته  برايش  دليلي  چه  است  دفاع  قابل آدام
  ؟  آرد يا نه شود دفاع  مي داليل
   سوءظن  از هرمنوتيك  فرموديد آه جنابعالي:   سؤال
  ...  آه  است  اين  دارم  آه سؤالي. ايد  آرده صحبت
   مارآس آراء و نظرات.   طور نيست  اين نه:   جواب

   آنها ايدئولوژيهايي  از دل اند آه  بوده آراء و نظراتي
 ايدئولوژيها   از آن حاال بعضي.  شد  و پرداخته ساخته

   شد مثل  گذاشته  آزمايش  محك  به  عمل در مقام
و ....  آاسترو در آوبا  ت يا رواي  مائوئيستي ايدئولوژي
   ساخته  مارآس  ازانديشه  ايدئولوژيها آه از آن بعضي

  اي  ايدئولوژي مثل.  نشد  گذاشته  هم  آزمايش شد اما به
 و   ِاعمال  آجا هم  و هيچ  ساخت  تروتسكي  در واقع آه
   نام  من  آه  متفكراني  آه  طور نيست اما اين.  نشد پياده
   سري  يك  از آراء و نظراتشان شان  همه بردم

  مثًال ويليام.  باشد  شده  و پرداخته  ساخته ايدئولوژيهايي
  ! مطلقا جيمز يا ديويد هيوم
 پديد  شود ايدئولوژي  نمي  و نظري  اساسًا از هر رأي

   خاصي  استعدادها و قابليتهاي يك).   نظر من به(آورد 
   سازي ايدئولوژي   به  باشد آه بايد در آراء و نظراتي

مخصوصًا .   وجود داشت  بدهند و در مارآس ميدان
  .  آرد  معرفي        آه مارآسي
  ؟  ايدئولوژي  شد تاريكخانه  چرا گفته پس :   سؤال
   معاني ايدئولوژي.   است  بسيار خوبي سؤال:   جواب
 در اينجا   آه  ايدئولوژي  معناي آن.  دارد  متعددي خيلي

 را   مدلل سخن.  است»  دليل  بي سخن« مورد نظر است
.  گويند ايدئولوژي  را مي دليل  بي ، سخن گويند ايده مي
 را   سخني گاهي.   است  ايدئولوژي  از معاني  يكي اين
   است  دليل  داراي  سخن  اين  يعني  است گويند ايده مي

   دليلي  يعني  است  ايدئولوژي  سخن گويند اين  مي گاهي
 معتقد  اند آه  بوده متفكراني.  وجود ندارد ود آن س به

 وجود   سودش  به  ما دليلي  از سخنان  آدام بودند هيچ
   ما را ايدئولوژي هاي  ايده  همة ندارد و بنابراين

   اين  به  اشاره  مارسل  گابريل در اواخر آتاب.دانستند مي
را  ما  هاي  ايده  همة  متفكراني  االن  آه  هست نكته

 مراد   تعبير اين  در اين ايدئولوژي. دانند  مي ايدئولوژي
  . را دارد
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 متضاد  هاي  انديشه  گاه  آه  فكر التقاطي تفاوت:   سؤال
 را   تكثر انديشه  آه  و فكري  انديشه پذيرد با يك را مي

  ؟  پذيرد چيست در خود مي
 در مورد فكر   نكته يك.  است  مبهم  آمي سؤال:   جواب

   پيدا بكند آه  نكته  اين  به  توجه اگر انسان: بگويم لتقاطيا
 ناسازگارند ديگر   با هم  فكرش  و بهمان  فكرش فالن
 افكار   ما گاهي  آه اين.  بكند تواند هر دو را حفظ نمي

   آه  خاطر اينست  به  داريم  درخودمان متضاد و متناقض
   ذهن وگرنه.  يما  نبرده  هنوز پي  تضاد و تناقض  اين به

   با فالن  گزاره ببرد فالن  اگر پي  آه  است بشر ذهني
تواند هر   يا تضاد دارند ديگر نمي  تناقض  با هم گزاره

  آند و ديگري  را رد مي  بپذيرد و يكي دو را در خودش
   دليل  اين  به  هستيم  ما التقاطي  همة  آه اين. پذيرد را مي
 با   افكارمان  اين  آه ايم  نكرده  اين  به  ما توجه  آه است
   آسي  را فقط  فكر التقاطي بنابراين.   است  متناقض هم

 باشد   نداشته  توجه  افكارش  بودن  متناقض  به دارد آه
   معنا آه  اين ، به  فكرش  باشد به  داشته  توجه اگر آسي

   را دفع  فورًا يكي  است  التقاطي  فكرش  آند آه توجه
  .آند مي

   با انديشة  تفكر التقاطي  تفاوت اند آه  آرده  اما سؤال
  تواند بكندوانديشه  فكر دو آار مي  صاحب ؛ يك پلورال
   گاهي  اينكه اول. باشد  داشته  غير التقاطي  ولي پلورال
   ولي  است ، ب  الف  اينكه  به  معتقد باشم شود من مي

   بيشتر بگويم حقيقات ت  سراغ  بروم  نكنم اينجا درنگ
   آه  اي  است ، ب  الف  بفهمم  بيشترآنم شايد اگر تحقيق

   امكان اين.   است  بوده  نادرست  اعتقاد داشتم  آن به
   از مرگي  پس  زندگي  انسان  آه  معتقدم مثًال االن. دارد

   مطالعه  به آنم  مي  شروع ايستم  همينجا نمي دارد ولي
 يا   نفس ، مثًال فلسفه  فلسفه لف مخت در قسمتهاي

 اگر  گويم  و مي آنم  قسمتها آار مي ، در اين متافيزيك
 فكر   آه  اين  شايد بفهمم  بكنم  بيشتري  و مداقه مطالعه

   يك اين.  است  خطا بوده  است  جاودانه  انسان آردم مي
   من شود آه  مي معلوم.   است  فكري  پويندگي نوع

 دارد   ديگر هم  معناي  يك  پلورال انديشه.  نيستم متعصب
   اما بگويم  است  ب  الف  معتقدم  اينكه  در عين  اينكه و آن
   آه  يا آساني  است ، ب  معتقد نيستند الف  آه  آساني به

 اظهار   بايد اجازة  اينها هم  به  نيست   ب  الف معتقدند آه
.  آنها  يا ادله يتر است قو  من  آيا ادله  داد تا ببينيم عقيده
.   است  ديگر فكري  و بالندگي  پويندگي  نوع  يك  هم اين
   آننده اگر مراد سؤال.  دارد  معني  من  دو تا براي اين

 آامًال   تفكر با تفكر التقاطي اين  فرق  است  بوده اين
  .   است روشن
 در   عقل  به  نسبت  تجددگرايان نهايتًا موضع:   سؤال
  ؟  چيست عمل

   خواهم  خواهد شد و عرض بعدًا دقيقًا بحث:   جواب
   دو گزارة  فهميد آه  وقتي  عقلي  لحاظ  به  انسان آرد آه
   سودشان  به  دليل  يكسان  هر دو به  يا ضد هم  هم نقيض

 وجود   سودشان  به  دليل  يكسان وجود دارد يا هر دو به
  بايد بكند؟ مثًال اگر من   چه  عمل  در مقام  وقت ندارد آن
   يا انسان  است  جاودانه  انسان هاي  گزاره براي  آه فهميدم
   سودشان  به  دليل  يكسان  ميزان  هر دو به  نيست جاودانه

  دليل  بي  اين  مقدار آه  همان  تعبير دوم وجود دارد، يا به
   معرفتي  لحاظ  و به  است دليل  بي  هم  ديگري است

   چه  عمل ايستند در مقام  مي  آفه هر دو در يك،  صرف
 را ادعا   آدام  ما هيچ گوئيم  نظر مي بايد آرد؟ در مقام

اند اما در   تراز قرار گرفته  هر دو در يك  چون آنيم نمي
   بعدًا خواهيم  اين  به  بايد آرد؟ آه  چه  عمل مقام

  . پرداخت
  از عقل صرفًا   هستي  عالم  شناخت براي:   سؤال
  پذيرند؟  مي  را هم  ديگري آنند يا وسايل  مي استفاده
  پذيرند يعني  مي       نام  را به آنها چيزي:   جواب

پذيرند و   را مي  فرهنگي ، تكثرگرايي چند فرهنگي
   بدست  از جهان  تصويري  يك معتقدند هر فرهنگي

   با همان  فرهنگ  آن  و داعيان  صاحبان دهد آه مي
  .آنند  مي ر زندگيتصوي
 ذآر   گونة  سه  عمومًا به  اينكه  دليل آنم فكر مي:   سؤال
 در   آه  است  اين آنيم  مي  عمل  آن  فكر و مطابق شده
 ديگر فعًال جوابگو   از روشهاي  برخي هايي حوزه

 فكر   روش  يك  تنها به  اگر ما بخواهيم نيستند و در واقع
 را  مان  از زندگي هايي  جنبه  خواهد بود آه  الزم آنيم

  ؟  آنيم تعطيل
  فرمايند درست  مي  ايشان  آه  اين  آه بعيد نيست:   جواب

   اگر حتي  هم  عمل  در مقام  حال  در عين باشد ولي
 در   انديشيدن گونه  سه  هم  انديشه  باشد در مقام اينگونه
   دفاع ل دارند، منطقًا قاب  تناقض  با هم  سه  اين  آه حالي
   سال2000 از   از پيش ها بيش بر همن:  سؤال.  نيست
  توان گرفتند آيا مي  ايراد مي  نبوت  ضرورت  به پيش

   بينانه  خوش  عقل  به  آه ها و ديگر گروههايي برهمن
   ناميد؟ اند، تجددگرا و مدرن معتقد بوده
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   ما به اند، قدماي  نوشته  ايشان  آه چيزي:   جواب
  .اند داده  مي ها نسبت برهمن
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  3/12/78  دومجلسه 
  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف

  
 و   سنت  بين  است  فرق  شد آه  عرض  قبل در جلسه

  .  تجدد و تجددگرايي  بين  است  و نيز فرق  گرايي سنت
  tradition    سنت  آنند به  تعبير مي  از آن  آه  چيزي
   شود به بير مي تع  از آن  آه  با چيزي  است متفاوت
   ترتيب  همين به .traditionalism و    گرايي سنت
آنند   تعبير مي  تجدد و مدرنيته  به  از آن  آه چيزي
   همين  و باز به  و مدرنيزم  با تجدد گرايي  است متفاوت
 ،   مدرنيزم  و پست  مدرنيته  پست  بين  است  فرق ترتيب

  . پسا تجدد و پسا تجددگرايي
   سنت  ما دربارة  اصلي  شد بحث  گفته  قبل جلسه و در
  اما البته.   است  و پسا تجدد گرايي ، تجدد گرايي گرايي
   سنت  ما در باب  سخن  اصل  با اينكه  آه  نيست شكي
   به  ولي  است  و پسا تجدد گرايي ، تجدّد گرايي گرايي
   و درباره  خود سنت  درباره  از آراء و نظرات بعضي

  .  خود پساتجدد، بايد بپردازم خود تجدد و درباره
   با محور قرار دادن آنم  مي  شروع  امروز را بنده  بحث

   نيكو به  روش آيد آه  مي  نظرم اساسًا به.  تجددگرايي
 ما   بحث ، براي  مطلب  تفهيم  لحاظ  و به  منطقي لحاظ
  بشود و بعد  ، طرح  ابتدائًا تجددگرايي  آه اينست
   و تفهيم  ايضاح  با تجددگرايي  در مقايسه گرايي سنت
  .بشود

 با   در مقايسه  پساتجددگرايي  هم  سوم  در درجه
   لحاظ  اين به.  شود ، ايضاح گرايي  و سنت تجددگرايي

  گرايي  سنت  در ميانة  آه  تجدّدگرايي آيد آه  مي  نظرم به
   منطقي تقدم  ، نوعي  است  قرار گرفته و پساتجددگرايي

   شروع  را با تجددگرايي  بحث  لحاظ از اين. دارد
  .  آنم مي
   سخن  خود تجددگرايي  درباره  از اينكه  قبل  ولي
  چند در   آالمي  آه  نيست  جز اين اي ، چاره بگويم

   شود تجددگرايي  شود تابعدًا معلوم مورد تجدد گفته
  ؟ چيست
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   زبان  و يا به  مدرنيته سه فران  تعبير زبان  تجدد يا به
 تقريبًا   آه  است  انساني  وصفModernity   انگليسي

   و آمريكاي  غربي  در اروپاي  پيش از پانصد سال
   مدرن  به  مّتصف  آه موجودي.  ظهور آرد شمالي
   انسان شود، اوًال و بالذات  مي  و متجدد بودن بودن
 تقريبًا از   آه د انساني فر  و آنهم  فرد انساني آنهم.  است

 و   غربي  سو ابتدائًا در اروپاي  بدين  پيش پانصدسال
 در سرتاسر   و آهسته  و آهسته  شمالي بعدًا در آمريكاي

  .  است  بوده  پديد آمدن  در حال جهان
 اعتبار   به بعدًا البته.   متجدد است  آه  است  فرد انساني
 متجّدد   اطالق  هم  جوامع  به ، گاهي افراد انساني

.   متجّدد بهمان  و جامعه  متجدد فالن جامعة: آنند مي
 متجدد   اطالق  تمدنها هم  اعتبار، به  باز با همين حّتي
و .   متجدّدانه  متّجدد و يا تمدن تمدن: آنند  مي بودن
 تجّدد   اطالق  هم  تاريخي  دوره  يك  به  حّتي گاهي
   تاريخي د و يا دوره تجّد  تاريخي دوره: آنند مي

 را متجّدد بنامند، يا  اي  جامعه  هر وقت ولي.  متجّددانه
 را متجّدد   اي  تاريخي  را متجّدد بنامند، يا دوره تمدني

   نامگذاريها به ، اين  احوال  اين بنامند، باز در همه
سازند و يا   را مي  جامعه  اين  آه اعتبار افراديست

   آه سازند و يا افرادي  را مي  تمّدن ن اي  آه  است افرادي
   زيست برند و در آن  را بسر مي  تاريخي  مقطع اين
  .آنند مي

، از   پيش  سال500 تقريبًا از   آه  انسان ، اين  خوب
   به  شروع ، آهسته ، آهسته  ميالدي  پانزدهم اواخر قرن
   اعتبار آن  به  آه  داشت  ويژگيهايي  آرد چه پديد آمدن

، از   ادوار پيش ويژگيها متمايز شد از انسانهاي
   قبل هاي  جامعه ، از انسانهاي  گذشته  تمدنهاي انسانهاي
   انسان  در اين  يا ويژگيهايي ؟ طبعًا ويژگي از خودش

 مجزا   ويژگيها انسان  اعتبار آن  به ، آه وجود داشته
  از شده  و ممتاز و متمايز مي شده ، جدا مي شده مي

 در ادوار   آه  و از انسانهايي  از خودش  قبل انسانهاي
   ديگر زندگي  ديگر و در جوامع ديگر و در تمدنهاي

  . اند آرده مي
اما .   است  وجود داشته  و يا ويژگيهايي  واقعًا ويژگي

  اند؟  بوده  چيزهايي  يا ويژگيها چه  ويژگي اين
   است  فراوان فاند، اختال  بوده  چه  بگوييم  اينكه  درباب

   و تحقيق  مطالعه  در تجّدد و تجّددگرايي  آه  آساني بين
   انسان  در اين ويژگي"  ده : " شود گفت اند، اما مي آرده
  تا البته  ده اند و اين  نشسته  در آنار هم  آهسته آهسته
 مرور  اند و به  پديد نيامده  آن  در يك  آه  نيست شكي
  .دان  پديد آمده زمان

 از   درجه  در يك  ويژگيها همه  اين  آه  نيست  باز شكي
 شديدتر و   بصورت اي اند، ويژگي  نبوده  و حّدت شّدت

   وحّدت  از شّدت اي  و ويژگي حادتر وجود داشته
   همه  نيست باز شكي.   است  برخوردار بوده آمتري

 از   يكسان  به  شمالي  و آمريكاي  غربي افراد اروپاي
   دقيقًا در يك اند، همه  ويژگيها برخوردار نبوده ناي

  . اند  ويژگيها نشده  اين  صاحب زمان
 سو،   اين  به  پيش  از پانصد سال  هر چه  اّما بهرحال

تر و   ويژگيها روشن  اين  است  و گذشته  شده  طي تاريخ
اند و   يافته  بيشتري اند، شاخصيت تر شده واضح

  .  است  و گردتر شدهتر  فراهم اجتماعشان
   آردم  عرض  ها همانطور آه  ويژگي  اين  درباب
   درباب ، اختالف  هست  تعدادشان  درباب اختالف
   هم  روي  من ولي.  وجود دارد  هم  هر آدامشان ماهيت
 دارند   اجماع  بر آن  بيشتر صاحبنظران  آه ، قولي رفته

  . آنم  مي عرض
   شاخصّيت   چهار ويژگي  ويژگي10   اين  از ميان
حاال .  دارند  آمتري  ديگر شاخصيت  ويژگي6بيشتر و 

  .  آنم  مي  آنها را عرض  يك  به  يك بنده
   انسان  تعبيري  متجّدد و يا به  انسان  ويژگي  نخستين
   انحصاري  التفات  حتي  انسان  اين  عظيم  التفات مدرن
در .  است"  Science  "  تجربي  علم  به  انسان اين

 بعد   به  از مقطعي  آه  آردم اي  اشاره  هم  قبل جلسه
 و   بسيار شاخص  صورت  به  انسان  توجه ، آهسته آهسته
.   تجربي  علم  شد به  معطوف  فردي  منحصر به بلكه
   آه  است  علمي  مرادم آنم  مي  عرض  تجربي  علم وقتي
   هر چه  علم اين   متعّلق  است  تجربي  روش  لحاظ به

   آه علمي.   آار داريم  روش  به باشد بگو باشد ما فقط
   روش  باشد يعني  تجربه ، روش روشش
ها   نظريه  و آزمون پردازي ، نظريه ،آزمايش مشاهده

  . گوييم  مي  تجربي ، علم  علم  اين باشد، ما به
   ندارد، به  باشد اهميت  هر چه  علم  اين  بحث  موضوع

   فقط ، مرادم  تجربي  علوم گويم  مي ، وقتي  لحاظ ناي
   علوم  بلكه  نيست  و شيمي  فيزيك  مثل  طبيعي علوم

  ، اقتصاد و جامعه  روانشناسي  مثل  انساني تجربي
   با اين  فقط  آه  هر علمي به.  رانيز مّد نظر دارم شناسي

   مي  پيش  را به  آار خودش  روش  و با اين متدولوژي
 يا   طبيعي  ازعلوم ؛ اعم  تجربي  علم آنيم  مي برد اطالق

  .  انساني
 در   دارد آه  فردي  منحصر به  خصيصه  تجربي  علم
   درهيچ گويم  مي وقتي.  وجود ندارد  ديگري  علم هيچ
   در علوم  وجود ندارد يعني  خصيصه  اين  ديگري علم
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   تاريخي م و علو  و عرفاني  شهودي  و در علوم عقلي
 را   بشري  علوم  استقراء همه  با يك چون. وجود ندارد

 -2   تجربي  علوم-1:  آرد  تقسيم  چهار دسته  به توان مي
 و   و منطق  رياضيات  شامل  آه  يا فلسفي  عقلي علوم
   شهودي  علوم-3شود   مي  فلسفه هاي  شاخه همه

 و  ت رياضيا  شامل  آه  تاريخي  علوم-4  وعرفاني
  .شود مي فلسفه هاي  شاخه  و همه منطق
   تجربي  در علوم  آه  فردي  منحصر به  خصيصه   اين
   آه  بخاطر اينست  فقط  فرد بودنش ، منحصر به هست

  اين.  ديگر وجود ندارد  دسته  از سه  آدام در هيچ
   تجربي  از علوم  شما در يكي  وقتي  آه  اينست خصيصه

  توانيد تبيين  مشهود را مي  بالفعل اي ده باشيد پدي عالم
  بيني توانيد پيش  نامشهود را مي  بالفعل هاي آنيد و پديده

 نامشهود   بالفعل بيني  مشهودها و پيش  بالفعل تبيين. آنيد
دهد   شما مي  به  تجربي  علم  فقط  آه  است  قدرتي ها؛ اين
 را   فايده  و اين  خاصيت  شما اين  به  ديگري  علم و هيچ

  .آند عايد نمي
،   بدانم  شناسي  زيست  آنيد آه  فرض  من  آه  وقتي

   شناسي  زيست هاي  از شاخه  يكي  آه  بدانم گياهشناسي
 با   االن  گل  اگر اين  آه  بگويم توانم  مي ، آنوقت است

 چرا   است  و اگر پژمرده  است  چرا چنين  است طراوت
   است  شما شهودتان  را آه گر آنچه ا االن.   است پژمرده
   باشد من  گل ، طراوت  االن آنيد همين  مي  مشاهده يعني
   آنم  را تبيين  گل  طراوت  شهود يعني  پديده  اين توانم مي

   شما است  مورد مشاهده  آه  چيزي و اگر آن
  توانم  مي  باشد، من  گل  اين  و پژمردگي طراوتي بي
،   آنم تبيين.   آنم  را تبيين  آن مردگي و پژ طراوتي بي

  آنيد؟ تبيين  مي عنايت.   آنم  را بيان ، چرايي دقيقًا يعني
   وبنابراين  چگونگي  بيان  نه  است  چرايي  بيان هميشه
  يعني»  را  گل  اين  آنيد پژمردگي تبيين« گويم  مي وقتي
   بحث وارد ؟ االن  است  پژمرده  گل  آنيد چرا اين بيان
   يك  تبيين  آرد آه  بعدًا تفسير خواهم ، ولي شوم نمي
   و در اين  اينك  هم  يعني بالفعل( مشهود   بالفعل پديدة
   بيان  و اين  چگونگي  بيان  نه  چرايي  بيان ، يعني) مكان
   سلسله  از يك  من  مگر اينكه پذير نيست  امكان چرايي
  . بر باشم با خ  و معلولي  ِعّلي مناسبات
از .   است  تجربي  علم  هنر اختصاصي ، اين  خوب
   بالفعل هاي  پديده  تبيين  يعني  هنر اختصاصي همين

  بيني  پيش آند و آنهم  مي  زايش  هم  هنر دّوم مشهود، يك
  توانم  مي  من يعني.   نامشهود است  بالفعل هاي پديده
 و با   است با نشاط   االن  گل  َولو اين  آه  بكنم بيني پيش

   آينده  ساعت5 شود تا   و بهمان  اگر فالن  ولي طراوت

   پژمرده  االن  گل ، اين يا ولو اينكه.  خواهد شد پژمرده
 يا 5 شود تا   و بهمان  اگر فالن  ولي  است نشاط و بي
  بيني  پيش پس.  خواهد شد  با نشاط  آينده  ساعت10
 و   االن  يعني  مشهود نيست لفعل با  را آه اي  پديده آنم مي

 با  بيني  پيش توانم  مي  ولي بينم  نمي اينجا طراوتي
  بينم  نمي  پژمردگي  يا االن  را بكنم  گل  اين  شدن طراوت

  ). در آينده (  آنرا ببينم  پژمردگي توانم  مي ولي
   من  به  تجربي  علم  بود از اينكه  مثال  يك ، اين  خوب
  بيني  مشهود و پيش  بالفعل هاي  پديده ين تبي قدرت
  حاال اگر من. دهد  نامشهود را مي  بالفعل هاي پديده

.   بكنم توانستم  آار را نمي   هرگز اين  بودم فيلسوف
   در علوم من.   گل  وضعيت بيني  و پيش  تبيين يعني
   تواناييهايي  فلسفي  علوم  البته  را ندارم  قدرت  اين فلسفي

 اّما فعًال   است  فاقد آن  تجربي  علوم دهد آه  مي  من هب
 بر سر   بحث  بهرحال  تواناييهانيست  آن  بر روي بحث
  توانم  مي  تجربي  آار را در علوم  اين  من  آه اينست
  . توانم  نمي  غيرتجربي  و در علوم بكنم

   هاي  پديده  بتوانيم  تجربي  در علوم ، وقتي  خوب
  بيني  نامشهود را پيش  و بالفعل مشهود را تبيين بالفعل
   هنر اول  زاييده  هنر دوم  دو هنر آه ، در اثر اين بكنيم
   آه  اينست  و آن آنيم  را پيدا مي  ما هنر سومي است
تا .   آنيم ريزي  و برنامه  را طراحي  آينده توانيم مي

و    طراحي  باشد قدرت  وجود نداشته بيني  پيش قدرت
  ريزي  و برنامه  طراحي هيچ.  وجود ندارد ريزي برنامه
   داشته بيني  پيش  فقره  يك  مگر اينكه پذير نيست امكان
   برخوردار نباشم بيني  پيش  اگر از هيچ من.  باشيم
 و   طراحي  و وقتي  را ندارم  طراحي قدرت
 بيايد   مقدور باشد و در توانم  من  براي ريزي برنامه
  .  آنم  را پيدا مي  و مهار جهان  ضبط  قدرت  من آنوقت
.  برم  بكار مي  آنترل  در ترجمه  و مهار را من  ضبط
   آينده  حوادث توانم ، مي آنم  را پيدا مي  آنترل  قدرت من

 در  توانم  مي  خودم تا حد توانايي.   و مهار آنم را ضبط
.  ندهد  رخ  و چه  بدهد در آينده  رخ  چه  آه  بگيرم قبضه
   بدهند و چگونه  رخ  هستند چگونه  دادني  رخ آنها آه

 بدهند   رخ  آه  است  بنا،  بر اين  آه آنهايي.  ندهند رخ
 بنا بر   آه  بيافتد و آنهايي  تعويق  به  رخدادشان چگونه
   رخدادشان  بدهند، چگونه  رخ  بزودي  آه  نيست اين

  .  بشود  و تسريع تعجيل
   ازقدرت  است ، مواردي  گفتم  آه  مواردي ين ا  همه
   خارج  جهان  به  نسبت  انسان  آه  و مهارتي ضبط
 و بر اثر   تجربي  علوم آند براساس  پيدا مي خويش

  .  بودن  تجربي واجد علوم
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   در مورد علوم ، بنابر اين فرماييد؟ خوب  مي  عنايت
   تفصيل  بعدًا به آه (  خالصه  خيلي  بصورت تجربي
   تجربي علوم:   آه  گفت توان مي)   گفت  خواهم بيشتري

   مشهود و قدرت  بالفعل هاي  پديده  تبيين  ما قدرت به
 و   طراحي  نامشهود، قدرت  بالفعل هاي  پديده بيني پيش

   و مهار و ايجاد تغييرات  ضبط  و قدرت ريزي برنامه
  اين. دهد  ما مي  را به  خارج  در جهان مطلوب
 از   پس ، يكي  تجربي  علوم  را فقط  چهارگانه هاي قدرت
 رويكرد   واين  اقبال اين. گذارد  در اختيار ما مي ديگري
 اخير   ساله500   در انسان  تجربي  علوم  مؤّآد به خيلي

 و   رويكرد انحصاري  چرا اين اينكه.   است پديد آمده
    چون  نيست  من  بحث بسيار مؤآد پديد آمد فعًال محل

  آند آه  را اقتضاء مي  بسيار وسيع  بحث  يك  هم خود آن
 و   تجربي  علوم اند به  آورده  روي  مردم  شد آه چه

   باور و بي  سست  يا بيش  آم  غيرتجربي  علوم  به نسبت
   بهرحال  ولي  است  ديگري  داستان آن. اند مهر شده
   علوم  همين به  ، رويكردش  مدرن  انسان خصيصه
 و بر   تجربي  علوم  رويكرد به بعد از اين.   است تجربي

   دارند يك  تجربي  علوم  آه  چهارتا هنري اثر همين
   در ميان  اينكه  پيدا آرد و آن  انسان  هم  دوم خصلت
  علوم.  رشد آرد  عملي  بار علوم  نخستين  مدرن انسان
 بر   است  و معلول  است  دقيقًا متوقف  رشدشان عملي
   وقتي  عملي علوم.   نظري  چهار تا هنر تجربي همان
   از آن  امروزه  آه  است  چيزي  آن ،  مرادم گويم مي

.  آوري  فن  معني آنند به  مي  تكنولوژي تعبير به
 از   يكي آوري ، فن  فارسي  تعبير زبان  و يا به تكنولوژي
  .   است  عملي  علوم معانيش
   علم ، يعني  آموزشي شود تكنولوژي  مي  مثًال گفته ي وقت
 معنا   در اين تكنولوژي.   آموزش  مسئله  به  مربوط عملي
 در   وقتي  عملي علم.   است  عملي  علم  معناي  به فقط

   يك  عنوان  به  تجربي  علم  آه  قرار گرفت اختيار انسان
 در  آردم  مي  عرض  آه  چهار هنري  و آن  نظري علم

   دراختيار نهادن در واقع.   قرار گرفت اختيار انسان
   علوم  سوم  خصلت  آه ريزي  و برنامه  طراحي قدرت
   خصلت  آه  آينده  حوادث بيني  پيش  بود و قدرت تجربي
   عملي  علوم  آه  است  بود، خصائلي  تجربي  علوم چهارم

   من آيد آه ي پديد م  وقتي  عملي علم. آورد را پديد مي
 و مهار   ضبط  و قدرت  پيدا آنم ريزي  برنامه قدرت
 رشد   هم  عملي علوم.   را پيدا آنم  از خودم  خارج جهان

 و  آوري بر اثر فن.  رشد آرد  هم آردند، تكنولوژي
   مدرن  انسان  براي  چيز سومي  يك رشد تكنولوژي
  .  صنعت آنند به  تعبير مي  از آن ظهور آرد آه

   تنگش  معناي  آن  به گويم  مي  در اينجا وقتي  صنعت
 و    تجارت  و در مقابل  آشاورزي  در مقابل  آه نيست
 و   صنعت گوييم  مي  گاهي چون. گيرد  قرار مي خدمات

  گوييم مي.  گذاريم  تا چيز ديگر مي  سه در مقابلش
 غير از  ، تجارت  است  غير از صنعت آشاورزي
و .   است  غير از صنعت  هم  و خدمات  است صنعت
   اين  به شود در جامعه ها را مي  حرفه  همه بنابراين

   آن  از صنعت  ، مرادم نه.  آرد  تقسيم چهار تا قسم
  صنعت .   است  تنگتر تعبير صنعت  معناي  آه نيست
 را   آوري  فن  ماّدي تجسم.   عملي  علوم  مادي  تجّسم يعني

 از   مصداقي  يك يخچال.  آنيم  مي عت صن تعبير به
   است  از صنعت  مصداقي  يك ، تلويزيون  است صنعت

 و   تبلور عيني آوري  فن هر وقت... .  و  و ماهواره
 و  آوري  فن  تبلور عيني  اين  پيدا بكند مابه ماّدي

 و   فقط  در واقع صنعت.  دهيم  مي  صنعت  نام تكنولوژي
 و از   تجربي  از علوم  انسان آيد آه  پديد مي  وقتي فقط
 پديد   الزم  دو شرط اين.  برخوردار باشد  عملي علوم
.  نيستند  آافي  شرط  هستند و البته  صنعت آمدن

    مانند سيدحسين  از متفكران  بسياري  آه همانطوري
   اينكه اند، براي  گفته  ازآثار خودشان نصر در بعضي

   تجربي  علوم  آه  اينست  الزم رط ش  باشيم  داشته صنعت
   آه  اينست  دوم  الزم  و باز شرط  باشيم  داشته پيشرفته
   باشيم  داشته  هم  پيشرفته آوري  فن  يعني  عملي ما علم
  .  نيستند  آافي  الزمند، شرط  شرط  دو فقط اّما اين
   داشته  را يكباره  و آافي  الزم  ما شرط  اينكه  براي
   محل  البته  آه  باشيم  داشته  هم  چيز سوم  بايد يك باشيم
 قصد   آه  اينست  و آن آنم  مي  اشاره  و فقط  نيست بحثم

   روانشناسي يك.   باشيم  داشته  را هم تغيير جهان
 باشد   بايد در ما پديد آمده  هم  جهان  سازي دگرگون
، اگر   باشم  را نداشته  قصد تغيير جهان  اگر من وگرنه
   متخصص  و بزرگترين  باشم  تجربي  علوم  عالم اول
   يخچال  من  باز هم  باشم  هم  و عملي  آاربردي علوم

.  سازم نمي...  و   زيردريايي ، باز هم  ساخت نخواهم
،   بياورم  روي  صنعت  و به  اينها را بسازم  اينكه براي

  يد آمده پد  در من  خاص  روانشناسي  بايد يك المحاله
،   است  تغيير جهان ، روانشناسي  روانشناسي  آن باشد آه

   اتفاقًا درباره  آه  است  جهان  آردن  دگرگون روانشناسي
   بحث  بعدًا در طي  رواني  نكته  اين ، يعني  نكته همين
  .   گفت  خواهم سخن
   بود يعني  جديد همين  انسان  سوم  خصيصه  هرحال  به

  .   شدن  صنعت واجد خصيصه
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   قبلي  خصيصه  سه  نتيجه  آه  چهارم  و اّما خصيصه
   است اي سابقه  باال و بي  زندگي  سطح  پديد آمدن است
   وقت  هيچ  بشريت  تاريخ در طول.   بشر مدرن براي
   اين  اندازه ، به  صرف  مادي  از لحاظ  زندگي سطح

  .   است  اخير اينقدر باال  نبوده پانصد سال
 پانصد   بشر در اين  آه اي  زندگي  تعبير ديگر، سطح  به
.   است  سابقه  بشر بي  زندگي ، در طول  است  داشته سال
  ، از اين  زمين  آره  بر روي  بشر پديد آمده  وقت هيچ
.   است  حد باال برخوردار نبوده  زندگِي تا اين سطح
 نظر  طلبي م8   آن شود به  مي  گفته  وقتي  زندگي سطح
:   يعني  است  الزم  بدن  رفاه  معموًال براي  آه هست

،  ، استراحت ، خواب ، مسكن ، پوشاك ، آشاميدن خوردن
 در  گانه  هشت  عوامل  اين  و تفّرج ، تفريح  جنسي غريزه
  . سازند  را مي  زندگي  سطح واقع
   پيش  عامل  سه  در اثر آن  و فقط  فقط  زندگي  سطح  اين
  ، چهارخصلتي اين.  رشد آرد اي سابقه  بي  بصورت فتهگ

  اين.   آردم  عرض  مدرن  تا اينجا از انسان بود آه
   آساني  همه  آه  است  تقريبًا چهارخصلتي چهار خصلت

شمرند بر آنها   جديد را برمي  انسان هاي  ويژگي آه
  . دارند وفاق
ا بايد ه  آن  درباب  آه  هست  ديگر هم  خصلت6 اما 

   روي  باز هم اگر چه.  آرد هايي  چند و چون آمابيش
   انسان  خصايل  عنوان  به  هم  خصلت6   آن  رفته هم

  .   است  دفاع جديد قابل
.   جديداست  انسان  اقتصادي ،خصلت  پنجم  خصلت
، طرفدار رفتار   اقتصادي  لحاظ  جديد به انسان
؛  زار آزاد است؛طرفدار اقتصاد با  است داري سرمايه

Capitalismاقتصاد   تعبيري  يا به داري   سرمايه 
   اقتصاد، آن  در آن  آه  است اقتصادي. بازار آزاد

.   است ، تقاضا و رقابت  عرضه  است  اصل  آه چيزي
 خود   جنس ، شما هم آنم  مي  را عرضه  خودم  جنس من

   را عرضه  خودم  جنس  وقتي من. آنيد  مي را عرضه
 تقاضا   آه  با آساني يكي:   مواجهم  با دو پديده آنم مي

   همين  آه  با رقبايي  هستند و ديگري  جنس آنندگان
   و آنش  و انفعال آنند؛ فعل  مي  را آنها نيز عرضه جنس

   يعني  عامل  سه اين.   آامًال آزادنه و واآنش
   سه  و رقبا در واقع ، تقاضا آنندگان آنندگان عرضه
 در   هم اين.   آزاد است داري  سرمايه  يك  اصلي مؤلفه
 شما   لحاظ  همين به.   است  انسان  اين  ويژگي  يك واقع

 مثًال از اقتصاد   آه  آسي  بكنيد آه  اين  به بايد بعدًا توجه
   نظر يا مقام در مقام(آند  مي  طرفداري مارآسيستي

   است  بحثمان  ما محل  االن  آه  تعبيري او به)  عمل

 از  ، يكي  ويژگي  اگر اين چون.   نيست  مدرن انسان
   آه  طبعًا آسي  جديد باشد، آنوقت  انسان هاي ويژگي

 طرفدار اقتصاد بازار آزاد   اقتصاد نيست طرفدار اين
 و   شده ريزي  طرفدار اقتصاد برنامه ، بلكه  نيست هم

او را .   است  بيشتر دولت  هر چه اقتصاد با مداخله
  انسان( متجدد  ، انسان  لحاظ  اين  به توان طبعًا نمي

  .ناميد)  مدرن
   آه اند اينست  جديد شمرده  انسان  براي  آه  ششم  ويژگي
 را   بيشتر زندگي  بيشتر و هر چه  جديد هر چه انسان

 زدا   دين  تعبيري سكوالر يا به.   است سكوالر آرده
   دين  يعني  سكوالر آرده  آهشود  مي  گفته وقتي.  شده

  توان  مي  را هم اين.  را  زندگي  صحنه  است  آرده زدايي
   آرد آه  باشد روشن تر از ابهام  خالي  آه  تعبيري  يك به

  ؟   چه يعني
   در حال مان  زندگي  از لحظات  ببينيد ما در هر لحظه

 يا   در هر لحظه  الاقل من.   چهارارتباطيم  از اين يكي
 يا   هستم  با خودم  يا ارتباط  با خدا هستم  ارتباط در حال
  .   و يا با طبيعت  ديگرم  با انسانهاي  ارتباط در حال
 در هر   من  آه  نيست  زندگي  از لحظات اي  لحظه  هيچ
.   باشم  رانداشته  چهار ارتباط  از اين  يكي  الاقل حال
 دو  احد در حال و  در آن  من  آه  هست  گاهي البته

   در هيچ اينكه ، ولي  ارتباط  سه ، يا در حال ارتباطم
   چهارگانه  ارتباطهاي  از اين  آدام  در هيچ  من اي لحظه
 با   هميشه من.  پذير نيست  ظاهرًا امكان  اين نباشم

تواند خدا باشد،   موجود مي  حاال آن  مرتبطم موجودي
.   ديگر يا طبيعت ي، شماباشيد و انسانها  باشم خودم
 وجود   از دين  آه  و سنتي  تلقي به( آنيد؟ اديان  مي عنايت
)   جهان  بزرگ  در بيشتر اديان  و يا الاقل  است داشته
 را   انسان  ارتباط  هر چهار قسم  اينكه  بودند براي آمده

،  ارتباط  هر چهار قسم  بگويند و درباب  سخن دربابشان
 از   سنتي تلقي.  بدهند  آراء عملي م و ه  آراء نظري هم
   اشاره  باز در بيانم  تعبير دقيقتر آه  و يا به  اينست دين
   آه  اينست  جهان  از اآثر اديان  سنتي  تلقي ، الاقل آردم
آراء و   را در بابش  انسان  ارتباط اند هر چهار نوع آمده

   هم،   چهارتاارتباط در مورد اين.  اظهار آنند نظراتي
 ،   بايدبودنش  چگونه  درباب  و هم  بودنش  چگونه درباب

  خوب.  صادر بكنند   عملي  احكام  و هم  نظري  تعاليم هم
   ما در واقع  ديني  تفكر سنتي  ما هم مثًال در ميان

   تنظيم  براي  است  آمده  اسالم  آه  است  بر اين اعتقادش
شود   مي فته گ حاال وقتي.   ارتباط هر چهار قسم

،   زندگي  آردن  زدايي ، دين  زندگي  آردن سكوالريزه
خواهيد   مي  آه ، حاال هر تعبيري  زندگي  پيرايي قداست

www.neeloofar.org

Page 5



 يا   بگويد آه  آسي  آه  اينست بكار ببريد، معنايش
 يا اگر   از دين  بشويم  بايد فارغ  در زندگي يكسره
 را منحصر  ن دي ، الاقل شويم  نمي  فارغ  از دين يكسره
).  دوتا همين(  با خدا و با خودش  انسان  ارتباط  به آنيم
 ديگر و   با انسانهاي  انسان  ارتباطات  در باب ولي

  .   ندهيم  را مداخله ، در آنجا ما دين طبيعت
   آل  معتقد باشم  يعني  نظر معتقد باشم  اين  به  اگر من
 و  و يا صحنه   زندگي  چهارگانه  هاي ها و ساحت صحنه
   ارتباط  به  مربوط  آه  را، آنجايي  و چهارم  سوم ساحت
 را از  شود، دين  مي  ديگر و طبيعت  با انسانهاي خودم
   من  صورت  در اين ، آنوقت  بكشم ها بيرون  صحنه اين
  .  تفكر سكوالر دارم يك

   دقيق  سخنانم  اينكه  را براي  در اينجا دو نكته  البته
 خود تعبير   اينكه  اول نكته:   باشم  آرده عرضباشد 

   يعني  منطقي  گفته به.   است  لفظي  مشترك سكوالر هم
 معنا از   يك االن.  بسيار متعدد  با معاني  هست  لغت يك
   معنا را ايضاح  آن  هم  ما بود و من  بحث  محل  لغت اين
يا در  سكوالر و   براي  هم  ديگري  معاني  وگرنه آردم
  ، نكته  نكته  يك اين.  هست" سكيوالر "  انگليسي زبان
   به  سكوالر بودن  آه  بكنم  عرض خواهم  مي  اينكه دوم
   بي  معناي  لزومًا به گفتم  مي  من  االن  آه  معنايي همين
.   نيست ، الديني  المذهبي  معناي ، به  نيست  بودن تدين

   حال شد و در عين با  هم  متدين  آسي متصور است
 آامًال متصور  آنيد؟ اين  مي عنايت.  باشد سكوالر هم

   مربوط  من  بحث  به  متصور است حاال چگونه.  است
   مربوط  من  جلسه  اين  بحث  به شود و يا الاقل نمي
 وجود   از دين هايي  تلقي  آه  نيست  شكي هيچ.  نيست

   بود و هم  متدين هم  توان ها نمي  تلقي  آن  طبق دارد آه
 از   آه هايي  تلقي  همه  آه  معنا نيست  بدين سكوالر و اين

 آنها مجاز  اند و همه گونه  وجود دارد همين دين
  .  سكوالر بودن  را با حفظ  تدين دانند حفظ نمي
 از  آردم  مي  عرض  داشتم  من  آه  ششمي  ويژگي   خب
  تجدد رو به م  انسان  بود آه  متجدد اين انسان

شود ما   تا مي  اينكه  رو به يعني.  آورد سكوالريسم
 و   آنيم  پيرايي  را دين  زندگي هاي ها و ساحت صحنه

   تنظيم  به  بدهيم  را اختصاص ، دين  نهايتش ديگر اينكه
 با   خودمان  و ارتباطات  با خودمان  خودمان ارتباطهاي

   تعبير به  را گاهي  ارتباط  دو نوع اين.   خودمان خداي
   هر دو جنبه چون. آنند  مي  هم  شخصي ارتباطات
  . نيستند  دارند و اجتماعي شخصي

 و يا   شخصي  مناسبات  در ساحت  دين  منحصر آردن
،   فرآيند هم  اين ، خب  دين  بردن  بيرون از زندگي

 فرآيند   و چون  فرآيند است  آردم  عرض  آه همانطوري
   آه اينجور نيست.  وجود دارد  تّدرج در آن طبعًا  است
   از امروز و از اين  شد آه  بر اين  روز تصميم يك

  آهسته.   را سكوالر آنيم  ما زندگي  و ساعت فرصت
   مدرن در تفكر انسان.  شد  سكوالريزه  زندگي آهسته
   آن  به  است  علتهايي  چه  معلول  شدن  سكوالريزه آه اين

   هم  روي  عللي  چه  امروز؛ آه  نه  ولي اخت پرد خواهم
 را سكوالر  اند و زندگي  داده  هم  دست  به  دست رفته
   در اين  نظري  مسائل آيد هم  نظر مي به. اند آرده
   اين يعني.   عملي  مشكالت اند و هم  بوده  دخيل داستان
   باشد، در غرب  بخواهد ديني  يكسره  زندگي  آه مطلب
   يك  پديد آورد و هم  الينحل  نظري  مسائل  سلسله يك  هم

   آهسته  آهسته  آه  رفعي  غيرقابل  عملي  مشكالت سلسله
   است  خوب  داد آه  سوق  سمت  اين  را به  غربي انسان

  ؛از آن  خودمان  ديني  پرمدعايي  از آن  برداريم ما دست
   بودن البه پرمط ؛ از آن  خودمان  ديني  خواستن فراوان

   و زندگي  با جامعه  دين  و ارتباط در قلمرو دين
  .  است  خصلت  يك  بازهم ، اينهم خوب.  اجتماعي

   رفته  هم  آيا روي  زندگي  سكوالر شدن  حاال خود اين
 خاطر   به  آه  و غاياتي  اغراض  آن  متجدد را به انسان
   هم ن را سكوالر آرد رساند يا نرساند اي  زندگي آن

   اين  مدرنيزم  در پست  هم  آه  است  ديگري داستان
  يعني.   در ترادسيوناليزم  و هم  است  بررسي  قابل مسئله
و آيا .   گرايي  در سنت  و هم  در پسا تجدد گرايي هم

رود   جلو مي  رو به  سكوالريسم  جريان  همچنان امروزه
   را برگردانده  سكوالر يستها عنان  آهسته  آهسته يا االن
.  دارند  سكوالريسم  مغلظ  مواضع  از آن  عدول و نوعي
   خواهم  هم  اين  به  آه  است  ديگري  داستان اينهم

   انسان  آه  را بايد پذيرفت  اين  هر حال  به  ولي پرداخت
   خصلت  يك  اينهم  است  سكوالريزم  به  قائل متجدد انسان

  . است
   خصلت  متجدد است  در انسان  ديگر آه  خصلت  يك

   تعبيري  هم  گرايي  يا انسان اومانيسم.  است  گرايي انسان
 مورد   آه  معنايي  معنا دارد و آن  از يك  بيش  آه است

   را پيش  معنا بحثم  در اينجا و با آن  است نظر بنده
   است  قول  اين  اعتقاد به  اومانيسم  آه  است  اين برم مي
   انسان  از انحاء در خدمت  نحوي  چيز بايد به مه ه آه

   سود انسان  از انحاء به  نحوي به يعني. قرار بگيرد
   و هرنوي  نظري  دهي  سامان هر نوع.  بگيرد سامان
   سود انسان  به  باشد آه  بايد چنان  عملي  دهي سامان
 بايد   انسان  در واقع  آه  است  اين  معنايش اين. باشد
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   چيز بايد در خدمت  باشد و همه  غيرانسان خدومم
  .  باشد انسان
 شما  گفتم  تا اينجا رانمي آنيد؟ شايد اگر من  مي  عنايت

در .   وجود داشت  هم  در تفكرسنتي  اين  خب گفتيد آه مي
 چيز در   همه شد آه  مي  گفته  هم  سنتي تفكر انسان

   انسان ي اختصاص  چيزي  و اين  است  انسان خدمت
  . متجّدد نيست

سخر  « شد آه  مي  گفته  هم  درتفكرسنتي  باالخره  خب
 ما   آه است غير از اين. » و سماء  االرض  مافي لكم
   و بنابراين آرديم) انسانها( چيز را مسخر شما  همه

   حساب  متجدد به  انسان  را خصيصه چرا شما اين
   اومانيسِمانسان  آرد آه  را بايد توجه آوريد؟ اين مي

،   انسان  چيز براي گويد همه  نمي  فقط متجدد است
 چيز   براي  انسان  ولي  انسان  چيز براي گويد همه مي

  در واقع.  دارد  اهميت  خيلي  بكنيد،اين توجه.   نه ديگري
   زيردست  از موجودات  بعضي  مخدوم  فقط  نه انسان
   فقط  نه يعني.  شد  هستي  جهان  آل  شد، مخدوم خودش
  ، مثل) انسان( او  زير دست  از موجودات بعضي
   انسان بايد در خدمت  مي  و جمادات ، جانوران گياهان
. بود  مي  انسان  بايد درخدمت  هستي  جهان بودند آل مي
   آه  تعبيري  به  اومانيسم اين.   است  اومانيسم  عنايت اين
 ندارد،   بعد عملي  فقط  گفتم  ديگر مفصل  در جاي من

   جالب  دوستان  شايد براي  دارد خيلي  هم بعد نظري
 بايد  شود گفت  مي  نظري  در مسائل  چگونه باشد، آه

   امور عملي البته.  باشد  انسان  در خدمت  هم  هستي آل
توانند در   مي  چگونه شود تصوير آرد آه را بهتر مي

  .  را ي باشند تا امور نظر  انسان خدمت
   آرد و خواهم  خواهم  روشن  انشاءالّله  را هم  آن  ولي
   از اين بهرحال.  پذير است  امكان  چگونه  آه گفت
 در   يعني اومانيسم.آنند  تعبير مي  اومانيسم  به انديشه
   خدايي  شأن  يك  انسان ، اينكه  انسان  بودن  خدايگان واقع

   معناي  به  نه ايي خد  شأن آند منتها اين پيدا مي
   انسان  آه  معنايي  به  و نه  خدايي  شأن مابعدالطبيعي

   به  در تفكر سنتي آند آه  را پيدا مي  ويژگيهايي همان
 خدا را  مثًال در تفكر سنتي: شد  مي  داده خدا نسبت

دانستند   مي العلل دانستند، خدا را علت  مي الوجوب واجب
 ما  دانستند و خدا را خالق  مي  ذات  به ، خدا را قائم
   معناي ، به  معناها نه  اين دانستند به سواء مي

  .  خدايي  اخالقي  معناي ، به  نه  خدايي مابعدالطبيعي
  يك:  دارد  در تفكر سنتي  اوصاف  خدا دو دسته  چون
   دارد و يك  مابعدالطبيعِي متافيزيكال  اوصاف دسته
 در   انسان گوييم  مي وقتي.  دارد  اخالقي  اوصاف دسته

   لحاظ  پيدا آرد، به  خدايي  شأن  در واقع اومانيسم
 مثًال از   پيدا آرد، يعني  خدايي  شأن  اخالقي اوصاف
   در خدمت  نبايد در تفكر سنتي  مگر همه  اخالقي لحاظ

.  باشند  انسان  بايد در خدمت بودند، حاال همه خدا مي
   خدا را جلب  رضاي يد همه مگر نبا در تفكر سنتي

 را   چيزي  چه  چيز بايد رضاي آردند، اينجا همه مي
   گفته  لحاظ  اين به.  را  انسان آرد؟ رضاي  مي جلب
  .   خصلت  يك اينهم.   گرايي شود انسان مي

   متجدد ظهور آرد يك  در انسان  آه  بعدي  خصلت
   و آن  است  گرايي  انسان  از همان  خاص حالت

 گرا بود و  شد انسان  مي زيرا هم.   است فردگرايي
  . گرا بود و فرد گرا شد انسان  مي گرا و هم جمع

.  گرايي جمع نه اوست متجددفردگرايي انسان  خصيصه
  سازگار است)  individualism ( فردگرايي هم يعني

  گرايي   و جمعCollectivism   و هم  گرايي با انسان
 در   آه  خصلتي  آن ولي.   گرايي نسان با ا سازگار است

 و   اوست  فردگرايي  پديد آمد، اين  جديد غربي انسان
 چيز بايد در   همه  فقط  نه  آه  اينست  معنايش فردگرايي
 فرد   چيز بايد در خدمت  همه  باشد بلكه  انسان خدمت
  .  باشد انسان
حِد ، وا  نيست  انساني ، جامعة  حق  واحِد صاحب  يعني
   بگويم  تعبير ديگري به.   است  فرد انساني  حق صاحب

   نيست  جامعه  اتم  آن  است  حق  صاحب  آه  اتِم نشكني آن
  و y    حق   ، دارايx    حق  داراي  جامعه  بگوييم آه

.  حقند  داراي  افرادند آه  اين بلكه.  هستندZ    حق داراي
   به ، اين دهيم  مي سبت ن  جامعه  را به  حق  جايي اگر هم
   يك ، براي  قائليم  آسي  را براي  حق  اين  آه  اينست دليل
   آنرا حق  شده بندي  جمع ، آنوقت  قائليم  افراد جامعه يك

   اوًال و با لذات  از جامعه  حقي وگرنه.  ناميم  مي جامعه
   عنوان  به من.  افرادند ، حقوق  حقوق همه. وجود ندارد

 فرد،   يك  عنوان  به ، شما هم  دارم رد، حقوقي ف يك
  .  همينطور  هم  سوم  داريد ، شخص حقوقي
 هر  يعني.   است  آزادي  حق  البته  مهمترينش  حقوق  اين

   شده  آزاد آفريده  بگوييم ، حاال چه  آزاد است انساني
   آزاد به  انسان  بگوييم  و چه  است  ديني  تعبيري  آه است
   باالخره ولي.   است  غيرديني  تعبيري  آه  است  آمدهدنيا
   و آسي  آزاد است  انسان  ندارد آه  جهت  در اين فرقي
  . بكند  را مضّيق  آزادي  اين  ندارد آه حق

شود   مي  احقاق  ساير حقوق  آه  آزاديست  در پرتو اين
   توجه  معناي  فردگرايي  گفتم  آه  هست  نظر هم از اين

   و بعدًا عرض  فرد است  حقوق  به  توجه  فرد يعني به
  .  است  آزادي  حق  مهمترينش آردم
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  معنايش"   است  آزادي ، حق  حقوق  اين مهمترين "
   قابل  ساير حقوق  آه  است  با آزادي  فقط  آه اينست
   آه  ميزاني  بشود، به  مضّيق اگر آزادي.   است تحصيل
؛   است  نشده  مضيق  خود آزادي ط شود فق  مضّيق آزادي
 آمتر و آمتر و   هم  ساير حقوق  آوردن  بدست امكان

   .  است آمتر شده
 بنابر    وقتي  آه  نيست  شكي ، البته  آزادي ، حق  خوب
 يا  ام  شده ، آزاد آفريده ام  شده  آزاد ساخته  من  شد آه اين

.  بشود  اعمال  خودم  آزادي ، بايد اين ام آزاد بدنيا آمده
 ديوار،   ديوار دارد و آن  يك  آزادي ، اين  بايد گفت ولي

 دارد؟   تا آجا گسترش  من  آزادي يعني.   تو است آزادي
 ما دوتا، تا  آزادي.  تو برخورد نكند  آزادي  به تا وقتي

   سوم  شخص  آزادي  به  دارد؟ تا وقتي آجا گسترش
  . برخورد نكند

   آزادي  ديوار دارد و آنهم  يك  فقط  هر انساني  آزادي
   باشد آه  حاال اگر بنابر، اين  خب  ديگر است انسانهاي
 بشود   حفظ  خودمان  آزادي  بخواهيم  آه  حال در عين
  .  است  پارادوآسيكال  شود، اين  حفظ  همه آزادي
 اگر قرار   هستند آه  از مفاهيم  بعضي  داريد آه  توجه

. روند  مي  از ميان  پيدا بكنند خودشان  گسترش باشد آه
   بگويم اگر من.  نيستند  اينجوري  از مفاهيم اّما بعضي

 پيدا آند از   هر چقدر گسترش  ديدن ، مفهوم  ديدن مفهوم
،  بينم  تو را مي  من  بگويم  اگر من رود يعني  نمي ميان

  ،بعدي بينم  مي  شما را هم  دستي  بغل  شخص بعد بگويم
 ميليارد   شش ، همه بينم  را نيز مي ، بعدي بينم  مي ا همر

   سنگها را هم ، بعد گفتم بينم  را مي  زمين  روي انسان
، زير و زبر  ها، باال، پائين  آبها، درختها، جنگل بينم مي
 در  يعني. آيد  نمي  پيش  مشكلي ، هيچ بينم  مي را هم... و 

 پيدا بكند   افزايش  مفهوم  اين  متعلقات  وقتي  ديدن مفهوم
اما . شود  نمي  تمام  خود مفهوم  رفتن  از ميان  قيمت به

   از مفاهيم بعضي.  اينجور نيستند  از مفاهيم بعضي
 بكنيد   را خواستيد موّسع  اگر شما مفهوم اينجورند آه
  .شود  ناپديد مي خود مفهوم
  من آقا برادر   اين  آنيد آه  فرض  آه  گفتم  اگر من

 پدر   آقا از يك  و اين  من فهميد آه ، شما مي خوب.  است
   تا اينجا مشكلي بسيار خوب.  ايم  دنيا آمده و مادر به

   باز هم  است  برادر من  آقا هم  آن اگر گفتم.  نداريم
   است  برادر من  ديگر هم  آقاي آن.  ندارد ظاهرًا اشكالي

 و   است برادر من « ناما اگر اي.  ندارد  اشكالي باز هم
   باالتر مفهوم  رفت  حدي از يك»   است برادر من
شود   مي دهد و معلوم  مي  را از دست  معنايش برادري

 پدر و مادر  از يك "  معناي  به  برادري  اينجا مفهوم آه
  . نيست"  بدنيا آمدن
   من  آه  گفتم  آسي  به  من  آه  اينجور گفتم  يا اگر من

  بعد با خبر شديد آه.   نيست ، مشكلي خوب.  وام ت عاشق
بعد فهميديد .   توام  عاشق  من  آه  گفتم  هم  ديگري  به من
  بعد فهميديد آه.   توام  عاشق  آه  گفتم  هم  سومي  به آه
   اظهار عشق  زمين  روي  انسانهاي  يكان  يكان  به من
   معنايي  آن  معنايش  ديگر در اينجا عشق ، آنوقت ام آرده
  يعني.  شد نيست  متبادر مي  در ذهن  از عشق  اول آه

 و   اطالق  و گسترة  و شمول  دامنه  مفهوم هر چقدر اين
 و بعد از   شدن  مبهم  قيمت  بيشتر بشود به بكاربردنش

   وقتي مفهوم. شود  مي  تمام  مفهوم ، الغر شدن  شدن مبهم
   ابهام  آمال د و وقتيشو  الغر مي  شد خيلي  مبهم خيلي

آند و ديگر از   را پيدا مي  الغري را پيدا آرد آمال
  . رود  مي ميان
   االن  آرد من  توجه  آن  بايد به  آه  است  مهمي  نكته  اين

 آقا يا   شاگرد فالن  تحصيلم در دوران  من  آه آنم ادعا مي
د ديديد اّما اگر بع.  ندارد  مشكلي خب.  ام  بوده  خانم فالن
   و باالخره ام  بوده  هم  شاگرد بهماني گويم  مي  من آه

   از ميان  شاگردي  مفهوم ، آنوقت ام  بوده شاگرد همه
   در يك  فقط  آه  داشت  معنايي  يك شاگردي. رود مي

 قرار   من  آه  وقتي داشت  معنا را مي  آن  خاص اطالق
   آس اگرد هيچ ديگر ش  آنوقت  باشم  عالم شد شاگرد همه

   است  شده  اطالق  شاگردي  از مفهوم  معنا آه بدين
  . نيستم
   من  آه  بگويم  بخواهم اگر من.  همينطور  هم  آزادي
   به  آزاد باشم توانم  مي من.  ندارد ، اشكالي آزادم

 نفر ديگر   يك اما اگر شما به.   آزادي  معناي مطلقترين
 و نيز شما  صددرصد آزاد باش   تو هم  داديد آه  قول هم

 صددرصد آزاد   داديد آه  قول  دو نفر ديگر هم اگر به
.   است  داده  را از دست  مفهومش  آزادي باشيد، آنوقت

 هر  ؛ يعني ايد تو صددرصد آزادي  گفته  من  اگر به چون
 شد  حاال اگر بنا، بر اين.  بكني تواني ، مي خواهي  مي چه
   سوم  شخص  به  گفتيد تو آزادي  هم ديگر  شخص  به آه

   آه ، هر چقدر تعداد اشخاصي  گفتيد آزادي  هم و چهارم
   بيشتر شود، آنوقت آنيم  مي  آزاد برايشان ما اطالق

   نامحدود بودن ، از آن  خودش  اطالق  از آن  من آزادي
.  بردارد  بايد دست  خودش  آرانگي  بي ، از آن خودش
   متجدد چه ؟ انسان  بكنيم  چه  مشكل  اين  بايد براي حال
 انسانها را   اوًال همه  اينكه  انديشيد براي  حلي راه
   از آن آيند آزادند ثانيًا آزادي  بدنيا مي  وقتي گفت مي

   بخواهند آزاد باشند، آزادي  همه  وقتي  آه چيزهايست
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  را  راه  طبعًا آمدند و اين آند، آنوقت  پيدا نمي معني
   ديگري  آزادي  به  آه  تا وقتي  گفتند آزاديم انديشيدند آه

  .   نزديم لطمه
   آسي  آزادي  به  ما آي  آه ، حاال از آجا بفهميم  خوب
  ؟ اين ايم  نزده  لطمه  ديگري  آزادي  به  و آي ايم  زده لطمه
    آشاند و گفت  قراردادگرايي  متجدد را به  انسان سؤال

اگر .  تا اينجا آزاد باشد  هر آسي  آه نيمآ قرارداد مي
    قرار گرفت  همه  قرارداد مورد تصويب اين

Conventionalism) بوجود )  قرارداد گرايي
 در   ولي  آزاديم  همه  اينكه  ما در عين آنوقت. آيد مي
   هيچ آزادي.   نشده  مضيق  هم  آس  هيچ  آزادي  حال عين
 قرارداد   از غيرطريق ق مضي  يعني  نشده  مضيق آس
   نبودند ولي  آردنش  از مضيق اي  و اّال چاره نشده

  . است  گرفته  قرارداد صورت  توسط  فقط  آردن مضيق
   تعبير به  از آن   آه است  ويژگي  يك  در واقع  اينهم

   به  توجه  يعني  در واقع فردگرايي.  آنيم  مي فردگرايي
 چيز   فرد باشد، همه ستخدام چيز بايد در ا  همه اينكه

 بايد   آه  افرادي  اين  همة  البته بايد برابر فرد باشد ولي
 قرارداد   يك  باشد بايد طبق  يكانش  يكان  چيز براي همه

 راسو   ژاك  تعبير ژان به.  بگيرد صورت اجتماعي
   مرزهاي  من يعني.  آنند  يكديگر را بازشناسي مرزهاي
   مرا به  مرزهاي  و شما هم  بشناسم  رسميت شما را به
   مرزهاي  اين  در درون تا وقتي.  بشناسيد رسميت
   ديگر هيچ آنيم  و سير مي  حرآت  داريم  شده شناسايي
،   هرآيشي توانم  مي من. تواند باشد  نمي  من  مانع چيزي

، هر   ، هر شغلي  سياسي  هر جناح اي هر عقيده
، هر   زندگي  براي حيطي، هر م ، هر همسري دوستي

و   باشم  داشته  خودم  را براي و هر حزبي طرز لباسي
   بر سرنوشت  معنا بايد حاآم  اين  و به  بكنم انتخاب
  .  باشم خودم

 بر   حكومت آنند به  تعبير مي  اينرا گاهي
 تا   البته  است  خودم  دست  مقدراتم  همة يعني. سرنوشت
 تا  شما هم.  آنم  وارد نمي ه شما لطم  به  آه آنجايي
   حقوق  اين آنيد داراي  وارد نمي  لطمه  من  به  آه آنجايي
  .  خصلت  يك  هم اين. هستيد

 تعبير   و يابه گرايي  عقل  ديگر، خصلت  خصلت
 را   خصلت معموًال اين.   است  گرايي  استدالل دقيقترش
  ، آه Rationalize:    راسيوناليسم آنند به تعبير مي
  گرايي  عقل  نظر من به.  گرايي  عقل آنند به  مي ترجمه
    راسيوناليسم  آلمه  براي  نيست  دقيقي ترجمه

)Roshnalize  (ترجمه گرايي  استدالل و بايد به   
  .   متجدد است  انسان  خصلت  يك اينهم. شود

  ؟ يعني  چه دانيد دقيقًا يعني  مي  گرايي  ببينيد، استدالل
   سخن  آن  آسي  چون  را نپذيريم  جا سخني  هيچ  من كهاين

   اينستكه  معنايش  و تمام  تام گرايي استدالل.   است را گفته
    گفتهx   ؛ چون  است ،ب  الف  جا نگويم  در يك  حّتي من
  ، ب  الف  آه  گفتم هر جا من.   است ، ب  الف  آه است
   استدالل گر من، اينجا دي  است   گفتهx    چون است

  .  نيستم  راسيوناليسم اينجا تابع. گرانيستم
   تعّبدگريزي  معنا يعني  بدين  در واقع گرايي  استدالل
 با   استدالل  است  من  بحث  محل  آه  معنايي  اين به.  آامل

  ،ب  الف  گفتم  من  هر وقت  يعني تعبد ناسازگار است
    شخص  به  نسبت ن، اينجا م  است   گفتهx    چون است

xو چرا  چون  بي  پذيرش  حالت  يعني  تعّبد دارم   حالت 
 و چرا   چون  آه  اينست   را مثلx    شخص من.  دارم

   فوق   را گوييx    شخص و يا اينكه.  دانم ناپذير مي
  . آنم  مي  تلقي سؤال

   تلقي  سوال وق را ف  انساني  شخص  هيچ  اّما اگر من
   مورد نظر، من  معناي  اين  به ، در اينصورت نكنم

  . گرا هستم استدالل
 و   متعّبد نباشم  انساني  شخص  هيچ  به ، اگر من  خوب
دانيد اگر   مي ، آنوقت  نكنم اش  و چرا تلقي چون بي

 و   نزاع  گونه  دهد چه  و شما رخ  من  بين  آه اختالفي
   آنيد شما معتقديد آه فرض" آند؟ مثال  پيدا مي فيصله
،   است ، ب  الف  آه  ندارم  قبول  و من  است ، ب الف

  ، ب گويد الف  مي  دليل  چه  به گويم  شما مي  به آنوقت
 را  ، دليلت  تو متعّبد نيستم  به  نسبت  من  چون است
  .بياور

،  آنيد  بياوريد، فرض  من  براي  دليلي  اينكه  شما براي
   است  اينگونه اش  منطقي  صورت  بياوريد آه استداللي

  .  است ، ب  الف  پس  است ، ب  و ج  است ، ج  الف آه
 را از   است ، ب ، الف  من  ديديد آه  وقتي  شما در واقع

 گذاشتيد   ديگر را آنار هم  دو گزاره آنم  نمي شما قبول
  .  است ب،   الف  پس  است ، ب  و ج  است ، ج  الف آه

   آندو گزاره  اينكه  شرط  به  ولي  بايد بپذيرم ، من  خوب
   نداشتم  را قبول  يكي حاال اگر من.   باشم  داشته را قبول

   را قبول  است ، ج  مثًال الف  نداشتم يا هر دو را قبول
،   ندارم  را قبول  است ، ج ، الف  من  و گفتم نداشتم
.  نداريد  را قبول ، ج  الف  آه است  عجيب آه: گويد مي

" د" و  ، د است الف:   آه گويم  مي  دليل  اين  به  من خوب
   گفتم  اگر من حال .   است ، ج  الف ، پس است"  ج " هم
گوييد   از آجا مي  ندارم  قبول  را هم  است ، د ،ج  من آه
 د، هـ  گوييد آه ؟ شما مي  است  درست  گزاره اين آه

 سير تا  ، اين خوب.   است  د، ج  پس  است ج و هـ،  است
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 را برسانيد   شما من  آه  پيدا آند؟ تا وقتي آجا بايد ادامه
   راضي  هر دو گزاره  به  ديگر من  آه اي  دوتا گزاره به

 از ايندو   آدام  هيچ  براي  بيايد آه  نظرم  به يعني.  باشم
   يك اخر بحثمثًال  او.   نيست  دليل  مطالبه  به احتياج
   است ، گ  و پ  است  ژ، پ  اينك  مرا رسانديد به جايي
.   دارم  هر دو را قبول  هم  من آنوقت.   است  ژ، گ بين

   به  وقتي  آه  رسيدم  جايي  به  يعني  اينجا رسيدم اگر به
، نياز   من  براي  ايندو گزاره بينم  مي آنم  مي  رجوع خودم
   قبول  دليل  مطالبه  بدون توانم  مي  ندارد و من  دليل به

آخر را از شما   گزاره  اين  در اينصورت ، آنوقت بكنم
  آنيد در يك  مي  را شما استفاده  نتيجه اين. آنم  مي قبول

   من  ديگر به  نتيجه  يك  استدالل  ديگر و در آن استدالل
 سير  گرديد به دهيد و همانطور برمي  مي تحويل
،  الف "  همان  به گرديم  و برمي رفتيم"  قبال ه آ قهقرايي

  .  نداشتم  قبول  من  آه اول"   است ب
اما اگر .   گراهستم  استدالل  من  در اينصورت  حال

آوريد   مي  آم  دليل  جا شما وقتي  يك  بحث وسطهاي
   و من  است  هـ ، الم  نداريد آه  تو قبول عجب: گوييد مي
  ، افالطون  است گوييد اسپينوزا گفته شما مي!  نه:  گفتم
اند،اگر   گفته  حكيم  و فالن  فيلسوف  و فالن  است گفته

   من  را در مقابل  حرف  گفتيد و اگر شما اين اينچنين
 را   حرف  اين گرا نيستيد و اگر من گفتيد شما استدالل

  .   گرانيستم  استدالل  هم  باز من  آردم از شما قبول
 را   اين  يا بد، من ، خوب گرا بودن ال استدالل، حا  خوب
 متجدد   انسان هاي  مشخصه  دارم  من چون.   ندارم آاري
   و يا حتي  تعبدگريزي  يعني  خصيصه اين.  گويم را مي

 و  چون  را بي  آسي  هيچ  سخن  من اينكه.  تعبد ستيزي
  خواهد باشد، تا براي  مي ، هر آه آنم  نمي چرا قبول

   نكند من  مرا قانع  نياورد و تا دليلش  دليل  خودش نسخ
   ديگري  خصلت اينهم.  پذيرم  او را نمي  و مدعاي سخن
  . بود  بحث  محل  االن  جديد آه  انسان  از خصايص است
   عرض  جديد را خدمتتان  انسان  خصايص ، من  خوب
   و يادداشت ام  را نگفته  خصيصه  يك  من البته.  آردم
 زودتر   آاش  آه  بود بگويم  رفته  يادم ، ولي  بودم آرده
  . آردم  مي بيان
.   جديد است  انسان  سياسي ، خصيصه  خصيصه  آن

   به  است  قائل  سياسي از لحاظ) متجّدد( جديد  انسان
  حاال من.   ليبرال ، دموآراسي  و در واقع دموآراسي

 و   از دموآراسي ادم مر   آه  گفت  خواهم  تفصيل بعدًا به
   آه آنم  مي  فعًال اجماًال عرض  ولي  دقيقًا چيست ليبرال
شود   مي  گفته  آه  با وقتي شود دموآراسي  مي  گفته وقتي
   شوند تا جمع  جمع ايندو بايد با هم.  دو چيزند ليبرال

 هر   آه اينجور نيست.  رابدهد  ليبرال آنها دموآراسي
،   ليبرالي  باشد و هر نظام ليبرال،   دموآراتيكي نظام

 باشد و   ليبرال شود نظامي مي.  باشد دموآراتيك
 باشد و   دموآراتيك تواند نظامي  نباشد و مي دموآراتيك

   و هم  ليبرال  هم تواند نظامي  نباشد و مي ليبرال
  .  باشد  آدام تواند هيچ  باشد و مي دموآراتيك

   لحاظ  به  ليبرال وآراتيك دم شود نظام  مي  گفته  وقتي
   رسيدن  قدرت  به  نحوة  بودنش ، دموآراتيك سياسي

   آن  قدرت  اعمال ، در نحوة  بودنش  و ليبرال افراد است
  .اند  رسيده  قدرت  به  آه  است افرادي
   آامًال آزاد، به  انتخابات  در يك  آنيد شما مردم  فرض

   آه حاال من.  جمهور س رئي  شدم ايد و من  داده  رأي من
   حاصل  من  جمهوري  رئيس  جمهور چون  رئيس شدم
   من  جمهوري  رياست  پس  آامًال آزاد است  انتخابات يك

 آنيد  اما فرض. آند  را تأييد مي  نظام  بودن دموآراتيك
،   رسيده  من  شما به  توسط  آه  قدرت  از اين من

 شما نبود و   توجه حل اصًال م  آه  آردم هايي استفاده
   در اينصورت آنوقت.   شما نيست اصًال مورد رضايت

  .  نيستم  ليبرال  ولي  هستم  دموآراتيك من
 از   قدرتمندان  خصيصه  نحوه گردد به  برمي  ليبراليسم
  .   است  شده  آنها داده  به  آه قدرتي

  ام نظ اين.   سروآار داريم  ليبرال  دموآراتيك  ما با نظام
.   متجدد است  انسان  سياسي  خصيصة  ليبرال دموآراتيك

   پديد آمد و ويژگيها و تمام  تدريج  نيز به  خصيصه اين
   تدريج  به  ضعفش  از نقاط  و احيانًا بعضي  قوتش نقاط

 متجدد   انسان  خصيصة  اآلن  هر حال اما به. هويدا شد
  آه هستند  ، خصايصي  تا خصيصه  ده اين.  است

 را   بقيه  تاي شش.   است  مورد اجماع  اولشان چهارتاي
  ولي.  دارند  درونش  و چراهايي  چون بعضيها آمابيش

  توان  را مي  تا خصيصه  ده  اين  رفته  هم روي
   را من حاال دو تا نكته.   متجدد دانست انسان خصايص
  . كنم ب  اشاره  بحث  اصلي  نكته  به  و بعد هم اينجا بگويم

،   متجدد غربي  انسان  از پيدايش  قبل  اينكه  اول  نكته
 وجود   در افرادي  خصايص از اين  بعضي  است ممكن
   اين  بعضي  هم  سقراط  است ممكن.  باشد داشته

   بودا هم  حتي  است ممكن.   است  را داشته خصايص
   چيزي اماآن.   است  را داشته  خصايص از اين بعضي

 متجدد و متمايز از   متجدد را، انسان نسان ا آه
  وگرنه.   ويژگيهاست  اين ، جمع  است  آرده  قبل انسانهاي

   بصورت  يعني  غيرجمعشان  ويژگيها بصورت اين
   در اينجا، يك  ويژگي  يك  آه  صورت  اين  وبه پراآنده
،   انسان  در آن  ويژگي ، يك  انسان  در اين ويژگي
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  شود انسان  مي  گفته وقتي.   است ود داشته وج گونه اين
 در او   تا خصلت  ده  اين  جمع  آه انساني متجدد يعني

   يك  متجدد به  انسان  اينكه  دوم نكته.   نكته  يك اين.  هست
  آل  ايده تيپ.   است آل  ايده  تيپ ، يك  علم تعبير فيلسوفان

 در  ك اصطكا  بدون سطح.   اصطكاك  بدون  سطح مثل
.   است آل  ايده  تيپ  ، يك  است آل  ايده  مفهوم ، يك فيزيك
   را حل  مسائل  اينكه  براي آنيم  مي  فرضش  اينكه يعني
   دقيق  معناي  به  واقع  در عالم  سطحي  واال هيچ آنيم
ها بروند رو  شود سطح مي.   نيست  اصطكاك  بدون آلمه
   سطحي  يك ما اينكها.  آمتر و آمتر بروند  اصطكاك به

   نداشته  مقاومت  هيچ  باشد، شيئي  نداشته  اصطكاك هيچ
  اينها يك.  ندارد  امكان  صفر باشد اين باشد و مقاومتش

   سخن  براساسشان توان  مي  فقط  هستند آه آل  ايده تيپهاي
 و   تام اما مصداق.  فوائد دارند  خيلي  و البته گفت

  از اين.  جا پيدا نشود  هيچ آه   است  ممكن تمامشان
 متجدد   انسان  آه  بكنم  عرض  را هم  اين خواهم  مي لحاظ
  يعني.   است  آرماني  مفهوم يك.   است آل  ايده  تيپ يك

   ده  اين  تمام ، به  آلمه  دقيق  معناي  به  انساني  يك اينكه
   آاملترين  به  را هم  اگر هر ويژگي  هم ، آن ويژگي

.   باشد، شايد ما اصًال پيدا نكنيم  داشته  التزام ورتشص
 متجددتر و متجددتر و متجددتر   آهسته انسانها آهسته

   عمرش  در طول  انساِن واحد هم  يك حتي. اند شده
  يعني.  پيدا بكند  نوسان  بار متجدد شدنش  است ممكن
 و   شدت  در وجودش  را داشتن  دهگانه  ويژگيهاي اين

 واحد   در آن حتي.  برود باال و پائين.  پيدا بكند ضعف
  ام  وجودي  از ساحتهاي  بعضي  لحاظ  به  است ممكن

   ساحتهاي  بعضي  لحاظ  به  آن ، در همان متجدد باشم
"  فرضا  است ممكن" مثال.   متجدد نباشم  ديگرم وجودي

   به ، ولي متجدد باشم"  آامال  شناختي  معرفت  لحاظ به
.  دارد  صور امكان  اين همة.   متجدد نباشم  سياسي حاظل

   وقتي  نكنيد وتصور نكنيد آه   شما فرض بنابراين
   در همة  غربيان  همة  متجدد، االن  انسان گوييم مي

 ما  اند آه  رسيده  حالتي  چنين  يك  به  غربي جوامع
 و سو   سمت  و سو اين  سمت ولي.   ايم تصوير آرده

  اين«شود   مي  نيز گفته  جامعه  در مورد يك  وقتي. است
   لحاظ ، به»  است  سنتي جامعه«يا »   متجدد است جامعه
   متجدد يعني جامعة. شود  مي  حكم  اين  افرادش اآثريت
   فضايي  چنين  در يك  افرادش  اآثريت  آه اي جامعه
   اآثريت  آه اي  جامعه  يعني  سنتي و جامعه. هستند

 سر   به ايم  تصوير آرده  آه  فضايي  چنين  در يك فرادشا
  اين. شود  مي  افراد گفته  اآثريت  لحاظ  به فقط. برند نمي

   تا حاال عرض  من اينها آه.  متجدد  انسان ويژگيهاي

 ما  غيراز مدرنيته.   تجدد است  مختلف هاي ، مؤلفه آردم
  مدرنيزاسيون. مدرنيزاسيون:   داريم  هم  چيز ديگري يك

  آنم  مي  عرض  من  جمله ، در يك  متجدد سازي يعني
   براي اي  آگاهانه  تالش  يعني متجدد سازي.  مراد چيست

 نيستند،   گفتم  آه  اينگونه  را آه  افراد يا جوامعي اينكه
 خود   فعاليت  يك  من هر وقت.   آنيم  شان اينگونه
 يا   فردي  اينكه براي   بدهم  انجام  و آگاهانه خواسته
،   نيست  مؤلفه  ده  اين  هنوز داراي  را آه اي جامعه
  گوييم  را مي  اين  وقت ، آن  بكنم  مؤلفه  ده  اين داراي

و .   متجددسازي يعني.  روند يا فرآيند مدرنيزاسيون
 وجود دارند،   در غرب  متجدد االن  جوامع  اين چون

   هم  سازي جز غربي   چيزي  در واقع متجدد سازي
  يا westernization   نظر دو مفهوم از اين.  نيست
   دو اسمند براي  در واقع  با مدرنيزاسيون سازي غربي
   جوامع  آاملتر واآمل هاي  نمونه  اينكه  دليل به.  مسما يك

 در  يعني( برند،  سرمي  به و افراد متجدد در غرب
) برند  سر مي  به ي شمال  و در آمريكاي  غربي اروپاي

 در  اي  يا جامعه  فردي  يك گوييم  مي  وقتي  لحاظ  اين به
   شدن  غربي  در حال  يعني  است  مدرنيزاسيون حال
  .  است

  غربي.  نيايد  در ذهن  شدن  از غربي  بدي  منتها مفهوم
   دارد تشبه  جامعه  اين  معنا يعني  اين  به  جامعه  يك شدن

آنند و   مي  زندگي  در غرب  آه  افرادي بهآند  پيدا مي
 حضور   در غرب  االن  آه  جوامعي آند به  پيدا مي تشبه

   فعاليت  يك  خودش  آه  مدرنيزاسيون اين. دارند و حيات
   آنند، ممكن  تقبيحش  آساني  است ، ممكن  است آگاهانه
   ارزش  به ما آاري.  آنند  تحسينش  هم  آساني است

   آه  است  آار آامًال آگاهانه  يك باالخره.   نداريم داوري
   صورت  جامعه  به  فرد يا راجع  به تواند راجع مي

   يا تجدد و مدرنيزاسيون  تا اينجا مدرنيته خوب. بگيرد
  .   را معنا آردم يا متجدد سازي

 را معنا   تجددگرايي  يعني  مدرنيزم خواهيم  حاال مي
  .   ماست  بحث ي اصل  موضوع  آه آنيم

؟   چه  يعني ؟ مدرنيزم  چه  دقيقًا يعني  تجددگرايي
 در   انسان  وقتي  آه اي بيني  جهان  اصول  يعني مدرنيزم
   اصول آند، اين  مي  متجدد تأمل  انسان  و حال وضع
 در   را من  اصول اين.آند  مي  را استخراج بينانه جهان
  .  گفت  خواهم-   داشتم  اگر عمري-   آينده جلسه
   جهان  يعني  و تجددگرايي ، مدرنيزم گوييم  مي  وقتي
   حتي  است  ممكن  بيني  جهان اين.  متجدد  انسان بيني

 ما  ولي.  نباشد- دقيقًا -   متجدد هم  انسان مورد آگاهي
،  آنيم  مي  تأمل  گفتم  آه  خصلتي  ده  در همين  آه وقتي
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  تري  عميق ، خصلتهاي  خصلت  ده  اين  در پشت بينيم مي
  تر آه  عميق  خصلتهاي  آن مجموعة.  وجود دارد هم

   مجموع شوند، به  متجدد مي  انسان بيني  جهان هاي مؤلفه
شود   مي  متجدد گفته  انسان بينانة  جهان هاي  مولفه اين

  بيني  جهان  نوع  يك تجددگرايي.   يا تجددگرايي مدرنيزم
 متجدد   انسان  صاحبش  آه اي بيني نمنتها جها.  است
   باشد به  داشته  متجدد توجه  خود انسان حاال خواه.  است
   هم  چندان   توجه  يا نه  است بيني  جهان  اين  داراي اينكه
 تجدد را،   تا اينجا در واقع من.  باشد نداشته

تفسير .  آردم  را عرض  را و تجددگرايي متجددسازي
   بحث  محل  ديگر االن ، اين جددگرايي ت  اين ارآان
 از   اگر آسي  آه دهم  مي  را توجه  نكته  يك فقط.  نيست
،   ام  آرده  فهرست  من  متجدد آه  انسان  ويژگيهاي اين

 باشد و بتواند از   و تحليل  تجزيه  اهل  خودش اگر آسي
 فرو  تري  عميق  و اليه  سطح  يك  به  رويين  سطح اين

   عنوان  تحت  را آه  اي بيني  جهان  اين  تمامبرود،
   هم  خود شخص آنيم  تعبير مي  يا تجددگرايي مدرنيزم

  شما گاهي.  بكند  بكند و فهم  آشف تواند در واقع مي
   گفتن ، طرز سخن  از طرز برخورد من  آه وقتهاست

   با آشنايان ، با دشمنانم  با دوستانم ، طرز رفتار من من
 و  تر است  عميق  آه  چيزهايي ، از اينها يك شنايانو ناآ
   بسا توجه  و چه  ندارم  توجه  آن  به  هم  بسا خود من چه
 بر شما ظاهر و آشكار بشود ،  خواهم  نمي  ولي  دارم هم

  بيني  جهان  شما در حقيقت  صورت در اين.  بكنيد آشف
را  و گفتار م  رفتار و انديشه  پشت در پس» ُمضمر«

 در   آه  وقتي  متجدد را هم انسان. ايد  آرده آشف
   اين  به  آه ، آسي بينيم ، مي آنيم  مي  مداقه احوالش

  ، الجرم  ويژگيهاست  اين  و داراي  است ويژگيها قائل
 بايد  ، الجرم آرده  مي  نگاه  عالم  به  گونه بايد، اين
    اگر اين خوب.  باشد  اين ، نظرش  خودش درباب

   هست  مد نظرش  و خودش  عالم  درباب  آه چيزهايي
 و   مدرنيسم هاي شود مؤلفه ، اينها مي  آرديم استكشاف
  . تجددگرايي

  
  :  سؤاالت

  . بفرمائيد  را معرفي  بحث  به  مربوط لطفًا منابع) 1 
   به  مستقل  آتابي آنم  مي  عرض  بنده  آه  بحثي  درباب
   چندان  باشد من  شده  نوشته تقالل اس  به  آه  فارسي زبان
 -1:  وجود دارد   آه  دو تا آتابي يكي.   ندارم سراغ
   متجّدد نوشته  دنياي  بحران  آتاب  نام  به  است آتابي
   در واقع آه)   فرانسوي  معروف گراي سنت (  گنون رونه
  اين)   است  در غرب  گرايي  نسبيت گذار مكتب بنيان

   نكردن  معرفي  اما دليل  است  بسيار عالي ، آتاب آتاب
  اي ترجمه.   است  آن  در ترجمه  فراوان  ضعف بنده

 بهر  ولي.   با متن  و غيرمطابق ، آشفته بسيار مغلوط
   زبان  به  عالي  آتاب  از اين  آه  است اي  تنها ترجمه حال

   دآتر سيدضياءالدين ترجمه.   است  شده فارسي
 بود و سالها   شده  چاپ  از انقالب  و قبل است دهشيري
   توسط  بود آه  پيش  و نيم  سال تقريبًا يك.  بود بود ناياب
  .  شد  اميرآبير چاپ انتشارات
   آنيد آتاب  رجوع  آن توانيد به  مي  آه  ديگري  آتاب
   دشواريابي  آتاب  خيلي  آه  گنون  از همين  است ديگري
   عنوان  تحت  است  خوبي ًا ترجمه نسبت اش ترجمه.  است

 دآتر  با ترجمه. »  آخرالزمان  و عالئم  آميت سيطرة«
  .   مرآز نشر دانشگاهي  از انتشارات  محمد آاردان علي
از دآتر »  متجّدد  و دنياي  مسلمان جوان «  آتاب

   دآتر مرتضي  مرحوم  خوب  نصر با ترجمه سيدحسين
   آه  بحث  و با اين  نيست يربط  بي  آتاب آنهم.  اسعدي

   علم نياز به « آتاب.   است  مربوط  امروز داشتم من
 در   روزها از چاپ  اين  نظرم  به  اينهم آه»  قدسي
 دآتر   آقاي  نصر با ترجمه  دآتر سيدحسين آيد نوشته مي

.   نيست  ربط  ما بي  بحث   به  نسبت آنهم.   ميانداري حسن
 در  ولي.  شناسم ها را بيشتر نمي همين   فارسي  زبان به

،  نو، آيان  نگاه  مثل  در مجالتي  و مقاالت  مجالت زمينه
، گفتگو، نقد و   فرهنگ  از نامه  دو شماره  نو، يكي راه

 و يا   تأليف  خوبي  مقاالت  هم  مجالت نظر در اين
. اند  درنيامده  آتاب  مستقًال بصورت  ولي  شده ترجمه
   بعدي  مباحث  براي  رفتيم  جلوتر آه اءالّله انش ولي

   آتابهاي البته.  آنيم  مي  عرض  خدمتتان  بهتري آتابهاي
  .  وجود دارد  باب  در اين وسودمندي  فراوان اروپايي

 و   سكوالريزم  آليسا در پيدايش نقش«:اند  فرموده- 
،  خوب» ؟ چيست  غربي  انسان  در انديشة  آزادي مفهوم
   در انديشه  آزادي  مفهوم  آه  سؤالتان  دوم نيد، قسمتببي

   بشوددر يكي  آه  نيست ، واقعًا سؤالي  است  غربي انسان
   انسان  در انديشه  آزادي مفهوم.   گفت  جواب دو جمله
   در وسع  نه آند آه  اقتضا مي  حجيم  آتاب  يك غربي
  .  شما  وقت  در وسع  و نه  است  من علمي
   آه  اين ، اصل  خوب  سؤالتان  اول ا در مورد قسمت ام

 مؤثر   سكوالريزم  در پيدايش آليسا و رفتار آليساييان
  اما اين.  دارند  اجماع  تقريبًا همه  اين ، روي است بوده
 ورفتار   پيدا آرده  تحقق  نقش  اين  اوًال چگونه آه

 اثر  ،چگونه  سكوالريزم  در پيدايش آليسائيان
پذير بود   اجتناب  ؟آيا اصًال رفتار آليسائيان است اشتهگذ

   قابل  فراواني  مسائل ناپذير، در هر بابش يا اجتناب
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   آليسائيان گوئيم  ما مي  آه  است  موقع يك.   است گفتن
  شد اين  مي  آه  است  اين  رفتار را داشتند و معنايش اين

نداشتند مثًال  رفتار را   اگر اين رفتار را نداشتند آه
.   نيست  مسلم  اين خب. آمد  پديد نمي  هم سكوالريزم

   سكوالريزم  پيدايش  رفتار موجب  اين  آه  در اين يعني
پذير   رفتار اجتناب  اين  آه اما در اين.  نيست ، شكي بوده
اند،   گفته  آرد و آساني شود شك ، مي است بوده

  يك. است پذير بوده نا  اجتناب  بلكه پذير نبوده اجتناب
   آه  آرد اين  مداّقه شود دربابش  مي  آه  ديگر هم مطلب

  ، آيا معنايش است  را نداشته  نقش  آليسا اين اگر بگوييم
،   اسالم  يا روحانيت  هندوئيزم  روحانيت  آه  است اين

 را   نقش  باشند يا اين  را نداشته  نقش توانند اين اينها مي
.   و گفتگو است  بحث  باز محل  هم ناند، اي نداشته

  ،اين»  ما خوبيم  جور بودند پس  اين  آليسائيان چون«
   آه است هايي  مغالطه  از انواع  است اي ، مغالطه استدالل

   و روي  دست  چون  آه شما بگوئي. اند  گفته در منطق
   رفته  شسته  خيلي  من  و روي  دست  پس  است تو آثيف

  هر آسي.   را گرفت  نتيجه شود اين  نمي ايناز .  است
   رفته  شسته  آند آه  را بايد نگاه  خودش  و روي دست
   آثيف  و صورتش  دست  آسي  آه از اين.   يا نه است
   من  و صورت  دست  آه  گرفت شود نتيجه  نمي است

   در پيدايش  آليسا چگونه اما در اينكه.  تميز است
  .  است  فراواني  نيز، بحثهاي است  بوده مؤثر سكوالريزم

  ؟ يعني  چيست گرايي  از استدالل بفرماييد منظورتان«- 
 آار را  گويد فالن  فرزند مي  پدر به  اينكه  به با توجه
: دهد  مي گويد چرا؟ پدر جواب  فرزند مي  بده انجام
  حال.  خواهم  و خير تو را مي ، پدر تو هستم چون

؟   يا آلي  است  جزئي  استدالل  آه  است  اين منظور من
  ».  را بفهمانم  سؤالم  بتوانم اميدوارم

   نيست  اخباري  گزارة  بده  آار را انجام اوًال فالن- 
 در  گفتيم  ما مي  آه  بحثي و اين.   است  انشايي گزاره
 در  استدالل.   انشايي  نه  است  اخباري هاي گزاره
در .   انشايي هاي  در گزاره آيد نه ي م  اخباري هاي گزاره
  يك«  آه گويم  مي  من وقتي.   در احكام آيد نه  مي تعاليم
  گوئيد آه آيا شما مي»  بريز  من  براي  آب ليوان

 از   استدالل  آه  نكردم  ادعايي  آه ؟ من  چيست استداللت
 ادعا   يك  واقع  با عالم  در رابطه  من وقتي.  بخواهيد من
   بايد استدالل  ادعا را بپذيري  اين  اگر بخواهي دمآر
 ايجاد   واقع  در عالم  چيزي  يك  گفتم  من اما وقتي.  آني
  ؟ بله  داري  استداللي  چه  آه شود گفت  را نمي اين. آنيد
   به  من  وقتي  آه  است  اين  و آن شود گفت  مي  سخن يك

شما .  بريز  من  براي  آب  ليوان  يك گويم شما مي

   ليوان  يك گوئي  مي  آه  از اين  من توانيد بگوئيد آه مي
   فرض  پيش  يك  آه آنم  مي  بريز احساس  من  براي آب

   امر آردن  حق  من  آه  است  اين  فرض  پيش  و آن داري
   و دليل  است  اخباري  گزاره اين.   تو را دارم به
   بخواهيد و مطالبة دليل    آن توانيد براي مي. خواهد مي
   انشائيات  خود انشاء و انواع ولي.  آنيد دليل

   سؤال ، چه  نهي  امر باشد جه پذير نيستند چه استدالل
   چه  لعنت  چه  نفرين  چه  آفرين  تخذير چه  چه  تشويق چه

 اينها   انشاء داريم  نوع21.  ايقاء  عقد چه دعا چه
.  دارند  استدالل  هستند آه اخباريات.  ندارند استدالل
توانيد بگوئيد  شما نمي.  بزند  خدا زمينت  آه گفتم

  توانيد بعدش  مي  چيزي  يك ؟ بله  چيست استداللت
   يك  حرف  ظاهرًا با اين  بگويي تواني تو مي. بگوييد
   مرا نفرين  آه  اين  و آن  شدي  قائل  خودت  براي حقي
.   آنم  تو را نفرين  دارم  حق  من بله: گويد مي.  آني
  ، يك»  آنم  ترا نفرين  دارم  حق من«، خوب:  گويي مي
؟   چيست  دليلش اخباري  جمله اين.   است  اخباري جملة
   انشاء تا در قلمرو انشائيت ولي. خواهد  مي  دليل اين

،   لحاظ  اين به.  پذير نيست ، استدالل  است  باقي خودش
 آار را  گويد فالن  فرزند مي ر بهگوييد پد  مي اينكه
   من  بحث  و امر اصًال از محل ، امر است  بده انجام
   استشمام  من  هم  چيزي  حال اما در عين.   است بيرون
شود  خواهند بگويند نمي ظاهرًا مي.   از سؤال آنم مي
 بايد   جاها هم خيلي.  آرد  تعبد را تعطيل  جا هم همه

   آسي  است  ممكن  آه  است  رأي  يك هم  اين. تعبد ورزيد
   اين سؤال.  آرد  جا تعبد را تعطيل بگويد نبايد همه

 آرد   متوقف شود هميشه گويند تعبد را نمي  مي  آه است
 را   شخصي  تعبد ورزيد و سخن  جايي  بايد يك بلكه

  آنوقت.  آرد  قبول  است  شخص  آن  سخن  اينكه براساس
   بايد آن  خصلتي  چه آيد آه  مي يش پ  سؤال از اين
.  او تعبد بورزند  به  باشد تا نسبت  داشته  مقابل شخص
   هر آه  سود اينكه  به  و استدالل  خصلت  اين تشخيص
 او تعبد ورزيد،   به  بايد نسبت  است  خصلت  اين داراي
شود با   مي يعني.  دارد  استدالل  نياز به  خودش اين

   خيلي اما استدالل.  آرد  را توجيه  بودن ي تعبد استدالل
  .   است شاقي
   را مشخصه داري اقتصاد بازار آزاد و سرمايه:   سؤال

 خود را   بسياري  اينكه  به با توجه.  دانستيد تجددگرايي
 اقتصاد آزاد و   روش دانند ولي تجددگرا مي

   سيستمهاي دانند، و به  مي  اشكال  را محل داري سرمايه
   هم  صنعتي  معتقد هستند و در محيط  ديگري اقتصادي
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   انديشة ، مثل  نيست  آم هايي  انديشه  چنين طرفداران
  .  دموآراسي سوسيال
 را نبايد با اقتصاد   دموآراسي  سوسيال البته: (  پاسخ

.  نيستند  هم  اينها قسيم  در آنار هم بازار آزاد گذاشت
   يا اقتصاد مداخله اليستيگفتيد اقتصاد سوسي مثًال مي
  ).  گرايانه
آند   مي  زندگي  در غرب  هر آه گويم  نمي  من

 متجدد   بعدي  از يك  است ، ممكن صددرصد متجدد است
،   زدم  آه  مثالي  متجدد نباشد، آن  بعدي باشد، از يك

   معرفت  لحاظ  به  من  است  ممكن  بود گفتم همين
.   متجدد نباشم  سياسي  لحاظ  به  ولي  متجدد باشم شناختي

   و نظر من  رأي ، چون  نيست  خوب  البته اين
Consistansyوجود دارند    ندارد اما باالخره 

و .   سازگار نيست  با هم  چيزشان  همه  آه انسانهايي
آنند   مي  زندگي  هم  هستند و در غرب  آدمهايي بنابراين

   من  حرف ولي. نيستد بازار آزاد معتقد   سيستم  به آه
 بازار آزاد معتقد   سيستم  به  آه  آسي  آه  است اين

   تجددگرايي  الزمه چون. تواند باشد ، تجددگرا نمي نيست
   سيستم  در اقتصاد بايد به  المحال  انسان  آه  است اين

 بازار  اگر بخواهد به.  باشد بازار آزاد اعتقاد داشته
  ها اعتقاد داشته  ساير مؤلفه د و به باش آزاد اعتقاد نداشته

 و   سيستماتيك  تفكرش  آل  وقت باشد، آن
Concistantباز   نظر هم از اين.    و سازگار نيست 

،  شود گفت  را نمي  مارآسيست  يك  آه  گفتم  درس ضمن
  .  تجددگرا است

 تفكر   و رمز پيروزي  نظر شما علت به:   سؤال
 حاضر   در جهان گرايي  تفكر سنت  به تجددگرايي

  ؟ چيست
  توانم  نمي اآلن.   است  آينده  جلسه  بحث اين:  پاسخ
   به گويند فقط  مي  وقتي  پيروزي البته.   بكنم عرض
 دو  ببينيد پيروزي.  بايد در نظر بگيريد  آمي معناي

   فكري  بر يك  فكري  يك گوييم  مي معنا دارد، وقتي
   وقتي  آه  است  معنا اين يك: پيروز شد دو معنا دارد

  پيروز شد يعني"  ب"بر فكر "  الف" فكر  گوييم مي
 و فكر   است  با واقع مطابق"  الف" فكر   شد آه اثبات

  گوييم  مي  وقتي  وقت يك.   نيست  با واقع مطابق"  ب"
 بيشتر افراد  پيروز شد يعني"  ب"بر فكر "  الف"فكر 
   اين شدند بيشتر مردم"  لفا" طرفدار فكر   آالس اين

   طرفداران اآثريت. شدند"  الف" طرفدار تفكر  جامعه
   ايشان  آه  سؤال در اين. هستند"  الف"طرفدار تفكر 
   اگر منظورتان  آه  آنم  را عرض  بايد اين فرمودند من

   اين  افراد طرفدار است  پيروزي  معناي  به پيروزي

اما اگر .  آنم  مي  عرض ه آ  ماست  آينده  جلسه بحث
   شد تجددگرايي  اصًال معلوم  آه  است  اين منظورتان
 و   است  دفاع   قابل  آن بيني ، جهان  است درست
   چنين ، خب  نيست  دفاعي  قابل بيني  جهان گرايي سنت

.  باشد  شده  هنوز اثبات آنم  فكر نمي  من اي پيروزي
    تجددگرايانه بيني ن جها  آه  است  نشده هنوز اثبات

   با واقع  مطابق  سنتي بيني  و جهان  است  با واقع مطابق
   اين  نه  نشده  اثبات  نظر هيچكدامش  به اين.  نيست
 با   غلبه  طرفداران  از لحاظ ولي.   طرفش  آن ، نه طرفش

  .   است  تجددگرايي طرفداران
  يي تفكر تجددگرا  ضعف  نظر شما نقطه به:   سؤال
 تفكر   آشيل  ديگر پاشنه  عبارت ؟ و به چيست

  ؟  آجاست تجددگرايانه
   عرض من.   ماست  جلسات ، بحِث همين اين:   پاسخ
 در تفكر   شناختي  معرفت  مشكالت  آه آنم مي

   مشكالت گويم  مي  وقتي البته.  وجود دارد تجددگرايي
ر  د شود آه  نمي  وجود دارد، دليل  شناختي معرفت
 را   اين توانيم  مي گويم  مي بلكه.  وجود ندارد گرايي سنت
   را هم  آن  را ببينيم  و مشكالتش  قرار دهيم  بحث محل
در .  بينيم  را مي  و مشكالتش دهيم  قرار مي  بحث محل

   معرفت  مشكالت  هم  نظر من  به تفكر تجدد گرايي
  و هم ي شناخت  انسان  مشكالت  وجود دارد، هم شناختي
 ما   را هم  مشكالت نظير اين.   شناختي  وظيفه مشكالت

 بايد   آمابيش  هم  و پساتجددگرايي  سنتگرايي در تفكرات
  .   قرار دهيم مورد توجه

 افتاد   اتفاق19   در اواخر قرن  آه  فكري اتفاقات:  سؤال
   و اجتماعي  فكري  حوادث ، همچنين همانند مورد نيچه

،   و سوسياليزم  جهاني  همانند جنگهاي  بيستم  قرن اوايل
   تاريخي  و اجتماعي  فكري  حوادث در دعواي

  ؟  نسبتي  دارد و چه  نقشي  چه  و تجددگرايي گرايي سنت
   حوادث  آيا اين  آرد آه  خواهم  عرض مفصل:   پاسخ

   تر آرد يا آمي  سخت  را، در تجددگرايي تجددگرايان
   آرد و بعد آه  ايجاد مانع جددگرايي ت  عقيده در رسوخ

   حل   پيدا شد يا راه  بهتري حل  ايجاد شد آيا راه  مانع اين
 آرد   خواهم  را عرض  دو نكته  پيدا نشد؟ اين بهتري
  . خدمتتان
 و   و اوصاف  شما از انسان  سخن در فرمايشات:   سؤال
  ي؟ متودولوژ  آيست مراد از انسان.   اورفت هاي ويژگي

.   است  بوده  متجدد چه  انسان  ويژگيهاي شما در آشف
آيا .   است  شده  واقع  مورد مطالعه آيا فرد فرد انسان

 و بازار   در آوچه ايد آه  را مراد آرده  واقعي انسان
  . را  خاص  يا طبقه آل  ايده آند يا انسان  مي زندگي
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   تيپ  متجدد يك  انسان  آردم  عرض همانطور آه:   پاسخ
 را   مفهوم اين.   است  آرماني  مفهوم يك.   است آل ايده

  آنيم  مي  نگاه بعد وقتي.  سازيم  را مي اش ابتدا انگاره
  ، به  غربي  مردِمجوامع  اآثريت  و سوي  سمت بينيم مي

  گوييم  مي  لحاظ از اين.   است  شدن  انساني  چنين سوي
 ما اينجا ابتدا   واقعدر.  متجدد هستند  غربي انسانهاي

   را هنگامي  انگاره بعد اين.  آنيم  مي  سازي  انگاره يك
 يا   شمالي ، در آانادا يا در آمريكاي دهيم  مي  تطبيق آه

  يا در آفريقا،    و مالزي  و يا در اندونزي انگليس
 در   آه  مردمي  و سوي  سمت بينيم  مي  وقت آن.  بينيم مي

   اين آنند به  مي  زندگي  غربي و اروپايآانادا و آمريكا 
   لحاظ از اين.   ما نزديكتر است  آرماني  انسان تيپ
   ويژگيهاي  وقت آن.  متجدد هستند  اينها انسان گوييم مي

  . متجدد  انسان شود ويژگيهاي اينها مي
  معتبرتر x    گفته اين «  بگويم  من  آه آيا اين:   سؤال
   دانشمنداست   از فالنx   گفتة  چرا آه y    از گفته است

   هيچ  آه  گفته آيا اين»   فرد عامي   از فالنy   و گفته
 آنها وجود ندارد با    هيچكدام  براي دليلي

rationalismدر حد   گفته  اين  دارد چرا آه   مغايرتي 
  .   است  مقبوليت  و تنها در سطح  نيست يقين
   فالن  بگويم  بگويند اگر منخواهند ظاهرًا مي:   پاسخ
 و   دانشمند است  چون  اعتمادتر است  قابل  قولش شخص
 اعتماد   قابل  قولش  است  عامي  چون  شخص فالن
   عرض ؟ بنده  ناسازگار است  با عقالنيت ؛ آيا اين نيست
   شرط  اين  به ولي.   ناسازگار نيست  با عقال نيت آنم مي
  اوًال آن. گفتار  شود در اين  رعايت  دو تا شرط آه

،   است  عامي  آه  شخصي  و آن  است  عالم  آه شخصي
  وگرنه.  باشد  عالم  آن  علم  حيطة  به  مربوط  موضوع آن

 مثًال   را در نظر بگيريد و يك  استاد دانشگاه اگر يك
   هر دو درباره  وقت  در نظر بگيريد آن  را هم لبنياتي
شود   نمي  مربوط  هيچكدام  تخصصي طة حي  به  آه امري

   استاد دانشگاه  اين  چون گوييم اظهار نظر آنند؛ نمي
   تعبير ديگر اول به.   را بپذيريم  بايد سخنش است

 بگذاريد   فرق  و عامي  عالم خواهيد بين  مي  آه شرطي
   آه  است آنيد اين  مي  قولشان  به  آه  اعتمادي  لحاظ به

 اگر در   باشد وگرنه  خودش  علمي در حيطه   عالم سخن
 استاد   يك  اينجا بين  صندليهاي  روآش  جنس موضوع
  توانيد بگوييد اين  شد، نمي  نزاع  لبنياتي  و يك دانشگاه
 هر  پذيريم  او را مي  سخن  هست  استاد دانشگاه آقا چون

  ...  هستند   عامي  موضوع دو در مورد اين
.  اعتمادترند  ديگر قابل  از سخنان ه هستند آ  سخناني

 آمتر   آه  سخن  آن  اعتمادتر و هم  قابل  سخن  آن  هم ولي

.  نيستند  معقول  فراتر از شك  هيچكدام  اعتماد است قابل
 فراتر از   هيچكدام  ولي  اعتمادتر است  قابل  يكي اگر چه
   مقبوليت  از حد نساب بنابراين.  نيستند  معقول شك
  . خوردار نيستندبر

   از آن  و پس آيا فرآيند تجددگرايي:   سؤال
  گرا؟  سنت  جوامع  براي  گريزناپذير است پساتجددگرايي

  اگر در يك.   است  جالبي  بحث  اتفاقًا خيلي اين:   پاسخ
  آه  پذير است  باشند امكان  مدرني  انسانهاي  همه جامعه
   بكنند، يا سنتي  زندگي سنتي.  نباشند  مدرن تعدادي

   باشند يا به  پساتجدد قائل  به  طرف بيانديشند يا از آن
   مدرنيستي پست.  بكنند  زندگي  پسا متجددانه مشي
  يعني.   در آار نيست  جبري  آه  معتقدم خود من. باشند

   پسامدرن  هم  مدرن  جامعه شود در يك آامًال مي
  به.  آار هست در  اما دشواري.   زيست سنتي.  زيست

   به  دشواريهاي آيد اين  نمي  نظرم  به تعبير ديگر من
  در يك.  دهد  جبر سوق  ما را به  زياد باشد آه حدي
   تا در يك  راحتتر است  زيستن ،  سنتي  سنتي جامعه
   .   نيست  شكي در اين.   زيستن  ، سنتي  مدرن جامعة

گراها   سنت  دسته  از سه  لزومًا در يكي  آيا هر انسان- 
  گيرد؟ و تجددگراها و پساتجددگراها قرار مي

 حصر، حصر  چون.   نيست  گونه  لزومًا اين نه:   پاسخ
گرا نباشد،   سنت شود آسي  و مي  است استقرائي

  مثًال فرض.  نباشد تجددگرا نباشد و پساتجددگرا هم
آردند   فكر مي  همه  پيش  سال200 يا   سال300آنيد 
 شد  حاال معلوم. گرا باشند يا تجددگرا  يا بايد سنتآدمها
   و آن  متصور است  هم  سومي  شق  يك آه

   شق  در آينده  است  ممكن المحال.    است پساتجددگرايي
   اينگونه  پديد بيايد و ببينيم  متصور باشد آه  هم چهارمي

   و آدم  عالم شود به  مي  هم اينگونه.  شود زيست  مي هم
   تعداد اقسامش  آه  نيست حصر، حصر عقل.  آرد گاهن
   است  حصر استقرايي ولي.  آمتر  بيشتر بشود و نه نه

  . تواند بشود  مي  بيشتر هم  تعداد اقسام و بنابراين
  رسد انسان  نظر مي به«اند   گفته  سؤال  در ادامه

گرا و   سنت  انسان هاي  مؤلفه تواند واجد بعضي مي
   درست آيا اين.  تجددگرا باشد  انسان هاي فه مؤل بعضي
تواند   مي  انسان بله. ها باشد  چه  بعضي تا اين. »؟ است

   باشد، بعضي گرايانه  سنت  ويژگيهايش بعضي
؟   چه  بعضي  باشد و آن  چه  بعضي اما اين.  تجددگرايانه

   با آن  باشد آه  بعضي  يك  بعضي  اين  است ممكن
   است اما ممكن.  باشند  داشته ناسازگاري اصًال  بعضي

  هاي  مؤلفه  با بعضي گرايي  سنت هاي  مؤلفه  بعضي آه
   آدام  اينكه  به  باشند بسته  جمع  قابل  با هم تجددگرايي
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  فرض.  بكنيد خواهيد جمع  مي  ويژگي را با آدام ويژگي
گرا باشد و   سنت شود انسان  مي  نظر من آنيد مثًال به

 از   يكي  فردگرايي  آه با اين.  باشد د گرا همفر
  جمع. شود  مي ، ولي  متجدد است  انسان هاي خصيصه

  اما آيا جمع.  دارد  امكان  و فردگرايي گرايي سنت
شود   دارد؟ مي  امكان  هم  و تعبدگريزي گرايي سنت
. شود  تعبدگريز؟ ديگر نمي گرا باشد، هم  سنت  هم انسان

   اگر داشتي  آه  است هايي ز خصيصه ا تعبدگريزي
 از   فردگرايي ولي.  گرا باشي  سنت تواني ديگر نمي
 باشد و در   داشته شود انسان  مي  آه  است خصايصي

  .  باشد گرا هم  سنت  حال عين
   آن  پذيرفتن  براي  انسان  آه  ايست  مسأله چه:   سؤال
 استداللها را   بقيه  آن بيند تا با پاية  نمي  استدالل نياز به

» ژ « همان»  پ « گرا شود؟ آيا اينكه بپذيرد و استدالل
  آند ناقص  مي  را قبول  بقيه  آن  را بپذيرد و بر پاية است
  ؟ نيست
  پذيرم  مي  من  آه  است  اين تعبدگرايي!  نه:   پاسخ

»  الف«،   است  گفته  حسن  چون است»  ب» « الف«
،   گفتم  در درس  من  را آه موردي  اما اين.  است»  ب«

  پذيرم  را مي است»  ب» « الف «  من  آه  است وقتي
   ندارم  شكي بينم  مي آنم  مي  رجوع  خودم  به  هر چه چون
   يك  به  از شما نسبت  وقتي من.  است»  ب» « الف « آه

 ادعا   آن  به  نسبت  خودم  آه آنم  مي  دليل ادعا مطالبه
   وقتي  من  آرديد آه اگر شما ادعايي.   باشم ه داشت شك
   ندارم  شك  آن  به  نسبت بينم  مي آنم  مي  رجوع  خودم به

اينجا .  آنم  نمي  دليل  ادعا مطالبه  آن  به  نسبت خب
   سخن  اين  من  آه  است  وقتي تعبدگرايي.  ام تعبدگرا نشده

  از شما سخنيا . ايد  شما گفته ، چون را از شما بپذيرم
 و   است  گفته  آس ايد يا فالن  شما گفته  چون را بپذيرم

   و اعتبار او به  از حجيت  با استفاده مرا در حقيقت
   و قبول  تسليم  به  اگر من خب.  بكشانيد  و قبول تسليم
  .  تعبدگرا شوم  مي  البته  شدم آشيده
پذيرد   را مي  چيزي  بودن  مطلق آيا تجددگرايي:   سؤال

  پذيرد؟   را مي اي  مسأله  هر نوع و آيا اطالق
   اين  دوم  نيمة  اواخر يعني  در اين تجددگرايي:  پاسخ
    از ناحيةchallenge   و با يك  چالش  با يك قرن

   پساتجددگرايان   اينكه  روبرو شد  و آن پساتجددگرايان
  ك ي  تجددگرايي  آه  تجددگرايان آردند به  مي اشكال
  شود قبول  مطلقها را نمي  اين  دارد آه  مطلقهايي سلسله
   اطالق  نوع  يك  دستخوش  هم  تجددگرايي يعني. آرد

اند و   آرده  شماره  اطالقها را هم اين.  است  شده انگاري
  .  پرداخت  خواهم  بحث  اين  به من

   اطالقها هم  از اين  وجود دارند و دست  اطالقهايي  بله
  شود در اين  مي  حال  در عين توانند بردارند ولي نمي

  . آرد  تشكيك اطالقات
   در جهان  متجددانه  دوران هاي  طليعه اولين:   سؤال

 سير   شد؟ و در اين  نمايان  زماني  در چه تفكر غرب
  .  ببريد  را نام  متفكران  از معروفترين تفكر چند تن

   به  تاريخي قيقًا از چه متجدد د  انسان در اينكه:   پاسخ
   ذآر شده  تاريخي  مقطع5.   هست وجود آمد اختالف

   گفتم  قبل  در جلسه  و هم  جلسه  در اين  هم من.  است
 .  است  ذآر شده  تاريخي  مقطع5  ، ولي پانصد سال

اند   گفته بعضي.   پانزدهم اند اواخر قرن  گفته برخي
.   هفدهم شود قرن  مي ه آ  را بايد آغازگر دانست دآارت
   آمريكا را آه   و انقالب  فرانسه اند انقالب  گفته بعضي
   انقالب  به اند آاري  گفته بعضي.   هجدهم شود قرن مي

  اصًال نهضت.   آمريكا نبايد داشت  و انقالب فرانسه
   اين آه.    را بايد در نظر گرفت  در آلمان روشنگري

   نيمه شود به  مي  آشيده ولي   هجدهم شود قرن  مي هم
   هم اند بعضي  را گفته  اين بعضي.   هجدهم  قرن دوم
   داد به  را بايد نسبت  تجددگرايي اند اصًال نهضت گفته
  .  نوزدهم  قرن اوايل

 نظر   زيرا به  آردم  را عرض  اول  قول  آن   خود بنده
  متتان را خد  دوره  پنج  اين ولي. آيد تر مي  قبول قابل

 از   هر آدام  به  آه  را هم  افرادي  و ادله آنم  مي عرض
   به  نظر بنده به.  آنم اند ذآر مي  شده  قايل  دوره  پنج اين
   تجددگرايي  آه  جايي  اولين  آه شود گفت  مي  لحاظ اين

   ُمس اراس« داد، در آثار   نشان  را واضح خودش
.   است  فرانسوي وفمتفكر معر»  تين من«و »  نتردامي

   اصول  بودند آه  آساني  دو تا اولين  اين  نظر من به
   هم اما آساني.  دادند  نشان  صراحت  را به تجددگرايي

، هربر،   آانت  دنبال  نخير بايد برويم اند آه گفته
 و   اشتاين ، قاضي  آالين ، قاضي  و رزن مندينسون
 18   در قرن لمان آ  روشنگري   در نهضت  آه اينهايي
   را بگوييم  آن  اگر بخواهيم آه. اند  بوده  دخيل آمابيش

   را معرفي  و آانت  بايد آثار مرز، مندرسون  وقت آن
   تحت اي  نفره24   معروف  و مخصوصًا اقتراحيه آنيم

   ابتدائًا در آن  آقايان  اين آه»   چيست روشنگري« عنوان
   روشنگري  درباب ي رأ24   آردند و در آن شرآت

  .اظهار آردند
 راآغاز   آغاز مدرنيسم  تعبير ديگر آساني  به

  .  آلمان18   قرن دانند؛ روشنگري  مي روشنگري
   دليل  هر مدعايي  متجدد براي فرموديد انسان:   سؤال
   ادعاي  در برابر يك  آه  است  اين  من سؤال. طلبد مي
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 ادعا آند  مثًال آسي. دآن  مي  چه  استدالل  بدون محسوس
   بر آن  و استدالل  است  بديهي  آه  زيباست  قناري صداي

   اينكه  صرف  او رابه  ادعاي آيا اين.  متصور نيست
  آند؟  رد مي  نيست مدلل

 از   آرد نه  استدالل پذيرها را بايد مطالبه  از استدالل
   استدالل  شناختي  زيبايي مفاهيم. ناپذيرها استدالل
   قناري گويد صداي  مي  آسي  وقتي در واقع. ناپذيرند
   قناري  از صداي  من  آه  است  ادعا آرده  يعني زيباست
 را   خودش  دروني  حال  يك او دارد بيان.آيد  مي خوشم
،   آرده  واقع  عالم  ادعا درباب آيد آه  نظر مي به.آند مي
  دش خو  درون  عالم  ادعا در باب  در واقع ولي
   از ظاهر يك  آه  است  وقتها اينگونه خيلي. است آرده
 در   ولي  است  خارج  عالم  دربارة  حكم آيد آه  برمي حكم
  .   خودمان  نفساني  احوال  درباب  است  حكمي واقع

 از  آزادي«   طرفداران  آرديد آه شما اشاره:   سؤال
خدا و  با   ارتباط  در حيطه  دين خواهند آه مي»  دين

    و ديگران  با طبيعت  رابطه  باشد و دربارة خويش
  .  بفرماييد  از دين اوًال تعريفي.  نكند مداخله
حاال . آند  نمي  را حل  مشكلي  از دين تعريف:   پاسخ
   را حل  مشكلي  ولي آنم  مي  را از دين  خودم  تعريف بنده
  سه   داراي ايست  پديده   نظر من  به دين. آند نمي
   سه  تعريف  را در يك  دين  تعريف   و بنابراين است رآن

   است بيني  جهان  نوعي اوًال دين.  آنم  مي  ارائه قسمتي
   دست  به  در جهان  انسان  و وضع  از جهان  تفسيري آه
 را   زندگي  شيوة  تفسير يك  آن دهد ، ثانيًا براساس مي

   شيوه  تفسير و اين آنآند ثالثًا   مي  ايجاب  انسان براي
. دهد  بروز مي  سمبليك  اعمال  سري  را در يك زندگي
 را   مشكل  اين  ولي  دارم  از دين  من  آه  است اي  تلقي اين
 مگر  خواهيد بگوييد آه  مي شما در واقع. آند  نمي حل
 با   انسان  ارتباط  منحصر شود به  دين شود آه مي

  .ا خدا ب  انسان  و ارتباط خودش
  طبق.  آار را آرد شود اين  مي هايي  تلقي ، طبق  بله
  .  آار را آرد شود اين  نمي  هم هايي تلقي

   غيرالهي  گاهي  دين ثانيًا از آنجا آه)   سؤال دوم قسمت (
، باز   است  ناشي  انسان  از برداشتهاي  و تعريفش است
   بي يگران و د  با طبيعت  در ارتباط  دين  مداخلة  عدم هم

 و   بايد تعريف  ارتباط  اين  هر حال زيرا به.  معناست
  .  شود معين

آند   مي تعريف.   ؛بله  سؤال  دوم  در مورد قسمت
 را   ديگر و طبيعت  شما با انسانهاي  ارتباط گويد من مي

   شما، يعنيCommon sence    عهدة  به ام گذاشته
.  شما  اخالقي و وجدان   عقل  عهده  شما يا به  عرفي فهم

   من  آه  است  اين  مثل اين.  ديگر  است  تعريف  هم اين
  اين.   آنم  تعريف  بخواهم  اتاق  را در اين  خودم جاي

  من.   اينجاست  جايم  من گويم  دارد؟ مي  امكان چگونه
 تعبير  به.   آردم تعريف.  در آنجا شوم  شما نمي مزاحم
   را خودش  حدود خودش  آسي  آه ندارد  اشكال ديگري
 را    حدود خودش  ندارد آه  اشكال اين.  آند مشخص
 و   شما با طبيعت در ارتباط.  آند  مشخص خودش

   به گذارم  ديگر شما را وامي انسانهاي
Comnonsenceو   عقل ، به تان  عرفي  فهم  ، به 

  .  تان  اخالقي وجدان
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  17/12/79سوم  جلسه

  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  

در اين جلسه مي خواهيم وارد اين بحث بشويم آه 
مدرنيزم و يا به تعبيري تجددگرايي، آه روح انسان 
متجدد است و درواقع جهان بيني انسان متجدد و 

  . پشت صحنه زندگي انسان جديد است، چيست
 داراي چه مولفه هايي است، در باب اينكه مدرنيزم

باز بين صاحبنظران و متفكران اختالفات فراواني 
بعضي متفكران به سه مولفه، بعضي به . وجود دارد

پنج مولفه، بعضي به هشت مولفه، ده يا دوازده و 
اختالف خيلي فراواني . سيزده مولفه اشاره آرده اند

ز نكته دومي آه بايد باز قبل ا. در اينجا وجود دارد
عالوه بر اينكه اختالف وجود دارد در . بحث بگويم

باب اينكه مولفه هاي مدرنيزم يعني تجددگرايي چه 
اختالف ديگر در اين است آه آيا اين . مي باشد

يعني يك . مولفه ها در طول هم اند يا در عرض هم
سلسله مولفه هايي آنار هم نشستند و مجموع آنها 

ام طولي بينشان مدرنيزم را مي سازد و يا يك نظ
برقرار است، يعني مثاًال يك مولفه وجود دارد آه از 
دل اين مولفه و بر اثر اين مولفه مثًال سه مولفه 
ديگر پديد مي آيد و باز در اثر هر يك از آن سه 
مولفه دو تا مولفه ديگر بوجود مي آيد و آنوقت 
مجموعه اينها آه يك نظام طولي بينشان برقرار 

اينهم . هاي مدرنيزم را مي سازنداست آل مولفه 
  . باز محل اختالف است

گرچه بيشتر آساني آه در اين زمينه آار مي آنند 
اعتقادشان اين است آه اين نظام، نظام طولي است، 
يعني بعضي از ويژگيهاي مدرنيزم زاينده بعضي 
ويژگيهاي ديگر است و بعضي از ويژگيهاي 

درنيزم، مدرنيزم با بعضي از ويژگيهاي ديگر م
گويي با هم آميزش آرده اند و باز يك ويژگيهاي 
جديدي از آميزش و اختالط اين دو تا پديد آمده 

  . است
البته نظر خود بنده هم اينست آه ويژگيهاي مختلف 
. با هم نظام طولي دارند؛ يعني زاد و ولد مي آنند

يك ويژگي ممكن است پدر دو ويژگي باشد و آن دو 
 هايي دارند و ويژگيهاي فرعي ويژگي با هم آميزش
  . اين هم يك نكته. تري را پديد مي آورند

نكته سوم اينكه آيا اگر يك سلسله اموري انسان را 
مي توان نتيجه گرفت آه . به مدرنيزم آشانده است

انسان به مدرنيزم گرائيده است و به انگيزه هايي آه 
آورد به اين مكتب آشانيده تا آخر وفادار بوده است 
يا نه، آهسته آهسته ممكن است تغيير گرايشهايي هم 

مثال بزنم؛ فرض آنيم من از . در او پديد آمده باشد
اينجا مي خواهم بروم مشهد، اول هم قصدم مشهد 

اما فرض آنيد وقتي مي . رفتن است نه چيز ديگري
رسم به نيشابور، منظره اي مي بينيم و يا چيزي مي 

روزي درواقع از بينيم آه باعث مي شود يك دو 
. قصد اوليه صرفنظر بكنيم و مثًال در نيشابور بمانيم

بعد ممكن است در نيشابور حادثه اي رخ بدهد آه 
  . بالكل از رفتن به مشهد صرفنظر آنم

خوب، اول من به قصد مشهد از تهران حرآت آرده 
و حاال آارم به نيشابور آشيده است و چه بسا از 

م و به آن مقصدي آه نيشابور به جاي ديگري رفت
  . ابتدا منظور و مراد من بوده است نرسيدم

آامًال متصور است آه انساني با انگيزه هايي مدرن 
شده و جهان بيني به مدرنيزم را اتخاذ آرده ولي 
آهسته آهسته در مقام عمل هرچه جلو رفته به يك 
معنا از آن دعاوي دست برداشته و به يك معنا 

د شده است و البته دلسرد شدن دلسرد شده و يا نومي
و نااميد شدن دقيقًا به اين معنا نيست آه به جاي 
بدتري رسيده، بلكه ممكن است به جاي بهتري هم 

  . رسيده باشد
به هر حال اين هم آامًال قابل تصور است و 
بنابراين نبايد تصور آرد آه اگر انسان به دليل اينكه 

د و به راه  برسx+y يا y يا xمي خواسته است به 
ممكن .  رسيده استx+y يا y يا xافتاد، لزومًا به 

است رسيده باشد و يا در وسط راه به يك سببي يا 
اسبابي از راه بازمانده باشد و يا خط سيرش عوض 
شده باشد و به جاهايي چه بسا بهتر يا بدتر رسيده 

اينجا هم در مقدمه آار بايد به آن توجه بيشتر . باشد
  .بكنيم
 بعد از اين سه نكته مقدماتي، من مي خواهم حاال

عرض بكنم آه آيا مي شود گفت آه مدرنيزم به 
عنوان يك جهان بيني يك نقطه اوليه اي دارد آه 
  همه ويژگيهاي مدرنيزم از دل آن پديد آمده اند يا نه؟ 
در اين باب هم خيلي بحث ها و تبادل نظرها شده 

ران را است آه من واقعًا نمي خواهم وقت سرو
بگيرم و به اين آراء مختلف بپردازم،ولي رأيي آه 
خودم به نظرم مي آيد و تاآنون در هيچ گفته و 
نوشته اي نديده ام و حال فقط به عنوان پيشنهادي آه 
چند سالي است در خاطرم خطور آرده است، 

  . عرض مي آنم
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به نظر من مدرنيزم جهان بيني است آه در بن و 
اساسي وجود دارد و ساير بنياد خودش يك اصل 

اصول از اين اصل اساسي پديد آمده اند براي اينكه 
اين اصل اساسي را توضيح بدهم بايد دو نكته 
مقدماتي را عرض بكنم، واال مي شود گفت آه ما 
انسانها در درون خودمان داراي سه ساحت هستيم و 

يك ساحت، ساحت عقايد و . دارای سه قلمرويیم
ء و نظرات، علوم و معارف و باورهاي ما و آرا

. باالخره ساحتي آه مربوط مي شود به ناحيه باور
در اين ساحت . ناحيه دانستنيها و ناحیه دانسته ها

همه علوم و معارف و عقيده و آراء و نظرات و 
موضع گيري هاي نظري، شكها و يقين ها و 
استدالالت، ردها و قبوالت ما همه اينها مربوط مي 

ساحت اول از ساحات سه گانه وجود شوند به اين 
  . ما

روي هم رفته به اين ساحت، ساحت باور و دانش 
در اين ساحت است آه ما با علوم . مي شود گفت

همچنين با . مختلف تجربي سروآار پيدا مي آنيم
علوم فلسفي و عقلي و علوم تاريخي، با فهم و عرف 
و با بسیاری ار موافقت ها و مخالفتهاي عقيدتي آه 
با يكديگر داريم، مخالفتها و موافقت هاي ناحيه 
سياسي، آراء و نظرات اجتماعي و اقتصادي و آراء 
و نظرات مربوط به تعليم و تربيت و آراء و نظرات 

اين يك ساحت است آه در وجود ما . مابعدالطبيعي
  . هست

يك ساحت دومي در وجود هر آدام از ما هست آه 
ن ساحتي آه آ. ساحت احساسات و عواطف ماست

در آن عشق پديد مي آيد، نفرت پديد مي آيد، حب و 
. بغض و دوستي و دشمني و لذت و الم پديد مي آيد

ساحت رضايت، ساحت نارضايتي، ساحت اميد و 
نااميدي و تمام آنچه آه از مقوله احساسات و 

  . عواطف است در اين ساحت پديد مي آيد
 هم گاهي ممكن است من و شما در ساحت اول با

اختالف نداريم، ولي در ساحت دوم اختالف داريم و 
مثال بزنم، فرض آنيد يك ميوه اي . گاهي برعكس

. اينجا گذاشته شده، و هر دو ما پرتقال دوست داريم
در اينجا من گمان مي آنم آه اين ميوه پرتقال است 
و از اين نظر دست دراز مي آنم به طرفش آه آن 

 گمان مي آنيد اين را بردارم و بخورم ولي شما
سيب است و چون سيب دوست نداريد دست دراز 

  . نمي آنيد به طرف اين ميوه
در اينجا هر دو در ناحيه احساسات و عواطف 
شريكيم، اما چرا ما دو واآنش نسبت به اين ميوه 

نشان داديم؟ به دليل اينكه دو عقيده مختلف در مورد 
ل دوست من در عين اينكه پرتقا. اين ميوه داشتيم

دارم، فكر هم آردم اين پرتقال است؛ ولي شما در 
عين اينكه پرتقال دوست داريد فكر آردي اين ميوه 
سيب است؛ به خاطر همين اختالف در ناحيه عقيده 

  . و معرفت دو واآنش مختلف نشان مي دهيم
پس در ساحت اول اختالف و در ساحت دوم اتفاق 

ناحيه هم نظر داريم ولي با اينهمه اگر در يك 
اختالف داشته باشيم، آافي است آه دو واآنش 

يعني شما . گاهي برعكس است. مختلف نشان دهيم
در . از پرتقال خوشتان مي آید و من بدم مي آيد

مورد اين ميوه آه روبرويمان است نيز هر دو فكر 
مي آنيم پرتقال است ولي باز هم واآنشهاي مختلف 

 آنيم پرتقال نشان مي دهيم، چون هر دو فكر مي
پس در ناحيه اول يعني ناحيه عقيده و باور با . است

هم اختالف نداريم اما چرا واآنش هاي مختلف نشان 
مي دهيم؟ چون يكي خوشش مي آيد و ديگري 
. خوشش نمي آيد، پس اختالف در ناحيه دوم است

اين دو مثال را براي اين زدم آه وارد ساحت سوم 
غير . و خواست استبشويم و آن هم ساحت اراده 

از ساحت عقيده و دانش و غير از ساحت لذات و 
ساحت خواست ها و . آالم، يك ساحت سوم هم داريم

اراده ها، اين ساحت همانطور آه از مثال من معلوم 
يعني اگر من االن . شد فرزند آن دو ساحت است

چيزي را اراده مي آنم و شما چيز ديگري را اراده 
احيه عقيده و معرفت با هم مي آنيد يا ما در ن

اختالف داريم يا در ناحيه احساسات و عواطف و يا 
باالخره هر وقت . به طريق اولي در هر دو ناحيه

 آردم و يا شما y آرديد و من اراده xشما اراده 
 نكردم، يعني به هر x آرديد و من اراده xاراده 

اين اختالف ما . حال در ناحيه اراده اختالف داشتيم
ًال سرچشمه مي گيرد از اختالفي آه ما در ناحيه آام

اول داريم يا در ناحيه دوم از سه ناحيه دروني 
  . خودمان

هر آنش و واآنش . در همه جا همينطور است
. متفاوتي آه من و شما نشان بدهيم همين طور است

فرض آنيد در انتخابات مجلس وقتي پيش مي آيد، 
لبانيم ولي من و شما فرض آنيد طرفدار اصالح ط

 رأي مي دهم و شما رأي نمي xبا اين همه من 
دهيد، چرا؟ چون ما در عين حال آه هر دو طرفدار 
اصالح طلبانيم، يعني در ناحيه احساسات و 
عواطفمان مثل هم هستيم ولي با اين حال شما فكر 

 اصالح طلب نيست و به او رأي نمي xمي آنيم 
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اختالفمان در اينجا . دهيد ولي من فكر مي آنم هست
. گاهي هم عكس اين است. ناحيه عقيده و باور است

لذا اين سه ساحت دروني است آه تفاوت بين من و 
شما را ايجاد مي آند و آهسته آهسته آاراکتر 

منش اخالقي ما زائيده آنش . اخالقي ما را مي سازد
و واآنشي است آه اين سه تا ساحت با هم نشان مي 

د به اين توجه داشته باشيم آه  ما درواقع باي1.دهند
 خودمان با 2در هر آني از آنان زندگي هوشيارانه

با ساحت آنچه درباره . اين سه ساحت سروآار داريم
هستي باور داريم و آنچه از هستي را مي پسنديم يا 
نمي پسنديم و آنچه از هستي را قصد تغيير دادن 

 اين مقدمه اول بود آه بايد به. داريم يا نداريم
  . عرضتان مي رساندم

مقدمه دوم هم اين است آه به عنوان يك واقعيت 
تجربي تاريخي مي شود قبول آرد آه هيچ انساني 
پا به دنيا نگذاشته و از دنيا نرفته اال اينكه زبان 

  : حالش به تعبير شاعرانه اين بوده است آه
آنچه مي بينم نمي خواهم و آنچه مي خواهم نمي 

  . بينم
 هست آه نمي خواهيم چشممان به آنها چقدر چيزها

بيفتد و دائمًا مي بينيم و چقدر چيزهاست آه مي 
اين . خواهيم دائمًا در منظر ما باشد ولي نمي بينيم

اينهم .  است3از نظر من يك قاعده تجربي تاريخي
هرچه مي خواهيم اينجور نيست آه «آه مي گويم 

پيش چشممان باشد و اينجور نيست آه هرچه آه 
                                                 

حاال بحث هاي مختلفي در اين باب وجود دارد آه اين  -1
اطي با هم دارند؟ آيا سه ساحت مجزا از سه ساحت چه ارتب

آيا انسان مي تواند نسبت به چيزي عقيده اي . هم هستند يا نه
داشته باشد ولي احساس و عاطفه اي نداشته باشد؟ عقيده 

بدون احساس و عاطفه مي شود داشت يا نه؟ و از آن طرف 
آيا احساس و عاطفه بدون عقيده مي شود؟ مثًال مي شود من 

زي خوشم بيايد ولي هيچ عقيده اي نسبت به آن از يك چي
يا همه وقت احساسات و عواطف با عقيده بايد . نداشته باشم

  . قرين هم باشند
توجه مي آنيد آه اينها بحث هاي مفصل است آه در بخشي 

 Philosophy ofاز فلسفه آه از آن تعبير مي آنند به 
mind مي شود  يعني فلسفه ذهن با فلسفه نفس از آنها بحث 
آه در آنجا اين بحث مي شود آه اين سه تا چه ارتباطات و 

. آنش و واآنشهايي با هم دارند  
زندگي هوشيارانه براي اين مي گويم آه حالت خواب و  -2

. بيهوشي و مستي هاي خيلی شديد را بيرون ببرم  
 اينكه تأآيد مي آنم بر تجربي و تاريخي بودنش، به دليل -2

سفه اين را به عنوان يک اصل فلسفی بيان اينكه بعضي از فال
می کرده اند و می گفته اند که جهان دار تزاحم است و 

مرادشان از دار تزاحم اين است که در جهان همه آنچه می 
. خواهيم قابل جمع نيست   

آه مي گويم " هرچه"اين » مي خواهيم مفقود باشدن
فقط مرادم پديده هاي طبيعي نيست، پديده هاي 

در پديده هاي اجتماعي و . رواني و فردي هم هست
هم در پديده هاي مربوط به مسائل سياسي و 
اقتصادي و تعليم و تربيت و صلحها و جنگها و 

در . دوستي ها و دشمني ها هم اين موضوع هست
ل رواني هم آنچه آه مربوط به عشق و جمال و مسائ

در بسياري . زيبايي مي شود هم اين موضوع هست
از اموري آه پيش چشم ماست، چه در ساحت فرد 
و جامعه و چه در ساحت تاريخ و چه در ساحت 
طبيعت و مناسبات انساني و چه در قلمرو اقتصاد و 
چه در قلمرو مدني و خانوادگي، در همه اينها 

ور است آه خيلي از چيزهاي ناپسند پيش چشم اينج
ماست و خيلي از چيزهاي پسنديده پيش چشم ما 

  . نيست
مقدمه سوم اين است آه حاال بايد با اين وضع چه 

حاال آه آدم در چنين جهاني به سر مي برد، . آرد
چه بايد آرد؟ اين يك مشكل مهم در علم اخالق به 

طلوب هاي معناي عام خودش است آه انساني آه م
خودش را مفقود مي بيند و نا مطلوب ها را موجود 
مي بيند در برابر اين وضع چه واآنشي بايد نشان 

  . اين يك مسئله بسيار جدي در اخالق است. بدهد
از قديم االيام راه حلهاي بسيار مختلفي در مورد اين 

راه حلي آه سقراط ارائه . مسأله عرضه شده است
راه حلي .  ارائه آردآرد، راه حلي افالطون

فيلسوفان صدر مسيحيت آه از آنها تعبير به آقاي 
راه حلي توماس . آليسا مي آنيم، ارائه آردند

راه . اآوئيني طرح آرده، راه حلي آگوستين قديس
حلي اسپينوزا و راه حلي اگزيستانسياليستها، آه باز 
اين راه حلها را هم در جاي ديگري به تفصيل بحث 

ط يك نكته آه به بحث امروزم مربوط فق. آرده ام
. است را اشاره مي آنم و آن راه حل رواقيون است

اين راه حل است آه مرا به مسأله اصلي يعني مخ و 
رواقيون راه حلي . لب الباب مدرنيزم نزديك مي آند

آه مي گفتند این بود که ببينيد وقتي انسان چيزهايي 
 نمي را آه نمي خواهد مي بيند و چيزهايي آه

خواهد مي بينيد، دو تا راه پيش پايش است، يا بايد 
جهان را عوض بكند و يا خودش را و ظاهرًا از اين 

وقتي من چيزي را در جهان . دو راه بيرون نيست
مي بينم آه نمي خواهم و يا برعكس، بايد يا عالم را 
عوض آنم تا آنهايي را آه نمي خواهم ببينم ناپديد 

. ي خواهم، وارد صحنه بشوندشوند و آنهايي آه م
اين مستلزم آن است آه من در جهان هستي تغيير 
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يك راه ديگري هم وجود دارد، آنهائي آه . ايجاد آنم
نمي خواهم ببينم و هستند، سرجايشان باشند و من 
در خودم يك دگرگوني ايجاد آنم آه آهسته آهسته از 

 يعني دگرگوني را در خودم ايجاد. اينها خوشم بيايد
  . بكنم نه در عالم

رواقيون مي گفتند آه حاال آه اين دو راه حل وجود 
دارد، بايد ببينيم آدام يك از اين دو تا مقدور انسان 
است، آنوقت با يك سلسله استدالالتي آه مفصًال در 
جاي ديگري گفتم آنها مي گفتند تغيير ايجاد آردن 
در عالم خارج در حد توان انسانها نيست؛ يعني يك 
انسان از آنرو آه يك انسان است، يك قلمرو 
تواناييهاي بسيار محدودي دارد؛ هم تواناييهاي 
جسماني و هم تواناييهاي ذهني و هم نفساني و 
روحي و هم تواناييهايي آه محيطي آه در آن به سر 

  . مي برد در اختياري مي گذارد
تواناييهاي غريزي و فطري و اآتسابي و همه اين 

من انساني را هم روي هم بگذاريم باز تواناييهاي 
اين تواناييها تا چه حد مي توانند در جهان هستي با 
تمام عظمت و مهمتر از آن با تمام پيچيدگي جهان 
هستي، تغيير بدهند؟ گستردگي و پيچيدگي جهان 
هستي، دو مولفه اي هستند آه اجازه نمي دهند آه 

 مي جهان هستي مثل يك موم در دست من آنگونه آه
پس نهايتش مي توانم يك دآمه . خواهم شكل بگيرد

را در اين جهان عوض آنم، دو ماشه را فشار بدهم 
من بيشتر از اين نمي . و يك ماشه را نگذارم بپرد

من محاط در جهان هستي . توانم آاري انجام بدهم
هيچ وقت نمي " جزء"هستم و جزئي از اين جهان و 

 و يك نظارت و بايستد" آل"تواند روي پشت بام 
خودش هم . اعمال بكند" آل"آنترل و تدبيري بر 

بنابراين چگونه . مهره آوچكي است در اين چرخ
مي شود من انتظار داشته باشم در اين شصت، هفتاد 
سال آه در زندگي اين جهاني به سر مي برم، بتوانم 
در جهان آنقدر زيادت و نقصانهایی را ايجاد بكنم 

آهان، تو االن آن شدي آه مي «آه باالخره بگويم 
پس ما دو راه بيشتر در . اين امكان ندارد» خواستم

پيش نداريم؛ يا اينكه با اين نارضايتي، با اين 
تلخكامي زندگي را بگذرانيم يا اينكه بياييم درون 
خودمان را آه در اختيار خودمان است، عوض 

  . آنيم
من . آن چيزي آه مي توانم عوض بكنم، خودم هستم

يك تعبيري قرآن دارد از . تنها بر خودم قدرت دارم
لي الامنك اال «: قول حضرت موسي آه مي گفت

من قدرت دارم بر آنترل خودم و . »نفس واخي

درواقع اين ديدگاه رواقيانه مي . برادرم يعني هارون
خواهد بگويد نه خير، موسي بر هارون هم آنترل 

. شتاگر آنترلي داشت فقط بر خودش دا. نداشت
و " ضبط و مهار"هر انساني فقط بر خودش قدرت 

آنترل دارد، يعني من مي توانم عقايدم را و هم 
احساسات و عواطفم را عوض آنم و طبعًا وقتي 
عقايدم را، احساسات و عواطفم را عوض آنم و 
طبعًا وقتي عقايدم را، يا احساسات و عواطفم را 
عوض آردم، آن ناحيه سوم هم عوض مي شود، 

چون در مقدمه . عني ناحيه اراده ها و خواسته هاي
سخنم گفتم آه اراده و خواست فرزند آن دو تاي اول 

  . است
من مي توانم خودم را عوض آنم و وقتي دگرگوني 
در خودم ايجاد آردم، آهسته آهسته به نوعي 

درواقع ما به نظر . رضايت باطني مي رسم
نه مان رواقيون، مثل آساني هستيم آه رئيس آارخا

آنوقت شروع مي آنيم با . را نمي توانيم عوض آنيم
رياضت ها يك آاري مي آنيم آه از همين رئيس 
خوشمان بيايد، از همين آارفرماي موجود خوشمان 

در اين راه حل رواقيون، نقاط مثبت خيلي . بيايد
جدي وجود داشت، البته از نقاط منفي هم خالي و 

  . عاري نبود
اينجا عرض بكنم، بدون آنكه دو تا نكته را من 

نكته اول اين . بخواهم به تفسير اين ديدگاه بپردازم
است آه تغيير ايجاد آردن در خود هم حد محدودي 

آدم در خودش هم آنقدر آه رواقيون گمان مي . دارد
بله اگر انسان . بردند قدرت تغيير ايجاد آردن ندارد

تر بخواهد در خودش تغيير ايجاد بكند خيلي موفق 
است از اينكه بخواهد در بيرون تغيير ايجاد آند و 

به هر . در اين شك نيست، اما اين هم حدي دارد
حال عالم درون من بيشتر مي تواند در دخل و 
تصرف قرار بگيرد تا عالم بيرون، ولي نبايد اينجا 
گمان بكنيم آه دخل و تصرفها، دخل و تصرفهاي 

ت آه نسبت دخل و تصرفهايي اس. خيلي زيادي است
به دخل و تصرفهاي بيروني خيلي زياد و دامن 

  . گسترده و وسيع تر است
نكته دوم اين است آه بعيد مي دانم آه آًال بشود 
بدون دخل و تصرف در جهان بيرون، دخل و 
تصرف هاي محدود در جهان درون را هم ايجاد 

گاهي وقتها دخل و تصرف در جهان درون . آرد
. تباطي با جهان بيرون داردايجاد آردن هم يك ار

يك نحوه مقدمه اجتناب ناپذير و ناگزير بر تغييرات 
داخلي اين است آه ما يك تغييراتي ولو اندك هم در 
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براي اين رواقيون در آن مقطع . بيرون ايجاد بكنيم
تاريخي آه در آن به سر مي بردند، اين دو تا نكته 
به وضوحي آه االن براي من و شما روشن است، 

بعدها، علي الخصوص از قرن نوزدهم . روشن نبود
به اين سو آه يك سلسله اموري در باب انسان در 
قلمرو روانشناسي، در قلمرو جامعه شناسي و در 
قلمرو معرفت شناسي آشف شده معلوم آرد، آنقدر 
آه رواقيون خوش بين بودند آه فقط در خودشان 

ت به تغيير ايجاد بكنند و آنوقت در يك حالت رضاي
   1.سر ببرند، اين امكان ندارد

اين ديدگاه رواقيون، علي رغم نقاط ضعفي آه 
احيانًا دارد و با وجود تمام نقاط قوتي هم آه به نظر 
من دارد، در عين حال مي شود گفت آه يك نوع 
همنوايي با آل تفكر سنتي دارد و هم آن زمان داشت 

  . و االن هم دارد
ن مقدمه اي آه عرض مخ جهانبيني مدرنيزم با اي

آردم اين است آه ما طالب تغيير در بيرون هستيم و 
مي خواهيم بيرون را موافق خودمان بكنيم، نه 

  . خودمان را موافق بيرون
اين پيشنهاد بنده است و من به نظرم مي آيد آه 
انسان مدرن از وقتي آهسته آهسته پديد آمد آه به 

عالم بيرون نظر انسان آمد آه چرا من خودم را با 
وفق بدهم؟ چرا عالم بيرون نبايد آني بشود آه من 

  . مي خواهم
روحيه انفعال نسبت به عالم بيرون، روحيه تسليم و 
رضا نسبت به عالم بيرون، اين روحيه هر چه 
مغلوب واقع بشود در عالم انساني و روحيه مخالفش 
غلبه پيدا بكند، يعني اين روحيه آه من ميخواهم 
                                                 

 نمي دانم آيا شما آتاب فيلسوفان رواقي را خوانده ايد آه -1
به نظر من بسيار جالب انصافًا خيلي آتابهاي تكان دهنده و 

مي دانيد آه يكي از فيلسوفان رواقي و درواقع . است
اپيكتپس يك غالم . بزرگترين فيلسوف رواقي اپيكتپس است

يعني دو تا فيلسوف بزرگ رواقي يكي شان امپراطور . بود
و يكي شان هم غالمي بود به نام ) مارآوسلينوس(روم بود 
 آه يكبار اربابش مي درباره اپيكتپس نوشته اند. اپيكتپس

دستش را گرفت و شروع آرد به . خواست تنبيه اش بكند
: گفت. باز هم پيچاند. گفت آه آقا دستم را مي شكنيد. پيچاندن

باز هم پيچاند و دستش شكست . بيشتر بپيچانيد دست مي شكند
گفت نگفتم و دست مي شكند يعني واآنش فقط همين بود آه 

رواقيون در ! داد و فرياد، نهصدق مدعايم اثبات شد، اما 
اين . طلب يك رضايت باطن به همين اندازه عميقي بودند

رضايت براي آنها آرمان بود و از آساني آه مشی رواقيون 
را بعدها دنبالش مي آردند به اين آرمان آه البته نه به اوج 

آمال آن مي رسيدند و به هر حال زندگي هاي بسيار 
. گرفتندرضايتمندي را در پيش مي   

ض بكنم و من مي خواهم جهان را به جهان را عو
همان ريخت و قيافه اي در بياورم آه خوشم مي آيد، 
چه به اين سو و سمت رو بياوريم، به نظر من از 
انسان سنتي دور شده ايم و به طرف انسان مدرن 

  . آمده ايم
» چرخ بر هم زنم از غير مرادم گردد«: اينكه

آه از روحيه انسان مدرن است آه ما آسي نيستيم 
مي خواهيم در عالم تغيير . چرخ فلك زبوني بكشيم

  . ايجاد بكنيم، آنچنان آه خودمان دوست مي داريم
اين روحيه آه من مي خواهم جهان را عوض بكنم 

يك بعد اينكه من بايد آامًال معطوف : دو بعد دارد
بشوم به عالم بيروني آه مي خواهم عوضش بكنم، 

بشناسم تا بتوانم تغيير در تا اينكه اين عالم بيرون را 
چيزي را آه ما نمي شناسيم، قدرت . آن ايجاد بكنم

تغيير ايجاد آردن در آن را نداريم اين مطلب اول 
  . است آه ابتدا آنرا توضيح مي دهم

ببينيد براي اينكه چيزي را ما بخواهيم در آن تغيير 
ايجاد بكنيم بايد آن چيز را بشناسيم، اين بسيار نكته 

مثال مي زنم؛ فرض آنيد من يك . استمهمي 
معلمي باشم آه ده سال است شما با من آشنايي 

اگر آامًال مرا بشناسيد آنوقت مي توانيد به . داريد
رفيقتان بگوييد آه مي خواهم يك آاري بكنم آه 
فالني عصباني شود و مي توانيد اين آار را بكنيد، 

مي گوييد مي . چون شناخت آامل از من داريد
اهم يك آاري بكنم آه اصًال فالني بلند شود و خو

برود، شما مي توانيد، چون شناختتان از من خيلي 
زياد است و چون شناختتان زياد است، قدرت تغيير 

اما حاال فرض آنيد . ايجاد آردن در من را داريد
اولين روزي آه با من برخورد مي آنيد همين 

اشيم و حاال امروز باشد و تا االن همديگر را نديده ب
اگر بخواهيد مرا عصباني آنيد هيچ راهي نداريد، 
چون ممكن است اگر بگوييد اينكه مشخص است، و 
بعد چهار تا فحش آبدار به من بدهيد، ممكن است 

من اتفاقًا خيلي ! بگويم چه حرفهاي قشنگي مي زني
شما . وقت بود آه راغب شنيدن اين سخنان بودم

د، نمي دانيد من چه چون از روحيه ام خبر نداري
واآنشي نشان مي دهم و ممكن است نه تنها 
عصباني نشوم بلكه لبخند هم روي لبهايم بيايد و 

  . خوشحال هم بشوم
آدم قدرت تغيير آساني را دارد آه نسبت به آنها 

شما به ميزان آميت اطالعتتان . شناخت داشته باشد
 به .از ديگران، مي توانيد در آنها تغيير ايجاد آنيد

اين لحاظ هم بود آه ما در بسياري از سنتهاي 
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عرفاني روزگاران قديم، يكي از بزرگترين توصيه 
هايي آه به عارفان و سالكان مي شد اين بود آه اي 
مبتدي، سعي آن زندگي گذشته ات در پرده اي از 

اگر زندگي گذشته من . ابهام براي مخاطبان بماند
 در من را آامًال از آامًال مبهم باشد شما قدرت تغيير

هرچه شخص اين شناسنامه وجودي . دست مي دهيد
را مكتوم تر و مستورتر و مخفي تر نگه دارد 
آنوقت بيشتر بر خودش غلبه دارد و آمتر مغلوب 
ديگران واقع مي شود و آمتر ديگران مي توانند در 

حاال چه تغيير در ناحيه عقيده، . او ايجاد تغيير بكنند
ذت و آالم و احساسات و عواطف و چه در ناحيه ل

به اين . چه تغيير در ناحيه اراده ها و خواسته ها
لحاظ وقتي آه انسان تصميم گرفت آه من مي 
خواهم جهان را عوض آنم تا موافق مرادم بشود، 
اول رويه اين تصميم و اول جنبه اين تصميم اين بود 
آه من بايد جهان را بشناسم و هرچه بيشتر جهان را 

ناسم، بهتر مي توانم دگرگوني در جهان ايجاد بش
اما يك رويه دومي هم داشت و آن اينكه هرچه . بكنم

. آمتر به شناخت خودم بپردازم هيچ ضرر نكرده ام
چون بحث بر سر اين نيست آه خودم را عوض آنم 
تا مجبور بشوم خودم را بشناسم شناخت خودم ممد 

  . به اين امر نيست
غيير در آن ايجاد بكنيم را بايد آني آه مي خواهيم ت

 و ثابت در سر Fixedبشناسيم، نه آنكه مي خواهيم 
آن عاملي آه . همه جا همينطور است. جايش بماند

 بماند، احتياجي به شناخت Fixedمي خواهيد 
ندارد، بلكه آنچه را آه مي خواهيم تغيير دهيم، بايد 

  . بشناسيم
ان شناسي اين است آه مي بينيد انسان مدرن، انس

اش، جان شناسي اش و درون بيني اش بسيار آمتر 
شما تقريبًا در تمام مكاتب . از انسان سنتي است

سنتي و از جمله در اديان، نظير اين جمله را آه به 
لسان مختلف در دين ما هم آمده است مي بينيد آه 
مثًال در مجموعه سخناني آه از علي ابن ابيطالب 

به چهل و هفت، چهل و هشت باقي مانده نزديك ) ع(
تا عبارت آه همه اش همين معنا را آه االن مي 
خواهم بگويم القاء مي آند؛ انفع المعارف معرفه 
النفس، نافع ترين معرفت اين است آه آدم خويش را 

  . بشناسد
چرا انفع المعارف، معرفه النفس است، زيرا نفس 
يد است آه بايد دگرگون شود و تا نشناسيد، نمي توان

اين جمله يكي از مؤلف هاي تفكر . دگرگونش آنيد
سنتي است آه هرچه مي تواني بيشتر خودم را 

. بشناس، چون قرار است آه خودم را عوض آني
، خودسازي يا Self realizationمفاهيمي مثل 

Self cononsecration اين مفاهيم در تفكر ،
سنتي يك معناي خيلي خيلي عميق و راسخي داشته 

بنا بوده ما خودمان را بسازيم نه جهان را بنا . است
نه جهان را خودمان . بود خودمان را عوض آنيم

بايد متحول مي شديم نه جهان و بنابراين بايد 
  . خودمان را مي شناختيم

در قرآن، در روايات و تمام ادياني آه من مي 
شناسم، در آئين بودا، هند و در مسيحيت و يهوديت 

مضامين و درون مايه ها و رقم و زرتشت، يكي از 
هاي دائم التكرار همين بود است آه خودت را 

از . بشناس براي اينكه خودت را دگرگون آني
توصيفه هاي سقراط اين است آه مي گويد من دو 

خودت را "، شعار اول اينكه .شعار اصلي دارم
و شعار دوم " بشناس تا خودت را دگرگون آني

در ". زش زيستن نداردزندگي نيازموده ار"اينكه 
چون بنا . تفكر سنتي واقعًا اين انديشه وجود داشت

بود آه من خودم را با وضع موجود آدابته کنم، من 
يك حالي در خودم ايجاد آنم آه رضايت در من 

  . بوجود بيايد ولو در اتاق زندگي آنم
اما روحيه انسان مدرن اين است آه من بايد جهان 

توجه مي آنيم به شناخت حاال وقتي . را بشناسم
جهان، مي بينيم همانقدر آه توجه آرديم به شناخت 
جهان، از شناخت خود دور مانديم، اين بسيار مهم 

  . است
به نظر من، تاريخ پيدايش انسان مدرن را بايد 
روزي دانست آه به تدريج، آهسته آهسته، انسانها 
دست از تغيير دادن خودشان برداشتند و روآوردند 

غيير دادن جهان، تا جهان را موافق خودشان به ت
البته . بكنند، نه خودشان را موافق جهان موجود

شكي نيست آه هم تغيير خود و هم تغيير جهان همه 
وقت به تغيير حاشيه اي تغيير ديگر هم وابستگي 

يعني شكي نيست آه ولو اينكه من انسان سنتي . دارد
ندگي آردن هم باشم و خودم را تغيير دهم باز هم ز

اقتضاي آمي تغيير ايجاد آردن در جهان بيرون را 
هم دارد ولی آن فقط فرعي و حاشيه اي 

Marginalاز آن طرف هم شكي نيست آه .  است
وقتي انسان مدرن بخواهد جهان را دگرگون آند، 

اما باز اين . بايد در خودش هم دگرگوني ايجاد آند
شيه ي و دگرگوني در خود ايجاد آردن، يك جنبه حا

  . استطرادي دارد
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اصل اين است آه عالم عوض شود و به همان 
عالم . ريخت و قيافه اي دربيايد آه من مي خواهم

سياست و عالم طبيعت، عالم اقتصاد و زيباشناسي و 
تعليم و ترتيب به همان ريخت و قيافه اي آه من مي 
خواهم دربيايد، همه چيزش بايد همانطور باشد آه 

اين به نظرم مي آيد آه گوهر . واهدمن دلم مي خ
روحيه انسان مدرن و بنابراين آن مولفه اصلي 

 شكي نيست آه اما البته. جهان مدرنيزم اين است
حاال انسان مدرن مي خواهد جهان را به ريخت و 
قيافه مطلوب خودش دربياورد و بنابراين بايد نسبت 
به جهان شناخت پيدا بكند، هر شناختي اين هنر را 

ما نسبت به جهان شناختهاي متفاوتي مي . ندارد
توانيم داشته باشيم ولي هر شناختي هنر تغيير را 

مي بينيم انسان مدرن وقتي اين است آه . ندارد
تصميم بر تغيير جهان گرفت فقط به يك علم و آن 

علوم فلسفي قدرت تغيير . هم علوم تجربي رو آورد
علوم تاريخي و علوم عرفاني هم . جهان را ندارند

اين قدرت را ندارد و اين سه قسم هيچ آدام قدرت 
آنكه مي تواند در جهان . تغيير در جهان را ندارد

علوم تجربي . ايجاد آند فقط علوم تجربي استتغيير 
اعم است از علوم تجربي طبيعي مثل فيزيك، شيمي 
و زيست شناسي و علوم تجربي انساني مثل 

علوم تجربي . روانشناسي و جامعه شناسي و اقتصاد
يك خصايصي دارد آه وقتي چيزي در اين علوم 
متعلق دانش من قرار گرفت من قدرت ضبط و 

این است آه آن روحيه . دا مي آنممهارش را پي
اوليه، مولفه دوم را پديد آورد و آن رويكرد جدي به 

طرحي آه من در نظرم هست . علوم تجربي است
اين است آه آن مولفه اوصل، رويكرد به علوم 

طرحي آه من در نظرم هست اين . تجربي است
است آه آن مولفه اول، رويكرد به علوم تجربي را 

وم تجربي وقتي در اين رويكردي آه عل. ايجاد آرد
انسان به آنها داشت آارا و موفق از آب در آمدند، 
آهسته آهسته، خود، يك روحيات جديد و تلقيات جديد 

  . به انسان مدرن دادند
بقيه خصايص مدرنيزم تلقي هاي جديدي است آه 

به اين حيث اين سخن . زائيده انسان مدرن مي باشد
يش مدرنيزم را بايد هم زمان آه بعضي گفته اند پيدا

فرانسيس . دانست با فرانسيس بيكن، موجه درمي آيد
بيكن آسي بود آه مي گفت طبيعت را بايد شناخت تا 

جمله معروفي از فرانسيس . در آن تغيير ايجاد آرد
اسير طبيعت «: بيكن آه دائمًا بيان مي شد اين بود

ت اول بايد اسير طبيع» .شويد تا امير طبيعت شويد

شد يعني سر در پي طبيعت گذاشت و در تمام پيچ و 
خم ها و چم و خم ها و طبيعت را دنبال آرد تا 
خوب نسبت به آن شناخت پيدا آنيم و وقتي آه 

  . اسارت آامل شد، آنوقت نوبت امارت ما مي رسد
من به نظرم مي آيد اينكه آساني گفته اند فرانسيس 

 بروز داد با بيكن اولين بار روحيه انسان مدرن را
اين تحليلي آه بنده خدمتتان عرض آردم سازگار 

  . است
حاال اگر من عمري داشتم و در خدمتتان بودم 
طرحي را آه در نظرم هست و آن درباره اين است 
که همه هم و غم انسان مدرن اين شد آه اوًال جهان 
را عوض آند و هم از عوض آردن خودش تا حد 

تتان عرض خواهم فراواني چشم پوشي آند خدم
آرد، و از اين لحاظ بعدًا هم خواهم گفت آه اخالق 
مدرنيزم در حد روانشناسي تنزل آرد و بعدًا نيز 
خواهم گفت آه به اين حيث هيچ مكتب اخالقي در 
مدرنيزم ظهور نكرد اال اينكه به روانشناسي ارجاع 

اين مولفه اول را خواهم گفت و بعد خواهم . پيدا آرد
 روحيه باعث شد به علوم تجربي گفت آه اين

رويكرد جدي پيدا شود و بعد همين رويكرد جدي به 
علوم تجربي هم يك سلسله طرز تلقي هاي جديدي 
هم براي انسان جديد پديد آورد آه مهمترين آن 

 Scientism است و اين (Scientism)سيانتيزم 
است آه ساير مولفه هاي مدرنيزم را به ترتيبي آه 

  . مي سازدخواهم گفت 
  پرسش و پاسخ 

o  انفع المعارف معرفه النفس«با توجه به حديث «
آه ملهم از تفكر سنتي است، آيا اين توجيه ديني 

 براي انسان مدرن و پسامدرن آاربردي ندارد؟ 
چرا آاربرد دارد، نمي گويم آاربرد ندارد توجه به  •

االن مي شود گفت اين حديث يك . آن هم شده است
و فقط آساني آنرا از شما مي رأي سنتي است 

پذيرند آه هنوز هم يك باقيمانده و رسوباتي از تفكر 
 . سنتي در آنها مانده باشد

o  براي چه مي گويند معارف ديني در جهان آنوني
آاربرد ندارد و اگر واقعًا اينطور است، پس تكليف 

 سازش دين و انسان مدرن چيست؟ 
اقعًا انسان ببينيد من خودم رأيم اين است آه اگر و •

 چون در جلسه قبل -مدرن به تمام معنا مدرن بشود، 
هم گفتم آه انسان مدرن به تمام معنا، يك انسان ايده 
. آل است و به نظر من چنين انساني وجود ندارد

مدرن . همه ما تا حدي سنتي و تا حدي مدرن هستيم
 –خالص و ناب به نظر من هنوز ظهور نكرده است 
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اقعًا ظهور بكند و اگر مراد شما اگر انسان مدرن و
از دين واقعًا دين باشد و نه معنويت، من معتقدم هيچ 
. سازشي بين دين و انسان مدرن وجود نخواهد داشت

من معتقدم اگر انسان مدرن واقعي به مدرن بودن 
خودش باقي بماند و برسد به مدرن بودن آامل و 

نويت دين هم به دين بودن خودش بماند و تبديل به مع
). چون من فرق مي گذارم بين دين و معنويت(نشود 

اگر اينطور باشد، به نظر من بين انسان مدرن و دين 
هيچ نسبتي وجود ندارد، مگر اينكه يا مدرن بودن 
انسان مدرن آامل نباشد يا دين میل آرده باشد به 
سوي معنويت و اسم معنويت را گذاشته باشند روي 

درن به نظر من با هم دين؛ واال دين و انسان م
 . سازگاري ندارد

o  آيا دين پديده سنتي است؟ 
بله، مربوط به دنياي سنت است آه توضيح اين  •

 . معنا را در جلسات آينده خواهم گفت
o  آيا قدمت زماني معيار درستي است در تشخيص

 سنتي بودن پديده اي؟ 
ممكن است . قدمت معيار درستي نيست! نه •

دگي آرده باشد و مدرن هم انساني هزار سال پيش زن
بوده اند آساني آه خيلي قبل زندگي مي آرده . باشد

مثًال . اند ولي با معیارهاي ما مدرن بوده اند
ابوحيان توحيدي، به نظر من خيلي آدم مدرني بوده 

اما در . ابوالعالمعري آدم مدرني بوده است. است
عوض آدمهايي هم داريم آه در همين اوايل قرن 

به نظر . كم زندگي مي آنند و مدرن نيستندبيست و ي
من مدرن و سنتي بودن بحث گذشته و حال نيست و 

يك نوع تفكر، تفكر . در آل به زمان مربوط نيست
مي توان . سنتي است و يك نوع تفكر، تفكر مدرن

همين . تصور آرد آه دويست سال ديگر هم
البته احساس من . انسانهاي سنتي وجود داشته باشند

است آه نسلشان رو به انقراض است ولي ممكن اين 
 . است وجود داشته باشند

o  آيا مي توان دين را انباشتگي تجربه هاي ديني
 در بستر تاريخي زمانها تحليل آرد؟ 

ظاهرًا نويسنده محترم دين را با معنويت ! نه •
انباشتگي تجربه "اوًال دين را . مقداري خلط آرده اند

به نظر ". فرض آردنهاي ديني در بستر تاريخي 
من تعريف دقيقي نيست ولي اينكه فرموده اند دين 
هيچ گاه سنتي نمي شود و هميشه مدرن، پسامدرن و 
به روز است، به نظر مي آيد دين را با معنويت 
اشتباه آرده اند؛ يعني منظورشان درواقع از دين، 

 . معنويت بوده است

o  در خصوص تفاوت ساحت عقيده و احساس از چه
آيا منظور از . ارت ديگري مي توان استفاده آردعب

ساحت عقيده، ساحت علم و آگاهي است و ساحت 
 احساسات همان ساحت عالئق عواطف است؟ 

 .بله همين طور است •
o  آيا رأي هابرمارس مبني بر اينكه انسان مدرن

انساني است آه قصد تصرف در جهان بيرون دارد 
 را با رأي خود يكسان مي پنداريد؟ 

ن دقيقًا نمي توانم بگويم رأيي آه هابرماس مي م •
به دليل اينكه واقعيتش اين است آه من : گويد چيست

از هابرماس يكي دو آتاب بيشتر نخوانده و اين 
چيزي آه شما نوشته ايد در بعضي مطبوعات 
خودمان ديده ام و چون مي دانم وضع ترجمه در 
ه ايران به چه صورت است، هيچ وقت به چيزهايي آ

اما از خود . ترجمه مي شود اعتماد چنداني ندارم
هابرماس دو تا آتاب بيشتر نديده ام آه در آن دو 

ولي اگر اين تعبير واقعا . آتاب چنين چيزي نديده ام
بله، رأي : حرف خود هابرماس باشد، مي توان گفت

 . من هم رأي هابرماس است
o  با توجه به اين آه فرموده ايد آه يك نوع شناخت
ست آه هنر تغيير در جهان بيرون را دارد و آن ا

علوم تجربي است چگونه مي توان اين رأي را با 
نظر برت در آتابش تحت عنوان مباني مابعدالطبيعه 

 علوم، همنوا آرد؟ آيا قابليت همنوايي دارد يا نه؟ 
بلكه . بله، اصًال نبايد گفت قابليت همنوايي ندارد •

د بگويد علوم برت مي خواه. اصوًال همنواست
تجربي هم خودشان يك مباني مابعدالطبيعي نمي 

اين آه علوم . يعني فلسفي" مابعدالطبيعي. "دهد
تجربي هم يك مباني فلسفي دارند، بله اين قابل قبول 

بحث در . است، برت هم گفته و هم من قبول دارم
را به جاي " مابعدالطبيعي"اين است آه 

 . ماوراءالطبيعي نگيريم
o كن است توضيح مختصري درباره طولي اگر مم

 . بودن ويژگيهاي مدرنيزم بدهيد
من در جلسه آينده اين را خواهم گفت، اما باز هم  •

مختصرًا عرض مي آنم آه وقتي يك ويژگي، 
ويژگي ديگري را توليد آند، ما مي گوييم بين اين 

مثًال اشياي . دو ويژگي نظام طولي برقرار است
رنگ دارند، .  دارندمادي، رنگ دارد، شكل هم

اما بين رنگ و اندازه رابطه . اندازه هم دارند
يعني نه رنگ اين ميز اندازه . طولي برقرار نيست

اين ميز را ايجاد آرده است و نه اندازه اين ميز 
بنابراين مي توان . رنگ آن را ايجاد آرده است
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يكي رنگ و يكي : گفت اين چيز دو ويژگي دارد
 ويژگي نظام عرضي برقرار بين اين دو. اندازه

. است؛ يعني نه اين مولد آن است و نه آن مولد اين
ولي بين . هيچ آدام علت يا معلولم ديگري نيستند

يعني نور است آه . رنگ و نور نظام طولي است
به دسته اول مي گوييم آه . رنگ را ايجاد مي آند

با هم نظام عرضي مي سازند و به دسته دوم مي 
حال آيا . هم نظام طولي مي سازندگوييم آه با 

ويژگيهاي نظام مدرنيستي چنين رابطه طولي 
بينشان برقرار است آه مثٌال ويژگي اول، ويژگي 
دوم را ايجاد آرده و به همين ترتيب، يا نه؟ اگر 
بگوييد بله، آن وقت يعني نظام طولي بين اين 
ويژگيها برقرار است و اگر بگوييد نه، يعني نظام 

 . ، نظام عرضي استبين آنها
o  آيا گسترش علومي نظير رواشناسي توسط انسان

مدرن، تناقضي با گفتار شما پيرامون علوم 
خودشناسي انسان مدرن ندارد؟ آيا پذيرش تكثر 
سياسي انسان مدرن آه به واقع پذيرش نوعي قدرت 
سياسي براي غير از خود مي باشد، با گفته شما 

نسان مدرن پيرامون مسخر آردن عالم توسط ا
 تناقضي ندارد؟ 

اوًال روانشناسي انسان مدرن درواقع . خير •
يكي از . روانشناسي نيست، رفتارشناسي است

چيزهايي آه به جد در بحث فلسفه روانشناسي 
مطرح است اين است آه آيا واقعًا در روانشناسي 
جديد، روان مورد بحث است يا رفتار مورد بحث 

جدي و پرطرفدار، است؟ در آنجا يكي از بحثهاي 
اين است آه ما اصوًال در روانشناسي جديد، روان 

روان را اگر . را نمي شناسيم، رفتار را مي شناسيم
. مي خواستيم بشناسيم نمي توانستيم آار تجربي آنيم

از همين جهت هم هست آه االن روان شناسي دائمًا 
چون وقتي مثًال در . به سمت آمي شدن سير مي آند

 بهره هوشي داريم، بايد آن چيزي آه روان شناسي
تعبير مي آنيم از آن به هوش، رفتاري از خودش 
نشان دهد آه اين رفتار قابل اندازه گيري باشد 
وگرنه اگر روان به معناي سنتي خود مورد بررسي 
قرار بگيرد، ديگر قابل اندازه گيري و آميت بردار 

 مثًال. رفتارها هستند آه آميت بردار هستند. نيست
در تستهاي مختلف روانشناسي، به شما مي گويند 
مثًال اگر شما نود درصد از اين صد تا مسأله را حل 
آرديد، فالن، اگر بين نود تا هفتاد تا را حل آرديد 
بهمان و به همين ترتيب، يعني اينها درواقع دارند 

ما روانشناسي اي آه قدماي . رفتار ما را مي شناسند

، امروزه "علم االنفس"آردند به ما از آن تعبير مي 
اصًال نمي خواهم بگويم بد است آه نداريم يا . ندارم

نمي " ارزش داوري"بنده . خوب است آه نداريم
بحث اين است آه ما روانشناسي . آنم

)Experintalو )  به گفته خود روانشناسان
روانشناسي تجربي امروز را در واقع بايد يك شاخه 

روان با آيفيتها . م نه روانشناسياز رفتارشناسي بداني
سروآار دارد و آميت پذير نيست، رفتار است آه 

براي قسمت . مي توان با آميت ها آن را بيان آرد
من . دوم سوال هم بايد بگويم آن هم منافات ندارد

ممكن است بخواهم جهان را عوض بكنم، ولي ببينم 
براي عوض آردن جهان بايد يك آوانسهايي هم به 

اين . هاي ديگري از جمله انسانهاي ديگر بدهمچيز
سوال مثل اين است آه يك نفر بگويد مگر انسانها 
همه طالب سود نيستند، پس چرا آدمها در مغازه ها 
پولهايشان را به آس ديگري مي دهند؟ شما چه 
جوابي مي دهيد؟ مي گوييد درست است آه وقتي 

سي فيزيك اين آار را نگاه مي آنيد، مي بينيد آ
پولش را از جيب خودش در آورد و به ديگري داد، 
. ولي درواقع با اين آار هم، دنبال سود خودش است

شما نبايد به فيزيك اين آار نگاه آنيد، شما اين را 
درنظر بگيريد آه اين انسان اگر به خيال خودش 

 تومان به جيب 150صد تومان از جيبش درآورد، 
دست در جيبش خودش برگرداند و به همين خاطر 

حاال اين آه ماپلوراليسم سياسي را هم بپذيريم، . آرد
اين معنايش اين نيست آه ما در برابر جهان خارج 

نه، هنوز هم مي خواهيم عالم خارج به . منفعليم
همان شكلي درآيد آه خودمان مي خواهيم، ولي مي 
بينيم براي اينكه بخواهيم اين آار را انجام دهيم، بايد 

هاي ديگر هم امداد و آمك بگيريم، درواقع از انسان
انسانهاي ديگر را استخدام مي آنيم و هيچ مشكلي 

 . هم پيش نمي آيد
اما در باب هر دو قسمت سوال اين بزرگوار نكته 
اي را مي خواهم عرض آنم و آن همان چيزي بود 

اين آه انسان با يك . آه در اول جلسه عرض آردم
 به اين معنا نيست آه با روحيه اي راه بيفتد، لزومًا

همان روحيه اي آه به راه افتاده وفادار هم مي ماند، 
ممكن است در طي طريق به يك سري مشكالتي 
برخورد آند و مقداري راههاي فرعي هم براي 
. خودش ايجاد آند، آه بعدًا اين را توضيح مي دهم

اما چيزي آه اين دوست عزيزمان در باب پلوراليزم 
 است، اين ناشي از واقع بيني انسان سياسي نوشته
انسان مدرن احساس آرده است آه . مدرن است
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بعضي از آارها را بدون اين آه بعضي از امتيازها 
هنوز هم قصدش انجام . را بدهد نمي تواند انجام دهد

دادن آن آارهاست ولي خوب مجبور است امتيازاتي 
  . را هم بپردازد

o آه براي تغيير آيا انسان مدرن متوجه نشده است 
جهان نيازمند شناخت خود نيز هستيم؟ چرا آه اين ما 
هستيم آه در صدد تغيير جهان هستيم، پس بايد آامًال 
و نه حاشيه اي و فرعي، خودمان را بشناسيم، تا 
بتوانيم از تواناييهاي خود براي تغيير جهان استفاده 

 . آنيم
o اي ما اتفاقًا در جلسه آينده خواهم گفت آه تواناييه

براي تغيير جهان خودش را در تكنولوژي نشان 
انسان توانايي خود براي تغيير جهان را . مي دهد

در تكنولوژي تست مي آند و به محك آزمايش مي 
اين به خودشناسي به آن . گذارد آه چقدر تواناست

يعني قدما نمي . معنا آه قدما مي گفتند احتياج ندارد
ناسي بايد از راه گفتند براي اينكه خودت را بش

Problem Solving بروي، ولي امروزه مي 
گويند از اين راه بروي؛ يعني مي گويند ببين چند تا 
مسأله مي تواني حل آني، تواناييهايت از تعداد 
. مسأله هايي آه مي تواني حل آني معلوم مي شود

اين است آه انسان مدرن تمام زندگي اش 
Problem Solvingج تا مسأله اگر من پن.  است

توانستم حل آنم نسبت به شما آه ده تا مسأله 
خوب مسأله يعني . توانسته ايد حل آنيد ناتوان ترم

چه؟ يعني وضعي آه از اين وضع ما ناراضي 
.  يعني وضع ناراحت آنندهProblematic. هستيم

ولي اين غير از يك عارفي مثل بودا است آه به آل 
نمي ديد، بلكه  Problemجهان آه نگاه مي آرد و 

راز در عالم مي ديد خيلي فرق است آه آدم، عالم 
 هايي ببيند آه بايد Problemرا مجموعه اي از 

آنها را حل آند، تا اينكه عالم را پر از رمز و راز 
ببيند و فقط بخواهد دنبال آنها برود و در آنها فرو 

 . برود، نه اينكه آنها را حل بكند
نبايد با خودشناسي  را Problem Solvingاين 

بايد بگويم بسياري از . انسان قدمي اشتباه گرفت
آتابهايي آه ما امروزه داريم، سياست و تاريخ تا 
هنر و رياضيات، همه اش عنوانش اين است آه ما 

چگونه در حل مسأله . چگونه مسأله را حل آنيم
جهان پر از مساله است و مساله يكي . موفق شويم

  . رن استاز مفاهيم انسان مد
 متفكر معروف آلماني در آتاب Oporxenآقاي 

خود نشان مي دهد آه يكي از مفاهيم جديد، مفهوم 

براي انسان سنتي مساله وجود نداشته . مساله است
است، يعني اينكه به عالم شكل آالفي نگاه آنيم آه 
بايد تا مي توانيم رشته هاي اين آالف را از هم باز 

  . آنيم
o ا نگفته گذاشتيد و آن اينكه آيا پاسخ يك نكته ر

 انسان مدرن به اهداف اوليه خود رسيده است يا نه؟ 
به نظر من مدرنيزم به اهداف خود تا حد فراواني  •

ولي دو مطلب وجود دارد، يكي اينكه . رسيده است
به گفته ابرومان مزلو، نيازهاي انسان قابل رده بندي 

ند آه است و اين يعني اينكه بعضي نيازها، چنين
وقتي برآورده شدند نيازهاي بعدي تازه ايجاد مي 
شوند؛ يعني آدم در زندگيش به اين صورت نيست 

 تايي از نيازها داشته باشد و بعد 50آه يك ليست 
خير؛ .  نياز را برآورده آند50برود دنبال اينكه اين 

 تا 5بلكه به اين صورت است آه مثًال . چنين نيست
 نياز را 5بال اينكه اين نياز دارد و مي رود دن

برآورده آند و هيچ نياز ديگري هم احساس نمي آند 
 گانه برآورده شد، نياز ششمي 5ولي تا اين نيازهاي 

بعدًا پديد . از اول اين نياز پيدا نبود. تازه پديد مي آيد
اين مثل عاميانه آه مي گويند گرسنه نشده اي تا . آمد

تا شما :  نكته استاين دقيقًا همين. عاشقي يادت برود
همين . گرسنه ايد نياز به عشق در شما پديد نمي آيد

آه سير شديد تازه متوجه مي شويد آه يك عالم 
 . ديگري هم به نام عالم عاشقي وجود دارد

بنابراين به نظر مي رسد آه انسان مدرن تا حد 
زيادي به اهداف اوليه خود رسيده است ولي اهداف 

مده آه قبًال وجود نداشته جديدي برايش به وجود آ
نكته دوم هم اينكه بعضي از اين نيازها . است

هر دو تاي اين . برآورده شده ما به يك قيمت گزاف
يكي اينكه چه . نكته ها را عرض خواهم آرد

نيازهاي جديدي در انسان ايجاد شده است و يكي هم 
اين آه، اين نيازها بعضي شان به چه قيمتي برآورده 

  . شده اند
o  به نظر من نمي توان گوهر مدرنيزم را ميل و

به فرض وجود . اراده انسان به تغيير جهان دانست
چنين اراده اي، به نظر نمي رسد اين اراده خودآگاه 

شما بايد دليل بياوريد آه در يك مقطع . بوده باشد
تاريخي عده اي از انسانها تصميم گرفتند، جهان را 

 ميل به تغيير جهان به نظر مي رسد آه. تغيير دهند
تنها يكي از خصايص مدرنيزم است در آنار ساير 

 . خصايص و نه مادر ساير خصايص
اوًال من در جلسه قبل هم عرض آردم، هيچ وقت  •

نمي توان گفت آه در يك لحظه اي انسان سنتي به 
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اين امور خيلي متدرج . انسان مدرن تبديل شد
مثل درست . الوجود است و يك جا جلوه نمي آند

شخص از صفر درجه . جريان جوش آمدن آب
 درجه رسيدن آب را حس نمي آند؛ 99رسيدن به 

 درجه رسيد 100 درجه به 99فقط از وقتي آب از 
. يك تحولي رخ داده است. ناگهان احساس مي آند

. ولي اين تحول واقعًا در آن لحظه اتفاق نيفتاده است
ن شد اين را هم نمي خواهم بگويم در يك لحظه چني

بله دم به دم و قدم به قدم پيش آمده است، و ما در 
 به تعبير مارآسيستها –يك لحظاتي از لحظات تاريخ 

وگرنه اين .  از آميت به آيفيت آن را مي بينيم–
رخ ... چيزي نيست آه در يك سال و دو سال و 

شاهد . اما اين آه گفته اند شما بايد شاهد بياوريد. دهد
رد آه اينها در تاريخ ثبت شده را وقتي مي شود آو

باشد و چيزهاي آگاهانه در تاريخ ثبت مي شوند نه 
مثًال من وقتي خاطرات خود را هر روز . ناآگاهانه

مينويسم، چيزهاي آه آگاهانه در زندگي روزانه من 
رخ داده است را در خاطراتم مي نويسم، چيزهايي 

م را آه ناآگاهانه است و آگاهي اي در مورد آنها ندار
بنابراين به يك معنا، شما نبايد شاهد . ثبت نمي آنم

تاريخي از من بخواهيد، چيز ديگري بايد بخواهيد و 
آن اينكه از من بخواهيد من بتوانم تمام مولفه ها را 

اگر توانستم نشان دهم . با همان مولفه اول تفسير آنم
آه همه مولفه هاي بعدي فرزندان و مصاديق مولفه 

 . در آام خودم موفق شده اماول هستند 
o  مدرنيزم ناشي از «گفته سرديس هم آه مي گويد

خالص شدن انسان از پيش فرضهاي مذهبي اش 
اين هم نشان مي دهد آه همه مولفه هاي » است

 . مدرنيزم مي تواند ناشي از ميل به تغيير جهان باشد
اتفاقًا به همين صورت است، من نشان خواهم داد  •

 جهان، گرايش به علم تجربي را آه ميل به تغيير
گرايش به علم تجربي جهان بيني تجربي . ايجاد آرد

را ايجاد آرد و جهان بيني تجربي منجر شد به 
. خالص شدن انسان از پيش فرضهاي مذهبي اش

بنابراين خالص شدن انسان از پيش فرضهاي مذهبي 
و از ويژگيهاي انسان مدرن مي دانم اما اين ويژگي 

 . يده مع الواسطه همان ويژگي اول مي دانمرا هم زاي
o  به تغيير جهان » توجه«آيا سنت گرايي تنها از

اطراف غافل مانده است و يا اينكه با آن به نوعي 
 تعارض نيز دارد؟ 

توجه آنيد آه انسان تا هدف نداشته باشد تعارض  •
مثًال اگر من از شما بپرسم آه آيا اين . وجود ندارد

ستند يا نيستند، شما نمي توانيد به صندليها مانع من ه

شما بايد به من بگوييد آه تا چه . من جواب بدهيد
 . هدفي داشته باشي

اگر مي خواهي صدايت را به گوش ما برساني اين 
صندليها مانع نيستند، اما اگر اينجا مي خواهي 

بنابراين مانع و . مسابقه دو بدهي اين صندليها مانعند
انسان هدفي را تصوير نكند ممد، هيچ آدامشان تا 

فقط وقتي انسان هدفي براي خود . معنا ندارند
تصوير آرد، آنگاه اشياء دو قسم مي شوند، مانعها و 
آمكها و اين آه فرموده اند با آن نيز تعارض دارد؛ 

تعارض براي . خير؛ نمي توان گفت تعارض دارد
وقتي است آه ما يكي هدفي داشته باشيم و ببينيم 

 احوال بيرون در برابر اين هدف، اوضاع و
  . ايستادگي مي آنند

o  خودت را «آيا ترغيب سنت به اين امر آه
براي رفع اين مشكل بود آه آنچه مي » بشناس

 خواهم نمي بينم و آنچه مي بينم نمي خواهم؟ 
به نظر من اين وضع آه . بله همين طور است •

انسان هر آنچه را آه مي خواهد نمي بيند، راه حلي 
راه حل انسان سنتي آن بوده و راه حل . ي طلبدم

 . انسان مدرن هم اين است
o  آيا دو راه رواقيون و مدرنيستها تنها پاسخهايي

 است آه مي شود به مشكل باال داد؟ 
خير، بنده اتفاقًا اسم بردم از سقراط، از  •

، آه آنها ...افالطون، اسپينوزا، اگزيستانسياليستها و 
 . ندراه حلهاي ديگري دار

o  آيا نمي شود به هيچ آدام نپرداخت؟ 
چرا مي شود؛ مثًال برخي مدعي هستند با هنر  •

خأل را پر مي آنيم، اين آه مي گويند با هنر پر مي 
شود استداللشان اين است آه آنچه را آه مي خواهيم 

را ) نسخه دلخواه(نبينيم خودمان نسخه ديگرش 
 دست اين نسخه ساخت. بوسيله هنر ايجاد مي آنيم

خودش را مي گذارد جاي آن نسخه اي آه مي 
 . خواست در عالم ببيند و نمي ديد

o  برخالف اين باور آه خودشناسي در دستور آار
انسان مدرن قرار ندارد به نظر مي رسد در فالسفه 

رويكرد من گرايانه او در نهايت . اي چون دآارت
به علومي همچون مردم شناسي، زيست شناسي و 

انجاميد آه همگي به شناخت انسان و روانشناسي 
 . خود معطوف است

آن . باز هم مي گويم آه اين خود، آن خود نيست •
اينها يك سري . خودي آه تفكر سنتي مي گفت نيست

 . علوم تجربي هستند براي ايجاد تغييراتي در عالم
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o  استدعا دارم مقداري هم در مورد تجدد در هنر و
 . پيدايش تفكر آن توضيح بفرماييد

در اواخر درس ممكن است پنج مظهر مدرنيزم  •
 . را آه يكي هم مدرنيزم هنري است عرض آنم

o  فرق دين با معنويت چيست؟ 
. من معتقدم دين و معنويت ده تا فرق دارند •

چيزي نوشته ام و به زودي منتشر مي شود، وقت 
البته آساني هستند آه از دين . شما را حاال نمي گيرم
ويت استفاده مي آنند و آساني خودشان در جهت معن

هم هستند آه از دين خودشان در جهت معنويت 
ولي باالخره دين غير از معنويت . استفاده نمي آنند

معنويت مي تواند هدف دين باشد و مي تواند . است
 . هم نباشد

o  آيا رابطه اي ميان انسان مدرن و معنويت وجود
 دارد؟ 

امكان به نظر من براي انسان مدرن، معنويت  •
 . دارد ولي دين نه

o  جزئي از جهان خارج » انسانهاي غير من«مگر
نيستند، پس براي تغيري جهان آيا نبايد انسان را هم 

 عوض آرد؟ 
بعدًا خواهم گفت آه سيانتيزم مدرنيزم، جهان را  •

محدود مي آند به عالم طبيعت و آن چيزي آه قابل 
ري آن وقت از انسان هم آن قد. مشاهده تجربي باشد

محل بحث ) يعني رفتار انسان(آه قابل تجربه است 
انسان مدرن است و به همين مقدار بايد شناخت 

يعني رفتار انسان را بشناسيم، جامعه . داشته باشيم
شناسي درواقع علم شناخت رفتارهاي ناآگاهانه 

 . انسانهاست
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  30/1/79 چهارم جلسه
 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف

  
 و   خواهران  محضر همه  به آنم  مي  سالم  عرض
   سروران  همة  به  نو را هم  و سال  گرامي برادران
   همة  نو براي  سال  آه  و اميدورام آنم  مي  عرض تبريك

  . باشد  خواهي  و آزادي طلبي ما سرشار از عدالت
  ، تجددگرايي  گرايي  در مورد سنت  آه  سخناني  سلسه

   اينجا رسيد آه  بود به  شده  شروع و پساتجددگرايي
 و   لب  بنده  گمان  به  آه  آردم  عرض  سابق درجلسه
   آه  است ، اين  تجددگرايانه  نگرش  و جوهر اصلي لباب
 خود را   از اينكه  بيش  آه  است  در صدد برآمده انسان

   واين  ميل اين.  بكند  را دگرگون  آند، جهان دگرگون
   پديد آمد و درست  آهسته  آهسته ، در انسان گرايش
. آردند  القاء مي  قديم  رواقيون  بود آه  جهتي برخالف
خواهيد   مي بينيد آنچه  مي  وقتي گفتند آه  مي رواقيون

بينيد   مي  آه قتيخواهيد، و بينيد نمي  مي بينيد و آنچه نمي
 و   صورت  آن  چيز به  شما همه  پيرامون در جهان
 را  ، خودتان داريد نيست  مي  شما دوست  آه سيرتي
آميزتر   خود موفقيت  آردن  دگرگون  آنيد چون دگرگون
 خود را   پيرامون  جهان در صدد برنيائيد آه.  است

   هزاران  قرين  است  توفيقي  آنيد، چون عوض
  رواقيون.  در آار باشد توفيقي"  اگر اصال ماليماتنا

   در جهان  من  وقتي  بود آه  اين  شان  توصيه در واقع
 را   و آنچه بينم  نمي خواهم  مي  را آه  خود آنچه پيرامون

   درصدد تغيير دادن  آه  بهتر است خواهم  نمي بينم  مي آه
   نگرش،  آنم  را عوض  خودم چشم.   بر بيايم خودم
   و عواطف ، احساسات ، روحيات  آنم  را عوض خودم
   تجددگرا درست  انسان در واقع.   آنم  را عوض خودم
بيشتر درصدد . آند  مي  عمل  توصيه  اين  خالف به

و .  آند  را دگرگون  خودش  اطراف  جهان  آيد آه برمي
  از  و پرتوقعي  از خودش  توقعي  آم  نوعي  لحاظ  اين به

  .آند  پيدا مي اطرافش
   ايده  اين  به  گرايش  وقتي  آه  آردم  عرض  قبل  درجلسة

،   بكنم  را دستكاري  اطراف  بايد جهان  من پيدا شد آه
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خواهد،   مي  دلم  بشود آه  آني  يا بيش  آم  اينكه براي
   علوم  به  را در ميل ، خودش  گرايش  اثر اين اولين
 ما   آار را براي  اين  تجربي لومع.  داد  نشان تجربي
   و وجه شان  خصيصه  تجربي علوم. دهند  مي انجام

 از ساير   و تمايزشان  وامتيازشان  شان اختصاصي
 و   تاريخي ، علوم  و عقلي  فلسفي  از علوم ، يعني علوم
 در   تجربي  علوم  آه  است  اين  و عرفاني  شهودي علوم
  توانند جهان  مي  هستند آه علومي، تنها   ساير علوم ميان

 ما   آه  و هيأتي  صورت  همان  آنند و به را دگرگون
   در اين اي  و عرضه  آفايت هيچ.  در آورند خواهيم مي

   شما هر چقدر در علوم يعني.  ندارند  ساير علوم جهت
 و   آشفي  جلو برويد، هر چقدر در علوم  و فلسفي عقلي

  د بكنيد، هر چقدر در علوم رش  و عرفاني شهودي
 را   اطرافتان توانيد محيط  رشد آنيد، نمي تاريخي
   محيط  آردن  دگرگون  خاصيت اين.  آنيد دگرگون
   لحاظ از اين.  دارد  اختصاص  تجربي  علوم  به اطراف
   را عوض  اطرافم  جهان  آه  گرايش  اين  پيدايش دمادم
.  پديد آمد   تجربي  علوم  به  در انسان  شديدي ، ميل آنم
   علوم  آه آنم  مي  عرض  اجمالي  خيلي  صورت به

   علوم  را از اينجا دارند آه  خاصيتشان  اين تجربي
   را ميدهند آه  اين  ما امكان  به  هستند آه  علومي تجربي
   تبيين  دنبال  و به  آنيم  مشهود را تبيين  بالفعل هاي پديده
   بيني  پيش  ما قدرت  مشهود به ل بالفع هاي پديده
   دنبال و به. بخشند  نامشهود رانيز مي  بالفعل هاي پديده
 و   را ضبط  حوادث  آه آنيم  پيدا مي  دو ما قدرت اين

  ، ما قدرت  و مهار حوادث  ضبط  دنبال  و به مهار آنيم
 هر   آه  سلسله يك.  آنيم  پيدا مي  و طراحي  ريزي برنامه
 در   بعدي  زاينده  و هرآدام  آمده  بيرون  قبلي از دل  آدام
   وقت  آن  بدانم  تجربي  علوم  وقتي من.   هست علوم
  پژمردگي.   است  شده  پژمرده  گل  چرا اين  آه دانم مي
   در اين  االن  مشهود، يعني  بالفعل  است اي  پديده  گل اين

 قرار   آن در  آه  و شرايطي  و زماني  مكاني مختصه
.   مشهود است  من  براي  گل  پژمردگي  اين دارم

   علم  آه حاال وقتي .  يابم در مي"  را آامال  گل پژمردگي
   گل اين» چرا«  آه دانم  مي  وقت ، آن  بدانم تجربي
   پديده  يك  تبيين  يعني در واقع» چرا « اين.   است پژمرده
،   را بدانم  اين  ديگر، وقتي از طرف.  مشهود بالفعل
   بيني  پيش توانم  نامشهود را نيز مي  بالفعل هاي پديده
   چه  گل  فردا اين  آه  آنم  بيني  پيش توانم  مي يعني. بكنم

" مثال.  خواهد شد  چه  گل  فردا اين پس. خواهد شد
   و فالن  و فالن  اگر فالن  آه  آنم  بيني  پيش توانم مي
   عنوان  يا به  آب  عنوان  آود يا به ن عنو  را شما به ماده

   آينده  ساعت48 برسانيد در   گل  اين  به هوا و اآسيژن
   آه  بگويم توانم باز مي.  خواهد شد  چه  گل  اين وضع

   ساعت48 آنيد، در   دريغ  گل  از اين  موادي اگر چه
در .  درخواهد آمد  صورتي  چه  به  گل  اين  وضع آينده
  هايي  پديده  آن  آنم  بيني  پيش  آه آنم  پيدا مي درت ق واقع

   گل  پژمردگي  االن يعني.  نا مشهودند  بالفعل را آه
  گل  نشاط  بيني  پيش توانم  مي  ولي  مشهود است  من براي
  .  را بكنم  نامشهود است اي  پديده آه

  اينجا  و من  است  متفاوت  گويي  با پيش  بيني  پيش  البته
   صورت به.   گويي  پيش  نه زنم  مي  بيني  از پيش دم

   وقت ، همه  بيني ، پيش  بكنم  عرض  هم بسيار اجمالي
   من وقتي.   است  بيان  قابل  شرطي  قضاياي در قالب

  ، به آنم  مي  تجربي  بيني ، پيش آنم  مي  علمي  بيني پيش
   آه از است و ابر  بيان  قابل  ام  بيني  پيش  صورت اين

 مقدار   برسد يا نرسد يا فالن  ماده  فالن  گل  اين اگر به
   ساعت48 در   گل  اين  گاه آن... نور برسد يا نرسد و

    اين  است  بيني  پيش  يك اين.  خواهد شد  با نشاط آينده
Predictionپيش اما يك.   انگليسي  زبان  به   است   

   علوم  آار عالمان  وقت  هيچ  گويي پيش.   داريم  هم گويي
 آار   بايد گفت  در واقع  گويي پيش.   نيست تجربي
   در قالب  گويي پيش.   است  يا دروغين  راستين پيامبران
   حمليه  قضيه گيرد، در قالب  نمي  صورت  شرطيه قضيه

   اين  به  وقت  هيچ  گويي  پيش يعني. گيرد  مي صورت
   گاه  شود آن  بشود و بهمان ن اگر فال  آه  نيست صورت
   گفته  آه  است  صورت  اين ، به  خواهد شد، نه فالن
.  خواهد شد  فالن  و در هر صورت  وقت شود، همه مي

   پيش هر آه.   حمليه  منطقيون  قول  به  قضيه  يك در قالب
.   يا پيامبر دروغين  است آند يا پيامبر راستين  مي گويي

   همين به. آنند  مي  گويي  پيش رانند آه پيامب باالخره
   پيامبر گفته  به  انگليسي  در زبان  آه  هست  هم لحاظ
   در زبان گويند وقتي ها مي بعضي . Profetشود   مي

.   معناست  اين  به شود هم  مي  گفته  پبامبر نبي  به عربي
. گو  پيش دهد يعني  مي  خبر از آينده  آه  آسي  يعني نبي
  ِاّن االرَض يرثها عبادي«گويد   مي  قرآن وقتي" ثالم

   اگر فالن  است نگفته.   است  گويي  پيش اين»  الصالحون
   را به  زمين  من  شايستة بندگان...  شود و شود و فالن

   شايسته  بندگان  آه  گفته  قاطع خيلي.  خواهند برد ارث
   مارآس يا وقتي.  خواهند برد  ارث  را به  زمين من
 خواهد شد،   متالشي داري  سرمايه  نظام گويد آه مي
خواهد بشود و هر چقدر   مي گويد هر طور آه  مي يعني
   و حكومت  زمين  پيدا بكند باالخره  فراز و نشيب تاريخ
  وقتي" يامثال.  خواهد افتاد  شايسته  بندگان  دست به
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   گويي  پيش  نابود خواهد شد، اين گويد دين فرويد مي
 نابود   بشود، دين  اگر چه فرويد نگفته.  فرويد است

   دين  بشود باالخره  هر طور آه است خواهد شد؛گفته
   اين  در باب خواهم نمي"  فعال من. نابود خواهد شد

   باور آردن تواند قابل  مي  گويي  پيش  آه  بكنم صحبت
  اين.   است  بيني  پيش  دربارة ، ما سخنمان باشد يا نه

مشهود "  فعال  نامشهود، آه  بالفعل هاي  پديده  بيني پيش
 ما  بعد از اينكه.   است  تجربي  هنر علوم ، اين نيست

   يعني  آنيم  نامشهود را تبيين  بالفعل هاي  پديده توانستيم
   بالفعل هاي  و پديده  را بگوئيم اش  و معلولي  علي چرايي

 و   ضبط ، قدرت  وقت ، آن م آني  بيني نامشهود را پيش
 آار   به  آنترل  در ترجمة  و مهار را من ضبط(مهار
   آاري توانيم  مي يعني.  آنيم  را پيدا مي آينده.)  برم مي
 بيايد يا   پيش ، در آينده خواهيم  مي  آنچه  آه آنيم
.  نيايد  پيش خواهيم  نمي  آنچه  آه  آنيم  آاري توانيم مي
  توانم ، مي  رشد بكنم  تجربي  در علوم  آه ي وقت من" مثال
 نكند يا آمتر از   ويران  مرا زلزله  خانة  آه  آنم آاري
 شما   آه  آنم  آاري توانم يا مي.  بكند  شما ويران خانه

   اطالعات  ميزان  به  را من اي هر حادثه.  بشويد مسموم
  .  و مهار آنم  ضبط  ميتوانم  دارم  آه  اي تجربي

 و مهار پديد آمد   ضبط ، قدرت  انسان  براي   هر وقت
. آيد  او پديد مي  براي  آينده  ريزي  برنامه  قدرت  گاه آن

   خودمان  را براي  از آينده  تصويري توانيم مي" اصال
 و با   گام  به  تصوير را گام ، بعد اين تصوير بكنيم
.  بسازيم)   انقالبي  با مهندسيهاي نه(  تدريجي مهندسيهاي

  اي  چهارگانه  هنرهاي  چنين  تجربي ، اگر علوم خوب
   براي  آه  نيست  باشند، شكي  داشته  آردم  عرض راآه

 را   خودش  پيرامون  بخواهد جهان  آه هر انساني
  .   است  بكند چيز مطلوبي عوض

،   گفت خواهم"  بعدا  آه اي  نكته  به  اعتراف  در عين
 آنقدر   زمينه  در اين  تجربي  علوم ينيد، آهب  شما مي االن
   در پي  ما سالهاست  االن اند آه  بوده  ما نويد بخش براي
 حد   تا اين حتي.  تر آنيم  را ديررس  پيري  آه  هستيم اين

   طبيعت آمد اينها جزء ذات  نظر مي  به  آه در اموري
  حتي.   آنيم  تصرف  است ، جزء گوهر طبيعت است
   را از ميان  مرگ ، حتي  بيندازيم  عقب  را به گمر

   پيرامون  حد بتواند جهان  تا اين  آدم  وقتي خوب.  ببريم
 بهبود  ، مسئله  ديگر مسئله  بكند آه  را عوض خودش
   حتي  نباشد، بلكه  شهرسازي  نباشد، مسأله بيماري
  در  من  يعني باشد،اين...  و  و مرگ  بر سر پيري مسأله

" ، مثال  بورزم  مقاومت  امور طبيعي  سري برابر يك
   بكنم آاري"  اصال ، من  نژاد بكنم بهبود نژاد يا اصالح

   خودم  آه  و شمايلي  شكل  همان  به  من  فرزند آتي آه
  تصويري" اصال  دنيا بيايد، من  به دارم  مي دوست
  هم و بعد   تصوير بكنم ام  بچه  از قد و اندام آرماني
   دنيا خواهد آمد، همان  به  آه اي  بچه  آه  باشم مطمئن
 بشر   آه  است  چيزهايي اينها يك.   را خواهد داشت اندام
 و   در موارد قبلي  آه  پيدا آرده  آنهاگرايش  رو به از آن
   آرده  را برآورده  توقعش  تجربي تر، علوم  توقع آم

 آرد، اما تا اينجا   را خواهم  اعترافي يك" بعدا.  است
  .اند  آرده  عمل  شان  وعده  به  علوم  اين  گفت توان مي

   جنبه  تجربي ، علوم  گرفت  آار صورت  اين  وقتي
 پيدا   و الگو بودن  اسوه  جنبه يعني. پيدا آردند پارادايم
 با گذر  ، البته  پيدا آردن  پارادايم  جنبه اين. آردند
   با گذر روانشناختي  بلكه ت اس  نگرفته  صورت منطقي
  .  است  گرفته  صورت  هرحال  به ، ولي  گرفته صورت
   مثال  با گذر روانشناختي  گذر منطقي  تفاوت  فهم  براي
   از تفاوتهاي  يكي دانند آه  مي اوًال دوستان: زنم مي
   است ، اين   با آامپيوترها داريم  ما آدميان  آه اي عمده
   شود، يك  ما داده ها به  داده  سلسله  اگر يك  ما آدميان آه

 ما   آه  شود، اينجور نيست  ما داده  به  اطالعات سلسله
   قابل  را آه اي  منطقي  نتايج  فقط  اطالعات  اين از درون
   آه  وقتها هست ماخيلي.   آوريم  دست  به  است استنتاج
   آه  برنتايجي شود عالوه  مي  ما داده  به  آه هايي از داده
   نتايجي  سلسله ، يك شود گرفت ها مي  داده از آن" منطقا
   ولي  بگيريم  نداريم حق"  منطقا  آه گيريم  مي هم
   سه  اگر ما انسانها از آن  تعبير ديگري به.  گيريم مي

 و   و عقيده  علم  ساحت  يعني  هست  در دلمان  آه ساحتي
   اراده  وساحت اطف و عو  احساسات  و ساحت معرفت

   اولي  ساحت  ما فقط  ساحت  سه ، اگر از اين و خواست
 را   و آگاهي  و معرفت  علم  ساحت  فقط  يعني را داشتيم
  داشت  ديگر در ما وجود نمي  دو ساحت و آن
   ديگر را تعطيل  دو ساحت آن"  موقتا توانستيم يامي
 آامپيوتر،  يك   مثل شديم  مي  ما درست  وقت ، آن بكنيم
   اطالعات شد، اين  مي  ما داده  به  آه  هر اطالعاتي يعني
   اين  از دل  وقت رسيد آن  مي  آگاهي  آستانه  به وقتي

"  آامال  آه آورديم  در مي  جديدي ، اطالعات اطالعات
:  آامپيوتر بگوئيد  يك مثال اگر شما به.  بودند منطقي
 دو  ، از اين ، د است يد ج بگوئ  و بعد هم  است ، ب الف
  ، ب اگر بگوئيد الف. دهد  شما نمي  به  جديدي  نتيجه هيچ
  توان  نمي اي  ميگويد نتيجه  باز هم  نيست ، ج  و ب است
   منطق  يك  براساس  فقط  ماشين  اين چرا آه.  گرفت
   ماشينها اين بنابراين. آند  آار مي  و رسمي رقومي

آنند،   آار مي  قواعد منطقي وزة در ح  فقط جورند آه
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   بدهيد ولي  ماشين  يك  به  اطالعات  ميليون  اگر يك يعني
 جديد را   اطالعات  فقره  يك  استخراج از اينها حق

 شما    بهOutput    عنوان  به  باشيد، چيزي نداشته
  ما انسانها به.  اما ما انسانها اينجور نيستيم. دهد نمي

 و   منطق  ساحت  بر آن  عالوه مان روح خاطر اينكه
   و عواطف  احساسات  ساحت  نام  به  هم ، ساحتي آگاهي

  ها و خواستها، ما آدميان  اراده  ساحت دارد و نيز يك
   به  آه  هم ربط  بي  اطالعات   فقرهN يا    دو يا سه گاهي
   جديد غير منطقي  استنتاج  فقره  يك دهند، از دلش ما مي
   شده  ما داده  به  آه  اطالعاتي  ما از دل وقتي.  مآني مي
گويند   مي  وقت ، آن  بگيريم  منطقي  نتايج ، فقط است

   شما با يك: گويند مي.   است  گذر منطقي گذرمان
Logical Passageگذر  با يك. ايد  گرفته   تصميم 
ها،   داده  سري  از يك اما وقتي. ايد  گرفته  نتيجه منطقي

 را   گرفتنش حق"  منطقا  آه  بگيريم  نتايجي  سري يك
   نتايج  اين  هستيم  و احساسي  عاطفي  چون  ولي نداريم

 گذر  گويند شما با يك  مي  وقت ، آن را ميگيريم
 گذر   با يك ايد نه  رسيده  نتايج  اين  به روانشناختي

   انجام  گذر روانشناختي  نوع  يازده  به ما نزديك.  منطقي
  آرزو انديشي.   است  آرزو انديشي  نوعش يك.  ميدهيم
   باشد، پس ، ب  الف  آه  دارم  خوش  چون  اينكه يعني
   آنترل  قابل  گذرها در انسان اين.   است ، ب الف

   به  آنيم تعطيلش"  بشود آامال  اينكه  هستند ولي وآگاهي
  .پذير نباشد  انجام  سادگي آيد به نظر مي

   علوم  آه  وقتي  آه  آنم  راعرض  اين خواهم مي حاال 
 نويدها را داد و بعد در  ، اين  مدرن  انسان  به تجربي
،   گذر روانشناختي  آرد، با يك  محقق  هم  عمل مقام
  خواهم  مي يعني.  شدند  و اسوه  پارادايم  تجربي علوم
،  بي تجر  علوم  آردنهاي  عمل  وعده  به  آن  از تمام بگويم
 بايد   تجربي  علوم  آه  گرفت  نتيجه توان نمي" منطقا

 از   من  اينكه  مثل درست.  ما بشوند  و الگوي پارادايم
، و  گيرم  مي  و جواب آنم  مي  تا سؤال  پنج  معلمي يك

   دقيق  دقيق  آه است  شده  معلوم ، بعد از تحقيق جوابها هم
   به  معلم  جواب  آه  بگيرم  نتيجه  وقت  و آن  است بوده
 طور   اين آه"  واقعا ولي.   است  درست  هم  ششمي سؤال
  يعني.   بگيرم اي  نتيجه  چنين توانم  نمي آه" منطقا.  نيست
  . گيرم  مي  را با گذر روانشناختي  نتيجه اين

 شما   از دوستان اگر يكي:  آنم  مي  ديگر عرض  مثالي
، آيا   شما نگفته  به دروغ   يك  گذشته  سال25  درتمام
   به  فردا صبح  آه اي  جمله  اين  آه  گرفت شود نتيجه مي

"  خواهد بود؟ اما انصافا  راست  هم شما خواهد گفت
   به آنيد و اگر دوستي  مي شما اينجا گذر روانشناختي

آنيد   صادر مي  قطعي  نگويد، حكم  دروغ  سال25شما 
  . خواهد بود هد زد راست خوا  فردا هم  آه  حرفي آه
   آه  دهم  شما نشان  به توانم  مي  ساده  استدالل  با يك  من

 از شما  من. ايد  آرده شما اينجا گذر روانشناختي
   چندمين  هر آس  دروغ  نظر شما اولين  به پرسم مي

   اولين  است  معلوم گوئيد خوب ؟ شما مي  است دروغ
   پس گويم مي.  است   دروغش ، اولين  هرآسي دروغ
؟   است  دروغش  اولين  هر آدم  دروغ  اولين  آردي قبول
  ؟ يعني  چه  يعني  اين داني  مي گويم مي.  گوئيد بله مي

   هيچ  قبلش  آه  است ، دروغي  هر آسي  دروغ اولين
   دروغي  هيچ  قبلش ، از اينكه پس .  است  نگفته دروغي
   دروغي  هيچ  بعدش  گرفت شود نتيجه ، نمي نبوده

  .نخواهد بود
   باشد و اولين  عمرم  دروغ  اولين  من  فرداي  شايد سخن

   قبلي  دروغ  سابقه  يعني  است  دروغ ، اولين دروغ
،   شما گفتم  براي  من  را آه  اين خوب.  نخواهد داشت

شود از   نمي  وقت  هيچ  آه  شد برايتان معلوم" آامال
،   لحاظ  اين به.  آرد  بيني  را پيش اش ه آيند  آسي گذشتة
   داشته  دوست  اگر يك ، باز هم  حال ؟ اما در عين درسته

   گفته  راست اش  شما همه  به  گذشته  سال25  باشيد آه
   من  به  هزار تومان200   آه باشد، اگر آمد و گفت

،  تان  در خانه آورم  مي  فردا صبح  پس  بدهيد، من قرض
   را شما انجام  گذر روانشناختي اين. دهيد و مي ا به
 نگار   انديشه  ماشين  يك  شما فقط دهيد، چرا؟ چون مي

  متفكر معروف»  موروا آندره« تعبير  به. نيستيد
،   نگار نيست  انديشه  ماشين ، انسان فرانسوي
   سروآار داشته  با انديشه  فقط  ، آه  نيست آيديوگراف

   داريم  هم ، عواطف  داريم  هم ساساتآخر ما اح. باشد
،   نگار نيستيم ، انديشه  نيستيم  صرفا آيديوگراف وچون
   خودمان  دوستان  باز از نو، ما در باب فردا هم" طبعا
   دروغ  تا االن  آه  دوستاني  آه آنيم  را مي  حكم همين
  به.   نيست  دروع  هم  امروزشان  سخن اند البد اين نگفته
   روانشناختي  گذرهاي  داستان  نظر من ، به  حالهر

   به هم .   است  و لطيفي  شيرين  داستان يك" واقعا
 و  شناسي  معرف  به شود و هم  مي  مربوط روانشانسي

 بعد   مدرن  انسان ، ولي  هر حال به.   اخالق  علم  به هم
   همراه  به  برايش  تجربي  علوم  آه  هايي  توفيق از اين

   را الگوي  تجربي  علوم آوردند او با گذر روانشناختي
   به  هم  آرد؟ يعني  خودش  الگوي  چه يعني.  آرد خودش
   لحاظ  به ، هم  تجربي  علوم هاي  محدوديت لحاظ

   به  و هم  تجربي  در علوم  و متداول  متعارف روشهاي
   همة  به  تجربي  علوم  ادعاهاي  آزمون  روشهاي لحاظ
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 آرد   تصور بر اين آنم  مي  عرض  آه  حيثيتي  سه اين
  توجه.  بشوند   تجربي  علوم  بايد مثل  علوم  همة آه
   اين  را به  علوم  همة  آه  خواست  در واقع يعني! آنيد مي

   آنها را بزند به  سرو ته يعني.  در بياورد انگاره
   علوم  مثل  و گستره  محدوديت  لحاظ  به  آه صورتي
   لحاظ ، به  رد و قبول  روشهاي به. بشود تجربي

   مثل  علوم  همه  خواست  و در هر حيث  آزمون روشهاي
 چيز را ما   همه  و اينكه  الگوگيري اين.  بشوند  علوم اين
  از آن"، معموال  بكنيم  نگاه  تجربي  علوم  از دريچة فقط
   فارسي  ترجمة شايد آنند، آه تعبير مي»  سيانتيزم « به

  از لغت. باشد»   پرستي علم«يا »   زدگي علم « خوبش
   منفي  ارزش گويم  مي  من  آه  پرستي  يا علم  زدگي علم

  چيز بدي»    زدگي علم «  بگويم خواهم نمي.اتخاذ نكنيد
 و   آردنم  گزارش  در حال من" ، فعال  يا خوب است

   تحليل تر هنوز نه قيق تعبير د  و به ام  نكرده هنوز تحليل
   سيانتيست  آس گويند فالن  مي وقتي. نقد  و نه ام آرده
  ، همة  بشري  و معارف  علوم خواهد همة  مي ،يعني است

   تجربي  علوم ، در چهار چوب  اطالعات دانشها و همة
 از   آه از بس.  بشوند  تجربي  علوم بيفتند و بيايند مثل

  .  است  ديده  و خاصيت  برآت  تجربي  علوم اين
»  پارادايم« را   تجربي علوم: گويند  آار مي  اين  به

   علم اين. »  زدگي علم «  تعبيري  يا به  آردن ساير علوم
   مدرن  انسان  براي  ديگري  ويژگيهاي  سلسله  يك زدگي

   يك  به  يك  ديگر را من هاي  ويژگي  اين پديدآورد آه
   به   سير بحث  تا االن پس.  مآن  مي  عرض خدمتتان
   تصميم ، نخست  انسان  بود آه  اين  ساده  خيلي زبان
   آند تا در همان  را عوض  اطرافش  جهان گيرد آه مي

بعد . دارد  مي  دوست  در بيايد آه  اطراف  جهان جهتي
 و با استمداد از   تجربي  را با علوم  خاصيت بيند اين مي
   علوم به" طبعا.  آند واند محققت  مي  تجربي علوم

   اين  به  هم  تجربي علوم" آند و اتفاقا  رو مي تجربي
آنند   وفا مي  آه وقتي. آنند  مي  عمل  خودشان وعدة
 در   تجربي  علوم  براي  قداستي  نوع ، يك  آهسته آهسته
   نوع يك. آيد  پديد مي  مدرن  و ضمير انسان ذهن

  ، يك  بودن  پاراديم  نوع ،يك و بودن الگ  نوع ، يك قداست
،   علوم  اين  و اقتدا آنند به  بايد تأسي  همه  اينكه نوع
.   است  زدگي  علم  در واقع  آنهابوجود آمد و اين براي

   يك  مدرن  انسان شود آه  مي  باعث  زدگي  علم حاال اين
  . پيداآند  آراء و نظراتي سلسله
   پيشرقت  انديشة  به  شدن  قايل   زدگي  اثر علم  اولين
  به-   صورت  به  پيشرفت  انديشة ام  بارها گفته من.  است
در »   عباسي  شاه نرخ «-  بگويم  خودماني زبان

   شش هاي  از بچه حتي.   است  ما در آمده هاي انديشه
   يك  صورت به"  دائما  بعد ديگر، اين  به  ساله هفت

   آنها گفته به"  دائما  قالبي  عبارت  و يك اي  آليشه عبارت
  گويند بشر در حال آنند و مي  مي  قبول آنها هم. شود مي

آند، انساِن   مي ، بشر دارد پيشرفت  است پيشرفت
 فردا  انسان.   ديروز است تر از انسان امروز پيشرفته

  اينقدر اين.  امروز خواهد بود تر از انسان پيشرفته
  اي  قدر آليشه ، اين  است  شده بي قال  االن انديشه
   پيش  سيصد سال  بگويد آه  اگر آسي ، آه است شده

،   است  نبوده  پيشرفت  به  ـ قايل  انساني  ـ هيچ انساني
   نرخ  آه شود چيزي مي" ، مثال  عجب ، آه آنيم باور نمي

سابقًا  مهجور و " ، اصال  تفكر ماست  عباسي شاه
  من.   طور است همين"  واقعا  ولي؛  است  بوده متروك
   نهضت  در اوايل  آه  آردم  عرض  ديگري  جاي در يك

   غربي هاي  با انديشه گران  مشروطه  آه مشروطه
 زياد داشتند و   والفت  بودند و انس  پيدا آرده آشنايي
 را وارد   غربي هاي  انديشه  داشتند در واقع  آهسته آهسته
، اگر   خودشان ، در آتابها و مقاالتآردند  ما مي ايران

ها بعد از   بعضي  آه- آنيد   مطالعه  هم  االن شما همين
  وقتي"  دائما بينيد آه  مي-  شده  هم  تجديد چاپ انقالب
   غربي هاي  از انديشه  يكي  آه  پيشرفت خواهند به مي
. آنند  مي اشاره»  پروغره «  بكنند با لغت  اشاره است
  اند، ما پروغره  پروغره  در حال  غربيانگويند مي

،  پيدا بكنيم»  پروغره «  آه ما بايد آار بكنيم:  نداريم
   در ايران  انديشه  قدر اين  اين  خاطر اينكه چرا؟ به

   وجود نداشته  وقت  تا آن  هم  لفظ  حتي  آه وجود نداشته
   آه   انگليسيPROGRES   آمدند همان.  است

   هم ، در آلماني  است  فرانسه در زبان   هم نظيرش
در . » پروغره« آردند و گفتند  ، آوانويسي هست

   عربي در آتابهاي.   طور است  همين  هم  عربي آتابهاي
   است  شده  مصر، نوشته  به  ناپلئون  بعد از حمله آه

 از   ميگويد ما محروميم  شخص  آن بينيد آه مي" دائما
 وجود   انديشه  قدر اين  اين  نداريم ، بروغره» بروغره«

   و عربي  فارسي  مثل  هايي در زبان"  واقعا ، آه نداشته
بعدها در .   است  آنها وجود نداشته  براي اصال لفظي
،   آمدند گفتند، خب  رضا شاه  در زمان  اول فرهنگستان
 مقدار  يك .   هست گويند، چي  غربيها مي  آه حاال اين

  گذاريم  مي  پيشرفت  حاال اسم  گفتند خبفكر آردند و
   فارسي  در زبان  از عمرش  پيشرفت  ولغت  آن روي

 آمتر   هم هفتاد سال. گذرد   نمي بيشتر از هفتاد سال
   انديشه  قدر اين اين.   است  سال65   الي64،  است
در .   است  بوده  و نا آشنا و مهجوري  غريب انديشه
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   سال70-60، منتها در ما   است طور  همين  هم غرب
   نهضت از زمان(  است  وارد شده  انديشه  اين است

   وارد شده  است  سال70-60   هم ،لفظش) مشروطه
   هيچ  از آن قبل.   سال300   نزديك  و در غرب است

  در باب"  اتفاقا من.   است  نبوده  پيشرفت  به  قايل انساني
 در فرهنِگوبستر و   هم يسيانگل»  پراگرس «  لغت همين
   ورود يك  سابقة  هستند آه  فرهنگيهايي  آه هاوس الندن
در "  اتفاقا  آه آنند، ديدم  مي  ثبت  هم  را در زبان لغت
 در   پراگرس لغت.   طور است  همين  هم  انگليسي زبان
،   است  شده  وارده  هجدهم  قرن  در اواسط  انگليسي زبان
 نو   هم  نو، لفظش انديشه" اصال. 1742 د ر  نظرم به

متأثر از "  آامال در واقع»  پيشرفت«  انديشه اين.  است
  چرا؟ بدليل.   است  تجربي  علوم گيري  پارادايم همان
 باشد   سروآار داشته  تجربي  با علوم  هر آس اينكه

 آار   شما اگر با فيزيك يعني. آند  مي  را حس پيشرفت
 آار بكنيد، با  شناسي  آار بكنيد، بازيست بكنيد، با شيمي
 از   اعم گويم  مي  آه  تجربي علوم( آار بكنيد روانشناسي

  ، اين)  است  انساني  تجربي  و علوم  طبيعي  تجربي علوم
 دارد  علم"  دائما بينيد آه مي. آنيد  مي  را حس پيشرفت
   تجربي ، حاال اگر بگوييد علوم خوب. آند  مي پيشرفت

   آم  خيلي  پيشرفت  انديشة  هستند، يك  پيشرفت ر حالد
ايد،   ادعا آرده  را هم  بينانه واقع"  ادعا و اتفاقا ، آم توقع
 را   تجربي  علوم  اما وقتي  طور است  همين هم" واقعا

   آه  پيشرفتي  اين  است  ممكن الگو گرفتيد ناگهان
   ديگري ي جاها  دارد را به  تجربي  علوم  به اختصاص

 حاال   آه  پيشرفت  دادن  سرايت  بدهيد و اين  سرايت هم
   آه  است ، اين  گرفته  فاز صورت6 در   گفت خواهم
  يعني»  پراگرسيسم «  نام  به  است  آرده  درست چيزي
 در اواخر   پيشرفت اين" ابتدائا.   پيشرفت  به  شدن قايل
 را   پيشرفت ين بشر ا  هجده  قرن  و اوايل  هفدهم قرن
   معتقد شد آه  شد، يعني  قايل  تجربي  علوم  براي فقط
 بود   فاز اول اين.   است  پيشرفت  در حال  تجربي علوم

   دامن  انديشة  يك  تجربي  در علوم  پيشرفت وانديشه
   جهتش در اين" اتفاقا.  بود ، همين  هم  شد و حق گستري
  . بود  مقدار حق تا اين
   درعلوم  پيشرفت  فقط  بشر معتقد شد آه  آهسته  آهسته
   هم  بشردارد و آن  هم  دوم  پيشرفت ، يك  نه تجربي
شما خواهيد .   است  و صنعت  آوري  در فن پيشرفت
  ؟جواب  نيست  اولي  طبيعي  نتيجة  مگر اين  آه گفت
"  آامال يعني.   نيست  اولي  طبيعي نتيجة.   نه  آه اينست
 متناظر   بكنند ولي  پيشرفت  تجربي  علوم دارد آه  امكان

 و   آوري ، فن  فني  با آنها علوم در ارتباط" و مستقيما

 در   از متفكران بسياري" اتفاقا.  نكند  پيشرفت صنعت
  از جمله. اند  را داشته  ادعايي  چنين  يك  اسالم  جهان باب

  ينا"  مصرا  نصر در دو تا از آثار خودش سيد حسين
   علوم  اسالم  در جهان  آه  است  آرده  را بيان نكته

   علوم  با پيشرفت  آرد، اما همزمان  پيشرفت تحربي
 و  آوري ، فن  تجربي  علوم  و متناظر با پيشرفت تجربي
 دو وجود   اين بين اي  مالزمه هيچ.  نكرد  پيشرفت صنعت

   به جربي ت  در علوم  پيشرفت ، وقتي  اينكه ندارد، بدليل
   را هم  و صنعت  آوري  در فن  پيشرفت  خودش دنبال
   در اطراف  تغيير زندگي  طالب  انسان آورد آه مي

   اطالعات  آنيد تمام ، فرض  بزنم مثال.  باشد  هم خودش
   داشته  را من  است  الزم  يخچال  ساختن  براي  آه تجربي
   ساختن ي برا  آه  اطالعاتي  آنيد همة فرض.  باشم

 و  ، مكانيك  در فيزيك  آه ، اطالعاتي  است   الزم يخچال
   را من  است  الزم  يخچال  ساختن  براي  مربوطه علوم
   اين طالب.   باشم  داشته  يخچال  نخواهم ، ولي  باشم داشته
   تجربي  علم  وقت ، آن  نباشم  در زندگيم  دگرگوني نوع

   نخواهم  سازي  يخچال نعت ص  دنبال  به  ولي را دارم
  صرف.   رفت  نخواهم  آن  تكنولوژي  و بدنبال رفت
   بسازم  تلويزيون  اينكه  براي  دارم  اطالعات  من اينكه
  ، وقتي بله. آشد نمي"  لزوما  ساختن  تلويزيون  را به من
   زندگي  آه  و بخواهم  باشم  را داشته  اطالعات اين

 را   من  اطالعات  اين  وقت ن شود، آ  عوض اطرافم
   آوري  فن البته.(  و صنعت  آوري  فن  طرف آشاند به مي

  براي"  فعال  نيستند ولي  يكي  تعبير دقيق  به و صنعت
    و گرنه آنم  مي  تلقي  يكي  ندارد و من  ما اهميت بحث

industry غير از  technologyصنعت.    است  
   اهميت  من  بحث  براي ي ول  است  آوري غير از فن

   يخچال  انسان  وقت  چه  تعبير ديگري به.) ندارد
  ، وقتي  وقت يك. سازد  نمي  يخچال  وقت سازد؟ سه نمي
   را نداشته  يخچال  ساختن  براي  الزم  تجربي  علم آه

   را داشته  يخچال  ساختن  و ارادة  خواست باشد ولي
  ، وقتي  وقت يك.  بسازد تواند يخچال ، نمي خوب. باشد
 باشد،   داشته  يخچال  ساختن  براس  تجربي  علم آه

  يك.  باشد  را نداشته  يخچال  ساختن  و ارادة خواست
   علم  باشد، نه  را نداشته  آدامش  هيچ  آه  وقتي  هم وقت

   يخچال  ساختن  ارادة  باشد و نه  را داشته  الزم تجربي
   يخچال  انسان  موقع در سه  پس.  باشد را داشته

   يخچال  انسان  آه  مورد است  در يك سازد و فقط نمي
 را   الزم  تجربي  علم  هم  آه  است  وقتي سازد و آن مي

   همين و به.  بسازد  بخواهد يخچال  باشد و هم داشته
   در زمينه  پيشرفتي  ندارد هر وقت خاطر ضرورت

www.neeloofar.org

Page 6



   فن  در جهت پيشرفتي"  آمد، حتما  حاصل  تجربي علوم
   سخنان  پديدبيايد و اگر بخواهيم  هم  و صنعت آوري
   آه ، بايد بگوييم  نصر را بپذيريم  مانند سيدحسين آساني

   است  صادق  سخن  اين  هم  تا حدودي  اسالم در جهان
   تجربي ، علوم  قرن  در سه ، الاقل اي  برهه  در يك  بله آه

   و صنعت  آوري  فن  متناظر با آن  آردند ولي پيشرفت
   براي  آه  است  اين دآتر نصر تحليلش.  نكرد پيشرفت
 آنها و با   دست  به  تجربي  علوم  آه  مسلماناني  آن اينكه

   بود، مسلماناني  رشد آرده  اسالم فكر آنها در جهان
   به  شان  و تفكر ديني  تأثير تفكر ديني تحت" بودند آامال

 را   اطرافت  جهان  بخواهي ، بيشتر از آنكه گفت ميآنها 
 و   خواست  و بنابراين  آن  را عوض  خودت  آني عوض
   آه  است اين.  را نداشتند  اطراف  تغيير جهان اراده
 در   آه  حال  در عين  تجربي  طور بود، علوم  اين چون

   و فن  صنعت  به  بود، متناظر با آن  رشد آرده ميانشان
  . نزدند   دست آوري
   به  قايالن  هر حال به.   نداريم  اين  به ، آاري  خوب
   شدند به  قايل  جلوآمدند و آساني  به  گام  يك پيشرفت
 در   تجربي  علوم  لحاظ  بشر به  آه  بر اين  عالوه اينكه
   در حال  هم  و صنعت  فن  لحاظ ، به  است  پيشرفت حال

 امر   به آساني.  بود  پيشرفت  انديشه اين.   است پيشرفت
   حيث  بشر از يك  شدند آه قايل.  شدند  قايل  هم سومي
   از لحاظ  اينكه  و آن  است  پيشرفت  درحال  هم سومي
   هم  رفاهيات  از لحاظ  تعبير ديگري  يا به  اوليه نيازهاي

  ت اس  بوده  پيشرفت در حال"  دائما  تاريخ بشر در طول
   آه وقتي.   است  پيشرفت در حال"  دائما  هم و االن
   روانشناسان  آه  تعبيري شود يا به  مي  گفته رفاهيات
   رفاهيات  جاي برند و به  آار مي  به  سوم نهضت

،  خوردن :  ،منظورشان  اوليه ميگويند نيازهاي
  ، غريزه ، مسكن ، پوشاك ، استراحت ، خواب آشاميدن
.  گوئيم  مي  اوليه اينهارا نيازهاي.    است فرج و ت جنسي
بشر در "  معتقد شدند اصال آساني.   نياز اوليه هشت
   در حال  هم  رفاهيات  لحاظ و آنًا به"  آنا  تاريخ طول

 امروز   انسان  آه  است  اين معنايش.   است  بوده پيشرفت
  فت پيشر  پيش  سال200   به  نسبت  هم  سوم  حيث از اين

   انسان  به  نسبت  هم  آينده  سال400  انسان. بيشتر آرد
  .تر خواهد بود  پيشرفته  حيث امروز از اين

 در   هم  چهارمي  بشر پيشرفت  آمدند و گفتند آه  آساني
 در   پيشرفت  و آن  است  آرده  دم  به   دم  تاريخ طول
  م ه  اجتماعي آرمانهاي.   است  اجتماعي  آرمانهاي جهت
 را از   آرمان چهار يا پنج" شود معموال  مي  گفته وقتي
 و  ، آزادي ، عدالت ، امنيت نظم: آنند  تعبير مي آن

.   اجتماعي گويند آرمانهاي مي"  اينها را معموال برابري
   بوده  پيشرفت  در حال  هم  حيث  اين  بشر به  شد آه گفته
  بينيم ، مي كنيم ب  بشر را مقايسه  اگر تاريخ ؛ يعني است
  ، آستانه باال رفته"  بشر دائما  خواهي  آزادي آستانة
 و   باال رفته  جويي  نظم ، آستانة  باال رفته طلبي عدالت
   حيث بشر از اين.   است  باال رفته  خواهي  امنيت آستانة
  .  است  رشد بوده  در حال هم

  ال در ح  هم  پنجم  از حيث  گفتند بشر  حتي  آساني
   اخالقي  آرمانهاي  هم  حيث  و آن  است  بوده پيشرفت
آيد   جلو مي  تاريخ  در طول  گفتندبشر هر چه يعني. است

تر   پيشرفته  هم  اخالقي  فردي  آرمانهاي از لحاظ
 هستند   امروز بيشتر طرفدار حق انسانهاي.  است شده

 امروز  بيشتر انسانهاي.   پيش  سال500  تا انسانهاي
  آمتر اهل.  هستند  دروغ آمتر اهل.  خدمتند اهل

   هم  حقوقي  جنبة  هيچ  آه  اخالقي  آرمانهاي اين. خيانتند
و .   است  بوده  پيشرفت  در بشر در حال  هم ندارد، اين
   همان  خواهد بود يعني  پيشرفت  در حال  هم همچنان
  ش پي  سال200   انسان  به  امروز نسبت  انسان طور آه

   هم  آينده  سال300  انسان" ، مسلما  طور است اين
  ، از دروغ تر است  امروز از حسد بري  انسان  به نسبت
 و تكبر  ، از عجب تر است  بري ، از تهمت تر است بري
 در   هم اين.  هذا  علي  و قس تر است ، خدوم تر است بري
  .  است  پيشرفت  انديشة  نوع  يك واقع

 را فراتر و بيشتر   ادعاشان  هم  از اين  حتي  آساني
   در حال  هم  ششمي  حيث  از يك بردند و گفتند انسان

   انسان  رواني هاي  ظرفيت  اينكه  و آن است  بوده پيشرفت
 انسانها دارند  ؛ يعني  است  پيشرفت  در حال هم

 پيدا   بيشتري  انتقال شوند، دارند سرعت هوشيارتر مي
 پيدا   بيشتري  و ياد سپاري  يادگيري تآنند، قدر مي
. گويند  مي  رواني  اينها را ظرفيتهاي مجموعة. آنند مي
 و   و عقيده  علم  در ناحيه  هم  البته  رواني  ظرفيتهاي اين

 و   احساسات  در ناحيه   وجود دارد ، هم معرفت
   پيش گفتند بنابراين. ها  خواست  در ناحيه  و هم عواطف

   مجموعة  پديد بيايند آه  در آينده  انسانهايي آنيم ي م بيني
 ياد   سال20   زماني  فاصلة در يك"  ما مثال  را آه آنچه
 قدر   بياموزند، اين  ماه ، اينها بتوانند در يك گيريم مي

   يك  را آه هايي  مبارزه مجموعة. زياد  رواني ظرفيت
  ند تا فالن بك  با خودش  فراواني  بايد در سالهاي شخص
   را درخودش  عادت  بگيرد يا فالن  را از خودش عادت
   هفته  در يك  است  ممكن  آتي  بكند،انسانهاي راسخ
 را در   بدهند يا عادتي  ترك  را از خودشان عادتي

 هر   به شان  رواني ظرفيت" اصال.  بكنند  راسخ خودشان
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   اين متما. آند  مي  پيشرفت  آردم  عرض  آه  حيثي سه
   انديشه اين.  ندارد  دليل  آدامش  هيچ  پيشرفت انديشة
،  ، با گذر منطقي  فازش  از شش  يك ، در هيچ پيشرفت
   حاصل  با گذر روانشناختي همه.   است  نيامده بدست
   از گذر روانشناختي  گفتم  همانطور آه البته.   است آمده
  ر را انجام گذ ما انسانها اين.   نداريم  ُبّدي هم
  ، با اينكه  هم  االن ، همين  حال اما در عين. دهيم مي

، هنوز   است  بسيار رايجي  انديشة  يك  پيشرفت انديشه
   شش  اين  به  پيشرفت  به  از قايالن ، مخروطي  هرمي هم

   به  قايل  آه  انسانهايي  بيشترين يعني.  وجود دارد مرحله
اينها در .  هستند  تجربي  علوم  پيشرفت  به پيشرفتند قايل

 و   در فن  پيشرفت  به  آه آساني.  هستند  هرم قاعدة
  گيرند؛يعني  آنها قرار مي  قايلند باالي  هم صنعت

   به  بر اين  عالوه  آه آساني.   آمتر است تعدادشان
 قائلند باز   اوليه  و نيازهاي  در رفاهيات پيشرفت
   قائلند به  آه ز آسانيبا. شود  آمتر مي تعدادشان
 آمتر   تعدادشان  اجتماعي  آرمانهاي  در جهت پيشرفت
   آرمانهاي  درجهت  پيشرفت  معتقدند به  آه آنهايي.  است

 در    پيشرفت  قايلند به  آه  باز آمتر و آنهايي اخالقي
Capacityهاي ها و گنجايي  ظرفيت  ها و در واقع  

   هرم  اين  در رأس  آه  ، آنها هم  در انسان بيشتري
   هرم  يك  در واقع  پيشرفت  انديشة هنوز هم. واقعند
"  طبعا رويم  مي  رأسش  طرف  به سازد و هر چه مي

   انديشه  اين  همه  با اين شود، ولي  آمتر مي تعداد قائالن
   در اين اگر دوستان.   است  گستري  دامن  انديشة يك

   جالب  و تحقيق ر خوب مقدار آا  بخواهند يك جهت
  سيدني« از   پيش  چند سال  آه  آتابي  اين  به ببينند، الاقل

   ترقي انديشه «  نام  شد به  ترجمه  فارسي  زبان به» پالر
.  بكنند رجوع»  پيرانفر آقاي « ترجمة»   و تاريخ جامعه
 سير   آه  است  آتابي  بهترين  فارسي  در مكتوبات الاقل
 شد و   شروع  وقت  از چه  ، آه  پيشرفت يشة اند تاريخ
توانند   گستر شد را در آنجا مي  اينقدر دامن چگونه
:  شد   اين  مدرنيستي  تفّكرات  از مقّدمات  يكي پس. ببينند
   انديشة  به  مدرن انسان.   پيشرفت  انديشة  به  بودن قائل

  .  است قايل"  آامال پيشرفت
،   آردم  امروز عرض  جلسة  اول در  آه  چيزي  حاال آن
   اعتراف  آن  زمان ؛ االن  را بكنم  بايد اعترافي  آه وگفتم
   جنگ  و در فاصلة  اول  جهاني از بعد از جنگ.  است
  ، از آن  انديشه در تاريخ" ، معموال  و دوم  اول جهاني

،   پيشرفت  انديشة  افتضاح  وهلة آنند به تعبير مي
   جنگ  آه1918  در فاصلة.   پيشرفت  انديشة رسوايي
   دوم  جهاني  جنگ  آه1940 شد تا   تمام  اول جهاني

   آه  است اي  فاصله  يك  سال22   فاصلة  شد، اين شروع
   هم  موقع  آن  آه  انسانهايي ، يعني  مدرن  انسان براي
   لحاظ  به  هم  ما االن  است  ممكن چون( بودند مدرن
   ولي  بكنيم  زندگي  و يكم  بيست  قرن وايل در ا تاريخي

  ، براي  اروپايي  انسان   براي ، يعني)  نباشيم هنوز مدرن
"  تقريبا  فاصلة ـ اين)  شمالي آمريكاي (  آمريكايي انسان

.   پيشرفت  انديشه  رسوايي گويند دورة  را مي  ساله22
  ، يك  آن ي و پيامدها  اول  جهاني  جنگ  اين  اينكه  دليل به

   به  نوع  و يك  سرخوردگي  نوع ، يك  نااميدي ، يك يأس
   همراه ، خشم ، خشمارنج  نگاران  انديشه تعبير بعضي

 آورد   پيش  انسان  را براي  با خشم  همراه ، رنج با رنج
  ها در طول  بگويد انسان  آه  مقدار از اين  يك وانسان
   آه انساني.  آرد ، عدولاند  بوده  پيشرفت  در حال تاريخ

   چه گفت آرد، مي  مي  زندگي  دو جنگ در فاصلة
   جهاني  ما در جنگ  آه  توحشي ؟ چرا؟ چون پيشرفتي

 از   متخاصم ، آشورهاي  داديم  نشان  از خودمان اول
   داده  نشان  قبل  در دوران  وقت  دادند، هيچ خود نشان

   يك شما خواهيد گفت؟  ايم  آرده آجا ما پيشرفت.شد نمي
   باشد، اين  داشته  تلفات  قدر هم ، حاال هر چه جنگ
.  بگيرد  آسي  را از دست  پيشرفت نبايد انديشة" منطقا
گذر ( گذر   آن   بايد گفت ؛ هم آنم  مي  عرض  باز هم بنده
   و هم  است ، گذر رواني)  پيشرفت  انديشه  به  شدن قايل
، )  پيشرفت  انديشه  به  بودن قايل از  گذر عدول( گذر اين

 گذر   حاصل  پيشرفت خود انديشة.   نيست گذر منطقي
   با گذر منطقي  آه چيزي" ، طبعا خب.   نيست منطقي
   هم  گذر منطقي  وجود يك  لزوم ، بدون است  نيامده بدست

.  را باد خواهد برد باد آورده.   خواهد رفت از دست
 گذر غير   با يك  نيامده  بدست ي با گذر منطق  آه چيزي
   آن از فاصلة.  برود  از دست  است  ممكن  هم منطقي
 در   جدي  ترديدهاي  رفته  رفته  بايد گفت  حال  تابه زمان
  اگر عمري"  بعدا  و من  است  پديد آمده  پيشرفت انديشة
  ، خواهم  تفكر پساتجددگرايانه  به رسيدم... ، انشاا داشتم
   جدي  تشكيك ، همين  پيشرفت  انديشة  نفي  همين ه آ گفت

   ماهوي  از مقومات ، بعدها يكي  پيشرفت در انديشة
 در آار   آقا، پيشرفتي  نه  پسا تجدد شد؛ آه انديشة
   شايد بشود به  آه ؟ تنها چيزي!  پيشرفت ، آدام نيست

   نوع  پيشرفت  آرد همان  دفاع  از آن  منطقي صورت
  آنهم تازه.  تجربي  در علوم  پيشرفت يعني.  ت اس اول

شايد بشود ).  شايد گويم  مي  دليلي به( شايد بشود گفت
   در حال  تجربي  علوم  از لحاظ  دم  به  بشر دم  آه گفت

   پيشرفت5   از آن  آدام  هيچ  ولي است  بوده پيشرفت
  .  و تعهد نيست  التزام قابل"  منطقا بعدي
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 و   الگو شدن  حاصل  هم  آن  آمد آه  پيش ري ديگ  انديشه
   او همه  نزد بشر بود و اينكه  تجربي  علوم  شدن پارادايم

  چون"  طبعا  وقت آرد، آن  مي  ديد نگاه چيز را از اين
   اين  جا به ديد، در همه  مي  تجربي  را در علوم  نكته اين
   برابري وعي ن  به  شدن ، قايل  انديشه آن.  شد  قائل نكته

   انسانها با هم  همة  اينكه  به  شدن قايل.  بود گرايي
.   گفت  خواهم  آه  حيثي  آن  به  برابري برابرند؛ منتهي

   گرفتن  و پارادايم  از الگو گرفتن  برابري  انديشة اين
   توضيح اول"  اجماال من.  شد  حاصل  تجربي علوم
   خيلي  آه  از نكاتي ي يك  تجربي ؛ ببينيد در علوم بدهم

   آس  به  نسبت  آسي  هيچ  آه  است  اين چشمگير است
.  ندارد  حجيت  قولش ندارد؛ يعني»  آتوريته « ديگري
 و   حكيم  مثل  آسي هيچ.   پير دير نيست  آسي هيچ

   گوشة  يك  فقط  آه  همين  آه  نيست  قديم هاي فرزانه
 بگويند   دهد، همه ان نش  لبخندي  بدهد، يك  نشان چشمي
  .اند  گفته  ايشان  آه  است  همين  و سخن  است  همين خب

   چه يعني. نداريد»  آتوريته «  تجربي  شما در علوم
 بگوييد   تجربي شود درعلوم  نمي  نداريد؟ يعني آتوريته

 يا  فالن...  ا آيت  حضرت ، چون  است ، ب  الف آه
   تجربي در علوم.   است  گفته  پروفسور بهمان حضرت
   يك  به  بگويي خواهي  مي  آه ، سخني  باش  هستي هر آه
اگر . شود  مي  آزمونها زده  سلسله  يك  محكها، به سلسله
   آمد، سخنتان  سربلند بيرون  و آزمون  محك از اين
   نيامد سخنتان  سر بلند بيرون اگر هم.   است پذيرفته
   به  تجربي يد، ما در علوم بكن اگر دقت.   نيست پذيرفته
   سخني  بگوئيم  آه نداريم» تعبد «  آلمه  دقيق معناي
   درست  سخن گويد اين  مي  فالني ، چون  است درست
گويد   مي  آس  بهمان  چون  است  نادرست مطلبي.  است
  آتوريته:   نداريم ما آتوريته.  است  نادرست  مطلب اين
  شود چون  مي  واقع بول مق  سخنش  آه  مرجعي يعني
در .   را نداريم  ما اين  تجربي درعلوم.   اوست سخن
 و   آزمون  براي  فرايندي  يك  وقت  همه  تجربي علوم

 بايد   و داوري  فرآيند آزمون  اين  وجود دارد آه داوري
   سالي20   نكته  اين  آه  گفت  خواهم بعدها البته. شود طي
   اين  تشكيك ولي.   است  شده واقع   مورد تشكيك  آه است
   آه  گفت  را خواهم اين.  ندارد  مدرنيزم  به  آاري نكته

 را با تأآيد هر   نكته  اين  آساني بعدها در پسامدرنيزم
   يكنوع ، بنابراين  نداريم  آتوريته چون.اند تر گفته  تمام چه
    تجربي  در علوم  برابر بودن  نوع يك»   بودن اگال«

 اگر تو   چيز وجود دارد و اينكه ، يك بله. وجود دارد
  ، يك  بزني  و محك  را بيازمايي  من  سخن بخواهي
"  اگر مثال يعني.   بكني  بايد طي  را اول  مقدماتي سلسله

، مِن  آنم  مي  عرضه  نسبيتي  نظريه مِنانيشتين
  اي  نظريه ، يك ، هوآينگ شرودينگر، مِن هايزنبرگ

   بيايي تواني  نمي  گريخته  تِواز مكتب  البته آنم ميابراز 
  اگر يخواهي.  است  شما نادرست  نخير سخن و بگويي
 در هر دو   است  درست  يا بگويي  است  نادرست بگويي
   باالخره يعني.   باشي  آرده  را طي ، بايد مقدماتي حال
  ده آر  طي  و رياضي  بايد در فيزيك  را من  مقدماتي يك
   به توانم  مي  را من  انيشتين  سخن  بگويم  تا بتوانم باشم
؛ حاال   بكنم  و آزمون  تست توانم  مي ؛ من  بگذارم بوته
  اما به.  تجربي"  آامال  آزمون ، چه  نظري  آزمون چه

 او   آرد، ديگربه  را طي  مقدمات  اين  هر آس هر حال
   فضولي نداري   تو حق گويند، آه نمي  موقوف فضولي
 دارد  حق"  آرد اوال  طي  را هر آسي  مقدمات اين.  آني

   حق  بر اين عالوه"  بكند ثانيا  دليل  مطالبة از انيشتين
   يا دليل  است  ضعيف  دليلش  انيشتين دارد بگويد سخن

 بر مدعا وجود   خود اينشتين تر از دليل  قوي مندي
حاال اگر .  در آار است در اينجا   برابري  نوع يك. دارد

بينيد،   مي  تجربي  در علوم   را آه  برابري شما اين
   وقت  بدهيد، آن  تسري  ديگر هم  جاهاي بخواهيد به

  شود آه  مي  اين اش شود؟ نتيجه  مي  چه اش دانيد نتيجه مي
تعبد گريز " آامال. شويد  خود مي  به متكي" شما آامال

تقليد و تعبد . شويد ز تقليد مي ا ناتوان" آامال. شويد مي
   آه  است  همان  پس  است  گفته  آس  فالن چون «  آه

 را  اين. رود  مي از بين" ، آامال ،اين»  است  گفته ايشان
.   گرايي  برابري يعني»  اگالياترانيزم « آنند به تعبير مي

   حاال در جلسة  دارد آه  شعبي  البته  گرايي  برابري اين
  . داد  خواهم  توضيح  خدمتتان  اگر آمدم آينده

   برابر گرايي  اين  از سويي  اينكه  دليل آورد به  پديد مي
   دقيق  معناي  به  آه  انساني  يك  براي ناپذير است اجتناب
  اي  چاره  مدرن  درجهان  ديگر هم از سوي.   است مدرن

  ش خود  بدنبال  آارها هم تقسيم.   آار نيست جز تقسيم
آند و   ايجاد مي  تخصص  نخواهيم  و چه  بخواهيم چه

   را به  هر آس  نخواهيم  و چه  بخواهيم  چه  هم تخصص
   و معرفت  علم  را در زمينة آشاند؛ هر آس  مي اتاقي
  آشاند، آه  مي  و صندوقي  جعبه  يك ، به اي  حجره  يك به
  فهمد چيتواند ب مي"  آامال  و صندوق  جعبه  در اين فقط
گذرد را   ديگر مي هاي  در حجره ، اما آنچه  است  چي به

  .آورد ديگر سر در نمي
  خواهد برابري  مي  طرفي  از هم آنيد آنوقت  مي  توجه
   جز اين اي  چاره  از سويي  آند، و هم  را حفظ گرايي

، در   خودش  تخصص  غير از حيطة ندارد آه
   يك-  زياد است  خيلي هم   تعدادشان آه- ديگر  هاي حيطه

www.neeloofar.org

Page 9



   دو، چگونه  اين جمع.  باشد  داشته  شنوي  حرف نوع
 با   بعد همراه  را درجلسه  اين ؟ من پذير است امكان
  .  گفت  خواهم  گرايي  برابري  گانه  سه شعب
   يك  مادي هاي  اندوخته وارد آردن" آيا لزوما:   سؤال
 و جزء  د فرهنگ با ورو  ديگر همراه  تمدن  به تمدن

   شده  پذيرفته  آيا اين ؟ يعني  هست  هم  تمدن  آن معنوي
 و  ، روحي  هر تمدن  بر هر جزء مادي  آه است

 عضِواز   آن  با انتقال  آه ، بطوريكه  است  حاآم فرهنگي
   مي  نيز منتقل  تمدن  آن  فرهنگ  ناخواه ، خواه تمدن
  شود؟
   اين  به  طرف  اين  نه  نظرم ببينيد به!  نه:   جواب
اگر ابعاد .   است  صورت  آن  به  طرف  آن  و نه صورت
   را به  و ابعاد معنوي  آنيم  تمدن  را تعبير به مادي

   نخ  با هم  و تمدن  آنقدر فرهنگ ،نه  تعبير آنيم فرهنگ
 را بايد   ما بگويند هر تمدني  به اند، بطوريكه  شده پيچي

   را نخواهيد و نه  آدام د و ياهيچ بخواهي با فرهنگش
 باشند و بشود   از هم مستقل"  آامال  آه اينطوراست

 يا هر   هر تمدني  آند به  را ملزم  هر فرهنگي انسان
 ديگر،   عبارت به.   هر فرهنگي  آند به  را ملزم تمدني

 و   فرهنگ  يك  وجود دارد بين  يك  به  تناظر يك  يك نه
   قابل1   با تمدن   فقط1   فرهنگ گوييم ب  آه  تمدن يك

   و فرهنگ2   با تمّدن  فقط2   و فرهنگ  است استحصال
   هم بايد در آغوش"  و ايندوتا آامال3   با تمدن  فقط3

   قبول  را آه1   فرهنگ  آدم  آه  اينجور است باشند و نه
   خواست  دلش  را آه ها هرآدام آرد، بتواند در تمدن

 آرد بتواند در   را قبول1  آند يا اگر تمدن  انتخاب
  . آند  انتخاب  خواست  را آه ها هر آدام فرهنگ

 و   هست  اين ، نه  اينطور نيست آيد آه  مي  نظر من  به
 را   تمدني  يك  وقتي  انسان  تعبير ديگري به.   آن نه

   يك  برايش  مختلف هاي  فرهنگ  گزينش ، قدرت پذيرفت
   به  راجع بحثي"  اتفاقا شود و من تر ميمقدار محدود

 داد   خواهم  نشان  تفصيل  آرد و به  خواهم  موضوع اين
   و تمدن  گزيني  فرهنگ  اين  براي  صورت  سه آه

، دو   صورت  سه  و از اين  متصور است گزيني
   و يك است  پيدا آرده  تحقق  تْْْاريخ  در طول  آن صورت
متصور "  آامال  ولي يدا نكرده پ  هنوز تحقق صورتش

 درسها   سلسله  در همين  آه  صورت  سه در آن.  است
   فرهنگي  وقتي  انسان  آه گويم  آرد، مي تصويرخواهم

 تمدنها آمتر   در ناحيه هايش را گزيد، تعداد گزينه
  ، وقتي  ترتيب  همين رسد و به  نمي  يك  به شود ولي مي

ها   فرهنگ  در ناحيه  هايش نه را گزيد تعداد گزي تمدني
  .رسد  نمي  يك  به شود ولي آمتر مي

   است  گذر منطقي  يك  بر انبياء نتيجه آيا ايمان:   سؤال
  ؟  گذر روانشاسي يا يك
" اوال.  آرد  دقت  آمي  بايد يك در مورد اين:   جواب

   شخص  به  ايمان  وقتي يك.  انبياء  به شما فرموديد ايمان
   نبي  آه  است هايي  گزاره  به  ايمان  وقت  و يك ت اس نبي
  چون.  آرد  تفكيك  دو را بايد از هم اين. گويد مي
   يك است»  اي ِ گزاره ايمان « وقتي»   ايمان«

   من  وقتي يك" مثال.  است»  اي ايماِنغير گزاره« وقت
   به  يا من  اعتقاد دارم  خودم  پزشك  به  من  آه گويم مي
   معالجم  پزشك  به  من اينجا ايمان.   دارم  ايمان  دوستم ناي

   را ايمان  ايمان اين.   است  گرفته  تعلق  رفيقم يا به
  . گوييم  مي اي غيرگزاره
   دارم  ايمان من:   آه گويم  مي  من  آه  هست  وقت  اما يك

   آه  دارم  ايمان  آشور پيروز خواهد شد من  فالن آه
   دارم  ايمان من.  خواهد شد  برنده  مسابقه ين در ا حسن
بينيد  اينجا مي.  خواهد شد  تمام  آينده  آار تا سال  اين آه
؟   چي  آه  دارم ايمان.   دارم  ايمان  گزاره  يك  به  من آه

 پيروز خواهد شد؛   سابقه  در اين  آه  حسن  به  دارم ايمان
   ايمان  و اين  دارم ن ايما  حسن  شدن  برنده  به  من يعني

. نامند  مي اي    يا گزارهPerpositional   را ايمان
 وجود   هم  سومي  نوع اند ايمان  گفته ها هم  بعضي البته

   ندارم  آاري  آن  به  حاال من  آه  آرماني  ايمان دارد بنام
  .  شما نيست  بحث  محل چون

گوييد   مي آه» ء انبيا  به ايمان«.  اينجا شما گفتيد انبياء
  پيامبر؛ آه  شخص  به  ايمان يكي: دو تا تصور دارد

   عيسي  يابه  زرتشت  يابه  پيامبر مان  به  داريم ايمان"مثال
   پزشك  به  انسان  آه  است  ايماني  مثل آه...  و و موسي

  آند با آن  مي  تفاوتي  يك  ايمان اين.  دارد يا دوستش
   ايمان من" مثال. آند  پيدا مي سخني   به  آدم  آه ايماني
  ، حاال اگر مرادتان  هست  از مرگ  پس  زندگي  آه دارم

،  است»   نبي  شخصي  به ايمان« انبياء   به از ايمان
   صورت   با گذر روانشاختي  هميشه  اشخاص  به ايمان
   باشد و چه  نبي  به  ايمان آند؛ چه  نمي فرقي.  گيرد مي
 با   دارم  ايمان  دوستم  اگر به من.   دوست و چه   پزشك به

   در تمام  دوستم  اين چون.   دارم  ايمان گذر رواشناختي
 او   به ، من  است  نكرده  خيانت  من ، به  سال  بيست اين

 خواهد آرد   فردا با من  آه اما شايد آاري  .   دارم ايمان
 او   اگر به ينبنابرا.  باشد  من  به  عمرش  خيانت اولين
   صورت  گذر روانشناختي  با يك  ايمان ، اين  دارم ايمان
   است  خيانتش ، اولين  هر آس  خيانت اولين.   است گرفته

   حال  تا به  آه  منظور اينست  است  خيانتش و اگر اولين
   قبلي هاي  خيانت و لذا از عدم.  است  نداده  انجام خيانتي
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 در آار   خيانتي بعدًا هم  آه  گرفت نطقي م  نتيجة توان نمي
" مثال.   همينطور است  هم در مورد نبي. نخواهد بود

   زندگي  زمان  آن  عرب  در ميان  سال پيامبرما چهل
  ديده...  و ، امانت ، صداقت  پاآي آرد وآنها از ايشان

   خدا هستم  فرستاده  من  گفتند آه  ايشان وقتي. بودند
   قبول  گذر روانشناختي  آردند، اما با يك  قبول مردم
   اول من.  گذر نبايد باشد  اين گويم  نمي من. آردند
 ما   آه  و گفتم  آردم  را عرض  امروز همين سخنان

   گفته به.   گذر نداريم  از اين  و بّدي ايم انسانها اينگونه
  ي نگار  انديشه  فقط  آه  نگار نيستيم  انديشه ُمُروا ماشين

   و بنابراين ايم..  و  و عاطفه  احساس ما داراي.  آنيم
  ، به  پيامبري  ـ به  هرآسي  به  وقتي  آه  است  طبيعي البته
   گذر منطقي  با يك  ايمان  اين  پيدا آنيم  ـ ايمان نبيي

   صورت  گذر روانشناختي  نگيرد و با يك صورت
  .پذيرد

   آه  است هايي  گزاره  به ، ايمان  نبي  به   اما اگر ايمان
،   هست  از مرگ  پس گويد زندگي مي" گويد؛ مثال او مي

 و   است  اخالقي ، نظام  عالم گويد نظام  و مي خدا هست
  ها ممكن  گزاره  دارد؛ اين  هدف گويد، زندگي يا مي
 گذر   بگيرد و يا با يك  صورت  گذر منطقي  با يك است

 او  وقتي"  مثال  دارد آه ين ا  به بستگي.  روانشناختي
   وجود دارد شما فقط  از مرگ  پس گويد زندگي مي
   وجود دارد اين  از مرگ  پس  زندگي گفته» او « چون

 شما   براي ، او دليلي  نه آنيد يا اينكه  مي مدعا را قبول
   را قبول  مدعايش  دليل  خاطر اين آند و شما به  مي اقامه
 عدد  گويد بزرگترين  مي  آه  رياضي  معلم مثل. آنيد مي
  آند آه  مي  تابلو اثبات  بعد روي  وجود ندارد ولي اول
.  وجود ندارد  عدد اول  بزرگترين گويم  مي  دليل  اين به

،   آنم  را قبول  خود اين  از معلم  آن  از اثبات  قبل اگر من
ا ، ام  نيست موجه" ، منطقا ام عقيده"  اصال  در واقع من

   از مقدمات  آدام  در هيچ  ديدم  آرد و من اگر اثبات
  ، پس  آردم قبول» لذا« و   بكنم  تشكيك توانم  نمي اثباتش
   آمده  حاصل  با گذر منطقي ام  بعد، عقيده  به از اين
  . است
   در مورد تفاوتها و رابطه" لطفا:   سؤال

Positivismدهيد؟  توضيح  زدگي   و علم   
   معناي   يكPositivism خود   ببينيد چون:   جواب

  و  Positivism   رابطه واحد ندارد آنوقت
Scientism)  بايك" شود دقيقا را نمي)   زدگي علم  

  . دهم  مي  توضيح  حاال من  آرد ولي  بيان عبارت
  Scientism    يعني   خودشPositivism    گاهي

  و عبارت د  اين  صورت  در اين آه)   زدگي علم(

  Positivism   آس شود فالن  مي  گفته وقتي. مترادفند
  در اين. است»   زده علم« او  تعبير يعني  يك ،به است

»  طرز تلقي «  يك   خودشPositivism  صورت
   است  طرز تلقي  يك  آهScientism خود   ؛ مثل است
  .  است  طرز تلقي  همان  طرز تلقي و اين

،   نيست  طرز تلقي  يك   فقطPositivism    اما گاهي
 آراء   سلسله ها و يك  آموزه  سلسله  يك  معناي  به بلكه
 شما    باشيد آنوقت  قائل  آن  اگر شما به  آه است

Positivismمعنا  در اين.  هستيدPositivism در  
 دارد،    محتوي  مكتب اين.   است  مكتب  يك واقع

Content ،اين:  شود گفت  مي يعني  دارد، مفاد دارد   
nرفته  هم   تا گزار روي    Positivism را بوجود  

  .  است آورده
 ياد   از آن  علم  بيشتر در فلسفه  آه  دوم  معناي  اين
  تواند ناشي   ميPositivism   آه آنند اينطور است مي

  ، چون  نيست  زدگي  علم  خودش  باشد ولي  زدگي از علم
(   آن  ولي  است  طرز تلقي  يك ودش خ  زدگي علم

Positivism ( مكتب  يك  وقت  وهيچ  است  مكتب يك   
   مكتب  يك  هم  طرز تلقي  و يك  نيست  طرز تلقي يك

 طرز   آن  از دل  مكتب  اين شود گفت  مي  ولي نيست
   شود گفت  مي  و بنابراين  است پديد آمده تلقي

Positivismو   زدگي  از علم مده بر آ  است   مكتبي 
  .  اينطور است هم" واقعا
 و  پيشرفت «  را آه  جمله  اين آيا جنابعالي:   سؤال
   پيشرفتي  يكديگرند و هيچ  متضمن  در زندگي انحطاط
   با آن شود مگر آنكه  نمي  بشر مشاهده  زندگي در تاريخ
 با   متفاوت  در زمينة ، خواه  است  بوده  همراه انحطاطي

   و انحطاط  تجربي  در علوم پيشرفت" فرضا ( يشرفتپ
   داريد؟ را قبول» )  و يا غيره در اخالق
 آيا هر   آه  است  بوده  اين شايد منظورشان:   جواب
" اوال.  نه.  دارند  در آغوش  دست  با انحطاط پيشرفتي
   دو مفهوم  و انحطاط  آنند پيشرفت  بايد توجه دوستان
   نه  را در نظر نگيريم  آرماني تا يك هستند و  ارزشي
   چيزي  هيچ  و نه  است  محسوب  پيشرفت  چيزي هيچ

 از   آدام  هيچ  به نخواهم"  مثال اگر من.  انحطاط
   طرف  و به  بيفتم  و از اينجا راه  دنيا سفر آنم شهرهاي
  اما اگر من.   نيستم  پيشرفت  در حال ، آنوقت شما بيايم
   به  بيفتم  و راه  مشهد بروم  به خواهم مي   آه بگويم
  خواهي  اگر مي گوييد آه  شما مي  شما، آنوقت طرف
   از اين  چون  هستي  رفت  پيش  مشهد درحال بروي
   ايندو  مفاهيم بنابراين. روند  مشهد مي  به طرف
 را تصوير آرد و   هستند ولذا ابتدا بايد آرماني ارزشي
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   هر پيشرفتي بايد گفت"  ضرورتا ين بر ا عالوه" ثانيا
 شما  وقتي" مخصوصا.   هست  با انحطاطي همراه
   در دو زمينة  و انحطاط  پيشرفت  فرموديد اين اشاره
 در   و انحطاط  ناحيه  در يك  باشد؛ پيشرفت متفاوت
   متفاوت  آرمانها هم  صورت  در اين  ديگر آه ناحيه
  .  نيست  دادن  جواب  قابل  نظرم  به  سؤال  وباالخره است
   ما بعدالطبيعي مبادي« فرموديد   قبل در جلسه:   سؤال
  بطور دقيق" لطفا»  دارد  فرق  با ماوراء الطبيعي نوين
را »   و ماوراء الطبيعي ما بعد الطبيعي «  بين تفاوت
  . دهيد توضيح
   آنتولوژيك  تقسيم  يك ببينيد ماوراء الطبيعي:   جواب
   معرفتي  بندي  تقسيم  يك  و ما بعد الطبيعي است  جهان
   هستي  جهان گويم  مي  من  وقتي  معنا آه  اين به.  است

 دو   به  تقسيم قابل)   دانش  و نه  علم  نه  هستي جهان(
   طبيعت  جهان  آه  و جهاني  طبيعت جهان:   است ساحت
 آنيد   فرض  دايره  را يك  هستي جهان"  مثال  يعني نيست
   جهان  تكه  اين گويم  و مي  وسطش آشم  مي و خط
  اگر جهان.   نيست  طبيعت  جهان  تكه  و آن  است طبيعت
   آنوقت  بكنم  و وجودي  انتولوژيك  تفيسم  را يك هستي
 و   است  طبيعت  جهان  آن  بخش  يك  صورت در اين
 ماوراء  ، جهان  نيست  طبيعت  جهان  ديگر آه بخش

  .  است طبيعتال
   آه  هستي  از جهان  بخش  آن  يعني  ماوراء الطبيعت

   بگوييد جهان  است  شما ممكن البته.   نيست طبيعت
   و ما جهان  است  طبيعت  جهان ، همان هستي

 بكنيد   قبول  اينكه ؛ اما با فرض  نداريم ماوراالطبيعت
  خش و دو ب  نيست  طبيعت  با جهان  مساوي  هستي جهان

 و   طبيعت  جهان  ساحتش  يك  وقت  دارد آن و دو ساحت
  .شود  مي  گفته  ماوراالطبيعت  ساحتش يك

،  مابعدالطبيعت.   ما بعد الطبيعت گوييم  مي  وقتي  اما يك
.   است  مربوط  علوم  ندارد، به  هستي  جهان  به آاري
  علوم:   است  تقسيم  قابل  دو دسته  به  علوم گوييم مي

   را علوم  تجربي علوم.   غير تجربي  و علوم تجربي
 را   غير تجربي  علوم  عمدة  بخش گويند و يك  مي طبيعي
  .گويند  مي  ما بعدالطبيعي علوم
   اپيستمولوژيك  بندي  تقسيم  مابعدالطبيعي  علوم  اين
    ما داريم  در واقع يعني.   آنتولوژيك  نه است

episteme)  دو قسمت  را به مانخود)  معرفت   
   معرفتي  ما گاهي  معرفت گوييم  و مي آنيم  مي تقسيم
 غير  حاال معرفت.   غير تجربي   و گاهي  است تجربي
  ، ممكن  نيست  غير طبيعي  عوالم در باب"  لزوما تجربي
   غير تجربي  معرفت  طبيعت  همين  در باب  آدم است

   طبيعي ، علم  علم  اينشود  مي  گفته آنوقت.  باشد داشته
   معرفت  طبيعت  همين  در باب  آدم  است ممكن.  نيست

،   علم شود اين  مي  گفته  باشد، آنوقت  داشته غير تجربي
  .  است  مابعدالطبيعي ، علم  علم  و آن  است  طبيعي علم

. گذارند  مي   ايندو فرق  بين  هم  انگليسي  در زبان
گويند و    ميTransphyisics را  ماوراءالطبيعت

 . Metaphysics را   مابعد الطبيعت
Metaphysicsو    ماست  از علوم  سلسله  يك   اسم 

Transphysicsهستي  از جهان  ساحت  يك  اسم   
   ساحت گويند اين  مي  آه  آساني بنا بر فرض ( است

آنند   مي  گمان  بكنند، گاهي  توجه دوستان). وجود دارد
    سخنMetaphysics در مورد   س هر آ آه
   سخن  ماورالطبيعت  عالم  دارد در باب گويد آنوقت مي
 در  آنند هر آه  فكر مي گويد؛ يعني مي

Metaphysicsدربارة گويد سخنش  مي   سخن    
Transphysicsممكن.   نيست ، اينگونه نه.   است  

   تجربي  سخن  يعني  بگويم  متافيزيكي  سخن  من است
   غير تجربي  سخن  ولي  بگويم  غير تجربي ، سخن نگويم

  . باشد  طبيعت  عالم  درباب ام
   در عالم  هر چه  بگويم اگر من" آنيد مثال  مي  توجه
 درآار  اند تا من  داده  هم  دست  به  دست  هست طبيعت
   بگويم  آه  باشم  تز را داشته  اگر اين  بشوم  موفق خودم
   به  دست  يا ناخواسته  آگاهند، خواسته عت طبي  عالم آل

 يا از   باشم  موفق  در زندگي اند تا من  داده  هم دست
   هم  دست  به  دست  طبيعت  عالم  آل  بگويم آنطرف
 دو  اين.  دهند  بزنند و شكستم  زمين اند تا مرا به داده

 يا   طبيعت  عالم  در باب  است ادعا، دو ادعايي
   است  طبيعت  عالم  دو ادعا در باب ؟ اين تماوراالطبيع

  ، پس  نيست  تجربي  اثبات  قابل  هيچكدام  چون ولي
   است  سخني  ولي  طبيعت  عالم  درباره  است سخني

   است  غير تجربي  و چون غيرتجربي
metaphysicsفيزيك  در باب  من باشد پس   مي   

    چونTransphysics    در باب  نه گويم  مي سخن
   سخن  سخنم  ولي گويم  مي  سخن  طبيعت  عالم در باب
 و   نيست  پذير تجربي  اثبات ،ادعايم  نيست تجربي
  .  فيزيك  عالم  در باب  متافيزيكال  است  سخني بنابراين
   سّنت  نفع ايد به  آرده  معرفي  آه آتابهايي:   سوؤال
" لطفا.... ر و و دآتر نص  ِگنون اند آتابهاي  شده نوشته

   به  چه  تجدد و يا پسا تجدد است  نفع  به  آه آتابهايي
   آنيد؟  را معرفي  خارجي  و چه  فارسي زبان

   وقت  جلسه  اين  چون  گفت  خواهم  آينده جلسه:   جواب
  . ندارم
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 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  
  

 الگو قرار   اينجا رسيد آه  به  بحث  گذشته  در جلسه
   سلسله  يك  پديد آمدن ، باعث  تجربي  علوم دادن

 متجدد   انسان  بيني  در تفكر و جهان  ديگري ويژگيهاي
 قصد تغيير  متجدد  انسان  بعد از اينكه در واقع. شد

 طور   را همان  آن  به  دادن  خود و شكل جهاِن پيرامون
 با   قصد را فقط  اين  آه  آرد، دريافت خواست  مي آه

 آند و از  تواند محقق  مي  تجربي  علوم  به  آردن روي
   وفا آردند و انسان  وعده  اين  به  هم  تجربي قضا علوم
 را   خودش  محيط ه اينك  آردند در جهت  آاملي را ياري
   در اين  تجربي  علوم  و آارايي بعد از توفيق. تغيير دهد

 و ضمير   در ذهن  آهسته  شد، آهسته  عرض  آه جهتي
   جلوه اين.  آرد  جلوه  خيلي  تجربي  متجدد علوم انسان
 و   و الگو و اسوه  اساسًا پارادايم  شد آه  باعث آردن

   تجربي  در علوم بشود آه   بشر هيمن  دفتر فني سرمشق
 آثار و   اين  شمارش  در حال  وقت آن. وجود دارد

   قرار دان شود بر الگو و اسوه  مي  متفّرع  آه نتايجي
   بحث  آه  آثار و نتايج  از آن  و يكي  بوديم  تجربي علوم

 را   همان  بايد دنبالة  رسيد و االن  پايان  به  آن ما در باب
  برابري«يا  » equalitarianism«  بگيريم
 آامًال   گرايي  برابري اين.   است  مدرن انسان»  گرايي
  .  است  تجربي  علوم  از الگو قرار دادن ناشي

 تعبد   تجربي  در علوم  شد آه  گفته  قبل   باز در جلسه
؛  آنيم  مي  نگاه  چشم  انسانها را با يك وجود ندارد و همه

 اگر ادعا   تجربي  عالم  يك  عنوان  به  من  معنا آه  اين به
   آه  دليل  اين ، شما هرگز به  است ، ب  الف  آه آردم

 را   گزاره ، اين  است ، ب  الف ام  گفته  آه ام بوده»  من«
   عالم  شما مشهورترين  تجربي اگر در علوم. پذيرد نمي

 باشيد، اگر   تجربي  عالم ترين  باشيد يا گمنام تجربي
   اظهار آرديد، بايد اين  تجربي  علوم  در حيطة اي يهنظر

   قرار بگيرد و از آن  آزمايشي  شما در بوته نظريه
   آس  فالن  اينكه  صرف شما را به.  بيايد سربلند بيرون
  دارند و نه  مي  مقبولتان  نيستيد، نه  آس هستيد يا فالن

  آزمايش  را بايد در بوته سخنانتان. آنند  مي مردودتان
   تجربي  عالمان  در عرف  آه  است  چيزي اين. بنهيد

 را الگو   تجربي شما علوم وقتي.   است آامًال معمول

  ها اين  حيطه خواهيد در همه  مي  وقت دهيد آن قرار مي
  ها بگوئيد هيچ  حيطه خواهيد در همه مي. آار را بكنيد

 را   قولش  است  آس  فالن  خاطر آه  اين  به  را فقط آس
   از آزمونهاي  قولش  آه پذيرم  مي  وقتي  و فقط پذيرم نمي

   ما موفق  متدولوژيك هاي هاو مداقه ما و از بررسي
   به  علم  يك  عالمان  همه  به  دليل  همين  بيايند و به بيرون
  . آنم  مي  نگاه  چشم يك

  ولي دارد   ديگر هم  دو معناي  گرايي  برابري  اين   البته
  .  است  معنا مذآور مد نظر من فعال همين

  شود و آن  مي  مواجه  سؤال  با يك  گرايي  برابري   اين
  گوييد ما در علوم  مي  سويي  شما از يك  آه  است اين

   حال  در عين  ولي  هست  هم ، درست  تعبد نداريم تجربي
  سوي   روز به  ما روز به  آنيد آه  بايد قبول  را هم اين

 آار   تقسيم هر چه.   بيشتر در حرآتيم  آار هر چه تقسيم
 آار بيشتر و   از تقسيم  ناشي شد تخصص بيشتر مي

 بيشتر شود،   تخصص و هر چه. شود مشكلتر مي
   حيطه  در يك  فقط  هر فردي شود آه  مي  اين معنايش

 و  ، صاحبنظر است ، خودش بسيار بسيار بسيار باريك
   در همه  شخص  آه  اينست  هم  جمله  اين معناي
 بايد   خودش  تخصص  جز حيطه  ديگر به هاي حيطه
 تعبد  ها، نوعي  حيطه  آن  صاحبنظران  تمام  به نسبت
   مدرن  در نزد انسان گوئيم  مي حاال چگونه.  باشد داشته

،   علوم  پيشرفت  الزامات  و از سويي  است تعبد نامقبول
   دارد؟   همراه  را به  متخصص  به رجوع ما تعبد و  براي
   گونه  ما در اين  آه  متخصصاني  آه  است  اين  پاسخ

   است  موجه ، رجوعمان آنيم  مي  آنها رجوع موارد به
 اگر  آنم  مي  رجوع  وقتي من.   طريق  سه  از اين  يكي به

   رجوع متخصصان  اين  چرا به  بپرسيد آه از من
  .   چيز بگويم  سه  است آنيد، ممكن مي

  آند عرف  مي  رجوِعما را موجه  آه  چيزي   گاهي
   فيزيكدانان  همه بينيم  مي وقتي.   است  رشته  آن صاحبان
،   گاه شناسند آن  مي  فيزيكدان  يك  عنوان  را به انشتين
   اجماع  به ، در واقع آنيم  مي  او رجوع  ما به وقتي

   فيزيكدان  يك  عنوان  را به تين انيش  آه فيزيكداناني
   اجماع  ما به  و در واقع آنيم  مي شناسند، رجوع مي

 شما   است حاال ممكن.  ايم  آرده  رجوع فيزيكدانان
   را به  انيشتن  آه  فيزيكداناني  از آن   هر آدام بپرسيد آه

   را بايد تعدادي اند، خودشان  پذيرفته  فيزيكدان عنوان
 وجود   دور را به  طور يك  تأييد آند آيا اين فيزيكدان

 و   است  فيزيكدان  حسن  بفهمم  اينكه  براي آورد؟ من نمي
   فيزيكدان300   به آنم  مي ، رجوع  آنم  او رجوع به

www.neeloofar.org

Page 1

mehraveh
sefid



   عالم  يك  عنوان  را به گويند حسن ديگر و آنها مي
 300   از آن  هر آدام قاعدتًا براي. شناسيم  مي فيزيك
 ديگر   فيزيكدان300  ، بايد به  ديگر هم يكدانفيز

!  آيد؟ نه  وجود نمي  دور به جانوعي آيا اين.   آنم رجوع
   هولستيك  گرايش  نوعي آيد چرا آه  وجود نمي دور به

 در موارد   هولستيك در اينجا وجود دارد و گرايش
   خواهم  عرض  االن  من  آه  موردي  اين  از جمله عديده
  . ارسازاستآرد آ
:   بزنم  هولستيك  گرايش  اين  براي  مثالي  يك  اول   من

آنيد، اگر   مي  را حل  متقاطع  آلمات  جدول شما وقتي
   شما نسبت  بيايد آه  پيش  وضع شود اين  آنيد، مي دقت
   تنهايي ايد به  پر آرده  آه هايي  خانه  از اين  آدام  هيچ به

   شمارة  افقي  در قسمت ًال جدولمث.  باشيد  نداشته يقين
توانيد  شما نمي. »  است اي  رودخانه نام « دو، گفته

   اين  آه  داشتم  يقين  نبود من  هم  جدول بگوييد اگر بقيه
.   رود است  حتمًا زاينده  است اي  رودخانه  نام  گفته آه

   درستي  به  پر شد، حاال نسبت  تمامش اما اگر جدولتان
   اجزا يقيني  تك  تك اگرچه.  داريد  يقين  جدول  اين آل

 همديگر را تأييد   وقتي  اجزاء غير يقيني  اين نيستند ولي
  جواب پنجاه.آنند  مي آردند، همديگر رايقيني

   را يقيني ويكِم غيريقيني  پنچاه ،جواب غيريقيني
 توانند   مي  اند ولي  غير يقيني  استقالل  آنها به همة.ميكند

   را ديدگاه اين.  آنند  شما يقيني  را براي  جدول  اين لآ
   ديدگاه برخالف. گويند  مي شناسي  در معرفت هولستيك
    آهfundamentalistic    ديدگاه  نام  به ديگري
   غيرقابل  ديدگاه  نظر من  ما بود و به  قدماي ديدگاه
   مجموعه  بود آه  قدما اين ديدگاه.  بود  هم دفاعي

   بشر به  نوع  معلومات  و مجموعه  انسان  يك معلومات
   دارد آه  يا هرمي  مخروطي  ساختمان  ، يك طور آلي

   انساني  هيچ  آه  است اي   قضيهn،    مخروط  اين قاعدة
     قضيهn    اين به.  ندارد  شك    قضيهn   در اين

 از  م دو  ردة گفتند معلومات بعد مي.  گفتند بديهيات مي
 از   سوم  ردة آيند و معلومات  مي  بيرون  بديهيات  اين دل
   بيرون  دوم  معلوماِترده  عالوة  به  بديهيات  اين دل
  خواستنداين  مي در واقع.  ترتيب  همين آيند و به مي

   بودن  يقيني  ما به  معلومات  آل  بودن  يقيني رابگويند آه
   اين  وقت آن.  است  هرم ينا  در قاعده  آه  است معلوماتي
   است  عقايدي  هرم  اين  قاعده  چون  بود آه  اين معنايش

،   هرم   معلوماِتقاعدة ، وقتي  پذير نيست  هرگز شك آه
 از   صورت  از قواعد منطق  شد اگر با استفاده يقيني
   آشيديد، آن  بيرون  جديدي  نتايج  يقيني  مقدمات اين

شوند و   مي ، يقيني  يقيني  معلومات  اين بع ت  به  هم نتايج
 شما   علمي  و مخروط  هرم  اين  مجموعه  ترتيب  اين به

 99   بودن  بكنيد اينجا، يقيني اگر دقت.  شود  مي يقيني
 درصد   يك  آن  بودن  بقيني  ما به درصد معلومات

    ديدگاه  ديدگاه  اين به.  است بديهيات
fundamentalisticميگويند؛   مبناگروانه ا ديدگاه  ي 

  . دارد  يقيني  مبناي  بشر يك  ميگويد علم  آه ديدگاهي
 بيشتر طرفدار پيدا آرد و   بيستم  در قرن  آه  ديدگاهي

   ِسالرز آمريكايي  آمريكايي  آواين  مثل  آساني  دست به
  ، موفقيتش  ذالك  وامثال  آمريكايي  ديويدسون و دانال
 نظر   وبه  است  هولستيك  ديدگاه  همانتر شد، مشخص

 ديگر   و در جاهاي  است  دفاعي  قابل  آامًال ديدگاه من
گويد   مي  ديدگاه اين. ام  آرده  آن  به  راجع  مفصل  بحث من

 وجود  ناپذير هم  تشكيك  فقرة  يك  ما حتي در معلومات
 آرد وجود   شك  نشود در آن  آه اي  گزاره ندارد؛ يك

  توانيد دست  نمي  معلوماتي  فقره  هيچ شما روي. ردندا
 را   فقره ؛اگر آن  آنم  شك  در آن  نتوانم  من بگذاريد آه

اما .   است  شك  خود در نظر بگيريد قابل  خودي به
  توان  نمي  تا حد معقولي  مجموعه دانيد چرا در اين مي
  چرااين«،   شناسان  تعبير معرفت  آرد؛ يا به شك
   اينكه  دليل به. »؟  است  معقول  فراتر از شك جموعهم

آند و   مي  ديگر را پشتيباني  چند تا ضعيف هر ضعيفي
   ديگر پشتيباني  چند تا ضعيف  از ِقَبل  هم خودش
 همديگر   معلومات  اين  صورت  اين شود و به مي

  .آنند  مي  متقابل راپشتيباني
   وقتي  آه  بگويم استمخو  را مي ، اين  توضيحات   بااين
 ما   و مثًال وقتي آنيم  مي  رجوع  فن  يك  متخصص ما به
 او،   بودن  فيزيكدان  و به آنيم  مي  رجوع  فيزيكدان  يك به

   است  اين  توجيهش  از راههاي  يكي ، اين آنيم اعتماد مي
   فيزيكدان300 را،   شخص  اين  بودن  فيزيكدان آه

 هر   آه  شما خواهيد گفت  وقت آن. ندآن ديگر تأييد مي
 ديگر بايد تأييد   تاي300   تا را هم300   از آن آدام

   تاييد دوري  اين  هولستيك  ديدگاه  خاطر همين آنند و به
   گونه  يكديگر را اين  وقتي  مجموعه اين. ندارد اشكالي
.   علم  اهل عرف  نام آيد به  پديد مي  آنند، چيزي تاييد مي

 ما   آامًال براي  عرف ؛ واين  فيزيكدانان مثًال عرف
  .   آور است اطمينان
   به  ما در واقع  آه  توجيهي  راه  از سه  يكي   بنابراين

  تا n    آه  است  اين آنيم  مي  رجوع  متخصص يك
   اين  بودن ، متخصص  علم  ديگر در همان متخصص
   ما نوعي براي  شناسند و اين  مي  رسميت  را به شخص
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)   َانُفسي ايقان  (subjetive   ايقان  نوعي ،والاقل ايقان
  .آورد پديد مي
   پيش  و نظري  تئوري  بيشتر در مسائل  مورد اول  اين
   فيزيكدان  را از يك  مسأله  يك  مثًال اگر من آيد آه مي
  ها قبول  فيزيكدان  عرف  آه  است  اين  دليل ، به پذيرم مي
   هست  هم اما گاهي.   است  فرد فيزيكدان  اين د آهدارن
   دليل  به  اما نه آنم  مي  رجوع  علمي  يك  عالم  به  من آه

   به آنند، بلكه  مي  تأييدش  علم  آن  عالمان  عرف اينكه
   براساس  هر چه  در گذشته  عمل  در مقام  اينكه دليل

   بوده ميزيآ  موفقيت  عمل ،آن است  آرده  عمل علمش
   پل  تا پروژة  پنجاه  مهندس  اين بينم  مي مثًال من.  است
   از آب  موفق ها همگي  پروژه  و اين  اجرا آرده سازي

 مبنا   همين  روي  جراح  يك  به رجوع.اند در آمده
   رجوع  جراح  يك  شمابه  گيرد؛وقتي  مي صورت

 گذاريد،  ي را در اختيار او م آنيد و واقعًا بدنتان مي
   مي  قلبي  خاطر وسكون  شمااطمينان  به  آه تنها چيزي
   خودش  در گذشته  جراح گوند اين  مي  آه  است دهد،اين

   اين  توفيق  در واقع يعني.  دارد  موفق  عمل800مثال 
   تجربه  ديگران  در گذشته  عمل  را در مقام شخص

   ولي ندارم   تجربه  خودم  من  رجوع در اين. آنم مي
   اين  دهند آه  مي  نشان  دارند همه  ديگران  آه تجربياتي
  .  برخوردار است  از خبرويت شخص
  آنم  مي  رجوع  آسي  به  من  آه  است  وقتي  سوم  و راه
   نداشته  معقولي  وجه  هيچ  هم  اوليه  بسا رجوع و چه
  در   آه بينم  مي  اوليه  بعد از رجوع  بالفاصله  ولي است

.  پذير است  و توجيه  بوده  موفق  رجوع  اين مورد من
،  آنم  مي  مراجعه  پزشك  يك  به  شهر غريبي مثًال در يك

  اصال فرض(  است  نكرده  تأييدش  آسي  را هم  پزشك اين
   نمي  را هم  و آسي  شهر غريبم  در اين  من  آه براينست
)   باشم  گرفته  پزشك  اين  به  از او راجع  تا تاييدي شناسم
   گرفته  صورت  هر دليلي  به  آه  از رجوع اما پس
  ، تسكين آنم  مي  او عمل  نسخة  به  وقتي  آه بينم ، مي است

   من  به  من  شخصي  تجربه در واقع. آنم درد پيدا مي
  . اعتماد آرد  آارشناس  اين شود به  مي گويد آه مي

   زندگي  در ساَحت  آه واردي م  در همة   ما در واقع
  ، توجيه آنيم  مي  رجوع  آارشناس ، به  نظريمان عملي

  .   است  راه  سه  از اين  از يكي  آارشناس  به رجوعمان
   وجود ندارد و اين راه  سه  از اين  آدام  اما در تعبد هيچ

  ما وقتي.   است  متخصصص  به  تعبد با رجوع  اول فرق
 را   راه  سه  از اين  ، اگر يكي ورزيم  مي تعبد  آسي به
. شود  نمي ، تعبد اطالق  رجوع  اين  به  باشيم  آرده طي

   طي  را هم  راه  سه  از اين  آدام  هيچ  آه  است تعبد وقتي
  ؛ نه  متعبديم  آسي  به  نسبت  همه  و با اين ايم نكرده
 را  يقي، توف  سابق  تجارب ، نه  او را تأييد آرده عرفي

   آنوني  تجارب  و نه  است  داده  نشان در مورد ديگران
   فرق اين.   است  داده  نشان  خود من  را در باب توفيقي
 مخصوصا  من.(  است  متخصص  به  تعبد و رجوع اول
 در   آه  در جوي ، چون  ورزم  تاآيد مي  نكته  اين روي
عالمًا،عامدًا  دو امر  ،بسيار بسيار اين بريم  بسر مي آن

   چيزي شوند و تايك  مي  التباس با هم
شود   مي  خراب  ماشينتان شما وقتي«،ميگويند، گوييم مي
   مكانيك  به گوييم وما مي»  آنيد؟  مي  رجوع  آسي  چه به

  ثبت « اين!.  »  المطلوب  ثبت پس« گويند و آنها مي
  .)   ها نيست  سادگي  اين به »  المطلوب
 وجود دارد و بسيار مهمتر از   آه  دومي وت اما تفا
   متخصص  به  وقتي  من  آه ، اينست  است  هم اولي
   است  متخصص  شخص  اين ، پذيرفتِناينكه  آردم رجوع
   يك  فيلسوفان  گفتة ؛به  است  استعجالي  پذيرفتن  نوع يك
  است»  پذيرفتني« يعني .    استadhoc   پذيرفتن نوع

   هميشه  باشد و بنابراين  نشده  اثبات  خالفش آه  تا زماني
    روزي  آه  خطر هست  اين  در معرض هر متخصصي

   معلوم ، يا روزي  است  نبوده  متخصص  شود آه معلوم
   ادعا مي  آه اي  درجه  آن  به  تخصصش  درجه شود آه
   متخصص  ما هميشه در واقع.   است ،نبوده  است آرده
 قيد،   و اين پذيريم   قيد مي  را با يك خص ش  يك بودن

   ميكند و ما هميشه  او را استعجالي  بودن متخصص
 نشود   فالن  آه  تا وقتي  است  متخصص  فالني گوييم مي

   هم  سازي  پل  متخصص  بهترين  نشود وگر نه يا بهمان
   معلوم گوييم  آرد، مي  سقوط  تا از پلهايش5اگر 
   او را متخصص آه ايم آرده  مي شود اشتباه مي
 وجود   بودن  استعجالي اما در تعبد اين.  ايم دانسته مي

   بار براي يك.   است  هميشه  براي در تعبد تسليم. ندارد
آند؛   مي  تسليم  شخص  آن  را به  خودش  انسان هميشه
. باشد  نشده  اثبات  تا خالفش  تو هستم  تسليم گويد من نمي

 او را   وقت آنيد هيچ  او تعبد مي  به  آه شخصي
 او   به  آه  شخصي  باالتر، گاهي از اين. آزماييد نمي

 از   هم  البطالني  اگر امور واضح شويد حتي متعبد مي
   واضح  بودِنآن  البطالن او صادر شد، شما در واضح

  . آنيد  مي  ها شك البطالن
   در توصيف يا  هندو جمله  در آيين  آه  است  تعبد همان

 اگر   حتي  آن  اطاعت از استادت«گويد   و مي  هست آن
   آه  است  اين  معنايش  جمله اين» . ببرد  جهنم تو را به
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   آه اصًال استاداست.   نداري  آزمودن تو اصًال حق
شود   نمي خود استاد را آه.   است  هر چيزي ترازوي
 و   آميزاست بالغه م  بيان  يك  البته  جمله اين.( آرد وزن
 و  چون  بايد اينقدر بي  اطاعت  خواهد بگويد آه مي

  .)چراباشد
  .  پذيرا نيست  مدرن  انسان  آه  است  تعبد چيزي  اين
شود از تعبد   مي  هميشه  آه  ادعا را بكنم  اين خواهم  نمي

شود در   مي  آه  ادعا آنم خواهم خير، نمي.  گريخت
 تعبدنورزد؛   مورد هم  يك حتي  ، انسان سرتاسر زندگي

   بهنجار بودن  تعبد خالف  آه  را بگويم  اين خواهم مي
تواند متعبد   نمي  بهنجار انسان انسان.   است  آدمي روان
   چيز بدي گويد بيماري  مي  انسان ؛ وقتي  بزنم مثال. باشد
تواند در سرتاسر   مي  انسان خواهد بگويد آه ، نمي است

 در سرتاسر  انسان.  بيمار نشود ر هم يكبا عمرش
   بيماري  از بدي شود، اما اين  بارهابيمار مي اش زندگي
ناپذير   اجتناب  ولي  بد است  همچنان بيماري. آاهد نمي
 و   بعيد نيست تواند تعبد گريزناپذير باشد؛اين مي.  است

   نشود مطلقًا زندگي  است  ممكن  آه  است  اين معنايش
   خالف  تعبد امري  حال  در عين  آرد؛ ولي تعبد بي

 بهنجار از تعبد   انسان يك.   است  سالم  انسان  يك فطرت
   گونه  و هيچ اي  عاطفي  لذت  گونه ، هيچ  تكيُّفي گونه هيچ

 اساسًا   انسان چرا؟ چون. برد  نمي  دروني آرامش
   بگوييم  تعبير ديگري  يا به  است  شده اينطور ساخته

   برايش  آه  هر رأيي  آه  اساسًا اينطور هست سانان
؟   دليل  چه خواهد بپرسد چرا؟ به شود، مي  مي عرضه

خواهد   مي  دلم  من  است ، ب  گفتيد الف  من شما اگر به
  ، ب  چرا الف گويم  و تا مي  است ، ب  چرا الف بگويم
 شما تعبد   به  نسبت خواهم  نمي  آه دهم  مي  نشان است
 را از شما   است ، ب  الف  دليل خواهم  و مي بورزم
   و آن شود گرفت  مي  نتيجه  يك  از اين آنوقت. بپرسم
 المقدور از متعبد   بايد حتي  رواني  سالمت  براي اينكه
   آه  المقدور؛ آنجايي  حتي گويم ؛ منتها مي  گريخت بودن

 الضرورُت «  سابق  علماي  گفتة  وبه  ماست در وسع
   اندازه  رابايد به امر ضروري: »ُتّقدَُّر ِبَاقداِرها

   تعبد ضرورتي  اگر اين بنابراين.  اخذ آرد ضرورتش
   ديگر يك  است  قدر ضرورت  به  باشد همان  داشته هم

،   نداريم  چاره ديگر چون.   بيشتر جايز نيست اسپيلون
   چون  ولي ، ما متعبديم  مسئله  و بهمان  مسئله در فالن
 5 در   چون  بگوييم توانيم ، ديگر نمي  پيدا آرديم چاره

   مورد ديگر هم50 اگر در  ، پس مورد تعبد ورزيديم
   دارد؛بايد به خير، اشكال.  ندارد  اشكال تعبد بورزيم

   آه  مقداري  حداقل يعني.  اآتفا ورزيد مقدار ضروري
،مجاز   حداقل ن اي ، فقط  تعبد بورزيم  آن  به ما بايد نسبت

   آن  به  آاري  االن ، من  است  چه  حداقل حاال اين.  است
.   است  متفاوت  آن  به  نسبت ها هم  ديدگاه چون.  ندارم
  .   نكته  يك اين
   آرد اين  واقعًا بايد در مورد تعبد مداقه  آه  دومي  نكته
  ورزيم  ما مي  آه  تعبدي اند آه  گفته  آساني  آه است

  ، تعبد ما مدّلل  و بنابراين  داريم  دليل  خود تعبدمان رايب
   بگويد قبول  حسن  هر چه ، من گويم  مي مثًال من.  است
   آه گويم بعد مي.   او متعبد هستم  به  نسبت ، يعني آنم مي

اگر .   دارم ، دليل  متعبد باشم  حسن  به  نسبت  اينكه براي
.   تعبد بگوييم  آن  باشد نبايد به  با دليل واقعًا تعبد همراه
   به  رجوع  باشد تقريبًا از جنس  با دليل تعبد اگر همراه

 نبايد تعبير تعبد را در  شود و بنابراين  مي متخصص
   بر اين  تعبد، فرض گوييم  مي وقتي.  بكار برد موردش
،  ورزيم  او تعبد مي  به  نسبت  آه  آسي  براي  آه است
   اصًال لغت  باشيم  داشته اگر واقعًا دليل.   نداريم دليل

  را Authority   متعبَّد لغت  شخص  آن تعبد را وبراي
     نكته  يك  هم اين. نبايد بكار برد

   آه  است  اين  آنم  بايد عرض  آه  را هم  سومي  نكته
   اطاعت  بدون  است آند و ممكن  مي  فرق تعبد با اطاعت
  . آرد شود زندگي  تعبد مي  بدون ي آرد ول نشود زندگي
 از   نظر بعضي  جز به  آه  است  اين   واقعيتش
   زندگي  و اوائل  روسي  باآونين ها، مثل آنارشيست

   آنارشيستي هاي  گرايش  نوعي آه (   تولستوي فكري
   اطاعت  بدون  جامعه  باشند آه  داشته  قبول ، بقيه) داشت
  ها هم  آنارشيست البته.( دارد ن  امكان  امورش تمشَيت
 آنند  توانند رجوع  مي  دارند و دوستان  هم  مدللي سخنان

   و ترجمه  وود آاك  جورج  نوشتة  آنارشيزم  آتاب به
ها را در آنجا   آنارشيست  و ادلة  هرمز عبداللهي آقاي
   بسيار معدودي  گروه  اين  استثناي به) توانند ببينند مي
   قبول شود، همه ها مي  آنارشيست تعبير به از آنها  آه

 دارد و   اطاعت  نوع  يك  به  احتياج  جامعه اند آه آرده
   حاال آه  اينكه البته. گيرد  نمي  سامان  اطاعت بدون
   آسي گيرد،بايد از چه  نمي  سامان  اطاعت  بدون جامعه
   سياسي  و فلسفه  سياست  در فلسفه  آرد، البته اطاعت

   ها آاري  آن  ما به  وجود دارد آه  مختلفي رهاينظ
  . نداريم
   اطاعت  بدون  جامعه  آه  داستان  اين  در اصل   بنده
   را قبول  سخن  اين من. شود، موافقم  نمي  امورش تمشَيت
   حال اما در عين.   نيستم  آنارشيست  لحاظ  و از اين دارم
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   معنايش اطاعت. ندآ  مي  با تعبد فرق ، اطاعت گويم مي
    بايد انجامx آار    آه  است  گفته  حسن  آه  است اين

   است  گفته  بگيرد و حسن    بايد انجامxآار  بگيرد پس
     نبايد انجامxآار   بگيرد پس   نبايد انجامx آار   آه

   آه  حسن جاال اين.   است  اطاعت  فرمول اين.بگيرد
 بگيرد،    بگيرد يا نبايد انجام م  بايد انجاxگويد آار   مي
 بگيرد يا    انجامxتواند بگويد آار    مي  حقي  چه به

    جامعه درباب. ( وجود دارد  مختلفي نگيرد، ديدگاههاي
  هاي  آرد،ديدگاه  اطاعت  بايد ازش  آسي  از چه اينكه

   جمهور مردم  رييس  است ممكن. وجود دارد مختلفي
   مردم  ازطرف  تفويضي  رياست ي نوع  است باشد،ممكن

   باشد؛به  داشته  رهبري  هر نوع  است  باشد،ممكن داشته
   يا رهبري  آاريزماتيك  رهبري  است تعبير وبر ممكن

   باالخره  باشد، ولي  داشته  اجماعي  و يا رهبري سنتي
   و چه  سنتي  با رهبري  و چه  آاريزماتيك  با رهبري چه

   از اين  يكي توانند به ، انسانها مي عي اجما با رهبري
 از   هر آدام البته.  را بخواهند  مردم ، اطاعت  راه سه
 رهبر   آه آسي.  را دارد  خودش  لوازم  هم  راه3  اين

 را از   مردم  اطاعت  صورتي  به  است آاريزماتيك
   دارد به  سنتي  رهبري  آه طلبد و آسي  مي خودش
   و با توافق  اجماعي  رهبري  آه  ديگر و آسي صورت
   اطاعت ، از مردم  ديگري  صورت  به  هم  دارد آن مردم
  .)طلبند  مي ،اطاعت  از مردم  باالخره طلبد ولي مي

   چون گفت  مي اطاعت.   نيست  اين   اما تعبد فرمولش
  را نبايد آرد x     را نبايد آرد، پسxگويد    مي حسن

  را بايد x  را بايد آرد،  xگويد    مي  حسن و يا چون
  x  ، yگويد    مي  حسن گويد چون اما تعبد مي. آرد
 ،  xگويد    مي  حسن  و چون   استx  ، y   ، پس است

yپس   نيست    x  ، yگويد    مي  حسن چون.    نيستx  
    نيستxگويد    مي  حسن  و چون   هستx    پس هست
    دارايy  با  xگويد    مي  حسن  و چون   نيستx   پس

  r    رابطه  داراي  دو با هم  اين  پس   استr   رابطة
    رابطة   دارايy  و  xگويد    مي  حسن هستند و چون

rرابطة  داراي  دو با هم  اين   نيستند پس    rنيستند   .
  .  تعبد است  فرمول  قسم6  اين

   نكته  اين  به ، آنوقت  آنيم  توجه  تعريف  اين  اگر به
   فرق  با اطاعت  تعبد خيلي  آه آنيم  پيدا مي التفات
، از  آنم  آار مي اي  در آارخانه  وقتي من. آند مي

.   آنم  اطاعت  و بايد هم آنم  مي  اطاعت  خودم آارفرماي
   آارخانه  در اين  استخدام  تقاضاي  اينكه اصًال نفس

 از  يكي.  ام  آرده ورزي   اطاعت  تقاضاي ، يعني ام آرده

.  پذيري  اطاعت  تقاضاي ، يعني  من  تقاضاي  عمدة لوازم
   چون  بگويم توانم  مي من.   است  ديگري اما تعبد حرف

، وزير هر  آنم  آار مي  وزارتخانه  در فالن من
،   حال  در عين  ولي آنم  اجرا مي  بدهد من دستوري
   نسبت يعني.   ندارم  وزير را قبول  از دستورات خيلي
   آه  است  اين  تعبد و اطاعت فرق.   تعبد ندارم  آن به

   ذهن  تعبد با ساحت گيرد ولي  مي  انجام  با بدن اطاعت
   و روان  ذهن گيرد و ساحت  مي  انجام  انسان و روان
   ساحت  نه  آزاديهاست ، ساحت  تعبير آانت  به انسان

   بر ساحت اش  و سيطره ميت حاآ  فقط الزام.  الزامات
 خواند   الزام شود به  را نمي  چيزي  و غير بدن  است بدن

 ما   بر بدن  و فقط  فقط در واقع.   خواست  الزام و ازآن
   را الزام شود چيزي  ما مي  بدن شود فشار آورد و به مي
.   آزاديهاست  تمام ، ساحت  و روان  ذهن اما ساحت. آرد

.  وجود ندارد  الزامي  هيچگونه  در آن ه آ  است ساحتي
   عرض  را هم  فرعي  نكته ، يك  نكته  از همين بااستفاده

   بخواهد متدين ، اگر هم  مدرن  انسان  اينكه  و آن آنم
 و   است  غيرمدرن  دشوارتر از انسان بشود، اوًال تدينش

   اينكه  دليل به.  دارد  هم تري  بسيار مضيق ثانيًا معناي
   و خيلي تر است  پرمسامحه  در تعبد خيلي  سنتي انسان

   است  حداقل  تعبدش  مدرن انسان. شود زودتر متعبد مي
   شدنش  طبعًا متدين  است ، حداقل  تعبدش و وقتي
  تر هم  مضيق تر بودن  بر مشكل تر و عالوه مشكل
  اگر انسان (  مدرن  انسان  تدين  آه  است اين.  هست
 با   سنتي  انسان واقعًا با تدين)  باشد بتواند متدين  مدرن

 با   مدرن  انسان  تدين تفاوت.(   است يكديگر متفاوت
   رسيديم  سنتگرايي  بحث  به  را وقتي  سنتي  انسان تدين
   تفاوت5   آه  گفت  و خواهم  گفت  خواهم  تفصيل به

 وجود  ي سنت  انسان  و تدين  مدرن  انسان  تدين  بين اصلي
  .)دارد
   گرايي  برابري  معناي  اولين  تا اينجا درباب  اين

)equalitarianism (لحاظ  به  گرايي  برابري آه   
   قول خواهيم  مي  ما وقتي  بود آه  اين  بود و آن  قول قبول

   نگاه  چشم  يك  به  همه ، به  آنيم  را قبول ديگران
   آنيم  را قبول را قولش   آسي  آه ؛ اينطور نيست آنيم مي
   نكنيم  را قبول  ديگري  و قول  است  آس  فالن چون
  دو equalitarianism  اين.   نيست  آس  فالن چون
   ديگر عرض  در بحثهاي  من  دارد آه  ديگر هم معناي
  ،تعبد equalitarianism    اول  معناي اين.  آنم مي

 بر تعبد  ما عالوها. آورد  خود مي  دنبال  را به گريزي
   خودش  دنبال  به  را هم  ديگري  معناي  يك گريزي
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   مثل  االن  آه  است  ديگر، چيزي  معناي آورد و آن مي
 در   آه  است  اين  و آن  نيست  دفاع  قابل  سادگي  به سابق
 آراء و   رد و قبول  تجربي  در علوم ، آه  تجربي علوم

    چندانSubjectiveو     دروني  عوامل ، به نظرات
 يا   را در فيزيك  قانون  يك  من  اينكه يعني.  ندارد بستگي

 يا  شناسي ، روان شناسي ، زيست  را در شيمي  نظريه يك
  البته .   تجربِيطبيعي مخصوصًا در علوم ( شناسي جامعه

  ، اما با اين  همينطور است  هم  انساني  تجربي در علوم
،  بپذيرم)    مؤآدتر است  طبيعي بي تجر  در علوم همه

   ، عوامل  آراء و نظرات  يا واَزِنش در پذيرش
Subjectiveندارد و عوامل   تأثيري    objective  

  ، ب گويد الف  مي  هر آسي  وقتي يعني. تأثير دارد
  گويند بيا برويم گيرند و مي  را مي  دستش ، فوري است

   و چه  طبيعي هاي ايشگاه در آزم حاال چه(در البراتوار 
   آه  خود طبيعت  چه ، يعني  صناعي هاي در آزمايشگاه

   و چه  است  تجربي  علوم   عالمان  طبيعي آزمايشگاه
؟   يا نه گويي  مي  راست ببينيم)   صناعي آزمايشگاههاي

   علم  در فلسفه آه(  گويند برو و ببين  مي  فوري اينكه
   آه  است  اين ، معنايش )go and seeشود    مي گفته
  objective   خيلي  آن  و وازنش  و پذيرش  سخن اين
  يعني.  ندارد   بستگيSubjective    عوامل  و به است

   دشمن  و شما اگر با من  باشم  داشته  رأيي  يك اگر من
   درستي  توانستم  در آزمايشگاه  باشيد، اگر من  هم خوني
 را تأييد   رأيم  توانستم  و الاقل  بدهم ان شما نش  را به رأيم
  حاال با من.  بپذيريد  را از من ، شما ديگر بايد رايم بكنم
آيد،  آيد يا نمي  مي  خوشتان  هستيد يا نيستيد،از من دشمن
   من  به  نيستيد، نسبت  من  هستيد يا رقيب  من رقيب

خواهيد   مي هر چه. حسود حسوديديا حسود نيستيد
   يك چرا؟ چون.  مرا بپذيريد  بايد رأي د، باالخرهباشي

گيرِي   ابزار اندازه  سلسله  و يك  سنجش  آالت سلسله
  . آنند  مرا تأييد مي   سخنobjectiveآامًال  
   اين  شد، آنوقت  الگو قرار داده  تجربي  علوم  وقتي
 در   شد آه  بر اين  گمان يعني.  شد  داده  تعميم حالت

    رد و قبولها خيلي  هم  و معارف ومساير عل
objectiveعوامل  و به  است    Subjective  

 جا سخنها را بر   همه  شد آه  بر اين گمان. ندارد بستگي
 آامًال  گيريها و سنجشهاي  اندازه  سلسله  يك اساس

objectiveتو  حسود باشي اينكه.آنند  مي   رد و قبول   
  ، آدم  يا نباشي  باشي  ديگران ه، بدخوا  باشي يا خيرخواه
  ، از لحاظ  باشي  متواضعي  يا آدم  باشي متكبري

  ، خادم  نباشي  يا صادق  باشي ، صادق آاراآتر اخالقي

   آراء ونظرات  در قبول ، اينها فرقي  باشي  يا خائن باشي
شما مثًال اگر :   بزنم مثال.  آند  نمي  من تو از جانب
   خوبي پرسيد او آدم  نمي  وقت  هيچ جراح   يك رفتيد پيش

   مصرف  هم  الكلي ، مشروبات  است  بدي  يا آدم است
   دوست  يا پول  است  دوستي  پول آند، آدم آند يا نمي مي

 و   غيبت ، اهل  يا حسود نيست  است  حسودي ، آدم نيست
پرسيد  اصًال اينها را نمي.   يا نيست  هست تهمت

   آه  است  اين تان ، فرض  خودتان  پيش ل الاق چرا؟چون
   عوامل ، اين  او مؤثر است  در جراحي  آه آني

Subjectiveو دانشهاي  علوم  سلسله يك.   نيستند   
   هم  اينها را متكبران  هستند آهobjectiveآامًال  

  توانند داشته  مي  هم  باشند، متواضعان توانند داشته مي
  پول.  باشند توانند داشته  مي  هم ن و خائ خادم. باشند
.  باشند توانند داشته  مي  هم  نادوست  و پول دوست
  توانند داشته  مي  هم  طلب  و غيرشهرت  طلب شهرت
 تعميرآار   فالن  پيش گويد آه  نمي آسي يا هيچ.باشند
.  را دارد  اخالقي  خصلت  مثًال فالن  نرو چون ماشين

 خصلتها   اين آيد در تعمير ماشين  نظر مي  به چرا؟ چون
  . ندارد تأثيري
 ما از   آه  است  الگوگيري  دليل  مقدار به  يك  اين

   آه  است  اين  واقعيت ولي.   داريم  تجربي  علوم متدلوژي
  ، اين  آهسته  نبود و آهسته  قائل  اين  اصًال به  سنتي انسان
 و   شك رض در مع  آمي  هم  مدرن  از نظر انسان تلقي
  .  قرار گرفت شبهه

  اول.  آنم  مي  مطرح  صورت  اين  را به  مسئله   حاال من
   بروم  من  آنيد آه فرض.   شما بزنم  براي  مثال  يك من
   لباس  اينكه  بدون  و گرم  خيس  نيمه  و بعد با بدن حمام

   آنم  را خشك  بدنم  اينكه  و بدون  بپوشم آامًال مناسبي
، سرما  خوب.   باد قرار بگيرم  در معرض مبياي
   تبم  اين  و وقتي آنم  مي  تب  آهسته  و آهسته خورم مي

   آه افتم  مي  حالتي ، به  آهسته  آرد، آهسته شدت
   من يعني.   ِهذيان آنند به   تعبير مي  از آن روانشناسان
  فكر   وجود ندارد گاهي  را آه  آنچه  تب در حالت

 فكر  ، گاهي  موجود است  را آه  و آنچه  هست  آه آنم مي
  ، دستخوش زده  آدِمتب وقتي.   موجود نيست  آه آنم مي

   آه  چيزهايي  يك  آه  است  اين شود معنايش  مي هذيان
مثًال . آند وجود دارد  ندارند را فكر مي وجود خارجي

   اتاق  درون  در به  دارد از اين  اسبي آند يك فكر مي
و . غلتد  مي  در رختخوابش آند ماري آيد، فكر مي يم
   وجود دارند، ناموجود گمان  را آه  چيزهايي يك
 همينطور   هم  مستي در هذيان. آند مي
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،   و جالبش  عالمانه  آتاِبخيلي  در آن برتراندراسل.( است
  نشيني  دل  خيلي گويد و سخنان  مي  سخن  مستي از هذيان

 و   آرده  مصرف اي ، ماده  مست سانان.) گويد  مي هم
 را   چيزهايي  بعضي  آه است  شده  حاالتي  يك دستخوش

  آند و بعضي  وجود ندارند را موجود فكر مي آه
.  پندارد  وجود دارند را ناموجود مي  را آه چيزهايي
 بكنيد در اينجا  دقت.  آنم  از شما مي  سؤالي  يك حاال من

   با بدن  و اينكه  من احتياطي فِسبين.  است  آمده  پيش چه
 سرد و باد قرار   هواي تر در معرض  و نيمه گرم
 و   علم  و به  نيست  آار معرفتي  يك ، اين ام گرفته
بيمار .   است  خاص  عمل يك. شود  نمي  مربوط معرفت
   باز، يك  هم  آردن تب.   است  خاصي  حالت  يك  هم شدن
   بر من  آه  است و فيزيولوژيك   بيولوژيك  خاص حالت

   همة بينيد آه  آنيد مي  اگر دقت ولي. شود  مي عارض
در آجا . است  اثر گذاشته  و معرفت  علم اينها در مسئلة
   هذيان در حالت.   هذيان اند؟ در حالت اثر گذاشته

   معرفتي  خطاي  را دستخوش ، من  غيرمعرفتي عوامل
  خودش.   نيست  علم  آه وشيدن ن  الكلي مشروب. اند آرده
   بعد از اينكه  ولي  است  عمل ، يك  است  آار خاص يك
 و در   اثر گذاشت  من  در خون  الكلي  مشروبات اين

  شود آه  مي  عارض  بر من  حالتي  دويد، يك  من عروق
  اين.   از مستي  ناشي خبري  بي  حالت گويم  مي  آن به

   زدگان  تب  هذيان ، مثل از مستي   ناشي  خبري  بي حالت
   معرفتي  خطاي ، دستخوش  مست  حالت  و در اين است
  بينيد، عامل  آنيد مي  اگر دقت در واقع. شود مي

.  است  آرده  دخالت  در معرفت غيرمعرفتي
 نبود  ، معرفتي احتياطي  نبود، بي  معرفتي سرماخوردگي

   خطاي  دستخوش  من االن.   اثر گذاشت  در معرفت ولي
   معرفتي  عامل  هيچ  من  معرفتي  خطاي  و اين ام معرفتي

   امري يعني.  دارد  غيرمعرفتي  عامل  يك  ندارد بلكه هم
   معرفت  از سنخ ، خودش  نيست  علم  از سنخ  خودش آه

   يك ، در من  نيست  و رأي  عقيده  از سنخ ، خودش نيست
 و   علم  خطا در ناحيه  پديد آورد؛ يك  عقيدتي خطاي
   سرخ بينم  مي  زرد را سرخ  من االن.  پديد آورد معرفت

 يا  بنيم موجود را ناموجود مي.  بينم را زرد مي
   . بينيم  را موجود مي ناموجودي

   هست  هم  گاهي  آه شود پذيرفت  ظاهرًا اجماًال مي   پس
و  ما   پذيري  در روند معرفت  غيرمعرفتي  عوامل آه

 دو   يكي حاال در اين. گذارند  ما اثر مي  اندوزي معرفت
 آجا  ، اول  غيرمعرفتي  عوامل  و  اين  زدم  من  آه مثالي

آمدند در  آردند و بعد مي  مي  اخالل را دستخوش

   را دستخوش  من  بدن گذاشتند؟ اول  اثر مي  من معرفت
 پديد   اختاللي  نوع  يك  در بدن اول. آردند  مي اخالل
 .   اثر گذاشت  در معرفت  بدني  اختالل آمد و اين مي
   را جاهل تواند عالمي  مي  بدني  حاال اگر اختالل خب

   ممكن  هم  روحي  آند، اختالل  را عالم آند يا جاهلي
.   نيست  محال يعني.  را بكند  آاري  بتواند چنين است

 را  تواند من  مي  سرماخوردگِيبدني  آه چطور است
 را   بتواند من  خطا آند، شايد تكبر هم دستخوش
 را   بتواند من  هم  خطا بكند، شايد عجب دستخوش
 را   بتواند من  هم  خطا بكند، شايد سوءنيت دستخوش
 و   و دنيا دوستي طلبي  خطا آند، شايد منفعت دستخوش
   را دستخوش  بتواند من  هم طلبي  و جاه طلبي شهرت
   و پول طلبي  و شهرت طلبي يد آخر جاهنگوي. خطا آند
.  نيستند  معرفتي  مسائل  آه  و زراندوزي دوستي
  مست.  نبود  معرفتي  مسئله  هم  سرماخوردگي گويم مي

   آارهايي  سلسله  يك من.  نبود  معرفتي  مسئله  هم آردن
   اثري اين.   اثر گذاشت  من  آارها در بدن  و اين آردم
 و   علم  در عالم اش  اثِربا واسطه  گذاشت ن م  در بدن آه

    هم روحي  ، شايد عوامل از آجا معلوم.  بود معرفت
 دارند    معرفت  در جريان  بدني  عوامل  آه  اثري همان

، در   آراء و نظرات شايد در رد و قبول. باشند را داشته
   يا قانع  است  آننده  قانع  رأي  اين  بكنيم  احساس اينكه
  ، رأي  رأي  اين  آنيم  احساس ، در اينكه  نيست آننده
  ، در اينكه است  ضعيفي أي، ر  رأي  يا اين  است اي قوي
   باطل  مطلب  يا اين  است  حق  مطلب  اين  آنيم قبول
  . مؤثر باشند  هم  غيرمعرفتي ، عوامل است
 در   و گريخته  جسته  صورت  به  آه  است اي  نكته   اين

   مدرن  در دوران  ولي  وجود داشت  سنتي تفكر انسان
  تمامتر بر اين   هر چه  با صراحت  آه  آسي نخستين
   گور بود و شايد در جلسة  تأآيد آرد، آرآه مطلب
گور   آرآه  آه  باشم  گفته  خدمتتان  بحثها هم اوِلهمين
   است  چگونه  آرد آه  را مطرح  پرسش  بار اين نخستين

 بيشتر   جهان  يك  آه  واقع  عالم  يعني  هستي  جهان آه
 ما   زمانها تا زمان ينتر  از قديم  همه  با اين  ولي نيست
   واحد نگاه  عالم  اين  به  بسيار متعددي هاي انسان
   واحد، گزارشي  واقعيت  از اين اند و هر آدامشان آرده
   آه  است  بوده  با گزارشي  مخالف  يا بيش  آم اند آه داده

   آه  جور است  چه ؟ يعني  چيست علتش. اند  داده ديگران
 هزار   بكنند و ده  موجود نگاه  عالم  به  هزار آدم ده

،   فكري  نظامهاي اينهمه.  بدهند  متفاوت گزارش
،   سياسي ، نظامهاي  علمي ، نظامهاي  فلسفي نظامهاي
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   مختلفي  گزارشهاي ؟ يعني  چه ، يعني  اخالقي نظامهاي
 گور   آر آه آنوقت.  است  شده  داده  واقعيت  از يك آه
شود  شود مگر مي  مگر مي ر است جو  چه پرسد چه مي
  تا n بكنند و    نگاه  بهش   تا عالمn را    معلوم يك

 خود  آنوقت.  واحد بدهند  عالم  از اين  متفاوت گزارش
   اين  دليلش آيد آه  مي  نظر من به: گويد گور مي آرآه
   نگاه  عالم  اين  دارند به  آه   تا انسانيn    اين  آه است
 در  آند، گناه  مي  گناه  انسان آنند وقتي  مي گناهآنند،  مي

 اثر   در شناخت  گناه گذارد و چون  او اثر مي شناخت
   هستي  با جهان  گناهكار وقتي گذارد، انسانهاي مي

   ساحت  شدن شوند، در اثر مشّوش روبرو مي
 يا   گزارشها آم  اين دهند آه  مي ، گزارشهايي آگاهيشان

،  آلود است  مه  يا بيش ، آم  است  با واقع  غيرمطابق بيش
 و   آج  يا بيش  و آم  است  و مبهوت  مات  يا بيش آم

  خواهيد انسانها گزارش  اگر مي بنابراين.   است معوج
   آه  آنيم  بدهند، ابتدائًا بايد آاري  واقع  از عالم واحدي

. گذارد  اثر مي  در شناخت گناه.  نكنند انسانها گناه
   آرد و آن  ابداع گور شعاري  آرآه  لحاظ  از اين نوقتآ

   اول يعني.  » شناسي  بر جهان  متقّدم شناسي گناه « اينكه
 هستند و   گناه  چيزهايي  چه  و بفهميم  بكنيم شناسي گناه
  آنوقت.   نكنيم  نيستند، بعد گناه  گناه  چيزهايي چه

آنند،   نمي  گناه  آه ني ميزا آنند به  نمي  گناه  آه انسانهايي
 با   مطابق آنند، برداشتهاي  مي  واقعيتها رجوع  به وقتي
  يعني. افتد  مي  تور ذهنشان  از واقعيتها به تري واقع

   سخني اين. آنند  پيدا مي تري تر و وسيع  دقيق علمهاي
گرو در  آرآه( معاصر  گور در دوران  آرآه بود آه
   سال150آرد؛ تقريبًا   مي  زندگي19   قرن  اول نيمه
  . داد  التفات آن  بار به اولين)  پيش

   عرض  رابطه  رادر اين  تاريخي  چند تا نكتة   حاال من
 با   تلقي  چقدر اين داد آه  خواهم ، و بعد نشان آنم مي
   و چقدر روي  بوده  متفاوت  مدرن  انسان تلقي

  . ست ا  اثر گذاشته  مدرن  انسانهاي ديدگاههاي
   بحثها، از قول  سلسله  اين  اول  شايد در جلسة   من
   جيمز در سخنراني  ويليام  آه  شما گفتم  جيمز، به ويليام

   به  معطوف ارادة «  نام  به  و معروفش بسيار آالسيك
 و   روانشناس  يك  عنوان  بار به  را اولين ، ادعايي»باور

   آرد و آن ح مطر  بسيار صريح  صورت ، به فيلسوف
   االن  ما تا به  آه  چيزي  برخالف  گفت ، ايشان اينكه

 از   ناشي اش  ما، همه  آراء و نظرات ايم آرده تصور مي
،   است ، ب  الف  معتقدم  اگر من يعني.   نيست استدالل
 ها، واو   از ه  بعضي ، معتقدم ، واو نيست  جيم معتدم

   ازاي ، فكر نكنيد به رم دا  من  آه نيستند و هر اعتقادي
   هم  آننده  پشتيباني  دليل ، يك  اعتقاداتم  از اين هر يك
   من  معلومات  فقرات  بين  يك  به  تناظر يك  نوع يك.  دارم

 آنها وجود   آنندة  پشتيباني  با ادله  من  اعتقادات و فقرات
گويد   مي  سخنرانيش  در آن ايشان.   نيست اينگونه. ندارد

   مختلفي  از راههاي  داريم  را آه ما انسانها عقايدي
    به  از عقايدمان  عظيمي  بخش يك.  ايم  آرده آسب

،  ، مادران پدران.   است  آودآي  دوران خاطر تلقين
 ما،   و مربيان  بزرگتر و معلمان  و خواهران برادران
 و  پذيري  تلقين اين. اند  آرده  ما تلقين  را به عقايدشان
.  است  داده  از عقايد ما را تشكيل ، بخشي القاءپذيري

 از  بخشي.   ماست  از ترسهاي  از عقايد ما ناشي بخشي
  عقايد ما 
   وقتها ما چون  گاهي ، يعني  ماست  از اميدهاي  ناشي

 باشد، معتقد   چيز وجود داشته  فالن  آه اميد داريم
 از   داريم ترس  يا چون.  چيز وجود دارد  فالن شويم مي
 چيز   فالن گوييم  باشد، مي  چيز وجود داشته  فالن اينكه

   از عشقهاي  از عقايد ما ناشي بخشي. وجود ندارد
.   ماست  از نفرتهاي  از عقايد ما ناشي  و بخشي ماست
 و   ماست  فردي  از منافع  از عقايد ما ناشي بخشي
   و جمعي  گروهي  از منافع  از عقايد ما ناشي بخشي
   آه  است  از اين  ناشي  از عقايد ما هم بخشي.  ماست
   از عقايد ما ناشي  بخش  يك فقط.   داريم  استدالل برايش
   بخش  و اين  داريم  استدالل  برايشان  آه  است از اين
 نظر جيمز  ، به  ماست  از استدالل  عقايد ناشي اخير آه
  دهد؛ آمترين مي   عقايد ما را تشكيل  بخش آمترين

.   داريم  استدالل  ما بسودش  آه  است عقايد ما، عقايدي
 در   يعني  سخن ؟ خود اين  چه  يعني  سخن خود اين

 ما،   پيدا آردن ، در فرآيند رأي فرآيند اتخاذ عقيده
   عامل8   در اين چون.  مؤثرند  هم  غيرمعرفتي عوامل

  ، عامل اش  آخري ، فقط  جيمز شمردم  ويليام  از قول آه
  اند و با اينكه  غيرمعرفتي  عوامل  و بقيه  است معرفتي
 ما   پيدا آردن اند، چقدر در رأي  غيرمعرفتي عوامل

   آه  مواردي  از اين  است اي  نمونه  يك اين. تأثير دارند
  . ما  قرن  معروف  و روانشناس  فيلسوف يك
   سير تاريخي  به و بعد  بگويم  من  ديگر هم  نمونه   يك
   مري  خانم  به  ديگر مربوط نمونه.   بپردازم  داستان اين

   شما نگاه  آه از هر حيث... .   است بيكر متازفيزيسين
بهر .   است  و غريب ، عجيب  خانم بينيد اين آنيد، مي

.  گيرم  او نمي  شما را با سير زندگي  وقت  من حال
   گذار از يك  پايه19ر  آخ  در دهه  شخص  اين باالخره
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   در آمريكا شد آه  در مسيحيت  والهياتي  عقيدتي مسلك
    مسيحي  ياحكمت  مسيحي  علم گويند مسلك  مي  آن به

christian science. نشريه احتماًال شما اسم   
)  christian scicnce monitor  ( معروف
  ان ايش  است  مسلك  همين  ارگان  نشريه ايد اين شنيده

   مسلك  تنها يك  نه  مسلك اين.   است  مسلك بنيانگذار اين
  ، بلكه  است  پروتستان  مسيحيت  در عالم  وآالمي الهياتي

   آه است  مسلكي يعني.   است  هم  روحي  تداوي  مسلك يك
 ما   بر جسم  آه  بيماريهايي  آه  است  بر آن اعتقادش
   بيماري هيچ دارند و  شوند منشأ روحي  مي عارض
   بشود ولي  ما عارض  بر جسم  بيماري  اين  آه نيست
   نباشد و بنابراين  روحي  نابهنجاري  نوع  از يك ناشي
   بيماريهاي  و درمان  پيشگيري  براي  راه بهترين
   اجتناب  و نوعي  آاوي  درون  ما نوعي ، اينستكه جسمي
  آنوقت.  اشيم ب  را داشته  از درونكاوي  ناشي از گناه
   بگوييم  مرحله  به  مرحله  اگر بخواهيم  خانم  اين نظرية
   در روح ؛ گناه  ما گناهكاريم آقا و خانم:   بود آه اين

 گناهكار   انسان آند؛ چشم  گرد و غبار بر پا مي انسان
 گرد   پردازش  محيط  در يك  آه  است  انساني  چشم مثل

 را ببيند؛   خودش  روي به رو  خواهد منظره و غبار مي
   روبه  منظرة  پر از گرد و غبار انسان  فضاي در يك
   و آج  و مبهوت بيند يا مات  نمي  را يا هيچ  خودش روي

   شخص  اين  اينكه بيند؛ براي  آلود مي  و مه و معوج
 جز  اي  ببيند چاره  خود را خوب  روبروي بتواند منظرة

ا گرد و غبار فرو  صبر آند ت  ندارد آه اين
 در   گناه  با اين  آرده  آلود و گناه  گناه بنشيند؛انسان

 و   است  گرد و غبار بر پا آرده  خودش  روح ساحت
   نشست  گرد و غبار را فرو نشاند و وقتي  بايد اين اول
 اگر ما   معتقد بود آه ايشان.  را ببيند  واقعيت  وقت آن
   آه  آامًال آرماني  مرحله  آن  به  و برسيم  نكنيم گناه

 در   آه  چيزهايي  خيلي فهميم آند مي  تصوير مي ايشان
 وجود دارد،وجود ندارد و  آرديم  مي  گمان مورد عالم

 وجود  آرديم  مي  گمان  در مورد عالم  آه  چيزهايي خيلي
 ما فكر -  است  مهم  و اين- ندارد،وجود دارد؛از جمله

   چنين  آه  وجود دارد در حالي  طبيعت  عالم آنيم مي
   بر اين  بيكر اعتقادش  مري خانم.  وجود ندارد عالمي
  اگر ما گناه.   ما است  آلودگي  از گناه  ناشي  اين  آه است
   عالم  نام  به  چيزي  آه فهميم  مي  آهسته  آهسته نكنيم

   وجود ندارد؛اين  طبيعتي عالم.   ماست ، توهم طبيعت
   ناشي  خودش  اين  آه  ماست  زدگي  از توهم شي نا عالم

   طبيعت  عالم ، چون آنوقت.   ما است  آلودگي از گناه

 وجود ندارند و   هم  طبيعت  عالم وجود ندارد، شرهاي
  بيماري.   است  بيماري  طبيعت  عالم  شرهاي از جمله
 وجود   طبيعت  عالم آنيم  ما فكر مي  از اينستكه ناشي
 وجود ندارد   طبيعت  عالم  در حقيقت  آه در حاليدارد 
 وجود ندارد   بدن  حتي  وجود ندارد پس  عالم  اين و چون
  . وجود ندارد  هم  بيماري  وجود ندارد پس  بدن و چون
   آاري  سخن  اين  يا نادرستي  درستي  به ، من  االن
   يا نادرستي  درستي  از اينكه  بسا قبل  چه ؛ حتي ندارم

   را حس آميز بودنش  مبالغه  آنيد الاقل آنرا بررسي
   آه  است ، سخني  سخن  اين  حال  در عين ولي. آنيد مي

. شد  مي  هندو گفته  در آيين  پيش  سال3500تقريبًا از 
   مايا گفته ، عالم  طبيعت  عالم  هندو به در آيين

  آيين.   عظيم  توهم  يعني  سانسكريت  زبان مايا به.شود مي
   عالم  طبيعت  عالم  آه  است  بر اين  اعتقادش هندو هم
   و ما انسانها توهم  است  عظيم  توهم ؛ عالم مايا است

 وجود   و جسم  طبيعت  عالم  نام  به  چيزي  آه آنيم مي
  همه.  وجود ندارد  و جسم  طبيعت  عالم دارد و در واقع

 باشد،  ادرست و چقدر ن  سخنها حاال چقدر درست اين
   اين  همه  خصيصه  يك ؛ الاقل  ندارم  آنها آاري  به من

   در يك  سخنان  اين  همه  اينستكه  دارند وآن سخنان
 غير   عوامل  اثر گذاري شوند و آن  مي اعتقاد خالصه

  آنيد بي  شما فكر مي يعني.   است  بر معرفت معرفتي
   عقيده  و اگر يكشويد  مي  داريد با عقايد مواجه طرفانه
   من  بودآه  قوي آنيد دليلش آنيد فكر مي  مي را قبول
آنيد   را رد آردند فكر مي  عقيده  يا اگر يك  آردم قبول
   آقا در قّوت نه.   رد آردم  من  بود آه  ضعيف دليلش
 ، در رد   مدعّيات ، در قبول  ادله ، در ضعف ادله

   ما،مسائل نفساني   اينها مسائل  و در همه مدعّيات
Subjectiveگناه گذارند آه  اثر مي  گناه   ما از جمله   

  .    استsubjective از امور  يكي
 در   آمابيش  آردم  قبًال عرض  همانطور آه  راي  اين
 بار آنرا  ، اولين در مسيحيت.   وجود داشت  سنتي انسان
  .  است  اظهار آرده  قديس پوُلس
 در عهد جديد از او وجود   آه اي نامه در   قديس  پوُلس

   نامه  اين  مخاطبان  به  خطاب  را آه  مطلب دارد، اين
.  بشناسيد  را درست  واقع  نكنيد تا عالم گناه: گويد مي
 بخاطر  شناسيد در واقع  نمي  را درست  واقع  عالم اينكه
  ه ب  ايشان  آه اي دقيقًا در رساله. آنيد  مي  گناه  آه اينست
   روميان  به  رسول  پوُلس رساله(  است  نوشته روميان
 بار   اولين ، در اينجا براي)24 تا 18   آيات  اول ؛باب

 داد   توجه  نكته  اين  به  قديس ، پولس  مسيحيت در عالم
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 يا   بودن ، مقبول  دليل  يك  يا نبودن  بودن  آننده  اقناع آه
   مضحكي ا سخن ر  سخني ، اينكه  سخن  يك نبودن
 را ما   سخني ، اينكه بينيم  مي  معقولي  و يا سخن بينيم مي
  ، اينها فقط  آنيم  قبول توانيم  يانمي  بكنيم  قبول توانيم مي
   ندارد و خيلي  بستگي   و بيرونيobjective    ادّله به

 دارند و    بستگيsubjective    عوامل  به  هم خيلي
  .  است  گناه   همsubjective    عامل مهمترين

 معتقد   راي  اين  به  قديس ، آگوستين  قديس  بعد از پولس
  بنيانگذار نهضت( لوتر  هم  قديس بعد از آگوستين.شد

بنيانگذار ديگر  (  آالون بعد از هم)  مسيحي پروتستانيزم
   نهضت  فكري  از رهبران  يكي و در واقع
 در   هستند آه ي چهار نفر آسان اين). پروتستانيزم

 از تجدد خود را   پيش  دوران  مسيحيت  عالم  آه اي دوره
   آه  اين اند به ؛شاخص  هفده  از قرن  قبل گذراند يعني مي

  .   اند  را مورد تاآيد قرار داده  بر شناخت تاثير گناه
   چنين  مدرنيته  با اينكه  آهسته  جديد آهسته  در جهان

 مبنا استوار بود   براين مدرنيته( ،  نداشت  را قبول چيزي
 آرا   از وجود ما در رد و قبول  تكه  يك  و فقط  فقط آه

 سر و   با استدالل  فقط  آه  ماست  ذهن  و آنهم مؤثر است
   وجودي  ساحتهاي  بقيه آرد آه آار دارد و فكر مي

)  ندارد  تأثيري  هيچ  يا نه  بكنيم  آرا را قبول مادر اينكه
   شدند آه  متوجه ، متفكراني  آهسته  آهسته با اينهمه  ولي
.  آنيم  مي  حرفها را رد و قبول  آه  نيست  با ذهنمان فقط
  من(  بكنند  بتوانند تعقيب  دوستان  اينكه  براي  فقط من
   فعًال  منتشر نشده  و لي ام  نوشته  جايي  در يك البته
 يا   آم شان اينها همه  برم  مي  اسم  آه  افرادي ، اين) است
  . بودند  پيدا آرده  نكته  اين  به  توجه بيش
.  آنم  مي  عرض  آنهارا خدمتتان  اسامي  ترتيب  به   من
   ماقبل  دوران  به  متعلق  آه  چهارنفري  بر آن عالوه
،   آس  جديد نخستين  بودند، در جهان  مسيحيت مدرن

 گرا بود و  ادي و م  ماترياليست هابز بود هابز خودش
 و   ديني  معناي  و به  گناه  نام  به  چيزي  اصًال به بنابراين
   فقط  گناه  آه  نيست  اين اما بحث.  معتقد نبود  اش مذهبي
   خطاي هابز به.  مراد باشد  اش  و مذهبي  ديني جنبه

 در   بگويد گناه  اينكه  و بجاي  اعتقاد داشت اخالقي
 در   اخالقي  خطاي گفت ، ميگذارد  اثر مي شناخت
 از   دروغگو شناختشان گذارد و آدمهاي  اثر مي شناخت
   سوء نيت  آه شود؛ آدمهايي  مي  و معوج  آج  واقع عالم

. شود  مي  و معوج ، آج  واقع  از عالم دارند، شناختشان
 او   بسيار معروف آتاب( خود   لوياتان هابز در آتاب

 و   است  را آورده  مطلب اين) شدبا  مي  هم  شاهكارش آه

   بحث اين) 11و47و46  فصل (  جا از آتابش در سه
،  شويم  مي  مرتكب  اخالقي  ما خطاي  وقتي آند آه را مي

   يك  دستخوش  است  ممكن  واقع  از عالم تصورمان
   نكته  اين  بعد از هابز به آانت. ها شود  نابساماني سلسله
 اتفاقا   آه  بعد ازآانت يلسوف ف فيخته.  آرد توجه

، )  بيكن فرانسيس (   نبود؛ بيكن  هم  مسلكي  الهي فيلسوف
)   آلماني  معروف  اجتماعي عالم ( ، مارآس ديويد هيوم

   ياد مي  شناسي  پدر جامعه  از او به آه(   مانهايم آارل
 19   قرن  معروف فيلسوف( هاور   شوپن معرفت)  آنند
   و اوايل19   اواخر قرن  معروف  فيلسوف نيچه)  آلمان
، )  آلماني  هگلي  فيلسوف فوئرباخ)  آلمان2 0  قرن
)   االصل  اتريشي  معروف روانكاو و روانشناس(فرويد

  فيلسوف(،دريدا  بيستم  قرن  معروف و فوآو فيلسوف
   آه20   قرن  آمريكايي فيلسوف( رالز  ، جان)  بيستم قرن

، هابر )  است سيار معروف ب  عدالتش تئوري
   مابعدالطبيعه  وفيلسوف  اخالق فيلسوف(،ِهر ماس

  فيلسوف( تاير  و آلستر مكين)   انگليسي معروف
).   تبار انگليسي  معروِف اسكاتلندي  و اخالق سياست

   ، عوامل  اينكه  در باب  هستند آه اينهاشخصيتهايي
Subjectiveصي شخ  ما، منافع  روحي   ، عوامل  ،

 ما،   اخالقي  ما، فسادهاي  و طبقاتي گروهي
   آلودگيهاي  ما و گناه هاي  طلبي  ها و قدرت طلبي شهرت

 اثر  آنيم  پيدا مي  واقع  از عالم  آه ما، در تصويري
  . داستانند گذارند، هم مي

 برگزار   ابهام  به  مطلب  اينكه  در اينجا براي   منتهي
 در   آه  آنم  تفكيك  را از هم  بحث تا  باشد، بايد سه نشده
  .   آرد  خواهم  عرض  انشاءاهللا  آينده جلسه

     سئواالت
   توقف  قطعي  تجربي  آزمايش  تجربي در علوم:   سؤال
شود   مي  حل گويد شكر در آب  ميx.    است  عالمان گاه

  شود؛ آزمايش  نمي  حل گويد شكر در آب   ميyو  
آيا آندو . آند  مي   را معلومx    سخن  صدق تجربي
آيد   نظر مي  نيستند؟ به  تسليم  قطعي  آزمايش  به نسبت

  آن.تابيد  تعبد را بر نمي  داريد و لفظ  لفظي شما دعواي
   داريد بناميد، اما آيا عالم  دوست  را هر نامي تسليم
آند يا   مي  توقف  طبيعت  قطعي  در آزمايش تجربي
  خير؟ 
   معنا دار است  طبيعت ايم  آرده  فرض يد آه دار   توجه

   عالم  شأن  داراي  بلكه  نداريم  علم  فيلسوف و ما شأن
. » برو و ببين«  آه  است تعبير خودتان.   هستيم تجربي

  شوند؟ توقف  مي  در البراتوار ديدند تسليم آيا وقتي
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،   از مناقشه  ترس  جهت آنند؟ به  مي آنند؟ اطاعت مي
  . ناميم  تعبد نميآنرا

 و   دارم  لفظي  نزاع  يك  من  فكر آردند آه ايشان:   پاسخ
  گفتيم  ما مي  تعبد آه نه. آيد  مي  تعبد بدم  از لغت  فقط من

   به  نسبت گيرد نه  مي  صورت  انسان  به اوًال نسبت
   طور است  چيز فالن  فالن  مابگوييم مثًال وقتي.  طبيعت
   به ما اصًال نسبت.   تعبد است ويد، اينگ  مي  حسن چون

 تعبد،   به  راجع  و اصًال بحثمان  تعبد نداريم طبيعت
   خاص  انسان  او يك  را، چون  انساني  سخن  آه اينست
  .  بكنيم  قبول است
  yگويد و    چيز مي   يكx    زديد آه  شما مثال  اينكه
؛ آيا    استx با   بينند حق روند و مي  چيز وبعد مي يك

 x     بود، يا حرفx    چون   را پذيرفتيمx   اينجا حرف
 آمد؟ اينجا   بيرون  موفق  از آزمايش ، چون را پذيرفتيم

   بيرون  موفق  از آزمايش ، چون   را پذيرفتيمx   حرف
   بدون   را بپذيريمx    ما سخن  آه  است تعّبد وقتي. آمد 
از :  سؤال.     باشيم اده د  را انجام  آزمايشي اينكه

 بايد   مسلمان  قرآن  نص  و بنا به  ما مسلمانيم آنجاييكه
   مدعي  و سنت  ديگر قرآن متعبد باشد،و از طرفي

   مسئله  هستند، اين  اسالم  و دين  انساني  فطرت توافق
   انساني  با فطرت تعبد مخالف «  شما آه  با سخن چگونه
   دارد؟ همخواني»  است

  .  آردم  تفكيك  دو را از هم  اين  در سخنم  آه من:  پاسخ 
   و يك  تعبد است  ناپذيري  در اجتناب  بحث  وقت  يك
   در سخنانم من.  تعبد  يا بد بودن  در خوب  بحث وقت

   تعبد اجتناب  آه گويم  نمي  من  آه  و گفتم تاآيد آردم
؛   آنيم  زندگي  تعبد آامل  بدون  بسا نتوانيم ؛ چه پذيراست
   دليل  باشد، باز هم  ناپذير هم  تعبد ولو اجتناب اما اين
   مريضي  آه و گفتم.  است  چيز خوبي  آه  نيست بر اين

  بنابراين.  نيست  چيز خوبي  ولي  ناپذير است  اجتناب هم
 شما   آه  پذيراست  تعبد اجتناب  اين  آه  نگفتم  آه من
   مسلمانيم  آه  خاطر اين  به  ما مجبوريم گوييد آه مي

   مجبوريم  مسلمانيم  آه   خاطر اين اگر به.  متعبد باشيم
 باز   اين  ندارد، متعبد باشيد ولي ،اشكالي متعبد باشيم

  . اندازد  نمي بودن» بد«تعبد را از چيز 
   قرآن  به  آيا شما واقعًا بالدليل  آه  اين  دوم  نكته

 تعبد  آه( متعبديد   قرآن  به  دليلمتعبديد؟ اگر واقعًا بال
، ) معتقد باشيد  چيزي  به  بالدليل  آه  اينست  معنايش هم

  ، من  است  درست  قرآن گوييد سخن  مي  بال دليل يعني
 و   عاقل  از آنرو آه  انسان چون.  بر شما  واي گويم مي

   قبول  را بالدليل  سخني  وقت ،آيا هيچ متفكر است

 نرفتيد و ذّمَپَد بودا را   وقت  چرا هيچ سآند؟ پ مي
 باشد،   واقعًا تعبد صرف  آنيد؟ اگر بحث   قبول بالدليل
   رجحاني  بر ذّمَپَد بودا دارد؟ چه  رجحاني  جه قرآن

 دارد بر   رجحاني  هندو؟ چه  آيين دارد بر ِبَهگَوتگيتاي
   دارد بر اوستاي  رجحاني ؟ چه  آانفسيوس گفتارهاي

   در آيين  دارد بر دائودجينگ  رجحاني ؟ چه تزرتش
؟ اگر   مسيحيان  مقدس  دارد بر آتاب  رجحاني دائو ؟چه

 واقعًا   گوييد، يعني  را مي  اين  آه  است شما واقعًا همين
   چيزي  چنين  آه بنده.  بر شما  واي گويم  مي متعبديد من
   در اين ان انس اگر بنا باشد آه.   آنم  قبول توانم را نمي
 در   در دنيا هزار تا آتاب  باشد، پس  تعبد داشته مسائل
 شما   شد آه  ما متعبد شويد؛ چه گويند بياييد به  مي عالم

   انساني  آرديد؟ آخر هيچ  را انتخاب رفتيد و قرآن
   بالمرجحي  ترجيح  چه آند؛ اين  نمي  بالمرجح ترجيح
   را قبول يآنيد؟ چرا چيز ديگر  شما مي  آه است

   در دنيا چشم  وقتي  شما بگوييد آه  است نكرديد؟ ممكن
 بارها  من. بود ، قرآن  دست  دم  آتاب ، اولين باز آردم

   اين  به خواهم  نمي البته ( آنم  مي  تعجب  من  آه ام گفته
 را  شان  جمله  بلكه  بدهم  نسبت  چيزي دوستمان

خواهند   مي  وقتي  آه از آدمهايي)   معنا آنم خواهم مي
  پرسند،قيمت  تا مي10 بخرند، از   آيلو برنج5بروند 
 بهتر   برنج  اين پرسند آه آنند و مي مي  را مظّنه برنج
   يا آن  عطرتر است  خوش  برنج ، اين  برنج  يا آن است
  گويند آه  نمي  وقت  و هيچ  يا آن  ارزانتر است ، اين يكي
 و از   سر بزنيم مغازه10   به يم ندار  آقا، ما حال نه

  گويند، نه مي.  خريم  را مي  برنجمان  مغازه نزديكترين
   اول  و شايد مغازه  نيست  منطقي آقا اين

،  رويم  جا مي10 باشد و ما هر   مغازه ترين گرانفروش
 در  آنوقت.  بينيم  را مي  و عطر و بو و قيمت جنس
 را   رفتند و جنسشان ه مغاز  در اولين  دينيشان مسائل

   همان  مغازه ؛ اولين شان خريدند وآوردند در خانه
  تواند آل  مي آدم. اند  دنيا آمده  به  در آن  آه  است محيطي
   ارزشتر باشد؟ شما براي  آم  آيلو برنج5 از  زندگيش

  . نرود  آاله رويد تا سرتان  مي  تا مغازه  ده  آيلوبرنج5
   محيط  در يك  من  چون  باشد آه  اين  اگر در واقع

  ام ، اگر واقعًامسلماني  مسلمانم  پس ام  بدنيا آمده مسلماني
   است  آسي  زارتر از آن  آدم  باشد،وضِع اين  اين دليلش
خرد و   را مي ، پنيرش  لبنياتي  مغازه  در اولين آه
شما .  جا نزديكتر است  انيجااز همه  خب گويد آه مي
تواند   مي  آيا انسان آنوقت. آنيد اينكار را نمي   وقت هيچ

  ، ما وقتي  خب  بگويد آه  خودش  و عقيده در مورد رأي
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   حافظ  و ديوان  و قرآن  الجنان  با مفاتيح  دنيا آمديم به
گفتند، پير و پيغمبر   مي  همه  و ديديم ايم  پيدا آرده آشنايي
 واقعًا  آيا اين.مبر پيرو پيغ  گفتيم  خاطر ما هم  همين و به

 بزرگوار در   اين  باشد آه ؟ اگر واقعًا اين  است منطقي
 و   و آيش  دين آيد آه  مي  نظرم  به اند، من اينجا نوشته

  . اند  فروخته  ارزان  را خيلي زندگي
  ايد، پس  نبوده ايد، اگر اينگونه  نبوده   البد شما اينگونه

  ذّمَپَد   به   نسبت رآنايد در ق  ديده  رجحاني حتمًا يك
   فالن  به  هندو و نسبت  ِبَهگَوتگيتاي  به بودا، نسبت

   هر چه  رجحان ؟ همان  است درست.  ديگر آتاب
 شما را از تعبد صددرصد دور  خواهد باشد، آمي مي
توانيد  ، ديگر شما نمي  ميزان  همان به.   است آرده

 داريد؛   دليلي ما يك ش باالخره.  آامًال متعبديد بگوييد آه
   داستان ، آن  دارد يا ضعف  چقدر قوت  دليل حاال اين
  .   است ديگري
   آه  مختلف  فلسفي شما فرموديد نظامهاي:    سؤال

   واقعيت  از يك  مختلف  برداشتهاي وجود دارد در واقع
   واقعًا چه  آه  اينست  است  مطرح  آه سئوالي.  است

 و   نيست  واقعيتها، چند گانه  آه  داشت توان  مي اطميناني
  ؟  هاست  برداشت  اختالف  نتيجه  اختالفها فقط اين

   بين  آه  مدتهاست  آه  است  چيزي يك:   جواب
  آه«گويند   و مي  است  شده  ما متداول روشنفكران

  . » و توبرتو  است  بر اليه  اليه واقعيت
   مشخص ايش معن  آه  زنيم  مي  آخر چرا ما حرفي

  . نيست
 قرار   وجود دارد را در دايره  آه  آنچه  ببينيد؛ آل

   در اين  و بگويم  بكشم  دايره  يك  آنيد من فرض. بدهيد
 وجود   چه- وجود دارد  و هر چه  هست  هر چه دايره
،   طبيعي ، دون  طبيعي  وجود مجرد،فوق  و چه طبيعي

 را -  چيز  همه و  جان  گاز، جاندار، بي جامد، مايع
  تواند وجود داشته  چندتامي  دايره  از اين-قرار بدهيد
   هر چه  گفتم چون.   يكي  آه  است  معلوم باشد؟ خب

   حاال اگر هر چه خب.  بياوريد  دايره  را داخل هست
ها   دايره ، چند تا از اين  بياوريم  دايره  را در اين هست
   اگر يك  اينكه  بدليل، ؟ يكي  باشيم  داشته توانيم مي
 موجودها    دايره  آن ، درون  باشيم ديگر داشته دايره

    دوم  دايره ها؟ اگر موجودها در آن هستند يا معدوم
   موجود است  هر چه  بود آه  بر اين  فرض هستند آه
   پس  باشد و اگر معدومند خب اول  دايره  اين بايد داخل
  . نيستند

  .  بيشتر نيست  يكي  واقعيت  پس  طور است  اگر اين

   آه  اينست  وجود دارد و آن  هم  چيز دومي  يك   البته
   مختلفي هاي  دارد؛ تكه ،ابعاد مختلفي  واقعيت  آه بگوييم

آند   مي  نگاه  تكه  اين  به يكي.   نيست  شكي دارد؛ در اين
.   بيشتر نيست  يكي  هستي  جهان ولي.   تكه  آن  به ديگري

  هاي  و از فاصله  مختلف هاي  از زاويه  من  آه اين
  ، اين آنم  مي  نگاه  مختلف  و از منظر ديدهاي مختلف
 بيشتر   آه  واقعيت ، اما يك  است  درست  خودش سرجاي

   واقعًا چه  آه شود گفت  نمي بنابراين. وجود ندارد
  يك.   نيست  چندگانه  واقعيت  آه  داشت توان  مي اطميناني
  درست.  بيشتر وجود ندارد  واقع  عالم  و يك واقعيت
   گاهي  من  آه  است  آتابي  يك  آتاب اين.   آتاب  يك مثل
.   آن  طرف  آن  به  و گاهي آنم  مي  نگاه  آن  طرف  اين به
   از آن  و گاهي آنم  مي  نگاه  به  زاويه  از اين  وقت يك

   و منظرهاي ف مختل وجود پرسپكتيوهاي.  زاويه
 بيشتر   يكي ، اما واقعيت  است  آامًال درست مختلف
  ، اختالفي  اختالف  آه  گفت توان  مي  و بنابراين نيست
   در ناحيه  است  اختالفي ،بلكه  در خود واقعيت  نه است

   مختلف  جهات توانند به  مي  منظرها البته اين. منظرها
  .  باشند  داشته  تقاوت با هم
   ساحت  به  انسان  فكري هاي ها ساحت تقسيم:  ؤال س

 و   است  جنابعالي فرض  پيش  و اراده عقايد، احساسات
  .باشد  نمي مجماٌععليه
   وقت  چه من.   ندارم  را قبول  اين  هم اتفاقًا من:   جواب
ضمنا ( هستند  سه  اين  انسان  فكري هاي  ساحت گفتم

   گفتم ، من) يد است عقا  ساحت  همان  فكري ساحت
   ساحتهاي نگفتم.  تا هستند  سه  انسان  رواني هاي ساحت
   انسان  روان  گفتم من.   رواني  ساحت  گفتم  بلكه فكري
  دانم  مي  آه است ، چيزهايي  ساحت يك:  دارد  ساحت سه

 و يا   لذت  از آن  آه  چيزهايي  ساحت ، يك  دارم و عقيده
  بله.  خواهم  مي  آه  چيزهايي  هم ساحت  ، يك برم  مي رنج
   بندي  تقسيم ايد اين شما گفته.   است  بنده  فرض ، پيش اين

   در فلسفه هم.   با شماست  حق بله. باشد  نمي مجماٌععليه
   غرب  در فلسفه و هم)    چين  هند و فلسفة فلسفة ( شرق

 در  لفي مخت  ديدگاههاي  تا آنون االيام از قديم)  يونان(
   در باب  مختلفي  و اقوال  وجود داشته  زمينه اين

  .  است  شده  گفته انسان  نفس هاي بندي ساحت
  ، اين  نگفتم  هم بنده.  گفتم  بنده  آه  است  چيزي  هم  يكي
  .    است  مجماٌععليه راي

 3   بندي تقسيم (   فرض  پيش  اين اگر براي :   سؤال
 داريد،   آن  بر اثبات داليلي ) نسان ا  روان  براي ساحته

   ديگر، آل  فرض  با پيش  فرمائيد؛ چرا آه لطفًا اقامه
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   بر اين  مبتني  نظر من  به  آه  جنابعالي  شدة  ساخته مدل
باشد، تغيير   مي  شناسي  و معرفت شناسي  انسان فرض
  .آند مي
،   نيست شناسي  معرفت  فرض  البته اين.  خوب:   ج

   هاي  در درس البته.   است شناسي  انسان فرض
   مفّصل توانم  نمي  و االن ام  را گفته  داليلم دانشگاهي

  . بگويم
   حال شما يك.  گويم  مي  را برايتان  اجماًال يكي  االن
  ، اسم) نباشد  جسمي  آه  حالي يعني (  خودتان روحي

  ستيد يكاگر توان.  نباشد  سنخ  سه  از اين  يكي ببريد آه
   نباشد، آنوقت  نسخ  سه  از اين  يكي  بگوييد آه چيزي
.  وجود دارد  هم  چهارمي  سنخ  يك  بايد بگويم بنده

   داشتن ؛ مثًال وزن  است  مشخص  آه  جسماني احوال
   به  متعلق  داشتن ، رنگ  است  جسممان  به متعلق

  ا آناّم.   و تحرك  داشتن ،همينطور اندازه  است جسممان
 آرزو آردنها،  ، مثل  نيست  جسممان  مال  آه چيزي
 گفتنهاو   آردنها، آفرين  آردنها، فرض خيال
 آردنهاو تخدير آردنها، تفكرها  ها، تشويق آردن نفرين

ها و  ، خواستن ،هذيانات  ها،اوهام و آرزو و انديشي
ها،   ها،اميدها،نااميدي ها،نفرت ها و عشق نخواستن
   به  آه  چيزهايي هاو همه بيني ها،خوش بينيها،بد سوءظن
 آاغذ   صفحه  يك شوند، را روي  مي  ما مربوط روح

   تا را روي  دويست  به بنويسيد، شايد بتوانيد نزديك
   در اين  آه  هست  ببينيد آيا يكي آاغذ بياوريد، آنوقت

   ما داراي  بگويم ساحتها نگنجد؟ اگر نگنجد بايد بنده
  .  هستيم  ساحت ه از س بيش
 را    بار برهان  اينجادر واقع  من آنيد آه  مي  دقت   البته

 و   دارم  توجه  اين  به من. ام  شما انداخته بر دوش
   ديگري  را بر دوش بار برهان.   آنم  مغالطه خواهم نمي

  ، بعد آه  بكنم  مدعايي  يك  من  اينكه  يعني انداختن
.  بياور  برخالفش  شما دليل ويم بگ ؟ من گوييد دليل مي
 خود را   اّدلة توانم  اينجا نمي  وقت  ضيق  دليل  به من

 را بر   واقعًابار برهان خواهم  نمي  من  وگرنه بگويم
   براي خواهم  مي  حال  در عين ولي.   شمابياندازم دوش
   پيش  آنيد، از شما بخواهم  را قبول  من  شما رأي اينكه

   ديگري  آيا واقعًا حالت اييد تصور بكنيد آه بي خودتان
   ساحت  آه  بايد گفت  يا خير؟ اگر بود البته  هست هم

  .   داريم  هم چهارمي
 با فكر دآتر نصر   در مخالفت  آه لطفًاآتابهايي:   سؤال

 وجود دارد و   و انگليسي  فارسي  در زبانهاي و و گنون

  د آنها را معرفي دادي  قول  قبل  در جلسه جنابعالي
  .  آنيد آنيد،معرفي

 با فكر دآتر نصر   در مخالفت آيد من  نمي  يادم البته)   ج
   االن  ولي  آنم  معرفي  چيزي  باشم  داده ، قول وگنون
  وقتي.   آنم  چند تا از آنها را معرفي الاقل توانم مي
 با   مخالفت  يعني  با نصر و گنون گويند مخالفت مي
  ، دفاع  و يا در واقع  با تفكر سنتي ؛ مخالفت ييگرا سنت

  .   يا تفكر پسامدرني از تفكرمدرني
   است  شده  نوشته  آه اي  رديه  بهترين  نظر من  به
   به  نوشته  وايز آتابي ُپل.   وايز است  به  متعلق اي رديه
   بهترين آه»   غيرديني  از ُامانيزم در دفاع« عنوان
  . ام  ديده  من ه آ  است آتابي
   سن  نيل  آاي نوشتة» خدا  بدون اخالق« ديگر،  آتاب
  . طرز تفكر  در ّرد اين  است  آتابي اينهم.  است

»   خداباوري معجزه«  اسم  به  هست  هم  ديگري   آتابي
  . مكي. ال.  جي نوشته
  توان  را مي  گنون  نوشته  رمز صليب آيا آتاب:   سؤال
   و در اين  است  ما مربوط  بحث  به ه آ  دانست آتابي

  ؟  است  مربوط مان  از بحث  قسمتي  چه  به صورت
   تعبير اين يا به»   صليب  رمزي معناي « ، آتاب بله)   ج

   آقاي  و ترجمه  گنون نوشته»  رمز صليب« دوستمان
   است ، آتابي است  شده  ترجمه  فارسي  به  آه عاليخاني

   هم  آتاب  اين ترجمه. شود  مي مربوط ييگرا  سنت  به آه
  .   است  خوب بنظر من
   پيشرفت  علل  در آنجا آه  شهيد مطهري مرحوم:   سؤال

  آنند، فكر ميكنيد به  مي  را مطرح  مسلمين و انحطاط
   معتقد هستند؟  پيشرفت  هرم  از اجزاي چند نمونه
؛  ام  نكرده ت دق  ايشان  در بيان  لحاظ  از اين من )   جواب

   مسلمين  و انحطاط  پيشرفت  علل  آتاب مخصوصًا آه
   حضور ذهن  و االن ام  خوانده  سالها قبل  من را هم
   و براي  آنم  داوري توانم  و نمي  ندارم  آن  به نسبت

  .  آنم  رجوع  آن  بايد مجددًا به قضاوت
   تقليد از نوع  مرجع  به  شخص آيا رجوع:   سؤال

  باشد؟ نمي»   متخصص  به جوعر«
  از نوع» تواند مي« تقليد   مرجع  به رجوع:   جواب
   چيزي  آن  نظر من  به  باشد ولي  متخصص  به رجوع

.   حّد است ، بيشتر از اين  است  ما شيعه  در عرف آه
   از نوع  رجوع  اين  طور باشد؛ يعني تواند اين  مي ولي

  .  باشد  متخصص  به رجوع
   پيش  تخّصص  بحث  اينكه  محض به:   سؤال دامه ا
   هم  دين  متخصص آنند پس ها فكر مي آيد، بعضي مي
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در .  آرد  آنها مراجعه  هستند و بايد به روحانيون
   مورد صدق  در اين  هيچكدام  رجوع  راه  از سه حاليكه
 فرموديد بيشتر در  ، همانطور آه زيرا عرف. آند نمي

   دليلي  هيچ  بعدي  دو راه  و براي  است  نظري مسائل
  .  دهيد  را توضيح  موضوع لطفًا اين.  آورد توان نمي

   مقدس  متون  فهم  آه  نيست  شكي ببينيد، اين:   جواب
   هم اسالم  دين  به  اختصاصي البته (  و مذهبي ديني
.   نيست  شكي  دارد؛در اين  تخصص  نياز به هم) ندارد
؛ پروستانها   بكنم  عرض  خدمتتان  تاريخي ربه تج  يك من

. بود»   روحانيت  بدون مسيحيت «  شعارشان نخستين
 را   خودش  پروستاني  لوتر نهضت  آه اصًال وقتي

   بدون مسيحّيت:  بود  اين  شعارش   آرد اولين شروع
   ولي خواهيم  مي  ما مسيحيت گفت ؛ مي  روحانيت رقّيت

   جدي  خيلي آنها آمدند و خيلي.  يمخواه  نمي روحانيت
 از   را هم  روحانيت  از شئون  آردند و خيلي مبارزه

   پروتستاتي  آليساي اما حاال يك.  گرفتند روحانيت
دانيد چرا؟   باشد؟ مي  نداشته  روحاني شناسيد آه مي
  . دارد  متخصص  نياز به  متون  فهم  باالخره چون

 از آجا   اينكه يكي. د دارد وجو  مهم  نكته   اّما سه
   متون  تخصص گويد، مدعي  مي  آه  هر آسي  آه بفهميم
 شما  ، به  ساده ؟ خيلي  يا نه  هست ، متخصص ام ديني
   روز در متون  شبانه  سال5   اگر شخصي  آه بگويم
   روحانيت  لباس  به  ملبس  باشد ولي  آشيده  زحمت ديني

 بپرسد،   ديني  مسئله ز او يكرود ا  نمي  آس نباشد، هيچ
   نكرده  را تمام  المقدمات  هنوز جامع اّما اگر شخصي

  ... .  باشد  شما  لباس  اين  به  ملبس ، ولي است
؛   گفتم  قبل  در سؤال  آه  است  مطلبي  به  اشاره   اين
   متخصص  به تواند رجوع  تقليد مي  مراجع  به رجوع

   آه  اينست  اول  نكته بنابراين.  عمًال نيست باشد، ولي
  .  بشناسيم  را درست بايد متخصص

   را از غيرمتخصص  آنيد، متخصص فرض:    ثانيًا
  y  االسالم   و حجتx   آقاي شناختيد و فهميديد آه
  به. آرد  آنها رجوع  به  توان متخصصند و مي

   او رجوع  به  تخصصش  بايد در حيطه  هم متخصص
 اند   متخصص  زمينه  در اين  ايشان نلذا چو. آرد
   هم اين.   آنيم  او رجوع  به اي  در هر زمينه توانيم نمي

 را   متخصص  بعد از اينكه  تازه  آه  ماست  دوم مشكل
   او مراجعه  به هايي  حيطه  در يك خواهيم ، مي پيدا آرديم

  .  نيست  تخصصش  حيطة  آه آنيم
   عالمت  آرديم  دليل طالبه  م اگر از متخصص:  ثالثًا

  چون. شود  نمي  ناراحت  آه  است  اين  بودنش متخصص

   مدّلل  سخنش  آه  است  اين  بودنش  متخصص عالمت
  ؛اگر دليل  آردي  بسؤالي خوب« وبايد بگويد  است
 را با  عالم « اما اگر گفت» .  است  اين ، دليلم خواهي مي

، ما »  بنشين رو سرجايت برو آقا، ب  نيست  بحثي جاهل
  . آنيم  مي  شك  هم  خودشان در تخصص
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  3/3/79ششم جلسه 

  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  

   اختالف  از وجوه  يكي  آه  آردم  عرض  قبل در جلسه
   آه  است  اين  است  سنتي  متجدد با انسان  انسان مهم

 در   غير معرفتي  عامل  هيچ  آه  متجدد معتقداست انسان
  عتقاد انسانا.   مؤثر نيست  واقع  او از عالم شناخت
   هستي  جهان  شناخت  در جريان  آه  است  بر اين سنتي
اگر در (  طبيعت  ماوراي  و جهان  طبيعت  از جهان اعم

، ) باشد  وجود داشته  طبيعتي  ماوراي نظر او جهان
   هستند و مهمترين  بسيار دخيل  هم  غير معرفتي عوامل
   است خيل د  شناخت  در جريان  آه  غير معرفتي عامل
   گناه  آه  آامًال معتقد است  سنتي انسان.   است  گناه مسئله

   آه  نيست اينگونه. گذارد  اثر مي  شناخت در جريان
   انسان  يا يك  بيگناه  انسان  گناهكار و يك  انسان مثًال يك

 بيشتر گناهكار بتوانند   انسان آمتر گناهكار با يك
   داشته  هستي ز جهان ا  واحدي  و استنباط برداشت
   هستي  با جهان  مواجهه  در مقام  آه انسانها وقتي. باشند

   از اين آيند آه  بر مي گيرند و در صدد اين قرار مي
   در روند اين  پيدا بكنند، بالفاصله  شناختي  هستي جهان

 و  آنند و استنباط  پيدا مي  هستي  از جهان  آه شناختي
   يا بيگناهيشان آنند، گناهكاري مي   حاصل  آه برداشتي

 يا بيشتر  آند؛ آمتر گناهكار بودن  مي  دخالت هم
  ، عامل  عامل اين. آند  پيدا مي  آنها دخالت گناهكار بودن

؛   نيست  معرفتي  عامل  يك خود گناه.   نيست  اهميتي آم
   اسم  قبل  در جلسه  آه  غير معرفتي  ساير عوامل مثل
   غير معرفتي  عامل  خودشان  اينكه در عين  ، ولي بردم

   و شما هم من. گذارند  اثر مي  در معرفت هستند ولي
   مختلف  دو استنباط  ولي  بنگريم  پديده  يك  به  است ممكن
 دو   از اين  آه  مختلف  دو استنباط  و اين  باشيم داشته
  من شما آمتر از   باشد آه  اين  معلول  فقط  داريم پديده
 يا شما  آنم  مي  بيشتر از شما گناه آنيد و من  مي گناه

 در  تأثير گناه.   گناهكارم آنيد و من  نمي اصًال گناه
   بود و توابع  سنتي  تفكر انسان  مسلم ، از اصول شناخت

   مسلم  ارسال  در اثر اين  آنوقت  آه  گفت  را خواهم آن
،   در شناخت گناه تأثير   انگاشتن  و در اثر مسلم آردن

   لوازمي  چه  به  و پروش  آموزش  در مقام  سنتي انسان
   آه خواست  مي  و از مربي دانست  مي  را ملتزم خودش

   چه  در متعلم  آه خواست  مي  و از معلم در متربي
   شناختي  متعلم  و آن  متربي  را بپرورد تا آن ويژگيهايي

  . پيدا آند ي هست تر از جهان  با واقع مطابق
   متجدد به انسان.   است  ويژگي  متجدد منكر اين   انسان
 ندارد   در اين  تأثيري  گناه  نام  به اي آيد مسئله  مي نظرش

   و اين  پيدا بكنم  جهان  از اين  شناختي  چه  من آه
.  نباشد  با واقع  باشد يا مطابق  با واقع  مطابق  هم شناخت

   و آن  را بايد تأآيد بورزم اي نكته  باز در همينجا يك
 و   بر تأثير گناه  سنتي  انسان  آه  حال  در عين اينكه

 جديد منكر  ورزيد و انسان  آامًال اصرار مي شناخت
   دوباره  توجه  هاي  ريشه  حال ، در عين  تأثير است اين
   از متفكران ، در آثار بسياري  بر شناخت  تأثير گناه به

 نكند   اينكه  به  آردن  باز توجه يعني. ود داردمتجدد وج
   در شناخت  گناه  آه ايم  معتقد شده  آه  باشيم  آرده اشتباه
 ما   نكته در اين.  ندارد  تأثيري  هستي  از جهان انسان

   متفكران  از آثار و مكتوبات  بعضي  به باز رجوع
  فكراني از مت  فهرستي  قبل  در جلسه من.  آنيم متجدد مي

 آنها   و اظهار نظرات  وارد بحث توانم  اينجا نمي آه
 اصرار   و شناخت  تأثير گناه  آنها به  همه ولي(  بشوم
   بعضي  خوب  فهرست در اين.   آردم ، اشاره)ورزند مي

   خالف  هستند و از آنها آه  اصوال سنتي از متفكران
ورد تأآيد  را م  بر شناخت  تأثير گناه  آه انتظار نيست
   ترتيب به(   قّديس  پوُلس  مثل آساني. قرار بدهند

، لوتر، آالوند   قدّيس آگوستين)  آنم  مي  عرض تاريخي
   مكتب  دو بنيانگذار اصلي  لوتر و آالوند در واقع آه(

  و بعد از لوتر و آالوند، آرآه)  هستند پروتستانتيزم
   اين هستند آه  ، متفكراني  بردم  نام  آه اينهايي. گور
، مخصوصًا   نيست  انتظار هم  خالف شان عقيده

اما .  بودند  هم  سنتي  آامًال انسانهاي  آه  اول چهارتاي
 اگر   تاريخي  ترتيب باز به (  جديد هم  متفكران در ميان
   معروف  هابز در آتاب  مثل آسي)   بگويم بخواهم
   فلسفي اثر و شاهكار  مهمترين  آه  لوياتان خودش
   بود، مادي  هم  اتفاقًا ماترياليسم  خودش هابز آه.  اوست
   اخالقي  خطاي  معتقد بود آه  حال  در عين  بود، ولي هم

بعد از . گذارد  اثر مي  واقع  از عالم  انسان در شناخت
   ترتيب  همين  و به ، فيخته  بعد از آانت هابز، آانت

،  شوپنهاور، نيچه،   مانهايم ، مارآس ، هيوم بيكن
، ِهر و  ، فرويد، فوآو، دريدا، رالز، هابرماس فويرباخ
   هم  قبل  در جلسه  بودند آه اينها متفكراني. مكينتاير
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.  متجدد هستند  آنها متفكران  همه  آه  آردم عرض
)   و مارآس  هاپس مثل(  هستند  هم  از آنها مادي بعضي
   را به  تعبير گناه نكه اي  جاي  هستند به  هم  مادي و چون

 آار   را به  اخالقي  تعبير خطاي  مسئله آار ببرند در اين
 از   انسان  در شناخت  اخالقي گويند خطاي مي. برند مي
  .  مؤثر است  واقع عالم

  ، آراء و نظرات  تفصيل  به  آه  نيست ، فرصت   خوب
 و  ام  نوشته ، در جايي  را در اينجا بگويم  بزرگان اين
اما در .  منتشر خواهد شد  هم  هفته  در همين  قريب عن
.   است  در اينجا مهم  چندنكته  به  دادن  توجه  حال عين
  آه-شود  مي  در اينجا گفته  آه  گناهي  اين  اينكه يكي

 -   خطاست  آن  و تعبير اخالقي  است  گناه  آن تعبير ديني
 اثر   واقع ز عالم ا  انسان  در شناخت شود آه  مي و گفته
در اينجا .   است  گناهي  منظور چه  گناه گذارد، اين مي

 در   تاثير گناه نظريه (  نظريه  اين  به  قائل  آه متفكراني
:  هستند  تقسيم  قابل  بزرگ  دسته  سه هستند، به)  شناخت
 تأثير   آه گوييم  مي  آه  گناهي  آن گويند آه  مي بعضي
   آه  است  گناهي ، همان شناختگذارد در روند  مي

   يا گناه  نخستين  گناه آنند به  تعبير مي  از آن مسيحيان
   و مراد از اين  فطري  و يا گناه  ذاتي  يا گناه جبّلي

  ، همان  اوريجينالسين  انگليسي  زبان  يا به تعابير مختلف
 و حّوا   آدم  مسيحيان  نصوص  طبق  آه  است گناهي
.   نخستين  گناه شود به  تعبير مي اند و از آن  شده مرتكب
 دارد و آامًال   وراثتي  آامًال جنبه  نظر مسيحيان طبق
   آه  پدر و مادر ما گناهي  آن  دارد و بنابراين  ارثي جنبه

   ارث  ما به  آامًال به اند اين  شده  روز مرتكب در آن
   به  هم گناه   آن  مترتب  آثار و نتايج  و تمام  است رسيده
   آنيد بعضي  دقت بنابراين.   است  رسيده  ارث مابه
   ما را از جهان ، شناخت  گناه  آه گوييم  مي اند، اينكه گفته
  ، مراد از همان است  آرده  و مات  و معوج  آج هستي
 از  بعضي.   است  نخستين  گناه ، همان  است  جبّلي گناه

 ندارند   را قبول  نخستين اه گن  اصًال نظريه  آه متفكران
   آه  جهت  اين  نيستند يا به  مسيحي  آه  جهت  اين مثًال به

   صورت  را به  نخستين  گناه  هستند ولي ولو مسيحي
!   نه گويند آه آنند آنها مي  تفسير و تعبير مي ديگري
  ، گناه ؛ مسئله  نيست  بحث  محل  نخستين  گناه اصًال آن
   در زندگي  و شما هر روزه  من  آه ت اس اي هرروزه
   من  امروز صبح  آه گناهي.  دهيم  مي  انجام خودمان
  آنيد و دوست  شما مي  شما امشب  آه  و گناهي آردم

   و گناههاي  عادي  گناههاي آند، همين ديگر شما نمي
   هوشياري  روز در لحظات  شبانه  در طول  آه روزمره

شوند،   مي  آن  انسانها دستخوش  و بيش  آم و بيداري
   آنها از عالم  در شناخت  ناخواسته  آه  گناهها است همين
  ، علي  از متفكران بعضي. گذارد  اثر مي واقع

توانند   طبعًا نمي  آه  مسلك  مادي  متفكران الخصوص
 نظر را   بكنند، بيشتر، اين  را قبول  نخستين  گناه نظريه
 هر   جمع هم)   سوم دسته( متفكران از  بعضي. پذيرند مي

   يك  نخستين  گويند، گناه پذيرند و مي  رامي دو نظريه
    دارد و اين  واقع  ما از عالم  در شناخت آثاري

  ، باز تأثيرات  ما هم  و هر روزانه  روزمره گناههاي
   واقع  ما از عالم  آه  بر شناختي  ديگري  و مخّرب منفي
  . دارند   باشيم  داشته توانيم مي

 اظهار  ، اگر بخواهم  خودم  نوبه  به  خودم ، من   خوب
   را دقيقًا فهم  نخستين  گناه  نظريه ، اين نظر بكنم

 و حوا   آدم  گناه  آه  هم  از مسلمين  آساني حتي.  آنم نمي
 آنها را   سخن اند من  تفسير آرده  مسيحيان  مثل را آمي

   فهم گويم  مي آنم  رد مي گويم نمي.  آنم  نمي  فهم هم
   هم  و نه  رد آنم  ميتوانم  نه آنم  نمي  فهم  و چون آنم نمي
   خودم   غير استداللي  گرايش البته.   آنم  قبول توانم نمي
 هر  اما به.   نيست  هم  دفاع  قابل  نظريه  آن  آه  اينست به

  ظر من ن  به  باشد، باالخره  هم  دفاع  اگر قابل حال
در مورد .  ندارد  بنده  براي  محصلي  معناي نظريه آن
   به  منسوب  داستان  دقيقًا آن فهمم  نمي  من  نخستين گناه
   حقيقي  را بيان  و آيا بايد بيانش  است  داستاني   چه آن

  و اگر بايد را   و رمزي ، آنايي  مجازي  يا بيان گرفت
   مجاز از چه گرفت   و رمزي  آنايي  را بيان بيان

اما .  اي  پديده  از چه  و آنايه  چيزي ، رمز از چه چيزي
   من  آه  گناهي  همين ، يعني  روزمره  گناههاي اينكه

  ، اين  بكنم ، خيانتي  بزنم ، تهمتي  بگويم دروغي
  اگر چه.   است  دفاع  قابل آيد آه  نظر مي  به گناهها،اين
  ، آه  نيست  بيان  قابل  هم  سادگي  به  هم  خود اين مكانيزم

  .  بكنم اي  اشاره  آن  به  است حاال بعدًا ممكن
 مراد از   آه  است  اين  مسئله  اولين  بنابراين   خوب
   گناه  يا هم  نخستين  يا گناه  است  هرروزه ، گناه گناه

   بعد از اين بالفاصله.   هرروزه  گناه  و هم  است نخستين
   آيا اين  اينكه شود و آن  مي  طرح  بعدي سئلة، م مسئله
   ما را دستخوش  شناخت شود آه  مي  گفته  آه گناهي
   هستيم  آن  مشمول  ما آدميان  آيا همة است  آرده اختالل

   روشن ؟ خوب  هستيم  آن  مشمول  از ما آدميان يا بعضي
  گناه   همان  اول  مسئله  در آن  اگر مراد از گناه  آه است

 و   نيست  مستثني  از آن  آسي  باشد ديگر هيچ نخستين
   بالاستثنا دامنگير همه  نخستين  گناه  اين  آه است معلوم
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   همان ، منظور از گناه اما اگر معتقد باشيم.  انسانهاست
 تأثير   اين  آه شود گفت  مي ، آنوقت  است  هر روزه گناه

   همة  حال ، شامل خت در شنا  آور گناه  و اختالل مخرب
   گناه  آه  است  انسانهايي  حال  شامل  و فقط انسانها نيست

   وقت آنند آن  نمي  گناه  آه اگر باشند آساني. آنند مي
   مستثني  آفت  مصونند و از اين  آفت اينها ديگر از اين

 انسانها   تأثير بر همه  اين  آه شود گفت  مي الاقل. هستند
آند تصوير او   مي  بيشتر گناه  آه آسي.  يست ن  يكسان به

 آمتر   آه ، و آسي  تر است   و معوج   آج  واقع از عالم
   و مأوج  آمتر آج  واقع آند تصوير او از عالم  مي گناه
   در همه  گناه  اين  ندارد آه  لزومي  باالخره ولي.  است

  . باشد انسانها وجود داشته
 ما  يا همه:   آه  اينست دارد و آن وجود   سوم  مسئله   يك

 از ما انسانها   يا بعضي  هستيم  حكم  اين انسانها مشمول
توانند   حكمند مي  اين  مشمول  آه  هم  بعضي و آن

 آمتر و   باشند؛ بعضي  حكم  اين  مشمول ذومراتب
   ديگر وجود دارد و آن  مسئله اما يك.  بيشتر بعضي
گذارد يا در   شناختها اثر مي  در همه  آيا گناه اينكه

آند   مي گذارد و آنها را مختل  از شناختها اثر مي بعضي
  در اينجا هم. گذارد  از شناختها اثر نمي و در بعضي

 در هر   گناه  آه  است  اين  قول يك.  وجود دارد دو قول
،   رياضي  حقايق  در شناخت گذارد حتي  اثر مي شناختي

   و بي ترين آيد انتزاعي  نظر مي  ديگر به آه
   به  هستي  در جهان  انسان  آه  است  حقايقي ترين طرفانه

   در شناخت شود آه  مي  گفته حتي.  است  برده  پي آن
  ، هم  و قواعد رياضي  قوانين ، در شناخت  منطق قوانين
 در   آه  طبعًا در شناختهايي  وقت آن. گذارد  اثر مي گناه
گذارد، در  آيد اثر مي  مي  حاصل  هم  تجربي علوم

 اثر  آيد هم  مي  حاصل  تاريخي  در علوم  آه شناختهايي
   شناختي  هيچ يعني. گذارد  جا اثر مي گذارد؛ در همه مي

   شناخت  آن  در مقام  مِن گناهكار وقتي  اّلا اينكه نيست
 و تفسير غير  آنم  پيدا مي  مشكل  يا بيش  آم آيم بر مي
 آمتر   قول اما اين.  آنم  مي  حاصل ا واقعي ب مطابق

 در   تأثير گناه  به  آه بيشتر آساني. طرفدار دارد
   عقالنيت  نام  به  قانوني  قائلند معتقدند به شناخت
   همه  بخواهم  اينكه  بدون  ساده  خيلي  زبان به. معكوس
   قانون   آن  آنم  شما عرض  آاريها را خدمت ريزه
 ما اثر ندارد و بر   شناختهاي  بر همه  گناه  آه اينست
   اثر ندارد، هر چه  يكسان  به  ما هم  شناختهاي همه

 ما و   وجودي  بر منافع  بشناسيم خواهيم  مي  آه مطلبي
   شناخت  وقت  ارتباطتر باشد آن  ما آم مضار وجودي

 ما   تأثير گناهكاري  آمتر تحت  مطلب  آن  به ما نسبت
  خواهد محل  مي  آه  مطلبي  آن شود و هر چه ي م واقع

 ما و با   وجودي  بشود بيشتر با مسائل  واقع شناخت
 تعبير   باشد، به  داشته  ما تماس  و مضار وجودي منافع
  ، هر چه  امريكايي  معروف  شناس  معرفت  وسبال آقاي
   ما نزديكتر بشود، آن  وجودي  آانون  بيشتر به  مسئله آن

؟   چه يعني.   مؤثرتر است  امر، گناه  آن  در شناخت وقت
   يا معتقد باشم2+2=4   بدانم  مثًال ببينيد اگر من يعني
   دو به  يا معتقد باشم  است  با سه  دو مساوي  عالوه دوبه
  ، اين آيد آه  نظر مي  به  هست  با پنج  دو مساوي عالوه

  آيد آه  نظر مي هب.  ندارد  تأثيري  يا مضار من در منافع
   و طبعًا من  نيست  وجودي  مسائل  از سنخ  مسئله اين

از .   ندارم  مسئله  طرفين  در اعتقاد به  و منفعتي مضّرت
 و احيانًا   رياضي  و ساير مسائل  مسئله  در اين  لحاظ اين

   ما، خطاآاري  گناهي  ما و بي  گناهكاري  منطقي مسائل
 را   حقايق اين.  ندارد  ما تأثيري  خطاآارتر بودن و آم

 چرا؟    شناختobjective  شود بصورت بيشتر مي
 دو   عالوه  از دو به آيد آسي  نظر نمي  واقعًا به چون

 دو   عالوه  ببرد و يا از دوبه ، سودي  پنج مساوي
   سودي  چون بنابراين.  ببرد  سودي  با سه  است مساوي
 دو   عالوه  دوبه  اينكه  بشود به معتقد  آدم  در اينكه نيست
 با   است  دو مساوي  عالوه  يا دو به  است  سه مساوي

   مسائل  در اينگونه شودگفت  مي ، بنابراين پنج
،   و خطاناآاران  و خطاآاران  و بيگناهان گناهكاران
   دو همان  عالوه  دو به شوند آه  معتقد مي  يكسان آنها به

  اما وقتي.   و منطقي  رياضي قايقيا ساير ح.  چهاراست
   اين  البته آه(   مورد بحث  و موضوع  مورد بحث مسئله

آنند و تاچيز   مي  فرق  با هم  و مسئله  موضوع دو يعني
 مورد   و يا مسئله  مورد بحث  موضوع ، وقتي)هستند
  آنند يعني  پيدا مي  و مضار ما اصطكاك  با منافع بحث
   وقت شوند آن  مي  ما نزديك  هستي انون آ  به  تعبيري به
  ها، بيشتر تحت  ما در اتخاذ موضع آيد آه  نظر مي به

 تأثير   تحت  از جمله  غير معرفتي تأثير حاالت
  . گيريم   قرار مي  ناآار ي  و گناه گناهكاري

   اين  شد به  شد و قائل  را قائل  تفكيك  اين  آه  آسي  اول
   مسائل  باشد به  مربوط اي  مسئله  آه  است  مهم  اين آه

   و مضرت  منفعت  ما در آن  آه  و مسائلي وجودي
  هاپس.  ، هابز است  مسائل  اين  نباشد به  يا مربوط داريم

   بخشهايي  يك  من  آه  خودش  لوياتان  معروف در آتاب
   شما ميخوانم  خدمت  و االن  آردم را ترجمه

 مورد انكار   رياضي  چرا حقايق هدانيد آ مي«:گويند مي
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   آه  نيست  رياضي  حقيقت  هيچ  اينكه  دليل ؟ به نيست
 را از   باشد ، يا آسي  داده  سياسي  قدرت  را يك آسي
 اگر   باشد وگرنه  فرو انداخته  خودش  سياسي قدرت
   سياسي  قدرت  آسي توانستند به  مي  هم  رياضي حقايق

   وقت  را بگيرند آن  آسي سي سيا بدهند، يا قدرت
   پيش  آنقدر اختالف  هم  رياضي  در حقايق ديديد آه مي
   دو پنج  عالوه گفتند دوبه  مي  درست آمد و آساني مي
  شود نه  مي  دو سه  عالوه و يا دو به.  چهار شود نه مي

 دو   عالوه توانستد بگويند دوبه  نمي يا اگر هم. چهار
   دو مساوي  عالوه  و يا دو به پنج با   است بامساوي

 را   آتابهايي دادند آه آمدند دستور مي ، مي  با سه است
   دو مساوي  عالوه  دو به  است  شده  نوشته  در آن آه

   است تعبير خود هابز اين» . با چهار، بسوزانند است
 را   اخالقي  و خطاي  صواب  به  مربوط هاي  آموزه آه

شوند،   مي  زندگي  حقايق  به  مربوط ه آ  آنهايي يعني
  دهند و هم  قرار مي  قلمها مورد مناقشه ، هم مدام

 مورد   قلم  اصحاب هارا هم  آموزه  اين يعني. شمشيرها
   و اين  است  درست  خير آن   نه دهند آه  قرار مي مناقشه
   اصحاب ،  و هم  صواب  و اين  خطاست ، آن نادرست
   آنكه  و حال آنند در آن  مي ناقشههر دو م. شمشير

 در   رياضي  وَاشكال  خطوط  به  مربوط آموزهاي
 در  هر چه. شوند  نمي  واقع اي  مناقشه  چنين معرض

   قلمي  صاحب  بگوييد، نه  رياضي  و خطوط  َاشكال باب
.  شود مي  مانع  شمشيري  صاحب شود ونه منكر مي

 را ندارند  آن»  غدغةد «  موضوع زيرا انسانها در اين
   ندارد آه  اهميت  خيلي  برايشان  چيست  حقيقت آه

   دغدغه  مسائل  حاال چرا در اين خوب.   چيست حقيقت
 يا   مانع  مسائل ؟ زيرا اين  چيست  حقيقت آنرا ندارند آه

 قدرتمدار يا   هيچ  يا شهوت  يا منفعت  و مقام  جاه راضع
 را   آسي  شهوت  جلوياينها.   نيست  پرستي شهوت
  گيرند، يا اسباب  را نمي  آسي  قدرت گيرند، جلوي نمي

   اعمال آنند، اسباب  نمي  را فراهم  آسي قدرتمندي
   دو به شما بگوييد آه. آنند  نمي  را فراهم  آسي شهوت
 گرفتيد   را از آسي  قدرتي  چهار، نه  دو مساوي عالوه
  گويد، من  مي هاپس. د دادي  آسي  را به  قدرتي و نه

   اگر تساوي  آه  ندارم  شك  حقيقت  در اين سرسوزني
، اگر   درجه180   مساوي  مثلث  يك  زواياي مجموعه

 بر ساير   انسان  يك  سلطه  بود مخالف  چيزي  تساوي اين
 دارند   سلطه  آه  انسانهائي  مجموعه انسانها، يا مخالف

 حتمًا يا   هم  آموزه ن اي  صورت  ديگر، درآن بر عدة
   و يا اگر مورد مناقشه گرفت  قرار مي مورد مناقشه

   آه  صورت  اين به. شد  مي  سرآوب گرفت قرار نمي
   بود يعني  شده  واقع  آموزه  اين  مورد تعرض  آه آسي
 اورا بگيرد، تا   قدرت خواست  مي  آموزه  اين  آه آسي

   هندسه  آتابهاي د همهدا  دستور مي توانست  مي آنجا آه
   است  من  در ترجمة  آه  هم تأآيدهايي.  بكشند  آتش را به

  آند روي مثال او تأآيد مي.باشد  هابز مي تاآيدات
   رياضي بينيد حقايق  اگر مي بنابراين. »  ندارم شك«، اين

   آه  ما معتقد شديم شود و همه  نمي  واقع مورد مناقشه
   اينست  دليل  با چهار، به  است اوي دو مس  عالوه دو به
   بشود آه  اگر روزي يعني.   بينيم  نمي  سود و زيان آه

   دو به  بگويم  من  بشود آه  جوري  وضع  مثال بعنوان
   رئيس  گزاره  از اين  و با استفاده شود پنج  دو مي عالوه

  بينيد آه  مي  صورت  در آن  وقت ، آن جمهور بشوم
  آنيم  مي  آاري  آهسته ، آهسته  و انصارم وان و ع خودم
  يا الاقل.  بشود  مورد انكار واقع  درست  تساوي آه

 با   است  دو مساوي  عالوه  دوبه گويند آه  مي  آه آساني
   من  اينكه  يعني  در واقع اين.   بكنم چهار را زنداني

 يا   باشم  پرست ، شهوت  يا نباشم  باشم  پرست قدرت
،   يا نباشم  امور باشم  و اين  و مقام  جاه ، جوياي اشمنب

 ، آامًال اثر   يانه  است  ب  الف  آنم  قبول اينها در اينكه
  طلبي  جاه ، همين  پرستي  قدرت ، همين خوب. گذارد مي

.   است  ديني  گناه  مصداق  پرستي  شهوت و همين
  ود از آساني نب  قائل  ديني  گناه  به  حتي  آه  هم مارآس
   گناه  جاي  به مارآس.   است  نظريه  طرفدار اين  آه است
 شما خواهيد  باالخره.   اخالقي  خطاي گفت  مي ديني

  ،در اين  ديني  يا بگوييد گناه  اخالقي بگوييد خطاي
   گناههاي  از مصاديق  يكي گناه. آند  نمي  فرقي نطريه
  .  است ديني

   ما يك  آه  ما بدانيم  آه  است مهم   خيلي  اين  بنابراين
 و   از منافع  هر چه  يعني  و اين  داريم  معكوس عقالنيت

  تر رد و قبول  عقالني شويم  دورتر مي مضار مان
. شود تر مي  عقالني  هايمان  و نفي اثبات.  آنيم مي

تر   صرفًا ذهني ؟ يعني  چه  شود يعني تر مي عقالني
   نزديك  مورد بحث  يا موضوع ه مسئل و هرچه. شود مي
،   را ميشود گرفت  قدرتي  سراغ  آه  آنجايي شود به مي

 و   جاه ، سراغ شود گرفت  را مي  و مقامي  جاه سراغ
  ، سراغ  ثروتي ، سراغ شود گرفت  را مي مقامي
،   ذلك  و امثال  محبوبيتي ، سراغ  شهرتي ، سراغ حيثيتي
 نكند رد يا   از اينكه ر باشيم در آنجاها بايد برحذ آنوقت

 نباشد،   نباشد، صرفًا ذهني  ديگر عقالني قبولهايمان
   قواعد منطقي  رعايت  سلسله  يك صرفًا بر اساس
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   قانون آنند به  تعبير مي  نظريه از اين.  نباشد صوري
  .  معكوس عقالنيت
 يا   آيا گناه  آه  مسئله  اين  به  درپاسخ  اين   بنابراين

گذارند  يا   ما اثر مي  معلومات   در همه  اخالقي طايخ
 وجود دارد   دو قول  آه ، گفتم  از معلومات در بعضي

 گذارند و   اثرمي  معلومات  در همه گويند آه  مي بعضي
   در آن ، بلكه  نه  معلومات  در همه گويند آه  مي بعضي

 ما  و مضار  منافع  به  گذارند آه  تاثير مي معلوماتي
   در آانون  آه  مصداقي  آن در تشخيص. شود  مي مربوط
   وجود دارد ولي  باز اختالف  و مضار ما هست منافع

 وجود دارد   قول  مورد اتفاق  يك  استثناي تقريبًا به
   در ميان  قول  اين  آه  است  اين  براي گويم  مي تقريبًا آه(

  آراء و نظرات،   من  آه  است  متفكري  و سه  بيست اين
  آه)  آردم  مي  و امروز عرض  قبل آنها را در جلسات

   خيلي  هاعقالنيت  حتمًا در آن  آه  است چهار حيطه
 و   سست  عقالنيت  خيلي ، خيلي  است  منعطف خيلي

 ها رد و قبولها   حيطه  در اين يعني.   است ضعيف
   چهار تا قلمرو يكي اين.  نيستند  امور ذهني يكسره
، ) فلسفه (  مابعدالطبيعه  يكي  آالم  تعبيري  يا به الهيات
 چهار قلمرو  در اين.   است  سياست  و يكي  اخالق يكي

   به  معكوس  در آنها عقالنيت  آه  است اجماعي
    صورت ترين پرهيمنه
 ما   آه  آنيم  دقت  اينجاها بايد خيلي يعني.  دارد  حاآميت

  گوييم  و مي آنيم  فكر مي  عقالني  داريم چقدر ما در واقع
   است  امور ديگري  خاطر آن  ، و چقدر به  است  ب الف

   از متفكران  بعضي  آه  تعبيري  به در اينجاها در واقع
   در اينجاها انسان  آار برده  گور به  آرآه از جمله

 شود   خود باور معطوف  او به  توجه بيشتر از اينكه
   معطوف  از باور داشتن  ناشي ار و نتايج آث  او به توجه
   آثار و نتايج  آن آند به  مي  توجه شود و بعد اصل مي

   آثار و نتايج بيند آن  و بعد مي  بر باور داشتن مترآب
 نظر او   به اگر آثار و نتايج.  هستند  چيزهايي چه

 آثار و   آن  را آه آيد باوري  مي  وقت  آن  است نامطلوب
 آثار  آند و اگر ديد آن  مي  را دارد قبول   مطلوب نتايج

آيد از   مي  وقت  هستند، آن  او نامطلوب  براي و نتايج
   نامطلوب  آثار و نتايج  آن  آه  باوري  در آن  طرف اين

.   مناقشه آند به  مي آورد، شروع  بار مي را به
  گفت  گور مي  آرآه  آه  نكته  اين  به مخصوصًا با توجه

 اگر   هم  عقل يعني.  دارد  ديالكتيكي  خاصيت  هم  عقل آه
   را قبول  رأي  يك  بگذارد آه  را بر اين  خودش بناي

   مناقشه  رأي  آن تواند براي مي.  نكند تواند قبول نكند مي

  تواند بگويدآه  مي  آسي ، عقل  گزاره  يك براي.پيدا آند
  آن.  آرد  شك  گزاره  اين  مقدمة  در اين توان مثال مي

   آنيد براي  فراهم  ديگري  مقدمات رويد آه  شما مي وقت
   آن گويد به باز مي.  آنيد  را اثبات  مقدمه  اين اينكه
  ، قدرت  عقل چون.  آرد شود شك  مي  ديگر هم مقدمه

 در   ديالكتيكي  قدرت آن. دارد  انگيزي  شگفت ديالكتيكي
   قدرت شد به  تعبير مي از آن گور  آثار آخر عمر آرآه

   عقل  خاصيتي  چنين  يك چون. ناپذير  پايان شكاآيت
  آن.  آند  بكند شك  اراده  آه تواند در هر چيزي دارد، مي

 شما آثار و   آه  است  آافي  فقط  صورت  در اين وقت
  وقتي.  باشيد  داده  تشخيص  را نامطلوب  عقيده  اين نتايج
 داديد   را تشخيص  رأيي  نامطلوب يج آثار و نتا آه
   آثار و نتايج  آن  بناست  آه  رأيي آئيد در آن مي

 و   مناقشه آنيد به  مي  بار بياورد شروع  را به نامطلوب
   طرف از آن.  شود گرفت ها را نمي  مناقشه  اين جلوي
 اگر   دارد آه  را هم  تراشي  دليل  خاصيت  اين  عقل هم

 آثار و   آه  آردم  را احساس  رأيي  يك  شد آه بنا بر اين
   آورد آنقدر قدرت  بار مي  به  من  براي  مطلوب نتايج

rationization) باالخره دارد آه)   تراشي دليل   
   آقا اين  آه  من  مخاطبان  و بعد به  خودم  به بباوراند اول

   آه اي ، اّدله  است  آننده  قانع  رأي ،اين  است  مستدل رأي
  دوستان.(   است اي  قوي  آردند اّدله  اقامه  سودش به

   نام  به  داريم  چيزي  ما يك  آنند آه توجه
rationizationچيزي  و يك  تراشي  دليل  يعني   آه   

  خالصه.)   استدالل  يعني   آهreasony   نام  به داريم
   اين  آه ام  آرده  اراده  من  اينكه گردد به  چيز بر مي همه
   را قبول  راي  اين ام  آرده  يا اراده  بكنم  را قبول راي
 ديگر   بكنم  را قبول  راي  اين ام  آرده اگر اراده.  نكنم
   ذهن  و از زراد خانه  خودم  عقل  از زراد خانه توانم مي

   قبول  اين  و سودمند براي  متناسب  چيزهايي  يك خودم
   اين  باشم  آرده  و اگر اراده  بكشم ن و بيرو  بكنم ارائه
  .  ترتيب  همين  به  هم  نكنم  را قبول راي

   ساخته  ما اينگونه  باشد آه  حاال اگر بنا بر اين
 مضار تأثير   و اين  منافع  ميلها، اين  اين  آه باشيم شده

   اگر بخواهيم  ما، آنوقت بگذارد در رد يا قبولهاي
؟   آار بكنيم  بايد چه  پيدا بكنيم قع با وا  مطابق شناخت
   ما اينگونه  ما و ساختار رواني  ساختار ذهن باالخره
   چه  بگريزيم  از اين  طوري  يك حاال اگر بخواهيم.  است

 پيدا   با واقع  مطابق  شناخت  يك  تا بتوانيم آار بايد بكنيم
  ه گنا  اگر آن  آرد آه  در اينجا بايد توجه ؟ خوب بكنيم
،   ذاتي  يا گناه  نخستين  گناه  باشد، يا همان  جبّلي  گناه يك
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   آانت  مثل اما آساني.  ندارد  راهي  اصًال هيچ  آه آن
   آه  است  نخستين  گناه  آن  معتقد نبودند آه  آه وفيخته
   گناه گفتند همين گذارد، مي  مي  آدم  اثر را روي اين

آند، آنها   نمي  گناه د و يكيآن  مي  گناه  يكي  آه روزمره
   حلهايي  راه  آنها يك  وقت آن. گذارد  اثر مي در شناخت
   بتواند شناخت  آسي  اينكه آردند براي پيشنهاد مي

 با   مطابق  شناخت  بگوييم  يا الاقل  با واقع مطابق
  . پيدا بكند  هستي  از جهان تري واقع
 تعبير   هندو، از آن ن در آئي  آه  است  چيزي  آن  راه   يك
   أمل  بي  عمل  تعبيري ، يا به  خواهش  بي  آنش  به شده
   شوپرهار فيلسوف  مثل  آساني  عنايت  مورد توجه آه

   آمد آه  نظرش  به  و خيلي  قرار گرفت19   قرن آلماني
   و آن  است  باب  در اين  نظريه  بخِش اين ، نجات آن

   مفصل  آه  بخواهم  اينكه نبدو (   آه  اينست ماحصلش
   انسان شود آه  مي  هندو گفته در آئين)   شوم وارد بحث

   اينكه يكي:  دوتا خطا قرار بگيرد  در پشت  است ممكن
  زند به  مي  عمل  به  دست  وقتي  بگذارد آه بنا را بر اين

   باشد يا چيزي  داشته  يا يقين  عمل  از اين  حاصل نتيجه
   هندو اين  نظر آئين به.   خطاست  يك اين.   يقين  به نزديك
  ، به زنم  مي  عملي  يك  به  دست  وقتي  من  آه  بگويم آه

   خيلي  يا ظن  دارم  يا يقين  عمل  از اين  حاصل نتيجه
   عملي  يك  وقتي  من  تعبير ديگري  ، به  يقين  به نزديك
 را   ديدن  عمل جه نتي  توقع  هستي  آامًال از جهان آنم مي
   خودم  عمل  نتيجه  اينكه  براي  و مهّيا هستم ام ، آماده دارم

.   نيست  درستي  تلقي  هندو اين  نظر آئين ، به را ببينم
شود   مي  هندو گفته  آئين  در متافيزيك  اينكه چرا؟ براي

 و   در اختيار تو نيست  چيز آن  همه  هستي  جهان آه
   يك ، اين اي  آرده  آه  آاري  اپسيلون  يك  در اين بنابراين
   نتيجه  آه  باشي  داشته  توقع  بايد وقتي  آار فقط اپسيلون

   ساير جهان  بار بياورد آه مورد انتظار را حتمًا به
 تو    با خواسته  هم  دستگاه  اين  و پله  چرخ ، آل هستي
   هستي ن جها  آل  است  اين  آن اما واقعيت.  باشند موافق
   با يك  البته  بزنم مثالي.   در اختيار ما نيست آه

   شما زمين  اينكه  براي  من  آنيد آه ، فرض اي مسامحه
 از   اينجا افتاده  را آه  موزي  پوست  يك نخوريد بيايم

   خوردن  زمين  ببينيد اگر فقط ، خوب مسير شما بردارم
   به  داشت ستگي ب  و فقط  شما فقط  نخوردن شما و زمين

   من  وقت ، آن  است  اينجا افتاده  آه  موزي  پوست همين
 موز را از   پوست  وقتي  آه  باشم  داشته  يقين توانستم مي

. خوريد  نمي ، شما ديگر حتمًا زمين مسير شما بردارم
   شما و همين  خوردن  زمين  هم  آه  است  اين اما واقعيت

   ديگر هم  و عامل يلياردها علت م  شما به  نخوردن زمين
.  ندارد  موز بستگي  پوست  همين  به  دارد و فقط بستگي
 موز را   پوست  بايد اين  من  آه  حال ، در عين بنابراين
 اصًال   حال ، در عين  بردارم  شما بردارم  پاي از پيش

   و سالم  تا اينجا صحيح  آه  باشم نبايد انتظار داشته
 حاال   انتظار دارد آه  انسان آنيد؟ وقتي  مي هتوج. بياييد
 و   او صحيح  برداشتم  موز را از مسير رفيقم  پوست آه
 او   پاي  اينكه  بخورد، بدون  زمين  اينكه  و بدون سالم

 اينجا   ببيند به  و جرحي  ضرب  او اينكه بشكند و بدون
   آه  از اينست  و ناشي  است  از توّهم  ناشي بيايد، اين

 چيز  همه.  است  در اختيار من  هستي  چيِز جهان همه
  توانم  مي  فقط  من  نيست  در اختيار من  هستي جهان
   وزمين  خوردن  اما زمين  موز را بردارم پوست

   ديگر غير از پوست  عامل  هزار و يك  به نخوردن
 اما   موز را بردارم  بايد پوست من.  دارد موز بستگي

 شما را در   نخوردن  بايد انتظار زمين  حال در عين
   هندو به  را آئين اين.   نكنم  و راسخ  متمكن  خودم درون
 آار   به  دست يعني.   خواهش  بي گويد آنش  مي آن
.   آار ندارم  بر اين  مترتب اي  خواسته  ولي زنم مي
 اما بعد هر   موز را آنار بزنم  بايد پوست گويند من مي
   ديگر در چيز ديگري من.  آمد  آمد خوش يش پ چه

  آساني.  توانم  مقدار مي  در اين  فقط من.   نيستم دخيل
 آثار و   به  گذاشتند آه  بنا را بر اين  چون هستند آه

بينند   مي  آه  بها دهند، بعد از مدتي  خيلي  متوقع نتايج
  ا به ر  متوقع  آثار و نتايج آنند آن  مي  آه  آارهايي آه

؟   چيزي  چه مثل. آشند  مي  از عمل آورد، دست بار نمي
   سياسي  انقالب  مثًال در يك  من  آنيد آه  فرض  اينكه مثل

 بعد   اينكه  براي  بكنم  شرآت  فرهنگي  نهضت يا در يك
، بعد از   سال ، بعد از پنج ، بعد از دو سال  سال از يك

   وقت آن.   ببينم محقق را مشهود و   نتايج  فالن  سال ده
   شرآت  و اين  آار را آردم  اين  آه حاال اگر بعد از اين

   يك  هيچ  آه  ديدم ، بعد از مدتي  آردم  نهضت را در اين
   وقت  نشد، آن  محقق خواستم  مي  من  آه  نتايجي از آن
   زدن  عمل  به  اصًال از نفِس دست  من  آهسته آهسته

   اشتباه  از اول  هندو من  در آيين  واقعدر. شوم دلسرد مي
  آردم  مي  احساس  را آه  بايد آنچه  از اول من.  آردم مي
 را در   هر امري  توقع  حال  در عين  ولي ، بكنم بكنم
   هدف  آه  باشم  را داشته  اين  توقع هم.   باشم  داشته جهان
   اين و هم پيدا بكنند   انطباق  بر هم  فعلم  و نتايج فعلم
   باشد ولي  چيزي  فعلم  هدف  آه داشتي  را بايد مي توقع
 هر دو   باشد توقع  چيز ديگري  از فعلم  ناشي نتايج
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آنند و   را مي  اشتباهي  چنين  آه آساني.  داشتم رابايد مي
   از آن  هم گيرند طبعًا آساني  را مي اي  نتيجه طبعًا چنين

گويند  مي. زنند  نمي  عمل به   دست ، از اول  قضيه طرف
   چرخ  در هيچ  و تصرف  دخل  قدرت  آدم  آه در جهاني
   من وقتي. تواند بكند  نمي  آاري  را ندارد، هيچ و پلش
آيد،   مي  حاصل اي  نتيجه  بدانم  آه  بكنم  آاري بايد يك
   همراه  آنش  هستند، يكي  دو تا افراط  اين ها بين انسان

، و هر   آنشي  با بي  مقارن  خواهشي  بي كي ي با خواهش
   آدم  آه  اينست درست.   هندو خطاست  نظر آئين دو به
   داشته عمل.  باشد  نداشته  خواهش  باشد ولي  داشته آنش

  . باشد  نداشته  أمل باشد ولي
 قائلند   بر شناخت  تأثير گناه  به  آه  از متفكراني   بعضي

   شناخت  اينكه  تنها راه  پس د آه را گرفتن  نتيجه اين
   از هر خواهشي  آه  اينست  را پيدا بكنيم  با واقع مطابق
   به  بشويم  خالي  از هر خواهشي  ولي  بشويم خالي
.   نه  بشوئيم  دست  از هر آنشي  آه  نيست  اين معناي
   خواهش  و چون  نداريم  خواهش  ولي آنيم  مي آنش
   هم  و مّضرتي آنيم  نمي  حساب ر جايي د  منفعتي نداريم

   و مضرتي  منفعت  و چون آنيم  نمي  احساس در جايي
   را قبول  رأيي  هر جايي آنيم  نمي  احساس در جايي

 را رد   و هر جا رأيي ايم  آرده  قبول  عقالني آنيم مي
  اي  نتيجه  اينكه  دليل  به نه.  ايم  رد آرده  عقالني آنيم مي

   نامطلوب اي آورد يا نتيجه  بار مي  ما به  براي مطلوب
اند و   تعبير گفته  اين  به بعضي. آند  ما عايد مي براي
  شود گفت  نمي  آه ناي  دارند و آن  تعبير ديگري بعضي

شود   مي ، ولي  باشيم  شناخت  دنبال  خواهش  بدون آه
 ما از   شناخت  در راه  آه  است  خواهش  يك  فقط گفت
.   است طلبي  حقيقت  و آن  نيست  و راضع  مانع  واقع عالم

   دارد و آن  در جهان  خواست  يك  و فقط  فقط هر آه
 بشود   مكشوف  بر من تي هس  بيشتر جهان  هر چه اينكه
   جهان  وقتي  دارد حاال اينكه  را فقط  خواهش همين
   از خودم  آه شود تصويري  مي  مكشوف  بر من هستي

 از   آه  خواهد بود تصويري آيد چگونه  مي  دستم به
آيد   مي  دستم  به  واقعيتها آه  اين  بعد از آشف همنوعانم
 و   نيست  مهم  من  براي خواهد بود، اينها اصًال چگونه
   چه  آشف  واقع  آشف  آه  نيست  مهم  من  براي چون
 يا   هست  زيبائي  واقعيت  يك ؛ آيا آشف  است واقعي
   به  من  آه  واقعيتي  يك ، آشف  زشت  واقعيت  يك آشف
   از آن  من  آه  است  واقعيتي  يك  ياآشف  دارم  گرايش آن

   و فقط  نيست  مهم  من ها براي اين ، چون  دارم گريزش
   لحاظ  از اين  وقت  آن  است  مهم  من  براي  واقع آشف

  مثالي. دهد  نمي  من  را به  رايي  جز استدالل  چيزي هيچ
   ميزد و به  گور خيلي  آرآه  آه  مثالي  شما بزنم براي
گويد اآثر ما   گور مي آرآه.   هست  در آتابهاش آرات

   آه ايم  فهميده  غريزه  به  و چون  گريزانيم از خودشناسي
   يك  حاضر بشويم  خودمان  پيش  عريان اگر خودمان

  ، دلمان  هستيم  بد ترآيبي  خيلي هيوالي
   خيلي  آه  آسي  يك مثل.   را بشناسيم خواهدخودمان نمي
  آنند آه  او پيشنهاد مي  به  هر چه  وقت  و آن  است زشت
.   ندارم  ميل  نه گويد آه ، مي از تو بگيريم   عكس آقا يك

 بگيرند،   اگر از او عكس داند آه  مي  اينكه  دليل به
   فهميده بالغريزه. آورند  مي  صورتش  جلوي  چه آنوقت
. شود  مي  مكشوف  برايش  زشتي  واقعيت  چه است

  از اين.  بكند  ندارد خودشناسي  دوست  انسان بنابراين
،   شناخت ترين  گور سخت نظر آرآه   به لحاظ

   خودشناسي  به  تن  و آمتر انساني  است خودشناسي
دهد،   مي  تن  هر چيزي  شناخت  به انسان. دهد مي

 اما   بشناسم  را حاضرم  بگويد هر چيزي حاضر است
 چيز  داند آه  مي  بالغريزه چرا؟ چون.   را نه خودم
  شناخت.  د داشت نخواه  شناخت  از اين  حاصل خوبي

  .  نخواهد داشت  مناسبي  عايدي  در واقع از خودش
  من:  گويد  باشد مي  طلب  حقيقت  حاال ببينيد اگر آسي

، اگر بعد   چيست  حق  ببينم خواهم  مي ، من  حقيقتم عاشق
   يك  از خودم  پرداختم  خودم  شناخت  مثًال به از اينكه

 ،اما اگر   خوب  چه آمد  دست  به  گونه تصوير يوسف
   آمد آن  دست  به  هم  بدترآيب  تصوير بسيار زشت يك
  خواهم  و مي  حقم  عاشق  فقط  من چون.   است  خوب هم
   حق  خواهم  نمي  من  تعبير ديگري به.   چيست  حق ببينم

.  خواهم  را مي  خود حق فقط.   بكنم  چيز ديگري را فداي
   باشد آن  مطلب اگر اين.  است   لذاته  مطلوب  برايم حق
 خطا   به  سياسي  واقعيت  هيچ  در شناخت  انسان وقت
، در   اقتصادي  واقعيت  هيچ رود، در شناخت نمي

   واقعيت  هيچ ، در شناخت  رواني  واقعيت  هيچ شناخت
   سنخ  از هيچ  واقعيت  هيچ  و در شناخت اجتماعي
   اين صوص الخ علي. رود  خطا نمي ، به ديگري

 ما قرار   هستي  در آانون  تعبيري  به  آه واقعيتهايي
   عقيده  بكند آه  معلوم اي  مداقه  اگر يك يعني. گيرند مي

   بكند آه  معلوم اي  مداقه ، يك  بوده  بر باطل  من سياسي
  اي  مداقه اند، يك  خيانتكار بوده  همه  من  سياسي جناح
 خطا   همه  من اقتصادي  هاي  بكند، برنامه معلوم
   آه  هايي  توصيه  بكند آه  معلوم اي  مداقه ، يك است بوده

،   است  بوده  نادرست  همه آردم  مي  و تربيت در تعليم
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   اينها هيچ  است  حقيقت  طالب  آه  و فقط  فقط  آسي براي
  به.  بشود  معلوم  حق خواهم  مي  فقط من.  ندارد اهميتي

 را   قيد و شرط  بدون  حق ، من  آنم رضتعبير ديگر ع
 در   آه  حقي  را، نه  با قيد و شرط  حق  نه خواهم مي
   در عين  آه  باشد حقي  زيبا هم  است  حق  اينكه عين
   من  باشد يا مطلوب  هم  من  طبع  مطبوع  است  حق اينكه
   باشد يا دور آننده  من  به  نفعي  يك  باشد، يا رساننده هم
 قيد و  هيچ .   حق  اين  باشد؛ نه  از من  ضرري يك

 را   حق  من  وفقط  فقط  نيستم  قائل  حق  براي شرطي
   ّلب  به ، در واقع  را بخواهيم اگر اين.  خواهم مي

   ديني  فضيلت بزرگترين.  ايم  رسيده  ديني بيگناهي
   چيزي  چنين  آه  آسي  يك  و بنابراين  است طلبي حق
   گريزان  از گناه  معنا بايد گفت  يك  به هد در واقعبخوا
   برايش  است  بوده  گريزان  از گناه  و چون  است بوده
  ، يا ناخواسته  خواسته  از پيش اش  نتيجه  چيزي هيچ
 او   براي  واقعيتي  يك  اينكه  براي  و بنابراين نيست

   هرگونه  به  تن  بشود، حاضر است مكشوف
  . بدهد  و عقلي  فكري يماجراجوي
   اين  راه  تعبير اينكه يك.  ام  دو تعبير گفته  من   بنابراين

   آه  است  بيايد اين  دست  به  با واقع  مطابق  شناخت آه
   متناسب  آنش  به  دست ؛ اگر چه  باشيم  نداشته خواهشي

تعبير .   است  شرقي  تعبيري  تعبير آه  يك اين.  زنيم مي
 و   باشيم  داشته  خواسته  يك  فقط  ما در واقع ينكهديگر ا

  ؛ حق  باشيم  طلب  باشد؛ حق  حق  شدن  روشن  هم آن
،   قيدي  يك  مقيد به  حق  نه  عريان ، حق  قيد و شرط بدون

  .  شرطي  يك  به مشروط
 تعبير   اين اند آه  آرده  را آساني  تعبير سومي   اما يك

 در  ام  آرده  در اينجا يادداشت ن م  آه  در آثاري سوم
 مكينتاير و   مثل  رالز و در آثار آساني  مثل آثار آساني

 تا   سه  در آثار اين  ِهر، من  مثل در آثار آساني
   دو تعبير را به  از اين  گونه آنها هيچ.  ام بزرگوار ديده

  آنند و آن  تعبير مي  چيز ديگري آنها يك. برند آار نمي
 با   مطابق  بخواهد شناخت  آه  هر آسي  آه ت اس اين
 و   ارزشي  فرض  پيش  باشد بايد از هرگونه  داشته واقع
 اگر   آه  است  تعبيري اين.  بكند  را خالي  خودش دانشي
 متفكر متجدد و -  آريشتامورتي  با آتابهاي دوستان

  تعبير   باشند، اين  سروآار داشته-   هندويي تجددطلب
   شعار آريستامورتي  اساس  در واقع اند و اين دهرا  دي
  ، چه  استكمال  هر نوع  براي  از هر آاري  قبل  آه است

   در جهت  و چه  جمعي  در جهت  و چه  فردي در جهت
   در جهت   و چه  عاطفي  احساسي  در جهت  و چه ذهني

  گفت  مي  آريشتامورتي  اقساط  از اين  در هر آدام عملي
   را تعطيل  داوري  بايد آرد، بايد پيش  آه  چيزي يناول
   داوري  گونه  و هيچ  ارزشي  داوري  گونه هيچ. آرد

  ، و بنابراين  نداشت  هستي  جهان  به  نسبت دانشي
   است  تعبيري آنيداين  مي توجه.  بود  هر امري پذيراي

 در آثار ِهر، در آثار مكينتاير، و در آثار رالز  آه
   بحث ، فقط  داوري  پيش  هر گونه  نفي در واقع.  هست

   داوري  پيش  آيا نفي  آه  است در اينجا بر سر اين
 يا  پذير است ، واقعًا امكان  دانشي  داوري  و پيش ارزشي
 آار   هر به  آه  تعبيري باز به.  پذير نيست امكان
   عمل  راهنماي  اصل ، يك  داوري  پيش  نفي برند، اين مي
   آه دانيم  مي  آه  اصلي  يعني  عمل  راهنماي ، اصل است
  توانيم  مي شود رسيد ولي  نمي  اصل  مقصد اين به

 مقصد   آن  به  رسيدن  را در جهت  عملتان بگوييم
  ام  بچه  به مثًال من.  آنيد  ريزي  و برنامه ساماندهي

پيدا    نهايت  بي  ثروت  اينكه  برو در پي  پسرجان بگويم
 خود  چون.   عمل  راهنماي گويند اصل  را مي اين.  آني
   انسان  براي  نهايت  بي  اصًال ثروت  آه دانم  مي من

  گويم  مي ام  بچه  به  حال  چرا با اين  ولي  است غيرممكن
 هر عدد   اينكه  ، براي  نهايت  بي  ثروت برو در پي

 از   مبلغ  آن  به ما  بچه ، وقتي آردم  مي  تعيين  آه ديگري
  چون. ايستاد  باز مي  ثروت رسيد از طلب  مي ثروت
   توقف  هم  لحظه  يك  ثروت  در طلب ام  بچه خواهم مي

 و   باش  بينهايت  ثروت  در طلب  گويم  او مي نكند به
   جهت  بيشتر در اين  هر چه  آه  اينست  آن معناي
  ، اصلهايي  عمل  راهنماي  اصلهاي اينگونه.  بكوش

 و   است  منتها و مقصد آنها محال  به  رسيدن هستند آه
 در  شوند آه  مي  توصيه  لحاظ  از اين  ندارد و فقط امكان
   مثل حاال آسي.  باشند  را تأآيد آرده  مدام  پويش آن

   در جهت  بگويد، و بگويد آه  صورت  اين مكينتاير به
 و   ارزشي يهاي داور  پيش  نفي-  داوري  پيش نفي

   و پيش  ارزشي  داوري  پيش ، نفي  برويم   پيش- دانشي
 ندارد ،   امكان  محكم  صورت  ظاهرًا به  دانشي داوري

   است   اين  ندارد براي  ظاهرًا امكان گوييم  مي  آه اين(
 حاال احتياطًا   خوب  ندارد، ولي  واقعا امكان  معتقديم آه
   راهنماي  اصل  يك  حال  در عين ، ولي) ظاهرًا گوييم مي
 هر   معنا آه  اين  به  عمل  راهنماي ، اصل  است عمل
 در   توست  داوريهاي  از پيش  آردي  حس  را آه امري

 و   چون ، حاضر به  باش  مناقشه  حاضر به  هم خود آن
 و طبعًا   باش  استقالل  طلب ، حاضر به  باش چرا آردن
   هر چيزي چون.   باش  از آن تن برداش  دست حاضر به
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   آه  است  اين  آن  معناي  و چراپذير است  چون آه
  خوب.   برداريم  دست  از آن  روزي  آه شويم حاضر مي

 ما از   آه شود شناختهايي  مي  وقت اگر اينطور باشد، آن
 واقعيتها،   اين آنيم  پيدا مي  هستي  جهان واقعيتهاي
  .تر  با واقع ، يا مطابق  با واقع ابق باشند مط شناختهايي

   موفقي  حلهاي  حلها، راه  راه  اين  آه  از اين  فارغ
   دو نكته  به  نيستند، من  موفقي  حلهاي هستند يا راه

   آه  اين  اول نكته.   دارم  احتياج  بحث  ادامه  براي ديگري
 در   غير معرفتي  عوامل  اينكه  متجدد به چرا انسان

   ارزش  اين گذارند به  اثر مي  انسان  يابي ايند معرفتفر
.   است  نداشته  را قبول  مطلب  و اين  است داده و بها نمي

   را پارادايم  تجربي  علوم  بخاطر اينكه آيد آه  نظر مي به
   آانون  به  هستند آه  علومي  تجربي  و علوم گرفت مي

   خيلي بي تجر  نيستند در علوم  ما نزديك هستي
   وقت آن. گيرد  مي  ما صورت تر رد يا قبولهاي عقالني
، در  آرده  مي ، گمان گرفته  مي  را الگو و اسوه  اين چون
  هاي  در حيطه چه.  ها همينطور است  حيطه همه

  هاي  در حيطه  ،و چه  سياست ، مثل  اخالق ، مثل ارزشي
   ها اينگونه ه حيط در همه.   و فلسفه  الهيات  مثل دانشي
   تجربي  علوم  آه  هايي  در حيطه چه.  است آرده فكر مي

   غير تجربي  علوم  آه  هايي  در حيطه هستند و چه
   علوم  و مثل  فلسفي  علوم ، مثل  تاريخي  علوم هستند مثل
 الگو  ها چون  حيطه  اين در همه.   ذلك  و امثال شهودي
   تجربي  بيشتر علوم  هم ، آن گرفته  مي  تجربي را علوم
، ما رد   نه آمد آه  مي  نظرش  طبعًا به  وقت ، آن طبيعي

    معيارهاي  سلسله  يك  بر اساس  همه يا قبولهايمان
objectiveآن  اهل  در عرف  الاقل  آه  ، معيارهايي   

   وقت گيرد؛ آن  مي  دارند صورت  آبجكتيويته  خاص علم
   و قبولهايشان  نفي  هم سياست در   آه آرده  مي گمان

   همينطور ، در الهيات  هم ، در اخالق همينطور است
  .  نكته  يك  همينطور؛ اين  هم  همينطور و در فلسفه هم

   شد به  قائل  اگر انسان  اينكه  دوم  نكته  دوم   و اما نكته
   به  اثر دارد مطلب  هم  در فرايند شناخت  گناه  آه اينكه
   اينكه  محض آنيد به  مي توجه. ماند  نمي  متوقف هم  گناه

   قبل  در جلسه  آه  استداللي  آرد با همان  قبول شخص
  ، وقتي) بيكر مري (  آردم  بيكر عرض  خانم از قول
 اثر دارد   در فرايند شناخت  گناه  بكند آه  قبول انسان
 غير   عامل  يك گناه.  ندارد اي  ديگر خصيصه گناه
   با همه  غير معرفتي  عامل  يك ، در اينكه  است رفتيمع

 بر   بحث  و بنابراين  است  مشترك  غير معرفتي عوامل
    هم  ديگري  غير معرفتي  عوامل آيد آه  مي  پيش سر اين

  به.   مؤثرند در فرايند شناخت  آه  هم غير از گناه
  ر است مؤث ، القاء هم  مؤثر است  هم  تلقين  مثال عنوان
 مؤثر  ، ايدئولوژي  است  شناختي  و القاء دو پديده تلقين
 آار   به  مارآس  اينكه  معناي  به  البته ايدئولوژي( ، است
شود   مي  ما گفته  در عرف  آه  اينكه  معناي  به برد نه مي

  اين.   مؤثر است اميد هم )   بيني  و جهان ايدئولوژي
   همه  هستند ولي معرفتي غير   آنهاعوامل  همة عوامل

 از   هر آدام  نقيض  هم  طرف آنها مؤثر هستند و از آن
   دخالت  اخالِل در شناخت  در جهت  آه  عواملي اين

   صواب  و به  شناخت  به  دادن  وضوح دارند، در جهت
 اينطور بشود  وقتي.   مؤثر است  شناخت  آردن نزديك

 ديگر تفكر   مايه رون د  يك  به  آهسته  آهسته  وقت آن
   سنتي  انسان  اينكه ، و آن شويم  مي  نزديك  سنتي انسان

 را   از هر چيز بايد خود انسان  قبل معتقد بود آه
 در   دخيل ، عوامل  عوامل  اين  تمام  چرا؟ چون شناخت

   موجودي  چگونه  بايد ببينم  اول  من  هستند، پس من
 قرار  توانم  مي  عواملي ه تأثير چ  تحت  تا ببينم هستم
  توانند مؤثر واقع  نمي  در من  عواملي  و چه بگيرم
   مؤثر در انسان  عوامل گوييم  مي  اينكه  محض به. شوند

 از   شناختي  بايد يك ، اول  غير مؤثر در انسان و عوامل
   در انسان  عواملي  چه  تا بدانيم  باشيم  داشته خود انسان

   شخصي در مسائل.  مؤثر نيستند واملي ع مؤثرند و چه
   در فالن  آه گويم  مي  من وقتي.   همينطور است هم

 اما   مؤثر نيست  تطميع  ولي  تهديد مؤثر است  من رفيق
 مؤثر   تطميع  ولي  تهديد مؤثر نيست  رفيقم در بهمان

   چه  رفيقم  در فالن  آه  بفهمم توانم  مي ، چرا من است
   شناختي ، چون  چيز مؤثر نيست  و چه تچيز مؤثر اس

   بخواهد بفهمد چه  آدم  وقتي در واقع.  از خود او دارم
 چيز ابتدا   بايد خود آن  مؤثر است  چيزي  در چه عاملي
 در   آه  ببينيم  اگر بخواهيم  شود، و بنابراين شناخته
   چه  ماست  نفساني  از روندهاي  يكي  آه  شناخت جريان
 مؤثر نيستند ما بايد   عواملي  مؤثر هستند و چه يعوامل
   حيطه از اين.   بياوريم  روي  خودشناسي  نوع  يك به

 َمْن َعَرَف َنْفَسُه فَقْد  گفت  نمي  فقط  سنتي  انسان  آه است
 فقد   نفسه  عرف  من گفت  بايد مي در واقع.  َعَرَف رّبه

  به- دارد  م تقد  نفس و شناخت .   هر چيز ديگري عرف
 هر چيز   بر شناخت-  آافي  و لو نه  الزم   شرط عنوان
 را   و ماوراء طبيعت  طبيعت  اگر بخواهم من.  ديگري
 را  ، آينده  را بشناسم ، حال  را بشناسم ، گذشته بشناسم
،   رابشناسم ، مجردات  را بشناسم  ماديات بشناسم
   و عوالم معي ج  و عوالم  و حيوانات  و نباتات جمادات
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 را  ، هر چه  را بشناسم  و ذهن  را بشناسم  و روان فردي
 تعبير  به.   خود را بشناسم  بايد اول  بشناسم  بخواهم آه

 وجود ندارد   شناسنده ، يك ديگر مگر در روند شناخت
 دو تا   اين  بين  ارتباط ، اگر آسي  شده  شناخته و يك
 را بايد   شده  شناخته قط ف  را بخواهد بشناسد، نه شناخت

   من  بشناسد و شناسنده  بايد هم  را هم بشناسد شناسنده
 را  اين.   آنست  آه  هم  ابژه  هستم  من سوژه.  هستم

آنند   مي  بحث  دو عنوان  تحت  علم معموًال  در فلسفه
   و نشان  آبجكتيويته  بحث  هم  و يكي  عقالنيت  بحث يكي
   ما چه  آه  دارد بااين  ارتباط قالنيت ع   هم دهند آه مي

   توقف  آبجكتيويته  و هم  باشيم  داشته  از انسان تصوري
  به.   باشيم  داشته  از انسان  شناختي  ما چه  آه دارد براين

   نظر به  در مقام خواهيم تعبير ديگر ما مگر نمي
   هم  عمل  و در مقام  بالمآل  آبجكتيو برسيم شناختهاي

  خواهيم ؛ ما مي  برسيم  عقالني  رفتارهاي  به خواهيم مي
   باشد و شناختهايمان  باشد، عقالني  رشنال رفتارمان

   يعني  آبجكتيويته  هم ولي.  باشد آبجكتو باشد، عيني
   عقالني  يعني  رشناليتي  و هم  بودن  و آفاقي عينيت
 از   تصوري  ما چه  اينكه  دارند به  هر دو توقف بودن

  .  باشيم  داشته خودمان
گويد   مي  آه  حافظ  شعر معروف  به  خطاب  نيما يوشيج

  در شعر معروف»  باشد  بماند و ثابت  آه  عاشقم برآن«
   آه  بر چيزي  عاشقم من«گويد   مي  حافظ خود برخالف

  تواند به  مي گويد آيا آدم  مي نيمايوشيج. »  است رونده
  بندد؟  ب  دل  چيز ثابت يك
   من  پيش  آنيد دو آتاب فرض:  زنم  مي  مثالي  يك  من

   يا امشب  از اينها را فردا صبح بياوريد و بگوئيد يكي
.  باشد  خودتان  ديگر مال  برگردانيد اما آتاب  من به

شود؟   مي  توجه  جلب  باعث  من  از اينها براي  يك آدام
   است  ممكن د آهشو  مي  جلب  چيزي  به  من مسلمًا توجه

   خود شخص  مال اگر چيزي.  بدهد  بعد از دستش لحظه
 باشد يا   داشته  دوست  اگر شخص  آه بشود بطوري

 او   در ملكيت  باشد،بخواهد يا نخواهد، فرقي نداشته
   ثبت  اسمش  بيايد و به  حساب  او به  مال نكند و هميشه

   به آدم. شود  نمي  دلبستگي  ديگر باعث  باشد، آن شده
   ديگر آدم  تعبيري به. بندد  مي  دل  است  رونده  آه چيزي
   آه ، وقتي  نيست  و گاهي  هست  گاهي  آه  چيزي براي
  .بندد  مي ، دل هست
   آه  مهماني  در يك  قديم  آرد،  در زمان  مي  نقل  آسي
   دور سفره  و همه  وجود داشت  مختلف  غذاهاي انواع
   مهمان  بود يك  هم  ماست  سفره دند و در اين بو نشسته

 را بلند   ماست  را ديد، ظرف  ماست  ظرف  وقتي فقيري
:   گفت  ماست  ظرف  به  زد و خطاب اي  و بوسه آرده

   خدمتتان  خودمان  در خانة  هر روز و شب شما را آه
   آه  غذاهايي  آنار؛ اما آن گذاريم ؛ شما را مي رسيم مي

  ... !! رسيم  نمي نخدمتشا
   است الظاهر اينگونه  علي  انسان  روانشناسي   واقعيت

   آند يا نكند مال  توجه  آن داند اگربه  مي  آه  چيزي آه
 پيدا   دلبستگي  آن  ، به   در اختيار اوستfix ،   اوست
  .آند نمي

   و يك  ابراهيمي  طرز تلقي ، يك  داريم  ما دو طرز تلقي
   آه  عاشقم  چيزي  بر آن من «  آه نيمايي  طرز تلقي

 ايجاد  رود دلبستگي  مي  آه  چيزي ، آن  است رونده
  . »رود  نمي  آه  آن آند نه مي

   و مذاهب  و بنيانگذار اديان  پيامبران  انصافًا معتقدم
 آنند رفتار ما را   رفتار ما نگاه مانند بودا، اگر به

   هستيم  اموري ند ما دنبالبين بينند زيرا مي  نمي عقالئي
 درد   به شود فقط  مي  حاصل ـ وقتي  تعبير بودائي  ـبه آه

: گويد  مي  بودا آه  معروف جمله. افزايد  ما مي و رنج
 و   رنج  آسب  دنبال  به  آه  از انسانهائي  در شگفتم من

   درد و هم   معني  هم رود آه  بكار مي  لفظي درد ـالبته
. بيند  نمي او رفتار ما را عقالئي. دوند دـ مي را دار رنج

 خود او   مشي  طبق  آه  و مرتاضهائي او رفتار خويش
   شناخت زيرا يك. بيند  مي آنند، عقالئي  مي سلوك
 ديگر چيز   شناخت  داردو با آن  از انسان ديگري
   انسان  آه  شناختي اين. بيند  مي  را عقالئي ديگري
 و رفتار   را عقالئي  رفتاري ارد يك د  امروز هم مدرن

 يا   است ايثار عقالئي. بيند  مي ديگر را غيرعقالئي
در .  دارد  ديد شما از انسان  به  بستگي ؟اين غيرعقالئي

 ديد   و در يك  انسان  فعل ترين  ديد ايثار غيرعقالئي يك
 ديد شما   به ؛ بستگي  است  انسان  رفتار فعل ترين عقالئي
  ، در عقالئي  مختلف لذا، ديدگاههاي. دارد اناز انس
  .  دارند ، نقش  رفتار انسان  ندانستن  يا عقالئي دانستن
   چيزي  چه   آهactivated    آنيد، درباب  توجه
   لحاظ  اين  به  است  غيرعيني  چيزي  و چه  است عيني
 هر   بر شناخت  خود را مقدم  شناخت  سنتي انسان: بود

 هر   شناخت ديد آه  مي ، چون دانست  مي يچيز ديگر
.   خود است  منطقًا متأخر از شناخت  حتي چيز ديگري

 بشناسد تا   سوژه  عنوان  خود را به  بايد انسان يعني
  ، در يك  را شناختم  سوژه  من  آه بتواند بگويد حال

  به.   بشناسم  را هم   ُابژه توانم  مي روند سالمي
   نمائي  واقع  ميزان  من وقتي:   بگويم ه ساد تعبيرخيلي
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 بر   عينك  اين  براساس توانم  مي  چگونه  را ندانم عينكم
آيا واقعًا .   باشم  داشته  اشياء، داوري  و رنگ  شكل روي

 يا  نما هست  واقع  عينك  اين  ابتدا ببينم  آه  نيست عقالئي
د، در آن آند يا نمي  مي  و تصرف ها دخل ، در رنگ نه

  آند، تا بعد بفهمم آند يا نمي  مي  و تصرف ها دخل اندازه
آند   مي  عرضه  من  صندليها به  از اين  آه  رنگي آه

   اين  مثل  هم  انسان  يا خير؟ در واقع  است  واقع مطابق
 را بشناسد،ببيند اصوال   بايد خودش اول .   است عينك
 باشد و   داشته عينيت انتظاِر   حد مي  معناو تا چه  چه به

   قابل  اندازه  برسد و تا چه  عينيت تواند به  حد مي تا چه
   مقولة  درباب بنا براين.   نيست  حصول انتظار و قابل

   به  نسبت  ديدي  چه  آه  اين  دارد به  بستگي  هم عقالنيت
 و ديد   است  عقالني گويد اين  ديد مي يك.  داريد انسان
  .   نيست يد عقالنيگو  مي ديگري

   يكي  در واقع  مدرنيزم  آه  آردم  را عرض  تا اينجا اين
  شناسي  شناخت  در مبحث اش  بينانه  جهان از ويژگيهاي

   عوامل  به  بستگي  و اثبات  نفي  آه  است اين
 خطا   ندارد، به  بستگي  گناه  ندارد، به غيرمعرفتي

   را قبول  مطلب اين  اما طرز تفكر سنتي.  ندارد بستگي
 و   سنتي  و ترتيب  در تعليم اش  نتيجه  البته آه.ندارد
  .  اثر دارد  هم مدرن

  
  :  سؤاالت

  
 و   بر شناخت  گريز از تأثير گناه چرابراي:   سؤال
   گناه  متفكري ، هيچ  با واقع  مطابق  شناخت  به رسيدن
   نكرده را پيشنهاد  آردن  گناه  بر آم  و يا سعي نكردن
  ؟ است
 در   آردم  عرض  آه  پيشنهادهايي  اين چرا، همة:   پاسخ
  .  پيشنهاد است   همين واقع

 چرا   آه اينست) خواهر يا برادر( بزرگوار   اين  سؤال
   آه  جوابي هر سه.  نكنيد  گناه  نگفتند آه متفكران
   آه  بجايي  نكنيد ولي  گناه  آه  است  دادند همين متفكران
 را  خواهند گناه  آنند، مي  استفاده  گناه  مبهم از لفظ
   دفع  آنند تا گناه  را دفع  ريشه  آنند،سپس يابي ريشه
   و هم دين  در روانشناسي  هم  مهم  از مباحث يكي. شود

   گناههاي  منشأ همة  آه  است ، اين  اخالق در روانشناسي
  و مذهبي   ديني  گناهان  و منشأ همه  چيست اخالقي
  ؟ چيست
   گرفته  صورت  باب  در اين  بسيار مفصلي  بحثهاي
 بحثها   اين  هم االيام از قديم. ؛بسيار بسيار مفصل است

   گناهان  معتقد بود همة  قديس پوُلس.   است وجود داشته
   چيز دست  سه  از اين  ما از يكي  آه  است  علت  اين به
لذا .   عشق اميد، و سومي  ، دومي  ايمان ؛ يكي آشيم مي

ناميد و   مي  الهي  چيز را فضيلت  سه  نظر اين از اين
 تا و يا دو   سه  از اين  ما از يكي  آه  ميزاني  به گفت مي

   به شويم  مي  تا خالي  سه  اين  تا و يا همة  سه تا از اين
   ،براي  قديس آگوستين.  آوريم  مي  روي  مختلفي گناههاي
   تمام  داد آه ، نشان  است  درست  نكته  اين ينكه ا اثبات

  آيد، ناشي  مي  حساب  به  گناه  مسيح  در آئين  آه گناهاني
   آنها با هم  يا دوتاي   يا اميد يا عشق  ايمان  بودن از آم

  .باشد  مي  آنهابا هم  تاي و يا هر سه
   عجب  گناهان   معتقد بود، مادر همة  آآوئيني  توماس

   جاي  نه  انسان شود آه  مي  باعث ، عجب گفت مي. ستا
 خدا   جاي فهمد،نه  مي  درست  هستي خود را در جهان

   بدجايابي  سه  خود را و همين  همنوعان  جاي را و نه
  ، خود منشأساير displacment ( آندبه تعبير مي(

  .شود  مي گناهان
   است هند ايند  مي  نسبت  اسالم  به  آه  ديگري   ديدگاه

.   است  آفران  آفر و ديگري  يكي  گناهان  منشأ همة آه
   آه  ايمان يكي:   است  صوابها دو فضيلت و منشأ همة

   آفران  مقابل  نقطة  شكر آه  آفر و ديگري  مقابل نقطة
  . است

   هندي  معروف  از اسالمشناسان  پرفسور رهبر آه
   نظرشان  نوشتند، به يش پ  دهة  در سه  آه بود، در آتابي

   گناهان  منشأ همة  ابراهيمي  بود، در اديان رسيده
  .   است عدالتي بي

   متفكري  چراهيچ  آه  سؤال  اين   در جواب  بنابراين
 را پيشنهاد  نكردن  در گناه  و يا سعي  نكردن گناه

   متفكران  چرا، اتفاقًا همة  آه  بايد بگويم است نكرده
 منشأ   دنبال  به آنند، منتهي  پيشنهاد مي ن همي درست
  .  گناه  هستند تا مصاديق گناه

 چرا   آه  اين  پاپر درباره  پيشنهادي آيا تئوري:   سؤال
  عقالنيت (  يا نيست  هست  معقول  يا گزارههائي گزاره
  هاي  شناخت  از راههاي  يكي توان ، را نيز مي) اعتقادي
   يا خير؟ ظر گرفتتر در ن  با واقع مطابق
پاپر در .   است  از بحث  اصًال خروج اين.  نه:  جواب
،  انگاريم  مي  معقول هائي  ما در گزاره گويد آه  مي واقع

آند و خود   را رد مي مالآهائي.  چيست مالآهايمان
  .آند  را پيشنهاد مي مالآهائي

   است  ما اين بحث.  تر است اي  ما ريشه  بحث  ولي
 معنا   اين  را به  ما معقوليت  خود اينكهاصال آه
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 از   ناشي ؟ آيا اين  از آجاست  ناشي ، اين گيريم مي
 ما و يا   بودن  آلوده  خاطر گناه  خطا و به  است تصوري
  باشد؟  مي  با واقعيت  مطابق  است تصوري

    
   بر معرفت  فرايند تأثير گناه  دربارة قدري:  سؤال
  . دهيد توضيح
 تاثير،   اين  خود مكانيزم  آردم  عرض  جلسه ول در ا
   بعد دو راهي  در جلسة  حال اما به.  است  دشواري بحث
   خواهم  اند را توضيح  گفته  مكانيزم  اين  دربارة را آه
  . داد

از »  نقد خرد ناب« مانند  آيا اثراتي.  با سالم:   سؤال
ساز بر  تجدد  متفكرين  بعضي  داّل بر اهتمام آانت
   شناخت  حيطه و تحليل)  خودشناسي(  شناسنده تحليل
  باشد؟  نمي آدمي
 بر   بحث  ولي  هست  اهتمام  اين  دهندة  نشان  ، اين  بله

گويد خود را   مي  وقتي  آانت  مثل  آسي  آه  است سر اين
   خود نشان رود، اين  مي  ذهن  دنبال  و بالفاصله بشناسيم

   خود تازه داند و اين  مي خود را ذهن   آانت دهد آه مي
 ما   ما؟ و يا ذهن  ذهن آيا خود ما يعني.   است  الكالم اول

 بايد  گفت  مي  آانت بله.   وجود ماست  از ساحات ساحتي
.  رفت  مي  ذهن  سراغ به  بالفاصله  ولي  آنيم خودشناسي
  له معاد  آيا اين ولي.  با ذهن  خود مساوي  معادلة در واقع
   اين  درستي  اين  تجددگران  همة ؟ ظاهرًا نه  است درست
   يقينًادرستي  آه  هم گرايان  دارند و سنت  را قبول معادله
گويند ما   مي گرايان سنت.  ندارند  را قبول معادله اين

 از آنها   يكي  آه  داريم  در وجودمان چهار ساحت
 باز  شناسم خود را ب  ذهن  و اگر من  است  ذهن ساحت
   بخشي  بگويم توانم مي.   خود را شناختم  بگويم توانم نمي

  .  از خود را شناختم
  ، خدا ثابت  گفت توان  مي  هم از منظر نيمائي:   سؤال
 و او نيز   است  رونده  عمر انسان  چون  ولي است
 برود   از دست  خدا ندارد، و وقتي  به  دسترسي هميشه

   غيرممكن  و جبرانش است گزيني جاي ديگر غيرقابل
   اصلي  مشغلة  منظر هم   در اين الّله  حب پس.  است
  . است

 را در   صحبت  اگر اين آه  آنم  عرض خدمتتان:   جواب
   ما از بين  از دنيا آه  با رفتن گوئيد،آه  مي تفكر ديني

 بيشتر   سال70   الي60   فرصتمان  بگوئيم  آه رويم نمي
   در اينجا هست معشوق«:   آه  مثال نند اينما.  نيست
 بيشتر   شب  آاروانسرا يك  در اين  عاشقي  شما آه ولي

  .  نيست  درست  از نظر تفكر ديني اين. » نيستي

 وجود دارد و   در تفكر سنتي  آه  چيزهايي  تمام
 بايد   آه رسد،اينست  مي  افالطون  به  در غرب اش ريشه

 بايد   حب  باشد؛خود متعلَّق ر ثابتي، ام»  حب متعلَّق«
   حب  متعلَّق  بودن  بر سر ثابت بحث. باشد امر ثابتي

او . ايم  رونده   ما آه  آه دانست  مي  هم  واّال افالطون است
: شويد  مي  تقسيم  دو دسته  به  رونده  شما آدمهاي گفت مي

  بنديد و بعضي  مي  دل  چيز رونده ها از شما به بعضي
   معتقد بود آه افالطون. بنديد  مي  دل  چيز نارونده هب

    آه  گيرد و چيزي  تعلقfix امر    به  حبش بايد انسان
fixببندد   دل  آن  نبايد به  انسان   نيست .  
   به اي  نكته  بگويم  بعد پاسخ  سؤال  به  آه  از اين  قبل
  .  آنم  بايد عرض  آمد آه نظرم
»   القيامة  يوم  اّيان يسئلونك «  آه در قرآن   داريم  اي  آيه
 روز   پيامبر آه پرسند اي از تو مي «  اينكه  معني به

 بدهد،روز   جواب  اينكه  بجاي قرآن. »  هست  آي قيامت
 100 هزار يا 50، مثًال بگويد   است  وقتي  چه قيامت

، » دانم  پيغمبر بگو نمي اي« ديگر، يا بگويد، هزار سال
  »   ِلَيفُجَر َاماَمه ُيريد االنسان«: دهد  مي جواب

  اين)  نباشد  در جلويش  و رادعي خواهد مانع  مي آدمي (
   ربطش  دارد؟آن  سؤال  آن  به  ربطي  نظر شما چه به
 را با  آند وشكش  مي  شك  در قيامت  انساني  آه  است اين

  در  خواستي  يك  دهد آه  مي  نشان  سؤاالت اينگونه
   مانع  آه  است  اين  خواست  خود دارد و آن درون

 و   مانع  آه  فردي اين. نباشد  پايم  در جلوي ورادعي
از  (  غيرمعرفتي  خواست خواهد، اين  نمي اي اراده

   در اين گذارد آه اثر مي)   نيست  آه  معرفتي خواستهاي
او    بر قيامت  دال  آند و استدالالت  شك  هست  قيامتي آه

   نشان  خود را اينگونه  نشدن  نكنند و بعد قانع را قانع
   اين  قرآن در واقع.  را بگوئيد  قيامت  حاال وقت بدهد آه
 در فرايند   نداريد آه خواهد بگويد شما توجه را مي

   آه  هست تان  دروني  خواست  اين  از عالم شناختتان
ُثّم « :فرمايد  مي  آه  قرآن  آية  اين مثل.  آامًال مؤثر است

  ؛ »  الّله  آّذبو بآيات آاَن عاقبَة اّلذيَن َاساء ُسوءا َان
   قرآن ، ولي  است  امر معرفتي  يك  تكذيب  آنيد آه  دقت
   بودند، آيات  آرده  آنها قبًال گناه  چون فرمايد آه مي
   امر معرفتي  يك  بودند و در واقع  آرده  را تكذيب الهي

 تعبير  به.   امر غيرمعرفتي  يك  به  است ده آر را متوقف
   آه  است  ميكند،اين  گناه  آه  هر آسي  عاقبت قرآن
   تكذيب  نكنيد،اين آند و فكر هم  مي  را تكذيب حقايق

  اين.آند  را باور نمي ؛ او اصًال قضيه  است صرفًا لساني
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؛ وجهدو بها   نيست  صرفًا لساني تكذيب
  . واستيقنتهاانفسهم

 تأثير   در شناخت  گناه  اينكه  به  شديم اگر قائل:   سؤال
   از جهان  و معوج  آج  شناختي  آردن گذارد و با گناه مي

   بايد گناه  شناخت يافتن  دست شود، لذا براي  مي حاصل
 و ساير   اميد و ترس  غير از گناه اما اگر بگوئيم.  نكنيم

، در  ر است ما مؤث  در شناخت  هم  رواني عوامل
، بايد از اميد و   شناخت  به  رسيدن  براي اينصورت

،   اميد و ترس اما آيا انساِن بدون.   شويم  خالي  هم ترس
  ماند؟  مي  باقي انسان
  .  دارد  ديد شما از انسان  به بسته:   جواب

 سر  او در تهيا به.  بود  و اميد خالي  بودا از ترس
   به  رسيدن  فرد بودائي  يك  سلوك اصوًال غايت.برد مي

  ،نه  ترس ؛ نه  است  چيز موهوم  همه  به تهيا، رسيدن
   بدانيد من اگر بودا را انسان ... .  ،نه  شادي اميد،نه
   و اميد، انسان  از ترس  خالي  انسان  بگويم توانم مي
   چه  دارد آه  اين  به  بستگي بنابراين.ماند  مي باقي

  گويم  شما مي  به من.  باشيد  داشته  از انسان تصوري
  ، گربه  گربه  باشد، اين  موش  به ميل  بي اي اگر گربه

اگر .   چيست  بايد ديد تصور ما از گربه ؟ خوب است
   خوردن  به  و ولع  حرص  بودن  گربه هاي  از مؤلفه يكي
 را   ببيند رويش  موش  هر وقت  آه اي  باشد، گربه موش
.   نيست  واقعي  موجود، گربة ، مسلمًا اينگرداند برمي

 آقا   بگويد، آه  آسي  آه  متصور هست  هم اما اين
   تالزمي ؛ اصوال هيچ  است  غلط تصور شما از گربه

  اين.  وجود ندارد  گرفتن  و موش  بودن  گربه بين
!  ندارند  دوست  اصوًال موش  امروزي هاي گربه

 ببيند   موش  هر وقت ه آ اي  تصور، گربه وبنابراين
   آم بودنش  از گربه گرداند، چيزي  را برمي رويش
  .شود نمي

 اميد   آه ؟ آيا واقعًا انساني  چيست  تصور ما از انسان
 از   ندارد، انتظاري  از چيزي  ندارد، يأس  چيزي به

   هم آند و چيزي  نمي  خوشحالش  ندارد، چيزي چيزي
 تهيا قرار دارد، واقعًا  يك در  آند؛ يعني  نمي غمگينش
   موش  آه  است اي  گربه  همان  مثل ؟ اين  است انسان
  .گيرد نمي

   در شناخت  گناه  گرفتيد چون  نتيجه چگونه:    سؤال
 چيزها نيز در   و بقيه  اميد و ترس گذارد، پس تأثير مي
  گذارند؟  تأثير مي شناخت
   به  اينكه حض م  به  آردم ؛ عرض  نگرفتم نتيجه:  جواب

 ـ در   است  امر غيرمعرفتي  يك  ـ آه  تأثير گناه به

   عوامل  اينكه  آامًال احتمال ، آنوقت  شديم  قائل معرفت
   اثر بگذارند قابل   در معرفت  ديگر هم غيرمعرفتي
   عامل  هيچ  تعبير ديگر، تاوقتي به. شود تصور مي
، اما   هيچ  آه مدهي  نمي  دخيل  را در معرفت غيرمعرفتي

   نشان  قبل  در جلسة آه (   غيرمعرفتي  عامل اگر يك
  را در معرفت)   نيست  معرفتي ، عامل  گناه  آه دادم
 ساير  شود آه  باز مي  احتمال ، آامًال اين  دانستيم دخيل
 اثر   شناخت  در جريان  هم  غيرمعرفتي عوامل
   عوامل  شد، اين اده د  احتمال  اين  آه بعد از اين.بگذارند

   اتفاقًا از ناحيه گيرند آه  قرار مي  وسؤال مورد مداقه
   هم  مثبت  جواب  غير از گناه  غيرمعرفتي  عوامل بقيه

  .  است  شده دريافت
   باشد؟  غيرمعرفتي تواند عامل  مي آيا حد وسط:   سؤال
   غيرمعرفتي تواند از عوامل  مي  حد وسط بله:   جواب
   .باشد
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  )اومانيسم( هفتم جلسه

  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
   
    

  بيني  جهان  نوع  سه  و تقابل  بر سر مقايسه  بحث
  گفته. بود  و پساتجددگرايانه ، تجددگرايانه گرايانه سنت

،با )  Modernity(   مدرنيته  تجدد يعني شد آه
دو چيز ) Modernism  (  مدرنيسم  يعني تجددگرايي

با )  Tradition (  سنت  ترتيب  همين  و به است
 و  دو چيز است)  Traditionalism  ( گرايي سنت

  با پساتجددگرايي) Post modernity(پساتجدد 
)Post modernism  (دو چيز است .  

، تجدد و   با خود سنت  بحثهاآاري  سلسله  ما در اين
 تعبير   از آن  آه ي بين  جهان  به ،بلكه پساتجدد نداريم

 تعبير   از آن  آه  بيني ، و جهان  گرايي  سنت  به آنيم مي
 تعبير   از آن  آه بيني  و جهان  تجددگرايي  به آنيم مي
   نوع  سه  و اين پردازيم ، مي  پساتجددگرايي  به آنيم مي

   نوع  سه  آن  و نه آنيم  مي  مقايسه  را با هم  بيني جهان
   وضعند؛ سه  نوع  ، تجدد و پساتجدد سه تسن.  را وضع
   اينها را بنا نيست  هستند آه  انساني  و حال  وضع نوع

   نوع  سه  مقايسه  به ، بنا است  آنيم  مقايسه در اينجا با هم
 ،   تراديسيوناليسم  به آنيم  تعبير مي  آه بيني جهان

  .  ،بپردازيم مدرنيسم  و پست مدرنيسم
   اين  آردم  عرض  من  بحث  در اوايل  آه هم   دومي  نكته

 و   مقايسه  راه  بهترين آيد آه  نظر مي  به  گفتم بود آه
  هاي  ما ابتدا مؤّلفه  باشد آه  اين بيني  جهان  سه  اين تقابل
   بيني  جهان  ـ يعني  زماني  لحاظ  راـ به  وسط  بيني جهان

  هاي ّلفه و بعد بر محور مؤ   را بگوييم مدرنيسم
 ديگر   ديگر را با هم  بيني  دو تا جهان  ، آن مدرنيسم
   هم  حيث  همين به.   را بگوييم  و تقابلشان  آنيم مقايسه
 ،   مدرنيسم  هاي   و مؤّلفه  مدرنيسم  به  پرداختيم بود آه

  هاي  از مؤّلفه ها، بحث  مؤّلفه  با اين تا بعدًا در تقابل
  .  بشود  هم مدرنيسم ست  و پ تراديسيوناليسم

 شد و   گفته  جلسات  اين  در ابتداي  آه  سومي  اّما نكته
   شد آه  گفته  بود آه  اين  تأآيد رفت  بر آن چند بار هم

   ـ احتماًال ـ جوهره  ديگر هم  و بعض  بنده  گمان  به الاقل
 آند   جزم  عزم  اينكه  بجاي  انسان  آه  است  اين مدرنيسم
   آرد بر تغيير جهان  جزم ، عزم يير خودشبر تغ
   اساسي  واقعًا فرق  آه شود گفت ، مي  خودش اطراف

  هاي  فرق  مادر همه  آه  با تراديسيوناليسم  مدرنيسم بين
   است  پديد آمده  بيني  دو جهان  اين  بين  آه  است ديگري

   اهتمامشان ها همه  تراديسيوناليست  بود آه اين
 آند و   را عوض  خودش  انسان  بود آه اين  مصروف
  .  ايجاد آند  دگرگوني در خودش
   منعقد شد آه اش  نطفه  آهسته  آهسته  از روزي  مدرنيسم

   در پيگفتند   مي  آه  رواقيان  توصيه انسانها از اين
 تغيير   سوي  آردند و به  عدول   باش تغيير خودت

   عوض  ديدگاه  اين قتيو.  رفتند  خودشان  پيرامون جهان
   رويكرد جديد پديد آمد، طبعًا بهترين  اين شد، يعني

   به  آوردن  رويكرد، روي  اين  برآوردن  براي پديده
   آه  هنرشان  بزرگترين  طبيعي علوم. بود  طبيعي علوم

   قدرت  آه  است اند، اين بهره  بي  از آن  علوم ساير انواع
   آه شما وقتي. دهند  مي  انسان  به را  اطراف تغيير جهان

   مثل  طبيعي  تجربي  علم چه( ياد بگيريد   تجربي علم
   مثل  انساني  تجربي  علم  و چه  و شيمي فيزيك

آامًال قادر )  و اقتصاد شناسي  و جامعه روانشناسي
   ميزان  را به  خودتان  پيرامون  جهان شويد آه مي

 در  داريد تغيير بدهيد، يعني   علوم  از اين  آه شناختي
 يا   يا شيمي  فيزيك  در جهان  قانون  يك  آشف واقع

   توسعه  معناي  به  ذالك  يا اقتصاد و امثال روانشناسي
   ما قوانين هر چه.   است  تغيير جهان  قلمرو امكان دادن

   را براي ، قلمرو تغيير جهان آنيم  مي  آشف بيشتري
   براي  بود آه  حيث  اين  و به هيمد  مي  گسترش خودمان
   سخن  تجربي  علوم  مدرنيسم  بيني  جهان  داراي انسان
 ديدند و   را گفتند و بر صدر نشستند، قدر فراوان اول

   همه  پارادايم  تعبيري  و الگو و به ، ُاسوه  آهسته آهسته
   مدرنيست  انسان  و زندگي  ديگر انديشه هاي ساحت

   مدرنيست  انسان  آه  الگوگيري  نوع  اين شدند، آنوقت
 نا   يا به  حق  را به  تجربي  آرد و علوم  تجربي از علوم

   همه  براي  ، در واقع  ما نيست  بحث  فعًال محل ، آه حق
 الگو قرار   خودش  و زندگي  ديگر انديشه هاي ساحت

  به. سازد  را مي  مدرنيسم  هاي  ساير مؤّلفه داد و اين
   آه  آه  چيزهايي  در مجموعه  اگر دوستان  لحاظ اين

   اين  به  باشند، الاقل  فرموده  دقت  آردم قبًال عرض
   مؤّلفه  مهمترين ، آه  مؤّلفه  اولين   آه رسيم  مي نتيجه

   مؤّلفه اين،   است  بر تغيير جهان ، عزم  است مدرنيسم
را ايجاد آرد و    تجربي  علوم  به  اقبال  خودش  نوبه به
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   را يكي  مدرنيسم  هاي  ساير مؤّلفه  تجربي  علوم  به اقبال
  . پديد آورد  از ديگري پس
،  شوم  نمي  ديگر سخنم هاي  قسمت  وارد تلخيص  من

   نشده  گفته  آه  ديگر مدرنيسم  هاي  مؤّلفه حاال در ميان
آخر    به  آهسته  آهسته  تا بتوانيم  بايد بگويم بود و من
 از  يكي.   است  اومانيسم ها برسيم  موّلفه  اين فهرست
   اومانيسم  مدرنيسم  شاخص  هاي مؤّلفه

)Humanism  (است  .  
   از مؤّلفه  و يكي  است  بحث  محل  االن  آه  اومانيسمي

   دقيقًا معنايش  است  امروزي  مدرنسيت  تفكر انسان هاي
  ؟  چيست

 دارد و هر دو معنا   عمده ي دو معنا  الاقل  اومانيسم
  علي.  دارد  اهميت  متجدد امروزين  انسان براي

   يك  اومانيسم  اول ؛ معناي  دومش  معناي الخصوص
  ، يك)  Epistemologic (  اپيستمولوژيك معناي
   معنا، اومانيسم  اين ؛ طبق  است  شناختي  معرفت معناي
 و  است    انسان  براي معرفت،    هر معرفتي  اينكه يعني

   انسان  به  را نسبت  معرفت  نسبّيت  ما بايد الاقل بنابراين
  اين.   بپذيريم  انسان  به  را نسبت  معرفت و وابستگي

   اگر هم  باشد ولي  وشما واضح  من  براي  شايد االن نكته
 ما   آه  است  اين  به  هم  بودنش  باشد، واضح واضح
   ميزان  و به  متجدد هستيم انسان   آمابيش  هم خودمان

 برخوردار   از وضوحي  هم  مطلب  ما، اين متجدد بودن
 اصًال   قديم  انسان  معنا براي  واقعًا اين ، ولي است

   ادعايي  چنين  آه  آساني  نخستين ، بلكه  نداشت وضوحي
   جدي هاي  آردند مورد مخالفت  را طرح و دعوايي

   ما قبل  نظرانسان  به فتند، يعنيگر  قرار مي  هم فكري
؛   نيست  قبولي  قابل  ادعا،ادعاي  اين آمد آه تجدد مي

   ساده  خيلي  را بصورت  اين  بخواهيم حاال اگر من
   استفاده  آيينه  از تمثيل توانم  مي  آنم  عرض خدمتتان

 بود و   اين  شان  تجدد واقعًا تلقي  ماقبل انسانهاي.  بكنم
   بااستفاده  ما آه  ادراآي  قواي  مجموعه ودند آهمعتقد ب

 و  رويم  مي  واقع  با عالم  مواجهه   به و استمداد از آن
   و تمثيل  تشبيه  قابل المثل ، في شناسيم  را مي  واقع عالم
   است  آيينه  به  تمثيل  قابل  جهت از اين.    است  آيينه به
   در آن  وتصرفي  دخل  هيچ  آيينه  يك  طور آه  همين آه

ء  آند و واقعًا شي  نمي  قرار گرفته  در مقابلش  آه شيئي
   و شكل  از رنگ  دارد اعم  آه  ويژگيهايي را با همه
  دهد، واقعًا اعتقادشان  مي  و ساير ويژگيها نشان واندازه

   قواي  مجموعه  تعبيري  ما يا به  ذهن  بود آه اين
 واقعًا   را دارند، يعني  آيينه سيون ما آامًال فونك ادراآي
   واقع  باعالم ام  ادراآي  قواي  با مجموعه  من  آه وقتي
 و   در ذهن  خارج  از عالم  آه ، تصويري شوم  مي مواجه

   و با عالم  است  واقع  عالم شود، عين  هويدا مي ضميرم
 دقيقًا   ندارد، يعني  و تهافتي  تفاوتي  آوچكترين واقع
 و ساير  ، عقلم  و از گوشم آنم  باز مي  چشم  من يوقت

   را دارم  واقعًا خودم آنم  مي  استفاده ام  ادراآي قواي
  دهم  قرار مي  واقع  با عالم اعوجاج  و بي  مستقيم درتماس

   واقع  با عالم  مواجهه  در اين  آه  هر چيزي و بنابراين
  به(  هويتي  لحاظ  هويدا بشود به  و ضمير من بر ذهن

   يك فقط.   است  واقع  عالم ، عين)  ماهيتي تعبير فلسفي
 ندارد   آاري  و هويتش  ماهّيت  ديگر به  آن  دارد آه فرق
 با   است  من  در ذهن  آه ، تصويري  اينكه و آن

   تعبير دقيق ، به  است  خارج  درعالم  آه تصويري
، با خود  ست ا  من  در ذهن  خارج  از عالم  آه عكسي
   اينكه  مثل آنند فقط  نمي  تقاوتي  گونه  هيچ  خارج عالم
   نحوه ، يك  است  وجود پيدا آرده  موجود دو نحوه يك

   وجود در عالم  نحوه  دارد و يك  من  براي وجود ذهني
   عرفي  فهم  را آه  حكمي  همان در واقع.  دارد خارج
  آند، آه  ديگر مي اف شف  مسطح  سطح  يا يك  آيينه براي

 قرار   در مقابلش  راآه  هر چه  واقعًا شفافي هر سطح
دهد و   مي  را نشان گويد همان  مي  عرفي ، فهم بدهيم
   آه  مدادي  البته آند، ولي  نمي  در آن  وتصرفي دخل

   وجود خارجي  مدادي ، االن گذاريم  مي  آيينه درروبري
 اينها در  ، ولي   شده  آيينه  داخل  االن  هم  و مدادي است

   تفاوتي  هيچ  دارند واّلا ماهيتشان  تفاوت  با هم وجودشان
   عرف  فهم  حكم  هم  مثال خود اين.  ديگر ندارد باهم
 در مورد   عرف  فهم  را آه حكمي ، اّما همين است
 خود  آند، آنها در باب  مي  آيينه  در مقابل مدادي
 مداد   واقع  عالم  اينكه آردند، مثل  مي ما  و ذهن واقع عالم
  .   است  ما آيينه  و ذهن است

   آه  است  اين  معنايش  اگر اينطور باشد آنوقت
 بنگرد اگر   هستي  جهان  به  آه  هم هرموجود ديگري

 بشود   عايدش  هستي  با جهان  با واقعي  مطابق شناخت
آند،   نمي  فرقي  و هيچ  ماست  شناخت  عين  شناخت آن
   اين ، معنايش  است  واقعًا جدي  مطلب  خيلي  مطلب اين
   هم اي  بنگرد، اگر فرشته  جهان  به  اگر خدا هم  آه است

 بنگرد، اگر   جهان  به  هم  باشد و آن وجود داشته
 وجود داشتند وآنها   هم  ديگري  آگاهي  داراي موجودات

   جهان  به ر اينكه ب نگريستند و عالوه  مي  جهان  به هم
  آردند به  مي  نظاره  بر اينكه نگريستند و عالوه مي

  آردند، آن  پيدا مي  با واقع  مطابق ، شناخت جهان
   ما به  در واقع بنابراين.  مابود  شناخت  عين  هم شناخت
  ما هيچ.   هستيم  محض ، منفعل  اپيستمولوژيك لحاظ
 را باز   چشممان ما فقط،  آنيم  نمي  واقع  با عالم آاري
 بشود در   منتقش  واقع  از عالم  تا تصويري آنيم مي
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   به  را نسبت  شهودما ن  را و نيروي ، عقلممان چشممان
 در   ادراآي  قواي  اين ، و همه گشاييم  مي  واقع عالم

 با   مطابق  هايي ، عكس  واقع  عالم  مختلف هاي ساحت
  .  گذارند  در اختيار مامي  واقع عالم

خواهد   دقيقًا مي  اپيستمولوژيكش  معناي  به  اومانيسم
   جهان خواهد بگويد ما آه مي.   نيست  درست بگويد اين
   آه بينيم  مي  اينگونه  جهت  اين  به بينيم  مي را اينگونه

   آه  اگر موجود ديگري  آه  است  اين  و معنايش انسانيم
 بشود   مواجه  واقع عالم، با   نيست  موجود انسان آن

 و   صفحه  و به  ذهنش  به  واقع  از عالم تصوير ديگري
   اگر به  انسان آند، يعني  پيدا مي  راه اش  آگاهي ساحت
  بيند، اّما همين  مي  را اينگونه  بكند، جهان  نگاه جهان
بيند،   ديگر مي اي  گونه  بنگرد به اي  را اگر فرشته جهان

  بيند، و به  ديگر مي  گونه  بنگرد به هان ج خدا اگر به
   آگاهي  داراي  ـ اگر موجودات دانيم  نمي  ـ ما آه فرض
بودند، و   نمي  انسان  هرحال  به بودند ولي  مي  هم ديگري
   نحوه آردند، يك  پيدا مي  مواجهه  واقع با عالم
آردند، و   پيدا مي  واقع  از عالم  ديگري هاي شناخت
 از   انسان شناخت،    واقع  مااز عالم  شناخت نبنابراي
  آما اينكه.    واقع  از عالم  شناخت نه و   است    واقع عالم

   از عالم  خداست  شناخت  هم  واقع  خدا از عالم شناخت
   از عالم  است  فرشته ، شناخت  فرشتگان  و شناخت واقع
   ازعالم يان  جّني  شناخت  هم يان  جّني  و شناخت واقع
شوند   روبرو مي  واقع  با عالم  آه ها هم ، سگ  است واقع

  ها هم  گربه آنند، و شناخت  پيدا مي  سگانه شناخت
 وجود   در جايي  مطلقي شناخت.  وار است  گربه شناخت

 با   و وابستگي  ارتباط ها نوعي  شناخت ندارد، همه
   نوع سانها يك ماان  در ميان  دارند و البته  شناسنده عامل

   اين  حيث  به  هم  آن  وجود دارد آه  مشترآي هاي شناخت
   بايد گفت  در واقع  و بنابراين  ما انسانيم  همه  آه است
، آما   است  برچشمشان  انسانيت  عينك  انسانها يك آه

   است  بر چشمشان  گرگي  عينك ها هم  گرگ اينكه
   اين  معنايش  اين قت، آنو  فرشتگي  عينك  هم وفرشتگان

  .  وجود ندارد  از جهان  مطلق  شناخت  آه است
   همه  وجود ندارد در باب  از جهان  مطلق  شناخت  اينكه

   بحث  فعًال محل  چون  ولي  است  صادق موجودات
 از   شناختي  تا آنون  الاقل  مدرن  و انسان  است انسان

 معنا   اين ه ب  ندارد آنوقت  ديگري  آگاه موجودات
  شود، اومانيسم  هويدا مي اش  تسميه  آامًال وجه اومانيسم
 هر   بودن  و انساني  هر شناختي  بودن  انساني يعني

   مطلقي  شناخت  هيچ  آه  است  اين  معناي  به شناختي
 از   تو باالخره  آه  است  اين  معنايش وجود ندارد واين

   و بدون  بيايي  بيرون تواني  نمي حدود و ثغور انسانيتت

،   پيدا بكني  واقع  از عالم  حدود وثغور، شناختي آن
  تواني  نمي  آه  است ؟ اين  چيست ترش  ساده  معناي آنوقت
   بگويي تواني مي.   است  چطوري  واقع  جهان  آه بگويي
نمايد،   مي  چطوري  هستم  انسان  آه  بر من  واقع جهان
   جهان  نمايش ، بحث شود، بحث يگر م  جلوه  جوري چه
 ما   بر ما، در واقع  جهان  هستي  بحث  بر ما و نه است
،   تا انسانيم  ديروز، بلكه  فردا و نه  امروز و نه نه

   نمايش  و اين  دراختيار ماست  از جهان نمايشي
 اگر   فرض  به ، يعني  ماست  انسانيت ،مقّومات مقّوماتش
    بر انسانيت  فرض ، يا اگر به بوديم  نمي ما انسان
   هم  محال  نظرم  به  آه ، فرضي مانديم  مي  باقي خودمان
   را عوض  مان  ذهن  دستگاه  حال  در عين ، ولي هست
   ديگري  گونه  را به  واقع  جهان آردند، آنوقت مي
   را به ، باز اين ديديم  مي  ديگري  گونه ، باز به ديديم مي
 خود   ديدن هاي  گونه  از اين  يكي  آه نگيريم معنا  اين

   آنيد ديدن ، مثًال فرض  است  واقع  عالم شناخت
   واقع  خود عالم  شناخت  را، اين  واقع  عالم فرشتگان

  اي  شده  و معوج  آج هاي ها، شناخت  شناخت  و بقيه است
   درست  اگر بگوييم  را هم ، اين  است  واقع از عالم
 بتواند از   آه  نيست  موجودي  هيچ  در واقع. نيست
   صرف  جوري ، يك  در فرآيند شناخت  خودش هويت

   خودش  هويت  جوري  تعبير بهتر، يك نظر آند، يا به
   با عالم  خودش  هويت  بكند و بدون  خلع را از خودش

 خداوار   شناخت  خدا هم  بشود، شناخت  مواجه واقع
  ، اين  وار است  انسان  شناخت  هم  انسان ، شناخت است
  .   است  از اومانيسم  معناي يك
   شناخت  در مقام ، يعني  نظراست  در مقام  اومانيسم  اين
   وجود دارد آه  عمل  در مقام  هم  اومانيسم ، اّما يك است
  .  بيشتر مورد تأآيد است اين

  چ هي  آه  است  اين  معنايش   عمل  در مقام اومانيسم 
   بيش اش  وجودي  يا شرافت ، اهميت ، ارزش موجودي
اگر .  او بشود  فداي  انسان  تا بيارزد آه  نيست از انسان

 ؛   آار بردم  تا تعبير به  سه  من بينيد آه  بكنيد مي دقت
 بيشتر   يا شرافتش ،اهمّيت  ارزش  موجودي  هيچ  آه گفتم

 او بشود،   فداي  بيارزد انسان  آه  نيست از انسان
 را   بشود و انسان  چيزي  هيچ  نبايد فداي  انسان بنابراين
 در   يعني  عمل  در مقام  نبايد آرد، بلكه  چيزي  هيچ فداي
 و   عمل ، بايد اين  هستي  در جهان  و تصرف  دخل مقام
   بودن  قدر اول  هميشه  باشد آه  چنان  و تصرف دخل
   اينكه بماند، هميشه   محفوظ  هستي  در جهان انسان
  ، انسان  است  ارزشمندتر از هر موجود ديگري انسان

   و انسان  بيشتر است  از هر موجود ديگري اهميتش
،   است  بيشتر از هر موجود ديگري ، شرافتش شرفش
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   هيچ  آه  است  اين  معنايش  بماند و اين  بايد محفوظ اين
   آن  فداي انسان   آه  نيست  آرماني ، هيچ  نيست چيزي
  . بشود  آرمان  آن  فداي  انسان  بشود وبيارزد آه آرمان

 تعبير   هستند يا به  چيزهايي  چيزها مگر چه  حاالاين
   را فداي  متجدد آدمي   انسان  ماقبل  مگر انسان ديگري
   دسته  سه  الاقل آيد آه  نظر مي آرد، به  مي  هم چيزهايي

   مدرن  انسان  ماقبل  انسان هاند آ چيزها وجود داشته
  . چيزها بكند  آن  را فداي  خودش توانسته مي
   موجوداتي ، يعني  خارجي  عيني  موجودات  دسته   يك
   متجدد واقعًا وجود عيني  ماقبل  انسان  زعم  به آه

   فلسفي  معناي  به ، عيني  از عيني  داشتند، مرادم خارجي
   موجودي ، يعني يدني و د  مرئي  يعني ، نه است

 و خود   و چوب  آب  همانطورآه  آه ، موجودي متشّخص
 در   موجود هم  وجود دارد آن  خارج  در عالم انسان
 از   ساحت  وجود دارد، حاال يا در همين  خارج عالم

   از عالم  ديگري  يا در ساحات  هستي  عالم ساحات
  در يك   وجود دارد و انسان  باالخره ، ولي هستي
   آه  و احوالي  اوضاع ، در يك  از زندگي هايي صحنه

آند، مثًال   موجود مي  آن  را فداي گيرد، خودش قرار مي
   انسان  ماقبل  انسان  آه  است  موجودي  چنين خدا يك

   فدا آردن آرد، اين  مي  آن  را فداي  خودش متجدد گاهي
   معناي به ندارد،   و رمزي  سمبليك  اصًال معناي هم

 حاضر   انسان آرد، يعني  را فدا مي ، خودش آلمه حقيقي
   نام  به  موجودي  بگذرد براي  خودش  از جان بود آه

   نام  به  موجودي  بگذردبراي  فرزندش خدا، يا از جان
   قرباني  واين  وجود داشت  قرباني  ابتدايي خدا، در اديان

 بكنند،   را ذبح  گوسفندي  نبود آه  اين  به اختصاص
   انسان حاالاين.آردند   مي  قرباني  را هم انسان
 باشد،   از من  باشد، نزديكي  فرزند من توانست مي

 باشد و   همسر من توانست  باشد، مي  من خويش
    هاراآيري. آنيد  مي  باشد، توجه  خود من توانست مي

   نوع  يك  ژاپني  مخصوصًا در اديان  شرقي در اديان
   نيست خودآشي .   خدا است  خود براي  آردن قرباني

 فدا   نوع  يك  وجود دارد، هاراآيري  مدرن  در انسان آه
، يا   خداست  خود براي  و خودخواسته  آگاهانه آردن

 يا مخصوصًا در   هندي  در اديان  آه  سوزي مثًال بيوه
 ،  طور است  همين  هم  هندو وجود دارد، اين خود آيين
   از دست  شوهرشان  آه ، زناني  سوزي  بيوه در مراسم

   جسد شوهرشان  سوزاندن رود را در مراسم مي
   ديني  تعاليم  خود طبق  فدا آردن  نوع سوزانند، يك مي
  ،از مقوله  خودآشي  از مقوله  نه منتها فدا آردن.  است
 خدا    خود را فداي ، يعني  آردن  آار آييني يك

   آه  است  وجود داشته  چيزهايي بنابراين.  است آردن

 را از   خودم  جان  خاطرش  به  من  آه  است ارزيده مي
  .  را فدا آنم ، خودم  بدهم دست
 خود را  ها گاهي  انسان  آه  هم  امور ديگري  دسته  يك
   بود،   ـ اجتماعي  اخالقي آردند، آرمانهاي  مي  آن فداي

   آرماني  يك  عدالت آمد آه  مي قديم   نظر انسان مثًال به
   آرمان  يك اين.  بشوند  انسانها بايد فدايش  آه است

   براي  است  ممكن آزادي.  بود  ـ اجتماعي اخالقي
   آرمان  اين  را فداي  بود و خودشان  واقعًا آرمان آساني
   خود را فدايش  آساني  بود آه  آرماني آردند،حقيقت مي
 جوردانوبرانو  آنيد   ، فرض زنم  مي ثالآردند، م مي
   آه  دادگاهي  در مقابل  الوجوه  من  وجه  هيچ  به آه

  شود آه آيد وحاضر مي  نمي آنند آوتاه  مي اش محاآمه
گوييد   بكنند، شما مي  آبابش  زنده  و زنده بسوزانندش

گوييد   آرد؟ طبعًا مي  چه  را فداي جوردانوبرانو خودش
   به  آرماني  يك  آرد، يعني طلبي  حقيقت فداي را  خودش

   مثل  در نظر آسي  آه  وجود داشت طلبي  حقيقت نام
   زنده  برايش  انسان  آه  است ارزيده جوردانوبرونو مي

   ژاندارك مثًال   را هم  آاري  چنين  بشود، يك  آباب زنده
   چه  فداي گوييد ژاندارك شما مي. آرد  مي در فرانسه

  شد، يعني  مي  آزادي  فداي گوييد ژاندارك شد؟ مي يم
ما از ...  ماشاءا ، الي  خواهي  آزادي  نام  به  آرماني فداي
   ، امثال  قديم ، شما از روم  چيزها داريم اين

 در   بعدي بگيريد تا بياييد در دوران   اسپارتاآوس
   فداي ، دائمًا انسانهايي  وسطي قرون
 و  ، خيرخواهي طلبي ، عدالت خواهي دي،آزا طلبي حقيقت
. شدند ها مي  مقوله  انسانها و از اين  و برادري برابري

 ـ  ، يا اخالقي  يا اجتماعي  اخالقي  صبغه  آه آرمانهايي
  ها را نفي  فداشدن ، اينگونه اومانيسم.  دارند اجتماعي

   اجتماعي  آرمان  هيچ  اعتقاد دارد آه آند ، اومانيسم مي
شما .  بشود  فدايش  بيارزد انسان  آه  نيست  اخالقيـ

 وجود   در اومانيسم  فداآاري  گونه  هيچ گوييد يعني مي
   چرا، يك  آه  گفت  بشود؟ خواهم  فدايش  انسان ندارد آه

   باز فداآاري  هم  آن  وجود دارد، ولي  فداآاري نوع
   انسان  فداآاري ، باز هم  نيست  انسان  فوق  براي انسان
  .  آرد  خواهم  را عرض  آن ،آه  است  انسان براي
 وجود   شريف  از معبودها و موجودات  سومي  سنخ  يك

ارزيد   مي  آنقدر بود آه  شرفشان  باالخره  آه داشت
،  ، خود مكتب  خود مسلك  بشود و آن  فدايش  سّنتي انسان
  . بود  و آيين ، آيش ، مذهب ، دين مرام

   وقت  نيستند، هيچ  اينها آرمان  آه  داشت جه  بايد تو
   آرد، مثل  تلقي  عدالت  را مثل  و مذهب شود دين نمي

   سنخ اينها يك.  آرد  تلّقي  حقيقت  آرد،مثل  تلّقي آزادي
  .  هستند سومي
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 از   امروزه  آه  چيزي  نوع  واقعًا يك  سنتي  انسان  براي
،  تجاهر وجود داشت   مغالطه  به آنيم  تعبير مي آن

   در عالم  را آه  چيزي  يك ؟ يعني  چه  تجاهريعني مغالطه
   نوعي  يك  برايش  آهسته  وجود ندارد، ما آهسته واقع

    با نوعي  يواش  يواش ، يعني  بشويم  قائل جوهريت
   آه  ما فكر آنيم  القاء و تلقين   و نوعي  ذهني ورزش

   يا آساني  آس د وبعد بگوييم دار  وجود عيني  يك  هم اين
   يا آساني يا آس.  موجود بكنند  اين  را فداي خودشان
   در واقع اين.آنند  موجود مي  اين  را فداي خودشان
   و فدانكردنش  فداآردن  مسائل  لحاظ ، به  است مغالطه
 وجود   داراي  را آه  چيزي  اينكه ، اصًال نفس گويم نمي
 hypostatizization، ما    نيست  خارجي عيني
   جوهر، نوعي ، نوعي  اقنوم  نوعي  برايش ، يعني بكنيم
 در   خودش ، اين  بشويم  قائل  برايش  بودن پرآن مشت
   ماده  به  آه در منطقي.   است  مغالطه  نوعي  مادي منطق

  ، اين دانيم  مي  را اين  مغالطه  نوع  دارد، يك قضايا ربط
در ...  ماشاا گيرد ،الي  نمي ينجا صورت تنها ا مغالطه
   آه  آاربردي  فقط گيرد، من  مي  ديگر صورت مواضع

   ساده  خيلي مثال.  آنم  مي  ما دارد راعرض در مبحث
  گويند ما خودمان  مي  آه ايم  شنيده ؛ ببينيد ما فراوان بزنم

، "طلبد  مي  قرباني اسالم. " آنيم  مي  اسالم را فداي
   خون  اسالم ما براي" ،"طلبد  مي  خون اسالم"

  براي"،" دهيم  مي  جوان  اسالم ما براي"، " دهيم مي
 فعًال مطلقًا  ، من  ذالك و امثال".   بايد بدهيم  جوان اسالم
   هيچ ، بنابراين  اينها ندارم  و نادرستي  درستي  به آاري
 چيز  ، اّما يك آنم  نمي  باب  در اين  داوري  ارزش گونه

دهد، اگر   مي  را نشان  تفكر سنتي ؛ اين دهم  مي را نشان
،  ، نادرست  است  و اگر نادرست  درست  است درست
 معنا   سنتي  انسان  يك  براي ، اين  ندارم  اين  آار به من

   بر يك  است  اسمي  را آه  اسالم  سنتي دارد، انسان
   مجموعه ك، بر ي  است  شده  گذاشته  اعتباري مجموعه
   يك  يواش  را يواش ، اين  است  شده  گذاشته انتزاعي

   از موجودات  يكي  اينكه  مثل آند، يعني  مي موجود تلّقي
 موجود  بعد از اينكه.   است  اسالم  نام  به  چيزي هستي

 و   موجود ارزش  اين شود آه  مي  گفته  يواش شد يواش
 تعبير   سه ؟ اين يست چ  من  به  نسبت  و شرافتش اهميت
 وارد  خواهم  اّمافعًال نمي ام  را هنوز نگفته  فرقش را من
 را   اسمش  آه  موجودي  اين باالخره.   بشوم جزئيات
 از او   يا من  ارزشمندتر است ، از من  اسالم ايم گذاشته

 از او   يا من تر است  شريف ؟ از من ارزشمندتر هستم
؟   از او مهمترم  يا من  است مهمتر ؟ از من ترم شريف
 ارزشمندتر، مهمتر   از من ، آن  نه شود آه  مي بعد گفته
 ندارد   اشكالي شود آه  مي بعد گفته.  تر است و شريف

 را و   را دوستانم  را، فرزندانم  را، همسرم  خودم  من آه
   را آه  چيزهايي  آن همه...  ماشاءا  را و الي ام جواني
 در  توانم  مي ، و من  است  من مملوآات  شود گفت مي

   اسمش  آه  بكنم  چيزي ، فداي  بگيرم  تصميم موردشان
،   نيست  هم  اسالم  به  راجع  ديگر فقط اين.   است اسالم

   صليبي هاي گفتند، در جنگ  را مي  همين  هم مسيحيان
   فداي من"   بود آه ها اين  پاپ  شعار و بيانيه بزرگترين

شد و   مي  سرباز درست  اينجوري خوب ".  حيتمسي
   از اين  مسلمانها هم خوب.  مسلمين  جنگ آمدند به مي

   صالح  مثل گفتند، آساني  مي  چيزهايي  البد چنين طرف
.  نداشتند  آم  از ريچارد شيردل  چيزي ها آه  اّيوبي الدين
ا رفتند آنج  مي  بشويد، خوب  اسالم گفتند برويد فداي مي

 يا   درستي  به  اصًال آاري آردند، من  مي و جنگ
   دارم  اين  آار به  باالخره  ولي  ندارم  تلقي  اين نادرستي

   فداي  من  معنا دارد آه  سنتي  انسان  آار براي  اين آه
   سازي  اقنوم  از اين  ديگري نمونه.   بشوم  و مسلك مكتب
 اقتضاء   نظام مصالح " گوييم ، مي  است  نظام مفهوم
   در افتاده  اصًال با نظام فالني" ،"  فالن آند آه مي
 آار را   فالن  استقرار نظام ما براي"، يا " است
  اين"، يا "  را داري  نظام تو قصد براندازي"يا "  آنيم مي

خواهد   از ما مي نظام"،يا"  نظام  آل  براي  است اي مفسده
 را  ، ما اشخاص  است ّدس مق  آه نظام"، يا "  فالن آه

 اينها  همه". را دارد  قداستش  آه نظام"،" دانيم  نمي مقدس
   مدرن  انسان  يك  معنا دارد، براي  سنتي  انسان  يك براي

   آه آخر نظام.   است اينها تّرهات.   است اينها خزعبالت
   مدرن  انسان در نظر يك.  نيست  در عالم  چيزي يك
   من ماند آه  مي  اين  مثل ، اين  نيست  چيزي  يك نظام
   داريد؟ بگوييد در اتاقم  چي  شما در اتاقتان بگويم
   هم  دو تا عسلي ، يكي  هست ، ميز هم  هست صندلي

اينها را بگوييد و بعد .   هست  هم ، فرش ام آنار گذاشته
 و  آخر اسباب!   هست  هم  و اثاثيه  اسباب  البته بگوييد آه

   اگر ميزهاي من.   نيست  ديگر چيز ديگري هاثاثي
   و موآت هاو فرش ، صندلي  بردم  اتاق  را بيرون اتاقتان

   نام  به  هم  چيز ديگري ، بعد بايد يك  بيرون را بردم
   و اثاثيه ؟ يا اسباب  بيرون  ببرم  را هم  و اثاثيه اسباب
  ، براي ن بيا  مقام  اآونومي  براي  آه  است  انتزاعي نام

 را   و اسمش آييم  مي  وانديشه  بيان  در مقام  جويي صرفه
   نبايد بگويد آه  آسي بنابراين.  و اثاثيه  اسباب گذاريم مي

 و   آردم  شما را تخليه  اتاق  واثاثيه  اسباب  آمدم آقا من
   ازاي  آقا به گويم ، مي  مزد بگيرم خواهم مي

 مقدار  ، فالن ام  آرده ردگيري و گ ام  برده  آه هايي صندلي
بعد اينها را ...  مقدار و  فالن ام  برده  آه  فرشي براي
 و   اسباب  من گويد در ضمن آند و بعد مي  مي حساب
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   باباجون گويم مي.   آردم  گردگيري  را هم تان اثاثيه
 اينها   مجموعه ، به  نيست اي  چيز جداگانه  و اثاثيه اسباب
 ميگويند   و انديشه  بيان  در مقام وييج  صرفه براي
  .  و اثاثيه اسباب
  وجود ندارد   چيزي ، يك  است  چيزي  چنين  هم  نظام
   آقاما آه  آه  وجود دارد و بعد بگوييم  نظام  بگوييم آه

   آرده  گناه  خير حسن ، نه  است  معصوم  حسن  آه نگفتيم
   هم جور، نقي ن همي  هم جور، تقي  همين  هم حسين.  است
 جور،   همين  هم  وآيل  وزير و فالن  جور، فالن همين

 بايد  ، نظام  است  مقدس  باشد، نظام  آقا حواستان اّماخوب
،  آنم  مي  عرض  منطقي  لحاظ  به دارم.  بماند محفوظ
،   چيز رابعي  يك  آه آردي  مي  اثبات  من  بايد براي اول

   وجود دارد، ما به  نظام م نا  به  هم ، عاشري خامسي
دانيد   مي آنوقت.   نيستيم  قائل  نظام  نام  به  مستقلي هويت

 در   هم  بعد ديگري  يك  در واقع  مغالطه  اين در واقع
 شما   به  مثال من  اينكه آند و آن  پيدا مي  ديگري جهت
  ، ميزهايم  است  آهنه  صندلي  آه  دارم  قبول  آه گويم مي
، اّما   است  آهنه  هم  ام  و قالي ، موآت  است هنه آ هم

 را   مغالطه  همان  درست اين.   نو است ام  و اثاثيه اسباب
 را   اّما آن فهميم   مي  روشني  را به دارد، اّما چرا ما اين

   معصوم  آه  وزير البته  بگويند فالن  آه فهميم نمي
،   دزد است هم   وآيل  فالن  هست  دزد هم ، حّتي نيست
   و درنده  و سبع  القلب  جائر و قسي  هم  قاضي فالن
در اينجا در .   نه ، اّما نظام  است  اينها درست ، همه است
  . گيرد  مي  صورت  مضاعفي  مغالطه واقع
   نام  به  چيزي  آه  اين  مدرن  انسان  براي  هر حال  به

  ـ هرچه  ، آيش ، آيين ، مرام ، مذهب ، مسلك مكتب
   وجود آانكرت  يك  هم  اين- بكنيد  خواهيد تعبيرش مي

   انسانها فردًاو جمعًا گاهي  بگويند آه پيدا بكند و بعد هم
 در  اين.  بشوند  اين آند بايد فداي  اقتضاء مي  مصالح آه

   اين  ،معناندارد و به  است  اليعني  مدرن تفكر انسان
 معنا   اين  و به ست حرفها ا  اين  فوق معنا انسان
   چيزي  آه  است  اين  معنايش  عملي  لحاظ  به اومانيسم

   فدايش  بخواهم  من  وجود ندارد آه شريفتر از انسان
 اصًال   فداآاري  مدرن  انسان  حاال آيا براي خوب.  بشوم

  ؟ شويم  نمي  چيزي  هيچ معنا ندارد و واقعًا ما فداي
ماند   مي  باقي  فداآاري عناي م  يك  مدرن  انسان  براي
   نيست  گفتم  تا آه  سه  از اين  آدام  هيچ  از سنخ  آن ولي
،   واحد، يونيت  با يك  بتوانم  اگر من  آه  است  اين و آن
  ، دو آوانتوم آشم  مي  خودم  آه  درد و رنجي  آوانتوم يك

  به   آوانتوم گويم  مي اينكه.   انسانها بكاهم از درد و رنج
 بود   شده  واقعًا بنا براين19   در قرن  آه  است خاطراين

  utilitarianism   را در مكتب  درد و رنج آه

  لذت  (hedonisty  و مخصوصًا شاخه)  سودگرايي(
     بنتام    و جرمي  جيمزميل  مثل  واقعًا آساني آن)  گرايانه

  گيري ه انداز  آمي  لحاظ  را به  لذت درصدد بر آمدند آه
   قائل آّمّيت. شدند  مي  قائل  واقعًا آوانتيتي بكنند، يعني

   اينها بر عهده  آه اي پروژه.  درد و رنج شدند براي مي
   ميل استوارت  پدر جان  جيمزميل  آه اي گرفتند، پروژه

  ، اين  بنتام  جرمي  معروف  و همكار وفيلسوف با دوست
  ، يعني  است فق نامو  شد آه  بعدها مشخص پروژه
 دو   آن  آه  معياري  يا ده  نه  آن  بر اساس شود آه نمي

 سو   و از آن شود درد و رنج گفتند نمي بزرگوار مي
 اينها   باالخره ولي.  آرد  آّمي گيري  را اندازه لذت

   يك  گفتم  من  بود آه  لحاظ  اين  بود و به  اين شان پروژه
   به  امر آّمي  يك باالخره.  نج درد و ر  يا آوانتوم يونيت
 اّمادر   است  ناموفق  پروژه  آن خوب. آوردند  مي حساب
  ، آه  بكنم  استفاده  از آن توانم  مي  من  آه  تمثيل مقام
   دو واحد درد و رنج  با تحمل  من  بكنيد آه  فرض بگويم
، اگر   انسانها بكاهم  واحد از درد و رنج  سه بتوانم
 را   آاري  اگر چنين  و آنوقت  بكنم  آاري چنين  بتوانم
   گويا نوعي ، البته ام  آرده  فداآاري  البته  دادم  انجام من
   گويا خودم ، باالخره ام  آرده  تضحيه  نوعي ام  آرده تفديه
   آردن ؛ منتها باز قرباني ام  آرده  قرباني  يابيش را آم
 در   انسان  فوق  چيزي  و باز هم  است  انسان در راه

   انسان  فوق  خود را فداي  انساني  آه اينجا وجود نداشته
 آيا  آيد آه  مي  پيش  ديگري  بحث  در اينجا يك بكند، فقط
   چيزي  هيچ  را فداي  خودش  انسان  بنا است حاال آه

   انسان  خود را فداي ارزد آه  نكند، مي  انسان فوق
   آردم  عرض  آه مثالي   در اين  بكند، چون ديگري
   از متفكران برخي.  بود  شده  ديگري  انسان  فداي انساني
   در واقع ولي. ارزد  نمي  هم  اين  حتي گويند آه  مي مدرن

   رساله  آه  متفكري  بزرگترين  مدرن  متفكران در ميان
   انسان  فدا آردن  در مورد اينكه  نوشت بسيار قوي

،   است  منطقي  دفاع  ديگر قابل ن انسا  را براي خودش
  متفكر معروف)  Thomas Nagel (  نيگل توماس
  اش  حجم  با اينكه ، آه  نوشت  آتابي  يك آه  است انگليسي

   نوشته  آتاب  در مورد اين  خروارها آتاب  ولي  است آم
   آلتروئيزم  عنوان  تحت  نوشت آتابي.   است شده

)Altruism (خود  ، فدا آردن  دوستي  نوع ، يعني 
  اي  نود صفحه  آتاب  ديگر افراد انسانها، در اين براي
 معنا   اثبات  در فلسفه  تا آنجا آه  آرد ـ البته  اثبات ايشان

   انسان  آه  است  دفاع  قابل  منطقي  لحاظ  به داردـ آه
   دفاع  قابل اين.  بشود  ديگري  يا انسانهاي  انسان فداي
   قابل  را هم  اين  مدرن  از متفكران  برخي ر چه، اگ است
   بين  در اين  آه  چيزي  باالخره ولي. دانند  نمي دفاع
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   چيز ديگري  فداي  انسان  آه  است  اين  است مشترك
شود   مي  معنا گفته  اين  نبايد بشود و به غير از انسان

  نيسم، اوما  است  عمل  در مقام  اومانيسم اين.  اومانيسم
   از مقّومات  در واقع  سخن اين.    نيست اپيستمولوژيك
   براي  من   فدا شدن  آه  هست  مدرنيست تفكر انسان

 واز   نيست  دفاع  و قابل  معقول  موجود ديگري هيچ
  ، مگر اينكه  نيست  و موجه  جايز نيست  اخالقي لحاظ
   ديگري  يا انسانهاي  انسان  براي ، فدا شدن  فداشدن اين

   آه  است  اين  دقيقش  معناي  هم  فدا شدن باشد و اين
 راـ   واحد درد و رنجn واحد، دو واحد،    يك  آنم تحمل
   تحصيل  باشدـ براي  داشته  مختلفي تواند انواع  مي آه

  n+1     الاقل  آاهش  يا براي   واحد لذتn+1   الاقل
  .  اومانيسم گوييم ي م  اين ، به  انساني واحد درد و رنج

   عرض  دوستان  را خدمت  جا چند نكته  در همين  من
   مدرنيسم  و مقايسه  ارزيابي  در مقام  آه ، بعد هم آنم مي

  ، بنده آييم   بر مي   و تراديسيوناليسم  مدرنيسم با پست
 فعًال بايد  ،ولي آنم  مي  را مفصًال عرض  رأيم آنوقت
   نظر من به.   در اينجا بگويم ليل د  را بدون  خودم رأي
 و از   است  دفاع ، آامًال قابل   از مدرنيسم  مؤّلفه اين

   پافشاري شود بر آن  آامًال مي  آه  است  هايي مؤّلفه
   آردم  عرض  آه  معنايي  اين  به  اومانيسم آرد، يعني
   قسم  سه  از آن  آدام  و هيچ  است  دفاع آامًال قابل
   و نه  تراديسيونال  انسان  متصّور بود براي  آه فداآاري

   فقط  جايز و نه  اخالقي  لحاظ  به  متصور بود بلكه فقط
شد و   مي  اصًال توصيه  جايز بود بلكه  اخالقي  لحاظ به

   دفاع  قابل  آدامشان  هيچ  نظر من شد، به  مي  تلقي واجب
  . نيست
   اين  بكنم ا عرض ج  همين خواهم  مي  آه  دومي  نكته
،   و مذاهب  اديان  مقدس  آتابهاي  زبان  چون  آه است
   ساختگي  زبان  و نه  فني  زبان ، نه  است  عرفي زبان
،  سازيم  مي  و رياضّيات  ما در منطق  آه  زبانهايي مثل
   مصنوع  زبان  يك ، يعني  است  طبيعي  زبان يك

 از  شود بعضي مي   نظر من  به  لحاظ  اين به. نيست
 و   است  آمده  مذاهب  مقدس  در آتب  را آه تعابيري
 موجود   يك  فداي  گويا آسي  آه  است  اين ظاهرش
  شود به  رامي  بيانات شود، اين  مي  غير از انسان ديگري
   انسان  فداشدن  در واقع  آنها هم  تفسير آرد آه صورتي

 يا   انسان و رنج از درد   آاستن  براي يا انسانهايي
.  باشد  اين  خالف  باشد، ولو ظاهرش  ديگري انسانهاي

 بر   و تأآيدي زنم  مي ، تنها مثال زنم  شما مي  براي مثال
،   مسلمين  آسماني ،آتاب ، مثًال در قرآن  تفسير ندارم اين
.  آنيد  خدا فالن ، در راه اهللا سبيل  شما في  آه  هست اين

 خدا   را به  و انفسشان  اموال ه آ يا مثًال آساني

   المومنين  من  اشتري  تعابير، اّن اهللا  نوع فروختند،اين
 تعابير    ،اگر ظاهر اين  الجّنه  بأّن لهم  و اموالهم انفسهم

   شده  دعوت  انسان آيد آه  در مي  اين را بگيريد در واقع
  خدا  نام  موجود ديگر به  يك  را فداي  خودش  آه است
  خواهم  مي  من ولي.   است ها چنين ظاهر عبارت. بكند
   همين ها را نبايد حتمًا به  عبارت  اينگونه  آه بگويم

 و در   عندالنهايه  آه شود گفت  اخذ آرد، مي ظاهرشان
 گردد   برمي  بالمآل  هم  خدا شدن  فداي  اين  نهايي تحقيق

   با تحليل و گفتيم  مي  ما داشتيم  آه  چيزي  همين به
  ، من  نيست  االن  وقتش  داد، منتهي  را نشان شود اين مي

   نظر من  به  آه آنم  مي  عرض  مناسب  در موقع انشاءاهللا
 و   اديان  مقدس  در متون  تعابير را آه  نوع شود اين مي

   تفاسير هم  در آن  آرد آه شود تفسيري  مي  آمده مذاهب
 ،   ديگران  درد و رنج  آردن  آم  براي  انسان درواقع

  خرد و از درد و رنج  مي  خودش  را براي درد و رنجي
  . آند  مي استقبال
   آه  است  اين  بكنم  عرض خواهم  مي  آه  سومي  نكته
   نظر غير از تحصيل  در مقام  الاقل  درد و رنج تخفيف

   است ، ولو مصداقًا اينها ممكن  انسانها است مصلحت
 باشند،   داشته  واحدي هاي  مصداق رد بسياريدر موا
   فرق ؛ ببينيد خيلي زنم  شما مي  براي  ساده  خيلي مثال
   آه  مسافرتي  اين  در طول  شما بگويم  به  من آند آه مي

   آه  نكنم  آاري   هيچ  آه شوم  مي ، ملتزم آيم باشما مي
   من  آه اينآند با  مي  فرق  خيلي  برنجيد، اين اي شما ذّره

   آه  جمعي  دسته  مسافرت  در اين  من  آه  شما بگويم به
   آه  نكنم  آاري  هيچ  آه شوم  مي ، ملتزم آيم با شما مي

   به  يعني  نظري  لحاظ  شما باشد، اينها به  مصالح خالف
   دارند، دو تا بيان  فرق  باهم  خيلي  مفهومي لحاظ

 مورد   آه  هر چيزي ه ندارد آ لزومي.   است مختلف
.  باشد  شما هم  مصلحت  حتمًا به  اين خوشايند شمااست

   شما است  لذت  موجب  آه  هر چيزي  ندارد آه لزومي
  .  باشد  شما هم  مصلحت حتمًا به

   آه  تصور است  آامًال قابل  تئوري   واقعًا در مقام
  باشد،  شما هم  مصلحت  خوشايند شما باشد و به چيزي
.  باشد  تان  مصلحت  به  نباشد ولي  خوشايندتان چيزي
   نباشد، چيزي  تان  مصلحت  باشد، به  خوشايندتان چيزي

هر .  نباشد  هم تان  مصلحت  نباشد و به خوشايندتان
النظر  بادي  في  الاقل بنابراين.   متصّور است چهار تايش

 را با   ديگرلذت  را واز سوي ما نبايد درد و رنج
.   نظري  لحاظ  به  بگيريم  يكي  و مفسده مصلحت
 بسابهتر  ، چه  بكنيم  نگاه  نظر دقيقي  اگر به بنابراين
 درد و   انسان  آه  بكنيم  تعبير استفاده  از اين باشد آه
 واحد   يك  تحصيل خرد براي  مي  خودش  را براي رنجي

Page 7

www.neeloofar.org



احد  و  يك  اندازه  به  آاستن ، يا براي  ديگران مصلحت
 تعبير   جاي به. شود  بشر مي  عارض  آه از مفاسدي
  اّما اين.   و مفسده  مصلحت ، بگويم  و لذت درد و رنج

 و  شود ما مصلحت  مي  داد آه  خواهم را باز توضيح
   به ولي.   درد و رنج  به  بكنيم  و تحويل  را ارجاع مفسده

   بياورم  در نظر دوستان خواهم  را مي  فعًال اين هر حال
  من.   را ايجاد نكنم  و غلطي  توّهم  وقت  يك آه
 موارد خوشايند انسانها   در همه  آه  بگويم خواهم نمي
   اين ، خوشايند فرزند من  انسانها است  مصلحت همان
 ديگر بخوابد يا   شبهاي  مثل  هم  امتحان  شب  آه است

   مصلحتش اّما  است  اين  آند، خوشايندش  نگاه تلوزيون
 و   خوشايند و مصلحت  هميشه بنابراين.   نيست اين

   ندارند، ولي  انطباق  اينها آامًال بر هم بدآيند و مفسده
   نظرًا و هم  هم  با آن  وجود دارد آه  فرايندي  نظر من به

 و بدآيند را با  شود خوشايند را با مصلحت عمًال مي
   لحاظ  اين به.  آرد  دو را با همديگر تطبيق ، اين مفسده
 و   آردم  استفاده  باز از تعبير درد و رنج  من  آه است
  .   و مفسده  از تعبير مصلحت نه
   آه  است  اين  و آن آنم  مي  ديگر را عرض  نكته  يك

  Objective   هاي  درد و رنج  همه  هم درد و رنج
 جا   همين   همSubjective   هاي نيستند و درد و رنج

   در آتابي  نيگل  توماس  آقاي همين.  هستند  بحث حلم
  ها را هم  درد و رنج  در آنجا ايشان  گذشت  ذآرش آه

  و درد Objective  هاي  درد و رنج آند به  مي تقسيم
   خودم  من  آه  هست  ، گاهيSubjective   هاي و رنج

    درد و رنج  يك  معنا آه  اين  به آنم  شما مي را فداي
Objectiveاز انسانهاي  خودم   را از جامعه ،  

 از افراد   يا از فردي  خودم  و  از جامعه  خودم مخاطب
 و يا     بودنObjective    اين  باالخره بكاهم

Subjectiveتوجه  حتمًا محل  هم  درد و رنج   بودن   
شود درد و   مي  گفته ، وقتي تر بگويم  ساده  مثال  به است
 طور   به  آه  نيست  و پوشاك  خوراك  مسأله ط فق رنج

   بيشتر طول اي  فاصله  اگر از يك  ما آدميان متوسط
 ما   ما نرسد همه  بدن  به  يا آبي بكشد و ديگر خوراآي

   يك ، اينها در واقع گيريم  قرار مي  موت در شرف
   اين   هستند بهObjective    از امور هستند آه سلسله

 انسانها   همه  براي  آن  حد متوسط تقريبًا يك  معنا آه
  وجود Objective    درد ورنجهاي  يك  است يكسان

   انسانهاي  وجود دارد آه  درد و رنجهايي  يك دارد يعني
   درد و رنج  آن  مبتال به  حدي ، اگر بيشتر از يك متوسط

 و   زيستي دهند، حيات  مي  را از دست شوند حياتشان
 از   سري اّمايك. دهد  مي  را از دست  شان واني ر حيات

    هستند، يعنيSubjective  درد و رنجها هستند آه

   درد ورنج  ديگري  براي  ولي  است  تو درد و رنج براي
   اينها حد نصاب  آه  امور هست  سلسله  يك  يعني نيست
 ما  همه.  انسانها ندارد  همه  در بين  مشترك مشاع
   ساختمان  اگر مثًال از يك  آه  طور هستيم ين ا آدميان
، تقريبًا از دنيا    شويم  پرتاب  پايين  به  طبقه هشت
 اگر   بندي  و استخوان  اسكلت  با اين هر آدمي.  رويم مي

   شود شايد نتوان  وباالتر پرت  طبقه  ده  ساختمان از يك
  صابي حد ن  يك يعني.   است  زنده  ديگر انساني  آه گفت
 استاندارد   اگر از اين  وجود دارد آه  استانداردي ويك

اّما در .   داشت  خواهيم  واحدي  ما سرنوشت  همه گذشتيم
،   طور نيست   اينSubjective   مورد دردو رنجهاي

    زيادي  نفر رنج  يك  براي  است  ممكن  فحش  يك يعني
  نان چ  فحش  همان  ديگري  براي  آند ولي را عارض

   اينها درد و رنجهاي.  باشد  نداشته رنجي
Subjectiveندارند آه  استاندارد واحدي   هستند آه   

  آستانه.    شما بدهم  به  دارم  اجازه  چند تا فحش بگوييم
    در انسانها يكسانSubjective   درد و رنجهاي

 و  Objective   ها هم  فداآردن  ترتيب  همين  به نيست
Subjective من  آه  هست  وقت  يك يعني.  دارد   

 درد و   براي  ـ هم  بكنم  آساني  را فداي  خودم خواهم مي
   صورت  قضييه  اين  است  ممكن  سابجكتيوشان رنجهاي

 ـ   آبجكتيوشان  در مورد درد و رنجهاي بگيرد و هم
 فدا  خواهم  مي  آه  آسي ، يعني  خود من اّمادر ناحيه

  يك.  سابجكتيو و آبجكتيو دارد  هم فدا آردن باز  بشوم
   اين  آه آنم  مي  فداآاري  نوع  يك  من  آه  هست وقت

   وقتي مثل.   است  ملموس  يعني  آبجكتيو است فداآاري
  آنم  مي  امر خيري  را فداي  حقوقم  نصف  مثًال من آه
  آنند آه  از افراد مي  بعضي  هم  فداآاري  نوع يك

 را بايد از يكديگر   دو مقام واقعًا اين.  يو استسابجكت
   به  فقط  فداآاري  نبايد فكر آرد آه  آرد يعني تفكيك
  ، آامًال جنبة  آبجكتيو است هاي  فداآاري معناي

  .  هست  ملحوظ  هم سابجكتيوشان
   در ناحيه  آبجكتيو و سابجكتيو هم  مقام  تفكيك   باالخره

 در   و هم آنم  مي  فداآاري ن م  خاطرش  به  آه آسي
،  دهم  مي  را انجام  فداآاري  اين  دارم  آه  خود من ناحيه

   معنايي  آن  به  اينها در اومانيسم  و همه  است هر دو مهم
در .  آرد   توجه  آن  و بايد به  است  ملحوظ گفتم  مي آه

  ه آبجكتيوت  اين  آه  را يادآور شويم اي  جا بايد نكته همين
 بيشتر از   واقعًا اهميتش   در امور انساني و سابجكتيوته
 آبجكتيو و   بايد اين  هم  در اخالق حتي.  اينها است

 و   گناهان  ما يك ، يعني سابجكتيو را در نظر گرفت
   و يك دهيم  مي  آبجكتيو را انجام  اخالقي خطاهاي
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را از  واقعًا بايد اينها   سابجكتيو راآه  اخالقي خطاهاي
  .  آرد  تفكيك هم
.   است  گويايي  خيلي  و مثال ام  را گفته  بارها اين  من
   سير و سلوك  اهل  آه  بودايي گويند دو تا سالك مي

   يك از نزديك. آردند  مي  بودند، داشتند مسافرت معنوي
   دختر جوان  يك شدند، ديدند آه  رد مي اي رودخانه

تواند از   و نمي  ايستاده ه آنار رودخان بسيار زيبايي
؟   چيست  رد شود، پرسيدند مشكلت  رودخانه عرض
 رد  توانم  نمي  و من  زياد است  آب  موج  قدرت گفت
  ، شما روي  خانم  آه  گفت  دو سالك  از اين ، يكي شوم
   هم ، خانم آنم  شما را رد مي  سوار شويد و من  من دوش
  سوار شد و از رودخانه   سالك  دوش  آرد و روي قبول

   سفر خود ادامه  به  هم  و دو سالك   رفت خانم. گذشتند
 نشستند آنار   دو سالك  روز بعد اين  سه صبح.دادند
   گفت  اولي  به  دومي  بخورند، سالك  صبحانه  آه راهي
   خانم  روز آن  آن  آه  آردي  آار بدي ، خيلي  فالني آه

 سوار   دوشت  و روي  آردي رد  را از رودخانه جوان
 و   پيدا آردي  تدني  معنوي  مثًال از لحاظ يعني ( آردي
 و   من  بين فرق!   ببين  آه  گفت  اول سالك).  نبود درست

   دوشم  روي  خانم  آن  دقيقه  سه  من  آه است تو در اين
   روي  خانم  آن  آه  روز است  سه  تو االن بود ولي
   سابجكتيو وضعت  تو از لحاظ  يعني  است دوشت
   دادم  آبجكتيو انجام  از لحاظ  من  آه ، آاري  است خراب
   من  با جسم  دقيقه  مثًال سه  خانمي  يك  جسم  بود آه اين

   و چه  جسم  فقط  هم ، آن  داشت  بود، اصطكاك مماس
 و   داشته  تماس   با هم  خانم  و آن  سالك  جسم  فقط بسا آه
   نبوده  امر سابجكتيو در ميان  واقعًا هيچ  آه  است ممكن
 روز با   شبانه  سه  آه  را ببين  بيچاره اّما توي.  است
 او   دوش  روي  خانم  آن  عجب  آه آردي  فكر مي خودت
   نكردن  دارد و تفكيك  واقعًا اهميت  هم اين. بود

  تي مشكال  واقعًا يك  هم سابجكتيو از آبجكتيو در اخالق
  . دارد
   از مؤّلفه  يكي  و اين  است  اومانيسم  معناي  در واقع  اين
 را   اومانيسم اگر بخواهيم.   است  تفكر مدرنيستي هاي
 در  شود آه  مي  چيزي  آن  قرينه  معنا تفسير آنيم  اين به

   سوفسطائيان  قديم در يونان.   وجود داشت  قديم يونان
   اين  بود ولي  اومانيستي اهاي ادع  از ادعاهايشان يكي
 معيار   ما در واقع گفتند آه آنها مي.   است  آن قرينه
 معنا   اين  به دانيم  مي  چيز را انسان  همه ومالك

 بداند و   خوبش  انسان  آه  است چيزي"  خوب" آه
   چيزي  آنرا بد بداند و زشت  انسان  آه  است چيزي"بد"

   چيزي  آن  بداند و زيبا هم زشت را   آن  انسان  آه است
   آه  نيستيم  را زيبا بداند و ما قائل  آن  انسان  آه است

  ، معرفت  منطقي  داوري  ارزش  گونه بشود هيچ
 آرد،   و ديني شناختي ، زيبايي ، حقوقي ، اخالقي شناختي

  هاي  داوري  ارزش  از اين  آدام  ما هيچ گفتند آه مي
   از حيطه  بشود خارج  آه  نيستيم  را قائل  گانه شش
 هر   حيطه  شش  اين در همه.  داد  انجام  انسان آگاهي
   براي  است  داوري  ارزش  بكنيم  آه داوري  ارزش گونه
   قرينه ، ولي  نيست  معنا آن  اين  به در اومانيسم.  انسان
   عمل  در مقام  نظر بود و اين  در مقام آن.   است آن

   فردي  حرآت  آه  است  اين  معنايش در واقع و  است
   منا فع  بايد براي  وقت  همه  من  جمعي ، حرآت من

 و احيانًا  ،دنيوي ، معنوي ، مادي  ، دراز مدت  مدت آوتاه
   هم  انسانهاي  فقط  ديگران  باشد و آن  ديگران اخروي
  .   چيز ديگري  هستند و نه  من نوع
   را يك  مارآسيسم  اخالق  آساني  آه  است  لحاظ  اين  به

 شما  آورند، اينكه  مي  حساب  به  غير مدرن اخالق
) Altizer( آلتايزر    مثل  آساني هاي بينيد در نوشته مي

،   آمده  حساب  به  غير مدرن ، اخالق  مارآسيستي اخالق
 ا   اخالقي  يك  مارآسيستي  اخالق  آه  است  دليل  اين به

  به.  بشوند  مسلكي  بايد فداي  آساني ر آن د  آه ست
 و   اديان  اخالق  مثل  مارآسيستي ، اخالق تعبير ديگري

   مسلك  و در راه  مكتب  در راه ، فداشدن  است مذاهب
   در عين شود ولي  مي  و ترغيب وجود دارد و تشويق

   بعد از مارآسيسم  مدرن  در دنياي  آه  بايد گفت حال
   مسلك  را براي  فداشدني  چنين  يك  آه  ندارم  مسلكي هيچ

   حال  در عين  باشد ولي  آرده  توصيه  خود مرام و براي
   به  شود، يكي  دو معنا نبايد گرفته  از اينها به  آدام هيچ
 انبياء   با دعوت  لزومًا اين  شود آه  معنا نبايد گرفته اين

 و   تفسيراست  انبياء قابل  دعوت ، چون ناسازگار است
   مدرن  انسان  براي  آه  معنا نيست  اين  ا صًال به ديگري

 ارزشها   به  مدرن  و انسان  نيست ارزشها مطرح
  ، انسان نه.   است  پا زده  ارزشها پشت  ندارد وبه توجهي
   است  اين  دارد و آن  از ارزشها تفسير خاصي مدرن
   آه  است  دليل  اين  به  بودنشان  ارزشها، ارزش آه

   ارزش  آه  چيزي  سود انسانها هستند، آن  به بالمآل
   داراي  آه  چيزي  و آن  سود انسانهاست  به  است مثبت
   اينكه ، نه  انسانهاست  زيان  به ، بالمآل  است  منفي ارزش
 آيا   وجود دارد آه  نكته ، يك بله.  وجود ندارد ارزش
 ارزشها   به  آه  حال در عين،   مدرن  انسان شود يك مي
   با ساير مباني  شدنش  قائل  ارزش  به  ولي  است قائل

شود   مي حّدنفسه ؟ اينجا في  يا نه   سازگار هست مدرنيسم
   خود را فداي  آه  حال تواند در عين  مي  انسان بگوييم
   پا به آند، پشت  نمي  غير از انسان  چيز ديگري هيچ
   بگويد و خدمت  باشد؛ راست  نزده  هم  ارزشي هيچ
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   ارزشهاي  بورزد و تمام آند، تكّبر نورزد و تواضع
 آيا   حال  آند، اّما در عين  را رعايت ـاجتماعي اخالقي

 ارزشها   براي  جايي  مدرنيسم  پروژه واقعًا در آل
   دارد آه  ديگري  هاي   مؤّلفه  مدرنيسم ماند يا پروژه مي
 ديگر   هاي  مؤّلفه آن.  هستند  ارزش  نافي ها  مؤّلفه آن

 و تفسير و   توجيه  قا بل  برايشان  زيستن اصًال ارزشي
 ا   معرفتي ، توجيه  از توجيه  و مرادمان  نيست تبيين
  .  پردازيم  مي  آن  توضيح  بعد به  در جلسات  آه ست

    و برآاتة  اهللا  ورحمة  عليكم  والسالم
     وپاسخ پرسش 

  
   از بيانات  در قسمتي  قبل  ترم  دوم  در جلسه  جنابعالي  

   بر اينكه  آرديد مبني  ارائه  اومانيسم  براي خود معنايي
   چيز بايد به  همه  آه  است  قول  اعتقاد بر اين اومانيسم
   به  قرار بگيرد، يعني  انسان ازانحاء در خدمت نحوي
   سامان هر نوع بگيرد؛   سامان  سود انسان  به نحوي
   سود انسان  به  باشد آه  بايد چنان  و عملي  نظري دهي
 بايد   انسان  در واقع  آه  است  اين  معنايش اين.باشد

   چيز بايد در خدمت  باشد و همه  غير انسان مخدوم
   به  اومانيسم  اين  آرديد آه  اشاره  باشد، سپس انسان
   بعد عملي  فقط فتم گ  ديگري  در جاي  من  آه تعبيري

   جالب  دوستان  براي  دارد وخيلي  هم ندارد، بعد نظري
 بايد   آه شود گفت  مي  نظري  در مسائل  چگونه  آه است

   به باتوجه.  باشد  انسان  در خدمت  هم آّل هستي
 تعبير در  شود آه  مي  مشخص  جلسه  در  اين بياناتتان

 بعد   به  با توجهلطفًا.   است  اومانيسم بعد عملي
 آرديد،   اشاره  جلسه  در اين  آه  اومانيسم اپيستمولوژيك

  .  بفرماييد توضيح
  

 آّل  ، اّما اينكه شوم  نمي  متوجه  را خوب  سؤال    من
 تصّور و تصوير   قابل  هست  انسان  در خدمت هستي
   باره ، ببينيد در اين آنم  مي  عرض  خدمتتان  و من هست

تفسير .  آرد شود بيان  مي  و الهياتي ير فلسفيدو تصو
   مشكل  قدري  از آن  و دفاع  تصويرش  چون فلسفي
 و  گذارم  را آنار مي  اش  فعًال تفسير فلسفي ، من است

 تفسير  ،عنوان پردازيم  مي  تفسير الهياتي در اينجا به
   ديني  فرض  پيش  يك  آه  است  خاطر اين  به الهياتي
 وتدبير   اداره  تحت  جهان  بفرماييد آه فرضدارد؛ 
   سه  خدا الاقل  اين  باشد آه ، يا خدايي ، موجودي نيرويي
  : باشد   داشته ويژگي

  .  باشد  داشته  مطلق علم. 1 
  .  باشد  داشته  مطلق قدرت. 2 
  .  باشد  داشته  االطالق  علي خير خواهي. 3 

   نهايت  بي  آن واهي و خيرخ  و قدرت  واقعًا علم  يعني
   داشته  وضعي  چنين  هستي  آنيد جهان باشد، فرض
شود   مي  اين اش  باشد طبيعتًا نتيجه  چنين باشد، اگراين

   باشد، نتيجه  انسان  بايد در خدمت  هستي  جهان  آل آه
   خود آن  بگويد آه  آسي  است شود، ممكن  مي  اين آن
اگر در . خدا وجود ندارد و مثًال   است  غلط  فرض پيش
   با همان  خدايي  نكنيد و بگوييم  مناقشه  فرض  پيش اين
چرخد و   او مي  بر تدبيرات ، جهان  گفتيم  آه  وصفي سه
   جهان  وقت ، آن  و مهار اوست  و ضبط  آنترل تحت
   اگر جهان چرا؟ چون.  باشد  انسان  نفع  بايد به هستي
   مطلق  يا با قدرت  وقت ا شد آن نب  انسان  نفع  به هستي

سازد، يا با   خدانمي  مطلق سازد يا با علم خدا نمي
 يا خدا  يعني. سازد  خدا نمي االطالق  علي خيرخواهي

   مطلق  علم ، يعني  خير انسانها در چيست  آه دانسته مي
   پيدا آند، يعني  خير انسانهاتحقق  آه خواسته  و مي داشته

  ، يعني  نداشته  مطلق  قدرت ، ولي  داشته  هم خير خواهي
   هم  روي  جهان  اين  آند آه  درست  جهاني  يك نتوانسته
  . سود انسانها بچرخد  به رفته
   بيافريند ولي  جهاني  چنين  يك  داشته قدرت!   يا نه
   مطلق  با علم  اين  آه  خير انسانها در چيست دانسته نمي

  . دارد خدا منافات
   يك  داشته  خدا قدرت ، آه  متصور است  سوم  حالت  يا

 انسانها   خير و صالح  چيز به  همه  بيافريند آه جهاني
 انسانها در   خير وصالح  آه  داشته  هم باشد و علم

   هم  اين  بيافريند آه  جهاني  چنين  آه  اّما نخواسته چيست
  . دارد  خدا منافات با خيرخواهي

 و   مطلق  علم  داراي  خدا را هم  بخواهيم اگر   بنابراين
   خير خواهي  داراي  و هم  مطلقه  قدرت  داراي هم
   در آن  وقت  آن  فرض  پيش ، با اين  بدانيم االطالق علي

 انسانها بچرخد،   نفع  به  هستي  بايد حتمًا جهان صورت
   شرط  انسانها بچرخد فقط  نفع  به  هستي  جهان منتهي
  شرط.   ما نيست  بحث  آافي  و شرط  ماست بحث  الزم
 بچرخد و   من  نفع  به  هستي  جهان  اينكه  دارد براي آافي
   خاّصي  تلقيهاي  يك  هستي  در جهان  خود من  اينكه آن

 اّوًال با   اگر شخصي  نظر من به.  آنم را حتمًا دنبال
  هاي ته درياف  از مجموعه  و ثانيًا باجّدّيت  صداقت آمال
   صداقت  با آمال  آند، يعني  تبعيت  خودش  ادراآي قواي

 آند   خود تبعيت  از عقل  نظري  مسائل  در مقام و جديت
  ، اگر اين  خودش  اخالقي  از وجدان  عملي و در مسائل

نمايد   او مي  را به  او دقيقًا راه  عقل  آه باشد، در جاهايي
  در مقام. نمايد  مي  را به ا ه دقيقًا ر  هم  اخالقي و وجدان
 اگر  ،ولي  اخالقي  وجدان  عمل  و  در مقام نظر، عقل
   آار را آرد، متحّير ماند و ندانست  اين  اينكه در عين
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؟   رأي  يا آن  معتقد باشم  رأي  اين  بايد بكند ؛ به  چه آه
 غير   طريق  بايد از يك  فرض  پيش  بايد با آن آنوقت

 و   عقل  غير از راه  سومي  از طريق عني ي متعارفي
 را   شخص  آه  است  بر اين  فرض  آه  اخالقي وجدان

 و امداد غير   آمك ، بايد يك  است در تحّير وانهاده
 امداد   آن  بوسيله  شود تاشخص  داده  شخص  به متعارفي

   جهان اي  نشانه  نظام  به اينرا من.  بيايد از تحّير بيرون
 از   بعضي هاي  اگر نوشته دوستان.  آنيم تعبير مي  هستي

   روزگار را ديده  معناي  اهل  و متفكران نويسندگان
در .   آنها پائولوآوئيليو هست ترين  شاخص باشيد، آه

خوانيد  آثار پائولوآوئيليو مخصوصًا در آيمياگر، مي
   حرف  ماحصل ؛ يعني  است  قائل اي  نشانه  نظام  به آه

   بايد بكني  اگر هر چه  آه  است  آوئيليو اين مثل  آسي
   خدا بايد از يك  وقت ، آن  متحّير ماندي  و باز هم آردي
 بياورد و   تو را از تحّير بيرون  غيرمتعارفي طريق

 در تحّير   زندگي  مختلف هاي نگذارد در صحنه
 جا وجود دارد، در   همه  در تفكر سنتي اين.  وابماني
   وجود دارد و گفته  ديدگاه  اين  هم  ما مسلمين يتفكر سنت

يا "  مخرجا     له  يجعل  اهللا  يتق من"  مثًال  شود آه مي
  اتقوا فراسة" يا مثًال "  فرقانا    لكم  يجعل  تتقوا اهللا ان"

   داشته  واقعًا ايمان  آه آسي"   ينظر بنوراهللا  فاّنه المومن
 در   وقت بيند و هيچ  مي ي چيز را با نور اله باشد همه
  .ماند  نمي  باقي اشتباه
 ما   در تفكر سنتي   ديدگاه   اين  آه  بگويم خواهم   مي
  توان  مي  فرض  پيش  معنا و با اين  اين  دارد، به سابقه

  ، منتهي  است  انسان  درخدمت  هستي  جهان ادعا آرد آه
   هيچ  بدون  است  انسان  در خدمت  معنا آه  اين  به نه

   همه  مثل ، درست  خود انسان  از ناحية  تقيدي گونه
   شرطي  به  است  من  در خدمت  يخچال چيز، مثًال يك

 اگر  ، وگرنه  باشم  داشته  با آن  مناسبي  رفتارهاي  من آه
   ديگر يخچال ، خوب زنم  نمي  رابرق  يخچال  بگويم من

 و هر  ر هر چيزي تعبير ديگ به.   نيست  من در خدمت
   اگر بخواهد در خدمت  هستي  از اجزاء جهان جزئي

 شما   را از جانب  و تقّيداتي  تعهدات  سلسله شما باشد يك
   اين  هستي  آّل جهان  در باب  ترتيب  همين طلبد و به مي

  .   گفت  توان  رامي سخن
   است  الهياتي  ديدگاه  يك  گفتم  آه  ديدگاهي  اين   خوب
   شدند مثل  قائل  آساني  هم  فلسفي  ديدگاه  يك اما به

   آل  شدند آه  دارد، قائل  فلسفي  ديدگاه  فقط اسپينوزا آه
   نفع  چيز به  و همه  است  انسان  در خدمت  هستي جهان
 و خود   است  مشكلي  رأي  آن منتهي. آند  سير مي انسان
 اگر  ، اين  آنم اع دف  رأي  از آن توانم  نمي  خوب  هم من
  .   بكنند روشنتر است  را قبول  فرضش پيش

  
   در مقام  فرماييد آه  توضيح  آه  است    مقصود اين

  ؟   است  انسان  در خدمت  چگونه  هستي نظر، آل
 تو بايد  گويم  مي  وقت  يك ، يعني  همين  نظر يعني   مقام

   و مقام  است  عمل  مقام ، اين  باشي  انسان در خدمت
  .  دادم  توضيح  داشتم  آه  است نظر همين

  
.   معنادار نيست  نيز اومانيسم   آيا در نزد سنتگرايان

 چيز   نيز همه  سنتي  در تفكر انسان  آه  است مراد اين
   سعادت  به  انسان  ا ينكه  براي  است  انسان در خدمت

   اين حال.   و االرض  السماوات  مافي برسد و سّخر لكم
 خدا   به  رسيدن  باشد ولو براي  آه  هر معنايي  به سعادت
  .باشد

   نفع  چيزها به  نيز خيلي  سنتي    ببينيد در تفكر انسان
   در تفكر انسان  آه  است  در اين  بحث  هست انسان
   باشد اين  چيز ديگري  بايد در خدمت  هم  انسان سنتي

 مفقود   مدرن ان در تفكر انس  آه  است عنصر بعدي
   هيچ  سنتي  در تفكر انسان  آه گفتم  نمي  من  وگرنه است

   بر سر اين چرا بحث.   نيست  انسان چيز در خدمت
   از امور قائل  بسياري  گرا به  سنت  انسان  يك  آه است
 هستند يا بايد   انسان  نظرًا يا عمًال در خدمت  آه است
 در   هم  انسان  آه د است معتق  حال اما در عين. باشند
   قسمت  باشد، اين  ديگري  چيز ديگر يا چيزهاي خدمت
 ببينيد  البته.   نيست  مدرن  در تفكر انسان  آه  است دوم
  ، يا انسان  مدرنيست  انسان گوييم  ما مي وقتي

  گيريم  را در نظر مي آل  ايده  تيپ ، يك تراديسيوناليست
 باشد   آم  خيلي  مصداقش آل  ايده  تيپ  اين  است  ممكن آه

 از   هايي  برهه  در يك  مدرنيستها هم  است  ممكن يعني
 وجود   فكر تراديسيوناليستي  هنوز رسوبات زندگيشان

   يك  است  ديگر ممكن از طرف.  باشد داشته
   اش  از زندگي  لحظاتي  واقعًا در يك تراديسيوناليست
  آل  ايده  تيپ ها را سه ما اين.  باشد واقعًا مدرنيست

   ولي  آنيم  را مطرح مان  مسأله  تا بتوانيم آنيم تصور مي
   معناي ترين  دقيق  به  آه  هست  واقعًا انساني  آه ايم نگفته
   گفتم  هم  ديگري  در جاي  باشد من  تمام  مدرنيست آلمه
    تعبد گريزي اش  جدي هاي  از مؤّلفه  يكي  مدرنيسم آه

 در   امروز تعداد آمي  مدرنيست  انسانهاي ؛ ولي است
   صورت  اين  را به  اين  تعّبد دارند، خوب  آه آنها نيست

  آل  ايده   تيپ  ان  اينها هنوز به  آرد آه  توجيه توان مي
   ممكن  تعبير ديگر هميشه به. اند  نشده  نزديك مدرنيسم
   باقي بينش و  نگرش  از يك  رسوباتي  يك  در انسان است
 يا   هستي  سنتي  شما انسان گويم  مي  من وقتي. بماند
 و   انديشه  غالب ، وجه  است  مدرن  انسان  آس فالن
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   آدم  دريك  است  ممكن  و گرنه گويم  را مي  اش زندگي
 باشد و   از مدرنيته هايي  مايه  هنوز يك  هم  مدرن پست

   از تفكر سنتي  هنوز رسوباتي  هم  مدرن  آدم در يك
   به  خالص  آدمهاي  آه  ادعا آنيم ما شايد نتوانيم. باشد
   غالب  وجه  آه  گفت توان  مي ولي.   باشيم  معنا داشته اين

، و يا   هست  مدرنيست دهد آه  مي ، نشان  اين انديشه
   اين دهد آه  مي  نشان  ديگري  انديشه  غالب وجه

  .  است تراديسيوناليست
  

   انسان  عنوان  به  در ايران  امروزي ما از انسان   ش
   ويژگيها براي  در بيان  آرديد ولي  توصيف مدرن
 را در آشور   خود و ديگران  ويژگيهاي  سنتي انسان

دهيد؟ آيا   مي  را توضيح  اين  چگونه پس.  خود ديديم
  ؟   يامدرنيست  سنتي  است  آشوري ايران

   نكته ، سه  يا مدرن  است  سنتي ان اير  آه  اين    در باب
  شود انسانهايي  مي  فراوان  اينكه ، اول  گفت توان را مي
   خودشان  بودن  مدرن  خود اشعار به  باشند ولي مدرن
   است  ممكن همينطور آه.  باشند  نداشته  است ممكن
   بودنش  سنتي  به  خود اشعاري  باشد ولي  سنتي انسان
   يك  مثًال من  است  ممكن  همينطور آه. باشد نداشته
 و شما  خبرم  بي  از آن  خودم  آه  باشم  داشته عادتي
   آالمي  تكيه  يك  من  است شويد، ممكن  مي  آن متوجه
گوييد   مي  من  و شما به  خبر ندارم  خودم  آه  باشم داشته
  معنا  اين به .   چيز است  تو فالن  آالم تكيه!   فالني آه

   اين  به  است ، مدرن  مثًال آشور آلمان  آه اگر بگوييم
   در وضعيت  اينكه  افراد در عين  تك  تك  آه  نيست معني

.   است  مدرن  چيز شان آنند همه  مي  زندگي مدرنيته
   اشعار داشته  نكته  اين  لزومًا به  هم خودشان
   است ه غير ازمدرنيت  مدرنيته  به  آگاهي بنابراين.باشند

   غير از خود سنتي  بودن  سنتي  به  آگاهي همانطور آه
  .   است بودن
 ما واقعًا   مثل  در مورد آشورهايي  اينكه  دوم  نكته
 هنوز  يعني.   يا مدرن  هستيم  ما سنتي  آه  گفت توان نمي
آيد در   مي يادم. خورد  مي  چشم  به  چيز در آنار هم همه
 محمد   دآتر علي  آقاي قالب ان  پيروزي  اول سال
   آتاب  ما يك  دانشگاههاي شناسي  استاد زبان شناس حق

   نام  بود به  جالب  هم  خيلي  منتشر آردندآه آوچكي
 در آنجا   ـ آه  نكنم ـ اگر اشتباه "   باز گشت ديالكتيك"

   ما ايرانيها در آن اند آه  را متذآر شده  نكته  همين ايشان
مثًال ما ايرانيها .  آنيم  مي  زندگي  عوالم واحد در همه
   ولي  است  دستاورد مدرنيته  آه شويم  مي سوار ماشين

   و آاري آنيم  مي  پارك  آرديم  را هر جا هوس ماشينمان
 بوجود  ؟ مشكلي  يا نه  اينجا مجاز هست  اينكه  به نداريم

  دانيد چرا؟ چون مي: گويد  مي ؟ ايشان آورد يانه مي
، طرز   طرز تفكرش  ولي  است  سوار ماشين طرف

   هر جا پياده بابايش. باشد  مي  بابايش  سواري تفكر االغ
  آرد و به  جا فرو مي  را همان  االغ  طناب شد ميخ مي
آشيد   را مي آمد و ميخ  مي ؛بعد هم رفت  مي  آارش دنبال

   تمدني  لحاظ  به  درواقع اين.  رفت شد و مي وسوار مي
   فرهنگي  از لحاظ  ولي  است  آرده  را قبول  مدرن تمدن

 تأخير   نوع يك.  است  سنتي  هنوز فرهنگ فرهنگش
   نوشته خواستند در آن  مي ايشان.  وجود دارد فرهنگي

 اينها  آنند،بگويند آه  مي  بحث  و عالمانه  جالب  خيلي آه
  ستآنند و ظاهرًا در بي  ايجاد مي  ما مشكالتي براي
  در مورد ما هم.  تأييد شد  نظرشان  هم  بعدي سال

   يا سنتي  مدرنيست  بگوييم توانيم ما نمي. همينطور است
   واقعًا خيلي  آه شناسم  را مي  افراد زيادي من.  هستيم

روند   مي  ندارند ولي  را قبول  و سنت  دين چيزهاي
  رينت  سنتي يعني. نشينند   مي  ابوالفضل  حضرت سفره

   مظاهر مدرنيته ترين  را در آنار مدرن مظاهر سنت
  . دارند
  آيد در آل  نظر مي  به  حال  در عين  اينكه  سوم  نكته
 در   زيستن  و مدرن  تضعيف  درحال  زيستن  سنتي جهان
   پست ، حاال فعال به  هم  به  نسبت  است  تقويت حال
   مجموعه ين در ا  ما هم ، و چون  نداريم  آاري مدرن
  ، به  بشويم  خارج  از آن توانيم  و نمي  قرار داريم جهاني

   و سنتي  زيستن  روز سنتي  روز به آيد آه نظر مي
 و   زيستن ، و مدرن  ما تضعيف  در بين انديشي
 در   بود آه اي  نكته  سه اين. شود  مي  تقويت انديشي مدرن
  .  آردم  عرض  سوال  اين باب

  
 در   انسان  فدا شدن موديد در تفكر اومانيسم   شمافر

   در راه  انسان  آيا فدا شدن  ولي  نيست  پذيرفته  آرمان راه
  ؟   نيست  و اخالقي  انساني  آرمان  ديگر خوديك انسان

   وقتها انسان  بعضي  آه  معنا گفتم  همين  به  بله    خوب
  د؛وليآن  خود را فدا مي  آرمان  يك  ظاهر در راه به
  آند، بله  ديگر فدا مي  انسانهاي  خود را در راه الواقع في

  .  آامًال متصّور است
  

   دارد و در همه  اهميت  انسان ، نوع    آيا در اومانيسم
  ؟   شود يا فرد انسان چيز بايد سود او لحاظ

 از   يكي  داد آه  خواهم  بعد توضيح  را در جلسه    اين
   يعني  است  انديويدوآليسم رن تفكر مد هاي مشخصه
   به  انديويدوآليسم  اين  آه  گفت  و بعد خواهم فردگرايي

آنجا . انجامد  نمي  اجتماعي  زندگي  در جهت  آنارشي يك
 آامًال سازگار   انديويدوآليسم  اين  آه آنم  مي عرض
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   بايد توجه  باشد، منتهي  انسان  در فكر نوع  آدم  آه هست
 آقا و   وشما و آن  من  مجموع  يعني  انسان نوع  آنيد آه

  .   خانم آن
   به  برخوردم  من  اينكه آند به  مي  سينا اشاره  ابوعلي

  مرد را   سينا دارد آن ابوعلي (  همداني  رجل يك
   و حسين  غير از حسن  معتقد بود آه آه) آند استهزا مي

 وجود   هم  انسان،  انسان  و آن  انسان  و اين  و نقي و تقي
 را يكبار   انسان  من  بود آه  گفته  همداني  رجل داد و اين

   نام  به  چيزي  انسانهايك  غير از يكايك يعني.  ديدم
 را   آن  ، و من  طبيعي  آّلي  منطقيون  گفته ، به انسان
؟   چه  آخر يعني آند آه سينا استهزا مي  و بعد ابن ديدم
، اينها را   شخص  اين  بعالوه خص ش  اين  يعني انسان
   به  غير از اينها چيز ديگري  اينكه ،  نه  انسان گوييم مي
   ادواردز در يك پل.  باشد  وجود داشته  انسان نام

 از   اقتفاي آشد به  مي  را پيش  جالبي  بحث اي مقاله
 و طرز   داشت  عالقه  برتراندراسل  به  آه برتراند راسل
 برضد   استداللي  بود، يك  برتراندراسل  مثل تفكر او هم

دانيد   مي گويد شما متدينان آورد و مي  مي متدينان
   من  اينكه ؟ مثل  است  چطوري  زدنتان معموال حرف
   پنج  به خورم  برمي  در نيويورك  خيابان مثال آنار يك

؟   هستي  تو چرا در نيويورك گويم  مي  اولي نفر، به
  ام  زندگي  و محل  دنيا آمدم  اينجا به گويد من مي

؟  اي  تو چرا اينجا آمده گويم  مي  دومي به.  اينجاست
   ساآن  و با اينكه  دارم  دادوستدي  يك گويد من مي

.  داد وستد  اينجا براي ام ،امروز آمده  نيستم نيويورك
 و   چهارمي  و باالخره  جهانگردم گويد من  مي سومي
   نيويورك  به  آمدن  براي  دليلي  يك  آدام هر  هم پنجمي
:  گويم  بعد مي  تا را شنيدم  پنج  اين بعد آه. آورند مي

  ؟ ميگويد يكي  آمديد نيويورك  چه  تابراي حاال شما پنج
 وجود   آه وچيزديگري... و  دليل  آن  به  يكي  دليل  اين به

طور  همين  هم گويد شما الهيون  ادوارز مي پل. ندارد
   علت  چيز ديگر هم  دارد آن  علت گوييد اين هستيد؛ مي

 ميگويد   چيست  عالم  آل گوييد حاال علت دارد،بعد مي
   اين  ما به  نيست  چيزديگري  آه  عالم  آل باباجان
   اينها را آه گوييد تمام شما مي.   عالم گوييم  مي مجموعه
خواهد   مي لتي ع  يك  هم  عالم  آل  رابگوييد آخرش علتش
   مااشتباه  آه  است  خاطر اين  به اين.   خداست  آن آه

) Gilbert Ryle(   رايت گيلبرت.  آنيم  مي مقولي
   آآسفورد براي  نفر را آوردند دانشگاه  يك گويد آه مي
 اينجا   او گفتند آه  و به  ديدن آمدند براي.  دانشگاه ديدن

   پذيرايي  و آنجا سالن  و آنجا مهمانخانه  است آتابخانه
بعد آمد .  ديد  را آه همه... تئاتر و از اساتيد و آنجا آمفي

   بوديد آه  آرده  دعوت شما از من!  متأسفم:   گفت بيرون

آآسفورد   دانشگاه گفتند آه!   آآسفورد را ببينم دانشگاه
 اينها   تمام  مجموعة به.   غير از اينها نيست چيز ديگري

  شمافكر نكنيد آه.  آآسفورد گويند دانشگاه مي ديديد  آه
چيز ...  و درس  و آالس  قرائت  و سالن  غير از بوفه به

  آنگاه.  آآسفورد وجود دارد  دانشگاه  نام  به ديگري
 و   شده  مقولي  او دچار اشتباه گويند آه  مي ايشان
  شوند و ما به  سوار مي  هم ها روي  مقوله داند آه نمي

.   يا دانشگاه  دانشكده گوييم  چند تاچيز مثًال مي همجموع
   به  انسان نوع.   است  وضعي  چنين  يك حاالدر اينجا هم

 ما   درد و رنج  و بنابراين غير از ما انسانها نيست
   آه  آنم  باز در اينجا عرض من.  يابد انسانها بايد آاهش
  گويند يك يم.   را تكرار آنيم  موسوليني مانبايد استدالل

   اين  آقا شما تمام  خبرنگار از او پرسيد آه  يك وقتي
   هايي آنيد و فعاليت  مي  فاشيسم  در حزب  آه آارهايي

   بود آه ؟ گفته  چيست آنيد،  اينها براي  در آفريقا مي آه
   آقا من  بود آه خبرنگار گفته.   ايتالياست  نجات براي

 و فقيرندو   بدبخت  همه  ديدم هر جا در ايتاليا رفتم
  گوييد براي  شماچطور مي پس... وجود ندارد و بهداشت
   براي  ايتاليا، نگفتم  نجات  براي گفتم:   ايتاليا؟ گفت نجات
 خود   براي گويا ايتاليا سرنوشتي.  يان  ايتاليايي نجات

مند   و سعادت  دادم  ايتاليا را نجات دارد و حاال من
   رنج  و بدبختي ها از گرسنگي  ايتاليايي ولو اينكه!  آردم
  .ببرند

  شود برايش  مي  را در اومانيسم  انسان  نوع  بله  بنابراين
.   غير از اينها نيست  هم  انسان  نوع  آرد ولي فداآاري
، درد و   تو را نكاهم  درد و رنج  من  معنا ندارد آه يعني
 درد و   به  درد و رنجي ، بلكه  نكاهم  او را هم رنج

   به  را داريم  ما جامعه  بگويم  ولي  آنم  اضافه رنجهايتان
  .   غير از ماهاست ، مگر جامعه بريم  مي  سعادت شاهراه

  
   حواس  آار انداختن  فرموديد به  آه  معنايي  به   آيا تعقل

   از جهان  اطالعاتي  آوردن  دست  و به ظاهر و باطن
 از قواعد   را با استفاده ات اطالع  اين ،و سپس خارج
؟ اگر   نيست  گرايي  تجربه ، همان  آردن  ترآيب منطق
  ؟  معناست  چه  به  گرايان  نزد عقل  و تعقل  عقل هست

 مواد   آه  نيست  چند معنا دارد، شكي  گرايي   تجربه
آيد و   مي  بدست  و تجربه  حس  ما از راه  استدالالت خام
   است گرايان  حّق با تجربه  آه د گفتشو  معنا مي  اين به
 چند آار   مواد خام  ما با اين ولي.   مواد خامش فقط.

   روي  آه  آارهايي  از اين يكي.  دهيم  مي ديگر انجام
  آيد انجام  مي  بدست  و تجربه  حس  از راه  آه مواد خامي

   آارها تبيين  ديگر از اين يكي.   است ، استدالل دهيم مي
   سازي  و نظام  آردن  ديگر سيستماتيزه  و يكي تاس
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 مواد   ولي دهيم  مي  انجام  هم  ديگري ما آارهاي.  است
   اين گردد و به  برمي  و تجربه  حس  به  البته خامشان
   اين به (  است  گرايي  تجربه  آه  گفت توان معنا مي
   معاني  گرايي  تجربه ، چون  گرايي  از تجربه معناي
  ).  نيز دارد ديگري

  
   و فداآاري  عدالت  براي  فداآاري  بين    مرز عيني

   اشاره  آه ؟ بخصوص  چيست  ديگران  رنج  آاستن براي
،   اهللا  سبيل  في  مبارزه  از موارد مثل  بعضي آرديد به

   وجود دارد؟   تفسير اومانيستي  در مورد آن آه
  

 را   سؤال ذا شايد اين ل  نشدم  متوجه  را خوب     سؤال
   را عرض  اين خواهم  مي  هر حال  به ، ولي  ندهم جواب
   ديگران  از درد و رنج  آاستن  در پي  آسانيكه  آه بكنم

، فاز  گذارند؛ فاز اول  سر مي  فاز را پشت هستند سه
   آه  آساني  وظيفه  نخستين ، يعني  است عدالت
   آه  است  بكاهند اين انسانها خواهند از درد و رنج مي

   آدم  آه فاز بعدي.  بورزند  باشند و عدالت عمًال عادل
   به  آه  است آند اين  رشد مي  مرتبه  يك  دروني از لحاظ
 شما را   حق  من در عدالت. رسد  مي  احسان مرتبه
 را   هست  خودم  حق  آه  چيزي  آن ، در احسان خورم نمي
   هستند، به  آم  البته ،آه ا آسانيكهام.   گذارم  شما وامي به

   و محبت  است  فاز محبت رسند و آن  مي  هم فاز سوم
   من  اينكه  يعني محبت.   است  و احسان غير از عدالت

   هم  خودم  از حق  فقط  و نه دهم  شما را مي  حق  فقط نه
   به افزايم  شما مي  به  تعبيري  و به  آنم نظر مي صرف
، اصًال  نه.  است  احسان  هم  آن ،آه  از خودم استن آ قيمت
و .  دارم  مي ،شما را دوست آنم  پيدا مي  شما عالقه به
شود   آسانتر مي خيلي. آنند  مي  فرق  خيلي  دو باهم اين

   خيلي  آرد، احسان  احسان  ورزيد تا آه عدالت
   بعد از عدالت  البته ، ولي  است دشوارتر از عدالت

.   از احسان  باز محبت  دشوارتر است ، و خيلي است
  من.  بدارم  هم  شما را دوست  من  اينكه  يعني محبت
   داشته  هم  و احساني  بورزم  شما عدالت  به  است ممكن
.   باشم  داشته  شما را دوست  نتوانم  است  اما ممكن باشم
   در انسانها به  داشتن  دوست  براي  وجودي  ظرفيت اين

   يك  مثال  عنوان  برسد به  فعليت تواند به  مي ندرت
 را در نظر   شناس  و وظيفه  بسيارانسان  جّراح پزشك

   انسان  آه  آرديم  فرضش  آه  لحاظ بگيريد، از اين
   جّراحي  مسلمًا در اتاق  اين ، خوب  است شناسي وظيفه

   اّمابه.آند  نمي  آاري  و آم  دقتي  و بي  اهمال آوچكترين
   و احسانش  عدالت  در ناحيه  آه  حال نظر شمادر عين

   فرقي  هستند هيچ  عمل  در اطاق  آسانيكه  تمام بين

 بسيار   آدم  آه  گرفتيم  را بر اين  فرض گذارد ـ چون نمي
آند   مي  فرقي  چه  حال اّما در عين.  است شناسي وظيفه
آند   مي  جراحي را  فرزندش  آه  وقتي  پزشك  اين وضع

آند؟ در   مي  را جراحي  بيگانه  آدم  يك  آه و وقتي
آند،   نمي  فرقي  هم آند، در احسانش  نمي  فرقي عدالتش

   آه  آسي  اين  به  االن آند، يعني  مي  فرق اّمادر محبتش
 در   محبتي ، يك  بيهوشي  در حال  خوابيده  تخت روي

 دو   آه  مريضي به   نسبت آند آه  مي  احساس درونش
 را   محبت  بود آ ن  خوابيده  تخت  روي  پيش ساعت
   نكردن  احساس  محبت ولو اينكه. آرد  نمي احساس
   به  بيايد، نسبت  آوتاه  در احسان  ذره شود يك  نمي باعث

   اندازه  يك آند و به  مي  احسان  اندازه  يك هر دو به
 هستند  آم. آند  مي  را اعمال  هر دو عدالت  به نسبت

 آدمها را  رسند آه  مي  هم  سوم  مرحله  به  آه انسانهايي
 را   خودش  بچه  همانطور آه  بدارند يعني  هم دوست
.  بدارد  دوست  را هم  همسايه  دارد، بچه دوست

 را   همسر و برادر و خواهر خودش همينطور آه
   عشق  باشد، اين  داشته  را دوست دارد همه  مي دوست
 پيدا   تحقق  در افراد بسيار نادري  عام  محبت ، اين عام
  ، اين  گاندي  مثل  آسي  خودمان آند مثًال در زمان مي
   من خواهد، بنابراين  مي  بااليي  خيلي  ظرفيت يك
   با عدالت اش  رابطه  ديگران  درد و رنج  آاستن گويم مي
   آه  است  طريق ي ط  فاز اين  اولين  عدالت  آه  است اين

  .  است  محبت اش  و فاز بعدي  احسان اش فاز بعدي
 بيايد،شما   شما پيش  براي  سوالي  است  حاال ممكن

   عدالت  چگونه  آه فهميم  ما مي  بگوييد آه  است ممكن
 از درد   احسان آاهد، چگونه  مي  ديگران از درد و رنج

   آه فهميم  را نمي آاهد، اّما ديگر اين  مي  ديگران و رنج
  آاهد؟يعني  مي  ديگران  از درد و رنج  محّبت چگونه
 مسلمًا از درد و  آنم  مي  شما عدالت  به  من  آه وقتي
 باز از   اگر بكنم  هم احسان. شود  مي  آم  زندگيتان رنج

   در درون  من شود اّما وقتي  مي  شما آاسته درد و رنج
 از درد و   چگونه ،اين  باشم ه داشت  و عشق  شما محبت به

   به  من  اثر دارد؟ بله  هم آاهد؟مگر اين  شما مي رنج
 از   در دو شاخه  داد آه  خواهم  توضيح طور مفصل

  تحقيقات(  فراروانشناسي  در شاخه  جديد،يكي علوم
   روانشناسي  عنوان  به  در بخشي  هم و يكي )  روحي

   نفس  آه  شده حثهايي ب  دو قسمت ، در اين اجتماعي
   در آاستن  قاطعي  را، تأثيرات  آسي  من  داشتن دوست
  تفصيلش.  باشد تواند داشته   مي  آس  آن  روحي از آالم
  .  آنم  مي عرض... بعدًا انشاءا را من

  
   بايد باشد؟  يا آدام  است  آدام آل  ايده  نظر شما انسان   به
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 بايد   يا آدام  است  آدام آل  ايده  انسان دانم  واقعًا نمي    من
   سوال ؟اين  است  آدام آل  ايده  انسان  اينكه البته. باشد

   آدام ولي.   بلد نيستم  را من  جوابش  ولي  است معناداري
  ، بايد باشد در همان  اصًال معنا دار نيست بايد باشد آه

  دانم نمي   من راستش.   است  مندرج  بودن آل  و ايده آل ايده
   دارم  تلقي  يك  خودم  براي ، البته  است  آدام آل  ايده انسان
   آن  براي  و نه  آنم  دفاع  تلقي  از اين توانم  مي  نه ولي

    تلقي  چنين  من  بگويم توانم  مي ، فقط  دارم استداللي
   از انسان  تصويري  يك  هر مرامي اّما هر مكتبي.  دارم
 و  آل  ايده  مدرن  انسان آل  ايده  سنتي ، انسان دارد آل ايده

  . اينها  بين  حد وسط  و يا چيزي آل  ايده  پسامدرن انسان
   وقت  نبايد هيچ  آه  چيزي  آن  آه ام  بارها گفته  من

  .   است  شود انسان فراموش
   از سخنرانيهاي  در يكي  دآتر شريعتي  مرحوم

   ما ـ بهمن  ده  بود به آمده نفر   يك  گفتند آه معروفشان
 در   مرغي  جوجه  من  بود آه  گفته  من  عموي آباد ـ به

   تومان  پنج اي  مثًال دانه  آه شناسم  مي  بغلي ده
   ما آه  ده  توي  بود عجب  گفته  من عموي. فروشند مي
   را آمتر از ده  مرغ ، جوجه  هست گويند ارزاني مي

   آه  ده  در آن گويي  تو مي  وقت دهند و آن  نمي تومان
   تومان  پنج اي  دانه  مرغ  جوجه  چيز گرانتر است همه
 بخر، ومثًال   من  براي  خوب گفت.  بله:  ؟ گفت است
   بود و نيم  رفته او هم.  مرد  آن  بود به  داده  تومان پنجاه
   هم ها و ايشان  بود با مرغ  بعد آمده  ربع ، يك ساعت
   ده  از آن  آسي  بعد يك مدتي.  بود  شده خوشحال  خيلي
  از   آه گفت  و مي  شريعتي  من  عموي  بود پيش آمده
   هر وقت  و خانمم  من  هستي  باصفايي  شما آدم  آه بس
 و  آنيم  نذر شما مي  چيزي  يك خوريم  بر مي  مشكلي به

   يك  پيش شود و چند وقت  مي  مستجاب الحمداهللا
 نذر   تا جوجه  افتاد و ما ده  در خانواده  بدي مريضي

   آدام  بود آه  گفته ايشان.  رسيد  آه  دستتان ،به شما آرديم
   فالني  توسط  آه  هايي  جوجه  همان ؟ گفت جوجه
   بوديد؟ گفت ، شما فرستاده  عجب  بود آه ، گفته فرستادم

 نذر شما   تا جوجه  و ده آرديم ، نذر را بايد اداء مي بله
   است  رفته  آاله  سرشان  بود آه  فهميده ايشان. بود

   جوجه  آه  آقايي  با همان  ايشان  بعد عموي مدتي.
   گپ  بودند و با هم  نشسته  خانه  بود در قهوه فرستاده

شود   مي  خانه  وارد قهوه  ثالث  شخص زدند، ناگهان مي
فهمد   را مي بيند و موضوع  مي  دو را در آنار هم و آن

 و   من  عموي رود پيش بيند مي  را مي  وضعيت و تا اين
 هستيد،   ده ، شما بزرگ اي  نشسته چه!  آقا گويد آه مي

  گويد چه  مي  من عموي!   است  شده  ريخته دو تا خون
   سر مزرعه گويد بله ؟ مي  است  شده ؟ آجا ريخته خوني

رود و   مي زرعه م  به  سراسيمه  من عموي.  دعوا شده
   غيب  دفعه  يك  بين  آقا در اين  اين شود آه  مي متوجه
  .   است  نشده  ريخته  هم شود و خوني مي

 مرد   آن  آه  آن  ببينيد علت گويد آه  مي  دآترشريعتي
   زده  ديگري  حرف  بود آه ، اين  شده  ريخته  خون گفت

   من  عموي ه آرد آ  او را جلب  توجه  قدر هم نشود و آن
 بود، از   رفته  بر سرش  آه  توماني  پنجاه  آاله ديگر آن
 از  بسياري: گويد  مي بعد شريعتي.   رفت يادش

   ما گفته  علميه هاي  در دانشگاهها و حوزه  آه حرفهايي
 "   شده  ريخته  خون ايد آه  نشسته چه "  شود، همان مي
   مهمتري حرفخواهند   مي  آه  است  اين براي.  است
  آيند چنين مي. خطر نيافتد  به  آسي  نشود، تا منافع زده
  . آيد  نشسته  آقا چه گويند آه  مي جمله
  ، آن  مباحث  از اين  در بسياري  آه ام  بارها گفته  من

   و آن آنيم  مي ، فراموش  آنيم  ما نبايد فراموش  آه چيزي
 يا   فكر ليبراليستي شود فالن  مي  گفته گاهي.   است انسان

 يا   مدرنيستي  ياپست ، مدرنيستي  است سوسياليستي
 يا غير   است ، ايدئولوژيك  است تراديسيوناليستي

  دموآراتيك.   است  يا غير ديني ديني.   است ايدئولوژيك
   آه آنم  مي  عرض من .  است  يا غير دموآراتيك است
   اينكه آند و آن  آار با ما مي ها يك  برچسب  اين تمام

   انسان  اينها را ما براي  تمام  آنيم اصًال فراموش
 متفكر  فالن: گويند  مي  آه ايم بارها شنيده.  خواهيم مي

   متفكر تفكرش  اّمافالن  است  ايدئولوژيك تفكرش
 نبايد بر   اصًال بحث گويم  مي من.   است غيرايدئولوژيك
 در   باشد آه بر سر اين بايد   بحث هميشه. سر اينها باشد

   عمل ؟ و در مقام  يا باطل  است  حق  رأي  نظر يك مقام
آاهد يا بر درد   انسانها مي  آار آيا از درد و رنج  يك هم

   عالم  مثل  عمل  تا در مقام يعني. افزايد  مي و رنجشان
   در اين يعني.  هنر هستيم ، عالم  سياست ، عالم اخالق
   در هستيم  در شغل  در حرفه  عملي عالم در   آه مواقعي

   ما درد و رنج  عمل  اين  آه  بايد ببينيم  جاها هميشه آن
حاال ديگر هر . آند يا آمتر انسانها را بيشتر مي

خورد، بخورد،   ما مي  اعمال  به  آه  و انگي برچسب
   نسبت  باشيم  حساس  فقط  آه  است  اين مهم.   نيست مهم
   درد و رنجي  آردم  من  آه  آاري  اين  باالخره  اينكه به

   بايد ببينيم  هميشه  نظر هم در مقام.  را افزود يا آاست
؟   يا باطل  است  زد، حق  آس  فالن  آه  حرفي  اين آه
   مدرن  و پست  بودن  مدرن ، نه  است  مهم  و باطل حق
  ي غرب ، و نه  و نبودن  بودن  ايدئولوژيك  و نه بودن
،   و يا نبودن  بودن  اومانيستي ، نه  بودن  و شرقي بودن
   از اينها مهم  آدام ، هيچ  بودن  و آهنه  نو بودن نه

 و در   حقيقت  آشف  در پي  نظر فقط در مقام.  نيست
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 و   حقيقت  آشف اين.   مرارت  رفع  در پي  فقط  عمل مقام
 نظر  راهنماي دو   بايد در واقع  نظر من  به  مرارت رفع

در .  ما  و عملي  فكري  ما باشد در زندگي و عمل
   هر آس  براي  رأي  اين بينيم  مي  هميشه  فكري زندگي

،  ، نو و آهنه  يا غربي خواهد باشد شرقي  مي آه
   است اگرحق.   يا باطل  است  باشد، حق  آه هرچيزي

   هست  هم ، غربي پذيريم  مي  است شرقي.  پذيريم مي
،   است  باطل ، اگر هم پذيريم  مي  است اگر حق. پذيريم مي

   عمل  و اّما در مقام پذيريم  باشد، نمي  گفته  آه هر آسي
 را   زندگي  مرارت  اين  باشد آه  ما اين  بناي  هميشه هم

   آشف اين.   را آمتر آنيم  مردم  و درد و رنج بكاهيم
   اگر گفته  آه  است  تنها چيزهايي  مرارت  و دفع حقيقت

   آه  فريبي  شود آن  قرار گرفته  توجه شود و محل
 و اّلا هر  خوريم  نمي  است  خورده  دآتر شريعتي عموي

 حرفها   اين  آه  است  اين  براي  نظر من  به چيز ديگري
   مباحث  نوع  اين  آسانيكه  همه گويم  نمي من.  نشود گفته

  ما بايد حواسمان.  را دارند قصد آنند اين  مي را مطرح
   پست  فالني  حرف  اينكه  مبادا در هياهوي  باشد آه جمع

  اين....؟ و  يانه  است ؟ يا ايدئولوژيك  يا نه  است مدرني
   ميزان  نظر را بايد به  آه  نكنيم دو تا را فراموش

 بايد  يعني.  سنجيد  با واقعيت  مطابقتش  و عدم مطابقت
   ميزان  به  را هم  و عمل را در نظر گرفت   و باطل حق

   را بايد با اين اين. ها  بر درد و رنج  يا افزودن آاستن
   اينكه شوند براي  مي  امور گفته بقيه.  سنجيد دو تا مالك
 بارها   حيث  اين  به من.  نشود  گفته  اساسي حرفهاي

   چيزي  چه  به  ما متهم  واقعًا آه  نيست  اين  مهم  آه ام گفته
 طرفدار مد نبايد   فكر و عمل اصًال در عالم.  بشويم
   آه  چيزي  اما آن  مد است  چيزي  يك هر وقت. بود

 انسانها دو تا   آه  است  باشد اين  بايد در نظر من هميشه
   آه اي  اندازه  به  اينكه  دارند يكي  من  بر گردن حق
   اينكه  و دوم  آنم وف آنها مكش  را براي  حقيقتي توانم مي
   زندگي  از درد و رنج اي  ذره توانم  مي  آه اي  اندازه به

 چيز   و هيچ  است  من  بر گردن همين.   آنم آنها آم
 امضاء و   و هيچ ام  نگرفته  بر عهده  را من ديگري
از .  ام  نداده  و مرامي  مسلك  هيچ  به  نسبت  هم تعهدي
   هم  دين  اصًال دغدغه  من  آه ام ته بارها گف  نظر هم اين

   تمدن ، نه  فرهنگ  دغدغه ، نه  دارم  دين  دغدغه ،نه ندارم
 بايد  ، ما فقط  را دارم  انسان  دغدغه  فقط من...  و نه
   بكند،تا آن  خدمت  انسان تواند به  چقدر مي  دين  آه ببينيم
  توانست ن  دين  وقت  يك ، اگر هم  ماست  چشم  روي وقت
 را   زد، دين  ضربه  آن  به  آند يا حتي  خدمت  انسان به
.   آدمها را داريم  غصه ما فقط.  گذاريم  آنار مي هم

، مسلكها ومرامها و آيينها،  ، هنر،ادبيات ، دين فلسفه

   يا رفع  حقيقت  آشف  اينها اگر در جهت آيشها، تمام
  رند، ما عاشق برندا  ما انسانها قدمي  از زندگي مرارت
   به  و امضاء وتعهد هم  نيستيم  آدام  هيچ  و ابروي چشم
.  ايم  نداده  و مرامي  و آيين  مسلك  و هيچ  آسي هيچ
   آدمهاي  همين  آدمها، يعني  اين خواهيم  مي  و فقط مافقط
   معلوم  آه  آدمهايي  دار، نه  و خون  و پوست گوشت
   آدمها بكاهيم  همين و رنجبايد از درد . آجا هستند نيست

   و ضمير ما راه  ذهن  به  را آه  از حقيقت اي و رشحه
  .   دهيم  آنها انتقال  به پيدا آرده
     و برآاته اهللا  و رحمة  عليكم  والسالم
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  )فردگرايي( هشتم جلسه

  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  

  بيني  جهان  ويژگيهاي  درباره  بحث
   به  بحث  گذشته در جلسه. بود) تجددگرايانه( مدرنيستي

  بيني  جهان  از ويژگيهاي  يكي اينجا رسيد آه
 هر  درباره.   است  بيني  جهان  اين ، اومانيزم تجددگرايانه
   دوم  معناي الخصوص  و علي  اومانيزم دو معناي
  هاي  در مؤلفه  مندرج  هر دو هم  البته  آه اومانيزم
امروز .  هستند،گفتگو شد  تجددگرايانه بيني جهان
   اين  آه بيني  جهان  از اين  ديگري  ويژگي  به پردازيم مي

   معلوم  سروران  بعدًا براي  آه  دو جهت  به ويژگي
 دو  اين.   اومانيزم  دارد با همين د شد، ارتباطخواه
 را   تا خود بحث ،چون آنم  نمي  عرض  را االن جهت

 دو   دقيقًا اين توانم ، نمي  باشم  باز نكرده  تفصيل آامًال به
   آه  حال  در عين  لحاظ  اين ؛ به  دهم  را نشان ارتباط

   يا اومانيزم  گرايي  انسان  بحث  آه آنم  مي آامًال احساس
  گرايي  انسان  در باب هايي  و هنوز ناگفته  آخر نرسيده به

  خواهم  مي  اجازه  همه  با اين  وجود دارد، ولي اومانيزم
 ويژگيها   آن وقتي.  آنم  ديگر را عرض  ويژگيهاي  آن آه

   آن  را آه  ارتباطي  وقتي  از آن ، پس  آردم را عرض
  ، بهتر معلوم  دارد،را گفتم اييگر  ديگر با انسان ويژگي
  تمام  را تقريبًانيمه  گرايي  انسان  چرا بحث شود آه مي

   آه  بعدي مؤلفه.   پرداختم  بعدي  ويژگي  و به رها آردم
 و   انديويدوآليسم  قرار دهم  مورد بحث خواهم مي

 در  البته.   است  تجددگرايانه بيني  در جهان فردگرايي
  ، به  مورد نظر است  خاص  معناي  به ياينجا فردگراي

 از   يكي  ـ آه  ذهن  در فلسفه  آه آنم  مي  عرض  جهت اين
   به  راجع  بحثي  ـ هم  است  فلسفه  معروف هاي شاخه

   اينجامحل  آه  نيست  بحثي شود،اّماآن  مي فردگرايي
  . ما باشد گفتگوي

  تعبيرش   بهترين  ماست  گفتگوي  محل  آه   فردگرايي
 وارد   اينكه بدون.  آنيم  پيدا مي را ابتدائًا در آثار آانت

، اجماًال   شوم  اخالق  فلسفه  درخصوص  آانت مباحث
   نظريات  از اصول  يكي  آه آنم  مي  را عرض  اين فقط
 در  ، در واقع  در متافيزيك  اخالق  در فلسفه آانت

   لذاته ايد غايت را ب  فرد انساني  بود آه ،اين فرااخالق

 امروز از   شد آه  چيزي  همين ، بسطش  و اين انگاشت
  آانت.   يا فردگرايي  انديويدوآليسم  به  تعبير آردم آن
  ،يعني  خود رها شويم  حال  اگر به  ما آدميان  آه گفت مي

   هر يكي  آه ، چنانيم  آنيم  زندگي  اخالقي اگر نخواهيم
  آند،نه  مي  تلقي گر را وسيله دي  انسانهاي از ما همه

   اهداف  براي آنم  مي  تلقي  شما را وسيله  همه ؛ من هدف
آنيد   مي  تلقي  ما را وسيله  بقيه  از شما هم  هر يك خودم
   نه ، يعني اخالقي  بي ؛ ما در حالت  خودتان  اهداف براي

، در   بودن  اخالقي  نظام  يك  سيطره  تحت در حالت
   در آن آنيم  مي  عمل  خودمان  طبع  صرافت  به ه آ حالتي
   نه آنيم  مي  تلقي  ديگر را وسيله  انسانهاي مان  همه حال
  .  خودمان  اهداف  براي آنيم  مي  تلقي اي ، وسيله هدف
   از وقتي  يعني  االيام  از قديم  ويژگي  اين  نظر آانت  به
 و چيز نو  وده ب ،در انسان  است  پديد آمده  انسان آه

 عمومًا، و  شناسي  انسان  پيشرفت ؛ ولي  نيست ظهوري
 در ما   حالت  اين  آه  شده  خصوصًا، سبب روانشناسي
   آن  به  بار آانت  اولين  آه  است اي  نكته اين. تشديد شود

   يعني  انساني  علوم  پيشرفت  نفس  پيدا آرد آه تفّتن
 يا   انساني  از علوم ه شاخ  و مخصوصًا يك شناسي انسان
   شد آه  سبب  روانشناسي ، يعني انسانشناسي  تعبيري به

 ديگر   انسانهاي  بر اينكه  بيشتر مصّر شويم ما آدميان
   حالت ، اين  آنيم  تلقي  وسيله ، بلكه  نكنيم  تلقي را هدف

   نظر آانت  به  آه  صورت  اين  آرد؛ به را در ما تشويق
 از   الخصوص  آرد و علي  پيشرفت سي روانشنا هر چه

   در اروپا پيشرفت  روانشناسي  آه  شانزدهم اواخر قرن
 تا حّد   صرفًا نظري  آرد و از روانشناسي جدي

 و   آزمايشي  روانشناسي  پيدا آرد به  گرايش فراواني
 روز   امر روز به  يك  روانشناسي ، با پيشرفت تجربي

 روز   آه  است  امر اين و آن   آدميان مكشوفتر شد براي
   هيچ  آرد آه  بر ما معلوم  روز بيشتر روانشناسي به

 در   هر انساني  نيست  غير خودش  در انديشه انساني
 بكشد   بيرون  را از آب  خودش  گليم  آه  است فكر اين

   صورت  به  است  ممكن  بود آه  چيزي بالاستثنا، اين
 ما   در همه ، وجداني  شده  و غيرآزمايش  و نپخته خام
 و   ضبط  و آامًال تحت  شده  آزمايش ، اّما بصورت بوده
 در   آهسته آهسته  شانزدهم  از قرن اش  درآمده  علمي ربط

 از ما انسانها   هر آدام  آه اين.  پديدار شد روانشناسي
 اگر   و بنابراين خواهيم  مي  خودمان  چيز را براي همه
   يك خواهم  مي  بدانيد آه  يقين شوم  مي ديك شما نز  به من

   من  اگر به  البته  و شما هم  را از شما بگيرم چيزي
 از  خواهيد چيزي  مي  آه  است  اين شويد براي  مي نزديك
  بنابراين.   نيست طمع  بي  سالمي  هيچ  بگيريد يعني من

 دير يا زود   بدانيد آه  آردم  شما سالم  به اگر من
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 را  اين.  شود  عايدم  چيزي  سالمم  از اين خواهم مي
   داده  روز بيشتر نشان  ما روز به  براي روانشناسي

   داشتند آه  نكته  اين  به  توجه  همه  االيام  از قديم البته
 و طبعًا   است  خود دوست  دارد، انسان  ذات  حب انسان

 و   منافع الشعاع  چيز را تحت  همه  آه  است  اين معنايش
 قدر   اين  حال آند، اّمادر عين  مي  تلقي  خودش مسائل
   قدر آه  اين  آه گفت  مي آانت.  بود  نشده  و مبّين مّصرح
   وقت  و هيچ خواهيم  مي  خودمان  چيز را براي ما همه
   او چيزي  واقعًا به  آه شويم  نمي  نزديك  آسي ما به
   براي شويم  مي  نزديك  آسي  به  هر وقت  بلكه ببخشيم
   آه گفت ؛ مي  از او بگيريم  چيزي  بالمآل  آه  است اين

   به  امروزه  روانشناسي  آه  است  امر واضح اينقدر اين
   هم اي  زده  مصيبت  با يك  وقتي  انسان گويد آه ما مي
   خودش  در درون  انسان  آه  واآنشي شود اول  مي مواجه
   از خود نشان  زده  مصيبت صيبت م  اين  به نسبت
   مصيبت گويد خدا را شكر آه  مي  آه  است دهد اين مي
   هر انساني  طبيعي  واآنش  اولين اين.  وارد نشد  من به

   فلجي  آدم  يك  به  در خيابان  من مثًال وقتي.  است
 از   طبع  صرافت  به  آه  واآنشي  اولين برخورد آردم

   من  در درون  واآنش  اين  ـ البته همد  مي  نشان خودم
   فلج  من  خدا را شكر آه  آه  است گيردـ اين  مي انجام
 خدا را شكر  گويم ، مي  برخوردم  فقيري  و اگر به نشدم
   آندذهني  اگر به  ترتيب  همين ، به  فقير نشدم  من آه

، و   نشدم  آندذهن  من  خدا را شكر آه گويم  مي برخوردم
   خدا را شكر آه گويم ، مي  برخورد آنم  آوري  بهاگر
   آنقدر اين گفت  مي  ايشان در واقع.   آور نشدم من

   قبل  هر آسي  در مصيبت  آه  است  در ما قوي حّبذات
   خيلي اين.  جوييم  مي  خودمان  براي از هر چيز تسلي

د، آي  مي  يادم  به  آانت  نكته  اين  هر وقت من.   است مهم
   آه  پيامبر ما است  به  منسوب  آه آيد دعايي  مي  ذهنم به
  اي  زده  مصيبت  يك  فرمودند اگر به  آه  است نقل

   و رنجيده  او بشنود و آزرده  اينكه برخورديد، بدون
   بخوانيد؛ الحمداهللا  بار زير لب  دعا را سه شود اين

 شكر  يعني.  عل، َولْوشاَء َلَف  به  مّماابطالك  آفاني الذي
 گرفتار   تو را بدان  آه  مصيبتي  مرا از اين  آه خدايي

  خواست  اگر مي دانم  مي  آه ؛ با اين  داشت آرد معاف
  اين.  را وارد آند  مصيبت  همين  هم  من  به توانست مي

  دوستان.آنيد  پيدا مي  شما داريد تسلي  اينكه  يعني خودش
   نگفتند آه  هيچكدام  آانت ر و نه پيامب  نه  آنند آه توجه

   زده  را مصيبت  ديگري  داريم  آه  از اين ما خوشحاليم
   زده  را مصيبت  ديگري گويند ما وقتي مي.   نه بينيم مي
   خوشحال  است  زده  او مصيبت  از اينكه بينيم مي
   نيستيم  زده  مصيبت  خودمان  آه  از اين شويم نمي

  روانشناسي.   است  بحث  محل  واين شويم  مي خوشحال
   حد در ما عميق  تا اين  ذات  حب  اين  داد آه  ما نشان به

 طبعًا   طور باشد هر انساني  اين وقتي.  دار است و ريشه
  ترين  عميق آند به  مي احساس.آند  مي  تنهايي احساس
 از   مگر يكي  تنهايي چرا؟ چون.   تنهاست  آلمه معناي
   هيچ آنم  مي  احساس  من  آه  است  غير اين اش معاني
 فكر   به  من  از طريق ، هر آسي  نيست  فكر من  به آس

 از   آه  آرده  را پلي  من  در واقع هر آسي.   است خودش
   و مصالح  و منافع  اهداف  به  پل  از اين  گذشتن طريق
   همين اش  از معاني  يكي  تنهايي احساس.  برسد خودش
طور باشد   اين وقتي.   همين  يعني  وجودي ، تنهايي است
 حاال  شود آه  تشديد مي  حالت  همين  هم  در من  وقت آن
 پيتر برگر،   تعبير آقاي ،به  است  تنهايان ، عالم  عالم آه

   معروف  اجتماعي  و روانشناس  شناس جامعه
   يعني.  است  تنهايان  و ازدحام  اجتماع ، جهان آمريكايي
   آامًال با هم  آه  انسانهايي  ازدحام  ولي  داريم ما ازدحام
   مولكولي  با هم  آه  اتمهايي  ازدحام مثل. تنها هستند

 و   خودش  بودن  در اتم  باشند، هر آدام  نكرده درست
   باقي  ديگري  به  نسبت  خودش  بودن  در و پنجره بي

   ازدحام  اين وقتي. نندآ  مي  زندگي  آنار هم ، ولي مانده
   حالت  در اين  هم  ما شد، من  وجداني  در واقع تنهايان

 قبًال  من.   آنم  تلقي  شما را وسيله  آه شوم تشديد مي
   اين  من  به  روانشناسي  وقتي ،ولي آردم  مي  تلقي وسيله
، مصرتر   آنم  تلقي  شما را وسيله  آه  را داد در اين تفّتن
   را به  هر آسي  اينكه  يعني  قرار دادن وسيله. شوم مي
شود و   مي  عايد من  از او سودي  آه  آنم  نگاه  چشم اين

 بشود؛   عايد من  سودي  از آن  آه  بگمارم  آاري او را به
   عايد من  سودي  تلقي  از آن  آه  بگمارم  تلقي  يك به

  دي سو  موضع  از آن ، آه  بگمارم  موضعي بشود؛ به
  . شود عايد من
  اگر ما آدميان.   نيست  اخالقي  حالت  اين گفت  مي  آانت

 ما را  ، جوري  باشيم  شده  ساخته  ذات  ّحب واقعًا داراي
   وقت  آن  بداريم  را دوست  خودمان  باشند آه ساخته
. آند  پيدا نمي  اخالقي ، قبح  ذات  ديگر ّحب بنابراين

   جور ديگري توانيم ، نمي ست ا  جوري ساختار ما اين
   قبح  وضع  اين  نخستين  در نگاه  و بنابراين باشيم

   آه  است  ممكن  حال  در عين آند ولي  پيدا نمي اخالقي
   حالت  بايد از اين  از جهات  جهتي  بگويد ما به آسي
   صرافت  حالت  را از اين  ما بايد خودمان  بياييم بيرون
  .  بكشيم ن بيرو  اوليه طبع

  وقتي.   نيست  اخالقي  وضع  اين  معتقد بود آه   آانت
   انسانها را هدف  همه آند آه  مي  زندگي  اخالقي انسان

  ، هدف خوب.   خودش  اهداف  براي اي  وسيله بداند نه
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   آاري ، به  را من  انساني  هيچ  آه ؟ يعني  چه بداند يعني
   و آزادانه  عقالني  از لحاظ  انسان  آن  اّلا اينكه نگمارم

  ؛ اگر من زنم  مي مثال.  بداند  آار را آار خوبي آن
   آاري  را فرستادم  را، يا همكار خودم  خودم دوست
   آار به  با اين  دوستم  اگر آن  دهد آه  انجام  من براي

   برخورد آرد آار درستي  با آن  و آزادانه نحو عقالني
   آار را انجام  اين  از او بخواهم  من  ولي دانست نمي

  حاال هر دو قسمتش. ام  قرار داده  او را وسيله دهد، من
 بايد   هر انساني  آه گفت  مي آانت.  دهم  مي را توضيح

   خودش  عقل  اگر به  بدهد آه  را انجام  آاري هميشه
 او  ديد و اگربه  مي  آار را خوب آرد، آن  مي رجوع
   فهم بنابراين. گزيد  آار را برمي ، آن مدادي  مي آزادي
   آزادانه  آار و گزينش  يك  خوبي  به  نسبت عقالني
   من  آه  دوتا، هر آاري  آار، اين  آن  انجام  به نسبت
  ، به  من  آار از قبل  اين  دادن  و انجام دهم  مي انجام
 Personal   عقل  به  با رجوع  آه  است  اين سبب

   آار خوب  اين  آه  دادم ، تشخيص ودمخ)  شخصي(
 آار   اين  دادن ، انجام  تمام  آزادي  در يك ، بعد هم است

 و   باشم  نظر عقالني  اگر در مقام بنابراين.  را برگزيدم
 و با   نظري  عقالنيت ، و با آن  آزاد باشم  عمل در مقام

ر  آار،از نظ ، اين  آنم  انتخاب  آاري  عملي  آزادي آن
   آه  وقتها آارهايي اما خيلي.  درست  است  آاري اخالقي

   در مقام  خودم  را ندارد يعني  وضع  اين  ميدهم  انجام من
يا از .  ام  نديده  آار را خوب  اين نظر با رويكرد عقالني

 آار را   اين  دادن  انجام  عمل  در مقام  خودم  طرف آن
   آار را انجام  اين از هم چرا ب پس.  ام  برنگزيده آزادانه
 آار را  ايد اين  خواسته  شما از من ؟ بخاطر اينكه دهم مي
 آار را   اين  آه  است  خواسته  از من ، جامعه  دهم انجام
 خدا از  ، يا حتي  است  خواسته  از من ، دولت  دهم انجام
 از نظر  و اين.(  بدهم  آار را انجام  اين  است  خواسته من

،   خدا، يا دولت  موارد آن  اين در جميع)   است مهم  آانت
   آار واداشته  اين  مرا به  آه  يا فرد ديگري يا جامعه

   تلقي مراهدف.  است  آرده  تلقي  را وسيله ، من است
   .  است نكرده

   نداريد مرا وسيله  حق  وقت  شما هيچ  از نظر آانت
   بگماريد آه آاري   نداريد مرا به  حق  آنيد، يعني تلقي
   خود من  و با آزادي  خود من  عقالني  آار با تأمل اين
   ما اين حاال چقدر از آارهاي .  است  نگرفته انجام
   و فقط  بوديم  خودمان  اگر فقط ؟ آه  است جوري
 آار  ،اّوًال آن آرديم  مي  آه  عقالني ، با تأمالت خودمان
 آار   آن  دادن  انجام  تمام  و با آزادي يافتيم  مي را خوب
   طوري  ما اين چقدر از آارهاي.  گزيديم  برمي را هم
   است  باشد آارهايي  طوري  اين  آه ؟ هر درصدي است

، و هر   است  درست  اخالقي  لحاظ  به  از نظر آانت آه
 نباشد ديگر   جوري  اين  آه  هم چقدر از آارهايمان

   ما را اجير آرده ارها آسي آ  در آن  آه  است آارهايي
   نظر آانت به.  است  قرار داده  ما را وسيله ، آسي است
   از موجودات توانند چهار دسته  مي  آسان اين

  ) و خدا ، دولت افراد، جامعه.(باشند
   هم  اآثر متدنيان گفت  مي  آانت  بود آه  لحاظ  از اين

 معنا   اين ا؟ به معن  چه به. دهند  نمي  انجام  اخالقي فعل
 آار را   تو چرا فالن گوييم  مي  متدين  به  وقتي آه
   اين  عقالني  با تأّمالت  خودم گويد چون ؟ نمي آني مي

 جبر و   هيچ  آه  و در محيطي ايم  يافته آار را خوب
 آار را   اين  دادن  انجام  در آار نبوده اجباري
   خدا گفته د چونگوي گويد، مي  را نمي اين.  ام برگزيده

   آار، آار اخالقي  اين  نظر آانت به.   آار را بكن اين
   خودش  را براي  انسان  ندارد آه  حق خدا هم.  نيست
   هم ، دولت  اولي  طريق  به  هم  قرار دهد، جامعه وسيله

  .  اولي  طريق  به  هم ، افراد جامعه  اولي  طريق به
   آاري  از شما بخواهم وانمت  مي  آيا من  بنابراين  خوب
   اين  آه  شرطي ، اّمابه توانم  مي  بدهيد، بله  انجام برايم
   بدهيد، با رجوع  انجام خواهم  از شما مي  من  آه آاري
بوديد   اگر مي  هم ، خودتان  آزادانه  و با گزينش عقالني
در . آرديد  آار را مي ، اين گفتم  شما نمي  به  هم و من
آرديد و عمًال   رفتار مي اگر نظرًا عاقالنه  واقع

   آار را انتخاب  اگر اين  هم  دو شرط ، با اين آزادانه
   اين  هم  من  اگر براي  صورت  در اين آرديد پس مي

.  ام  قرار نداده  شما را وسيله  من  دهيد البته آار را انجام
   حق مثًال آيا دولت.   زياد است  اين  عملي  ،نتايج خوب

 نظر  ؟ به   بفرستد يا نه  جنگ  ميدان  را به دارد آسي
 بفرستد   جنگ  دارد به  حق  را دولت  آساني  فقط آانت
   جنگيدن  خودشان  عقل  به  افراد با رجوع  خود اين آه

  اي  اجبار آننده  عامل  بدانند و اگر هيچ را آار درستي
   يكي ااگر آسياّم. رفتند  مي  جنگ  به  نبود خودشان هم

   محقق  در موردش  يا هر دو عامل  دو عامل از اين
  دولت.  بفرستد  جنگ  رابه  ندارد آسي  حق نباشد دولت

اگر .  آند  ندارد اجباري  حق  را هم  وظيفه  نظام خدمت
، افراد را   يا جامعه  دولت  آند در واقع  آاري  چنين هم

   تلقي  خودش  اهداف اي بر  وسيله  بلكه  نكرده  تلقي هدف
   هست  صورت  در يك  ديگر فقط  عبارت به.   است آرده
   شما مرا هدف  اجتماعي هاي  و واآنش  در آنش آه
   آاري  آه ايد، وقتي  نكرده  تلقي ايد و وسيله  آرده تلقي
   آه  هدفي ، همان  بدهم خواهيد انجام  مي  شما از من آه

   هدف  هم  را خود من  هدف  آار داريد آن شما از آن
   در قراردادها انجام  فقط ، و معموًال اين  بدانم نيكويي
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   محقق  شرط  معموًال اين  آه ميگردد، در قراردادهاست
 شما   باغچه  آه  با شما قرارداد آردم اگر من. شود مي

 از شما   هم  هزارتومان  پنج  و درمقابل  بزنم را بيل
   لحاظ  به  اينكه  در عين  من  آه تدر اينجاس.  بگيرم

 شما   از طرف ، ولي آنم  شما آار مي  براي ظاهر دارم
؟ چرا؟   شدم  تلقي  هدف ، بلكه ام  نشده  تلقي  وسيله هم

   عقل  به  با رجوع  را خودم  باغچه  به  زدن  بيل  اين چون
،   خودم  عملي  و آزادي  نظري ، عقالنيت  خودم و آزادي

 هر جا   موارد،يعني  در غير اين ولي.  ام  را خواسته اين
   از ِقَبل  داريم  در آار نباشد ما در واقع قراردادي
   و چه  هست  موجود آي  بدانيم ، چه موجودي
 از  اين.  شويم  مي  تلقي  وسيله  يا ناآگاهانه ،آگاهانه ندانيم
بير  تع  معنا را آانت اين.   نيست  درست  اخالقي لحاظ
، "  افرادAutonomy    به  نهادن حرمت " آرد به مي
 و   باشم  قانونگذار خودم  خودم يعني.   خود قانوني يعني

    اتونومي  رعايت  يعني  از نظر آانت  اخالق بنابراين
    يعنيHeteronomy   انسانها به انسانها و نكشاندن

   را عمل  ديگري  قانون  من  اينكه  يعني  ديگر قانوني به
   خودم  آه  و قانوني ام  برگزيده  خودم  آه ، قانوني بكنم

 با   و هم  من  با عقالنيت  هم  آه  است  قانوني ام برگزيده
 دو   اين  دادن  هم  دست  به  با دست  يعني  من آزادي
.   است  بوده  آار گزيدني  اين آيد آه  نظر مي ، به مؤلفه
   آه است  پيدا آرده  بسط د نوعچن)   آانت سخن( معنا اين
   اين  بسط  مهمترين  ولي  آنها آار ندارم  همه  به من

   اين  ليبرالي  بسط  فردگرايي ، اين  است انديويدوآليسم
 در   ايده  همين  يعني  در واقع ، ليبراليسم  است فردگرايي

   در انديشه  ايده  اين  اصل البته.  سياسي قلمرو فلسفه
   آه اّما وقتي.  شد  طرح  اخالقي در قلمرو تئوري  آانت
   قلمرو فلسفه  پيدا آرد به  بسط  در آثار متأخر آانت اين

   در واقع ليبراليسم.  شد  زاده  ليبراليسم ، از آن سياسي
   حكومت  يا براي  جامعه  براي  آه  است  سياسي انديشه
   را به جامعه افراد   آه  نيست  را قائل  حق  اين يا دولت
   در حالت  جامعه  خود افراد آن  وابدارد آه آاري

هر . دانند  نمي  آار را خوب  آن  و آزاد بودن عقالنيت
 از   دوري  مقدار در واقع  همين  به  از اين  تخطي گونه

   شأن  هرگونه  در واقع ليبراليزم.   است ليبراليزم
   منتفي  و جامعه ت دول  معنا را براي  اين  به قانونگذاري

  خوب.   انديويدوآليسم  به آنيم  را تعبير مي اين. آند مي
    تو خودت  انديويدوآليسم بينيد در اين  آنيد مي اگر دقت

   آه  را هم ، قانونهايي  آني  درست  قانون بايد بر خودت
 تو   آه آنند اگر با قانوني  مي  بر تو وضع ديگران
   بود، در آن  متوافق آني مي   درست  بر خودت خودت
   آه  و آاري آني  تو مي  آه  آاري  در واقع صورت

اّمااگر غير از .   است آنند هر دو اخالقي  مي ديگران
   هم  و آاري  نيست  اخالقي آني  تو مي  آه  بود آاري اين
   دست  آه  تويي نه.   نيست آنند اخالقي  مي  ديگران آه

اندرآار   تو را دست  آه گران دي  و نه اندرآار ي
  در اينجا يك. اند  نكرده  آار اخالقي اند هيچكدام داشته
   آه  است  اين  مشكل آيد؛ يك  مي  پيش  مشكالتي سلسله

   بشويم  قائل  افراد حرمت  اتونومي   به اگر ما بخواهيم
   محفوظ  اجتماعي  و ائتالف  اجتماعي  انسجام  وقت آن
   آنارشيزم  نوع  يا يك سروري  بي  نوع كماند؟ يا ي مي

   هر آسي  باشد آه آيد اگر بنا بر اين  پديد مي اجتماعي
  دهم  مي  را انجام  چه  آن  من  باشد آه  داشته  اين اعتقاد به

 چيز   هيچ  به من.  ام  برگزيده  و آزادانه  عاقالنه  خودم آه
   محفوظ جتماعي ا  آيا انسجام آنوقت. دهم  نمي  تن ديگري

   است  مشكل  يك  خودش  آه  است  اول  نكته ماند؟ اين مي
 نظر  آمد اّمابه  نمي  پيش  مشكل  اين  نظر آانت  به البته
   را قبول  آانت  فرضهاي  ساير پيش  آه  افرادي بقيه

  حلهايي  بيايد و راه  پيش  است  ممكن  مشكل ندارند اين
  .   است  شده  در نظر گرفته  برايش هم

 را   هر آسي  داريم  آيا ما حق  آه  است  اين  دوم  مشكل
 ما   به  آانت ؟ گويا تا االن  بكنيم قانونگذار خودش

   ديگري  آه اين.   است  غلط  هترونومي  آه گفت مي
تر   جدي  بحث  اما حاال يك  است  باشد غلط قانونگذار من

   قانونگذار خودم ن اگر خود م  اينكه آيد و آن  مي پيش
، يا   دو دليل  به گفتند آه  مي ؟ آساني  است  درست باشم
  .   نيست  درست  دو دليل  از اين  يكي به

   دهيم  را اجازه گويد هر آسي  مي  آه  اوًال آسي
   آه  اين  ندارد به  توجه  باشد؛ اين قانونگذار خودش

توانند  يم. نژند باشند  روان توانند گاهي انسانها مي
توانند   باشند و مي  داشته  منشي عيبهاو نقصهاي

 مقدار   يك  تا پديده  سه  از اين  باشند هر آدام خودفريب
   حال  را به  بايد هر آسي  واميدارد آه  تأمل ما را به
 نژند باشد يا اگر   روان اگر آسي.   نگذاريم  هم خودش
 باشد يا اگر   داشته  و خلقي  منشي  و نقصهاي  عيب آسي
   صورت  باشد، در اين  خود فريبي  اصًال مبتال به آسي
   است آند ممكن  مي  تلقي  خوب  خودش  را براي  چه آن
   لحاظ  مابه  وقت  نباشد، آن االمر خوب نفس  في آه

    خودش  دست  به  اين  ببينيم  آه  داريم   اجازه اخالقي
،   را بگيريم  جلويش يمافتد و بعد نخواه  مي دارد در چاه

؛  زنم  مي مثال. ؟  يا نه  بكنيم  آاري  چنين  داريم آيا حق
   در يك  بگويند آه  آسي شود به  مي  موقع چه

   هر جايي  هر آسي ، بگويند آه ، دمني ،دشتي صحرايي
   داشته  يقين  اينكه  شرط به.  برود خواهد برود خودش مي

  بيند؛ اّما اگر در اين  مي  خوب  چشمايشان  همه باشيم
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 و   آرديم  رهايشان  و جلگه  دشت  در اين  آه افرادي
. خواهيد برويد  و هر جا مي  است  نيك  امروز پيك گفتيم

   چشمهايشان  باشند آه  افراد آساني  اين اگر در بين
 آنها   به  آه اي  اجازه  ما با اين  وقت بيند آن  نمي خوب
   با اين  آه ايم  قرار داده  اين  در معرض  در واقع ايم داده
   براي  مشكلي  بيفتند يك اي  و دره  ما درگودالي اجازه

   همه  آه  احراز آنيم ما بايد اول.  پديد بياورند خودشان
بيند بعد   بايد و شايد مي  جور آه  و آن چشمها تيز است

خواهد برود،   هر جا مي  حاال هر آس  خوب  آه بگوييم
   چشمها تيز نباشد ظاهرًا ما چنين حاال اگر همه. برود
ً  به  اخالق  يعني  بدهيم توانيم  نمي اي اجازه  ما   ظاهرا 
   اگر همه گويد آه  ما مي  عرفي  فهم دهد؛ ولي  نمي اجازه

 هر جا   ندهيد آه  آنها اجازه  به  باز نيست چشمهايشان
   آنيد آه احراز اول. خواهد بروند  مي  دلشان آه

  .  باز است چشمهايشان
  گوييد انسانها را بگذاريم  مي ، شما آه  ترتيب  همين   به
،   خوب  خودشان  براي  خودشان  را آه  هر چه آه

   اين دهند، به  مي  تشخيص لت4  و فضي ، وظيفه درست
   بكنند، اين ها و فضيلتها عمل درستها و خوبها و وظيفه

توانند   مي همه"  اينكه دارد و آن   فرض  پيش گويا يك
  ها را درست ها را و خوب درستها و فضيلتها و ظيفه

   نژند باشد ممكن  روان اّمااگر آسي".  بدهند تشخيص
 مبتال   خطا بيفتد، يا اگر آسي  به  تشخيص  در اين است
 يا   َمِنشي  نابساماني  يك  عنوان  باشد به  خود فريبي به

   وقت  باشد آن  داشته اي زده  و آفت معيب   و خوهاي ُخلق
   اين  اخالقي  وجدان ، چشم  واقع  ما به  صورت در اين
  ، خوب  چشم اين.  آنيم  مي  را نابينا احساس شخص
 رها   خودش  حال  اگر به  همه  با اين  وقت بيند و آن نمي
  .  دليل  يك ؟ اين  است  درست  اين آنيم

   اين اند آه  آورده آساني.   است  الهياتي ل دلي  دوم  اّمادليل
 و   خود بگذاريم  حال  ما افراد را به  آه  نيست درست
 خود   حال گوييد افراد به  مي  آه  در فرضي اند آه گفته

   اينكه  داريد و آن  فرضي  پيش  يك  اينكه رها باشند، مثل
   پيش اّما واقعًا اين.   هست  اختياردار خودش انسان
   در جهان مثًال اگر خدايي.   است  نشده  اثبات فرض

   را بوجود آورده  انسان  باشد و اگر خدايي وجود داشته
 نباشد، باز   انسان  دست  به باشد و اگر ايجاد و ابقائش

.   است  اختيار دار خودش  انسان  آه  بگوييم توانيم  مي هم
 دارد در   انسان تي وق  آه  آنيم آيا نبايد در اينجا ما توجه

 دارد در  آند در واقع  مي  تصرف  خودش  يا ذهن بدن
   غير اجازه آند و بايد از آن  مي  غير تصرف حال
  ، مملوك  خداييم ، ما مال  غير خدا است آن. بگيرد
 در  ، تصرف  ما در خودمان  تصرف  و بنابراين خداييم

 و  ست غير ا  ما در مال ، تصرف  نيست  خودمان مال
   يك  هم اين. خواهد  مي  اجازه  غير هم  در مال تصرف
  . وارد ميكند  بر اين  اشكالي  يك  آه  الهياتي ديدگاه
   اينها در واقع  چون  بحثها ندارم  اين  به  آاري  اّما من
   غالب وجه.   نيست  مدرنيسم بيني  جهان  غالب وجه
 و   است  آانت  سخن   همان  مدرنيسم  بيني جهان

  .شود  مي  آامًال عارض  سخن  از اين  آه انديويدوآليسمي
   حال  در عين  اينكه  وجود دارد و آن  سوم  بحث   اّمايك

   اين  بماند ولي   او محفوظ  بايد اتونومي  هر آسي آه
   به ماند آه  مي  محفوظ  تا وقتي  عمل  در مقام اتونومي
   آه  حال  در عين  يعني نزند  افراد ديگر لطمه اتونومي

   قانون  وضع  عمًال اين  ولي  بايد خود مختار باشم من
   وضع  برخودم  چنان  من  آه  است  اين  دارد و آن حدي
   شما برخودتان  آردن  قانون  با وضع  آه  بكنم قانون

 مادر   آه  است  رأيي  همان  رأي ناسازگار نباشد و اين
 از   بشر آنوني  حقوق در واقع.   است  بشر آنوني حقوق

   آه  نكته  اين  ديدن  بشر يعني آيد، حقوق  مي اينجا بيرون
   بتوانند تسالم  بايد با هم  عمل ها در مقام  اتونومي اين

   به  پيدا آند آه  نبايد اينقدر بسط  من  اتونومي آنند اين
 نبايد    شما هم  بزند و اتونومي  شما لطمه اتونومي

 بزند و   لطمه  من  اتونومي  به  پيدا آند آه نقدر بسطاي
  شود اعالميه ها و خودمختاريها مي  اتونومي  اين تنظيم
  .  بشر  حقوق شود انديشه  بشر، مي حقوق

 بشر   حقوق  انديشه  باشند اين  آرده  دقت  اگر دوستان
 بشر   حق  اين  اصل  بشر چون  تكاليف  انديشه  نه است
   حق  من ، يعني  را پديد آورده  وضع  اين  آه است
.   رفتار آنم  بخواهد با خودم  هر جور دلم  آه ام داشته
   هرحال به.  آنيم  مي  را معين  حدود حقوق  داريم فقط

شود   مي  لحاظ از اين.   است  صورت  اين  بشر به حقوق
   . است  فرزند داشته   سه  انديويدوآليسم  اين  آه گفت

   االن آه.   بشر است  حقوق  انديشه  فرزند آن يك. 1 
   مدرنيستي  انديشه  در يك شود آه ديگر تصور نمي

  . باشد   بشر نداشته  حقوق انديشه
   چيزي  انديويدوآليسم  از اين  سياسي  لحاظ به. 2 

 يا   سياسي  ليبراليسم  به آنيم  تعبير مي  از آن آيد آه برمي
  دانند آه  بهتر مي دوستان.   ليبرال اسي دمكر  تعبيري به

 و  عموم "  تعبير منطقيون  به  بودن  با ليبرال دمكراسي
 لزومًا هر   معنا آه  اين به. دارد"   وجه  من خصوص
   است ممكن.   نيست  ليبرال  است  دمكراتيك  آه حكومتي
   مردم  دست  به  اينكه  معناي  باشد به  دمكراتيك حكومتي
  آار است  روي  آه  تا مدتي  باشد، ولي  آار آمده روي
   و وجه  دمكراسي  تعبيري به.  نباشد  ليبرال  است ممكن

   مربوط  حاآمان  انتخاب  نحوه  به  حكومت  يك دمكراتيك
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ها   آن  آردن  حكومت  نحوه  به شود، اّما ليبراليسم مي
  اينبنابر.  آنها  انتخاب  بر نحوه شود نه  مي مربوط
   انتخابش  باشد در نحوه  دمكراتيك  حكومتي شود يك مي
.   آردنش  حكومت  نباشد در نحوه  ليبرال ولي

   باشند، فرزند ديگر انديشه  ليبرال  آه حكومتهايي
  . هستند انديويدوآليسم

 دارد   انديويدواليستيك  انديشه  هم  فرزند سومي يك. 3 
   اقتصاد دارد و آن  در زمينه  آه  است  فرزندي و آن

   نوع  آن  الزمه در واقع.   يا بازار آزاداست داري سرمايه
 بازار آزاد و   نظام  اقتصادي  نظام  آه  است  اين تلقي

   بر من  نظام  در آن  آه نظامي.  باشد داري سرمايه
 را   جنس  اين  آه  و برآساني  جنس  يك  آننده عرضه

 چيز   ما هيچ  متقابل اي و واآنشه خرند، بر آنش مي
 و آسر و   طرفين ها و نيازهاي  جز خواسته ديگري

   نداشته ، حاآميت ها با هم  خواسته انكسار خود اين
 ديگر تصور آنيد،   اقتصادي  نظام شما هرگونه. باشد
  ، يك  يامشتري  يا فروشنده  توليد آننده  غير از من در آن

   هيچ  اقتصادي  مبادله خود او در  آه  هم موجود ديگري
 در  فقط. آند  مي  باشد مداخله  نبايد داشته  نقشي گونه

. گيرد  نمي  صورت  مداخله  اين  آه اقتصاد آزاد است
   هايي  مداخله  در اقتصاد آزاد هم  آه شماخواهيد گفت

   آه  است هايي  اّمامداخله  است درست. گيرد  مي صورت
   و قبول پذيريم نها را مي آ  اجتماعي با قراردادهاي

   از قراردادهاي  در هيچكدام  آه اّماچيزي.  آنيم مي
 ديگر نبايد بر   در واقع  باشيم  رضا نداده  آن  به اجتماعي
 تعبير   باشد، به  داشته  حاآميت  اقتصادي مناسبات
   ـ وقتي  آنم  را بيان  مقصودم  بهتر بتوانم  ـ آه ديگري
  اي  عديده  بسياري  معاني شود، آزادي  مي  گفته آزادي
   دو معناي  را به  آزادي  معاني شود همه اّما مي. دارد

   يا آزادي  طبيعي  آزادي يكي:  آرد  تقسيم  و آالن درشت
   انسان  اينكه  يعني  يا آرماني  طبيعي ، آزادي آرماني
   قوانين  فقط  عمر تا آخر عمرش  از اول  باشد آه چنان
   ديگري  قانون  آنند و هيچ  بر او حكومت  طبيعت معال

   است  يا آرماني  طبيعي  آزادي اين.  نكند بر او حكومت
 در   وقت  هيچ  آه  خاطراست  اين  به  بودنش ـ آرماني

   اينكه ، يعني  طبيعي  قوانين  نداردـ فقط  امكان  عمل مقام
   قانون  فقط ماي  ما اينجا نشسته  آه  االن  آه  است درست
 ندارد،   دارد، اشكال  بر ما حكومت  يا گرانش جاذبّيت
   از اول  من  آه تا وقتي.   است  طبيعي  قانون  يك چون
   زندگي  طوري توانستم  اگر مي  تا آخر زندگي زندگي
   طبيعي  از قوانين  ـ اعم  طبيعي  قوانين  فقط  آه آنم

 در   آه  طبيعي نين ،قوا شناسي ، زيست ، شيمي فيزيك
 ـ بر ما   هست  و اقتصاد و روانشناسي شناسي جامعه

 تعبير   از آن  آه  داريم  ما آزادي  وقت  باشند آن حاآم
   فقط اّمانه.   طبيعي  يا آزادي  آرماني  آزادي  به آنم مي

 را   آزادي  اين  هم  لحظه  يك  حتي  تاريخ انسانها در طول
 را   آزادي  اين  هم  حيوانات تي ح اند، بلكه نداشته
 و   علم  حيوانات  براي  اينكه  با فرض البته(اند  نداشته
   موجودي  براي  فقط  آزادي  چون  باشيم  قائل اراده

   و اراده  علم  موجود را داراي  آن  آه متصّور است
 آزاد   آه  مرا بداند و بخواهد تا بعد ببينم تا چيزي.  بدانيم
  ، حتي  يا آزاد نيست اش  خواسته  به  رسيدن در است

   انسان  لحظه  را ندارد در هيچ  آزادي  اين  هم حيوانات
   جز اين اي  چاره بنابراين.   است  نبوده  آزادي  اين داراي
   آزادي  از اين  هميشه  انسانها از اول  آه  است نبوده

   آزادي سوي   بشوند به  داده  بيايند و سوق  بيرون آرماني
   معاني  آه حاال چقدر محدودتر؟ اينجاست.  محدودتري

   گفتم  مي  آه  است اين. آند  ظهور مي  آزادي مختلف
   تقسيم  اصلي شود در دو ردة  را مي  آزادي  معاني همه
ها در   آزادي  بود و بقيه  طبيعي  آزادي  همان يكي. آرد
   آزادي محدود شدن   ميزان گيرند، به  قرار مي  دوم ردة

،   طبيعي  آزادي  محدود شدن  ميزان  به  وقت آن.  طبيعي
  .آيد  پديد مي  مختلفي معاني

گويد   مي  آه  است  اين داري  اقتصاد سرمايه  لّب سخن
 و تقاضا و   و مصرف بر داد و ستد و توليدو توزيع

 بايد   اقتصاي  پنجگانه  مهم هاي  پديده  ما، بر اين عرضه
   خود آساني  آه  باشد؛ مگر جايي  حاآم  طبيعي زاديآ
 هستند،   اقتصادي  پديده  پنج  از اين اندرآار يكي  دست آه

 را محدود  ي طبيع  آزادي  قرارداد اين  از راه خودشان
  ، نه  جامعه  خدا، نه ، نه  ديگري ، نه خودشان. آنند
  اش اقتصاد آزاد، آزادي.   چيز ديگري  هيچ  و نه دولت
  خواهد؛ يعني  مي  طبيعي  واقعًا آزادي  آه  است  اين به
ها و  ها و نيازها و دارايي  خواسته  را آه  چه  آن فقط

   توليد، توزيع احيه چيز را در ن ها، اينها چه ناداري
ها   همين آنند، فقط  مي  وتقاضا الزام ، عرضه ،مصرف

.  بشويد  ملتزم  آن  بپذيريد و به  را بر دوش را الزاماتش
   موجب  به  آه  خود ما بخواهيم  آه مگر در جاهايي

    از اتونومي  تعبير آانت  به  قرارداد هم  آن  آه قراردادي
 خود را محدودتر   آزادي هيمخيزد، بخوا خود ما برمي

  .  است  آانت  از تفكر انديويدوآليستي  ناشي  هم  اين آنيم
   ايجاد آرده  مسئله   سه  آانت  تفكر انديويدوآليستي   اين
   بشر را، در مسايل ، حقوق  انساني در مسايل:  است

   هم  اقتصادي  را، و در مسايل  ليبرال ، نظامهاي سياسي
  اگر در اين.  است  ويژگي  يك  هم اين. رابازار آزاد 

    وايرادي  عيب  اگر هيچ بينيد آه  آنيد مي  دقت ويژگي
   دو ايرادي  آن  اگر اقًال يكي  وارد نباشد، يعني  آن  به هم

www.neeloofar.org

Page 6



 ايراد   آن  يكي يعني.  ، وارد ندانيم آردم  وارد مي را آه
 انسانها   آه  بعيد نيست   هيچ گفت  مي  آه را وارد ندانيم
،   منشي  و آفات  عيوب  سلسله  يك  به اآثر يا اقلشان

   آن  مبتال باشند، اگر به  و خودفريبي  نژندي روان
   رهايي  اشكال  از آن  و بتوانيم  باشيم  آار نداشته اشكال

   آار نداشته  الهيايي  اشكال  آن  و باز اگر به پيدا بكنيم
   هستند آه  خودشان سانها مالك مگر ان گفت  مي  آه باشيم
  خواهند با خودشان  مي  آه  باشند هر آاري  داشته حق
 دارد در   حق  خدا هستند و مالك انسانها ملك. بكنند

   تلقي مثًال طبق.  آند  وضع  قانون  خودش مورد مملوك
   خودم  من  ندارد چون  ديد عيبي  از اين  خودآشي آانتي

   اين  طبق ولي.  آشم  نمي ما را آه، ش آشم  مي را دارم
   ندارم  حق  من  چون  نيست  من  حق  خودآشي  ديني تلقي

   حق  من  ببرم ، از بين  است  ديگري  مال  را آه وجودي
 خدا   مال ، من  بكشم  خواستم  آه  را هر وقت  خودم ندارم
  نظر آنيم  صرف  دو اشكال اما اگر از اين.  هستم

   است  سوزي  ذهن  اشكال  خيلي  نظر من  به  آه اشكالي
 شما در   آه  است ، اين  است  مهمي و واقعًا مطلب

   بر من خواهد حاآم  مي  آسي گوييد چه   مي اتونومي
 خود   من ؟ آجاي  خود آيست اين.  گوييد خودم باشد؟ مي

   خود من  آه  مثًال دستم  آه  نيست  اين منظورم.   است من
.   نيست  بحث  محل ؛اين  نيست  خود من يا جگرم  نيست

   يك  عادي خواهيد در حالت  مي ببينيد شما وقتي
 در   خالئي  را بايد در يك  باشيد، خودتان  داشته اتونومي

   اجباري  اگر هيچ  بگوييد آه  خودتان نظر بگيريد، پيش
   و فقط  بودم  نبود و من  و اضطراري و اآراهي
  ، همان دانستم  مي  را خوب  آاري ؛ چه الني عق استدالل
   را انجام  آن دانستم  را بد مي  آاري  و چه  دهم را انجام

  .  ندهم
 را   خودم  من گوييد آه  شما مي  حالتي  چنين  در يك

.  دانستم  مي  آار را خوب  فالن  آه  و ديديم تصّور آردم
 را از شما   سوال  اين  آه  نظر خودم  به  دارم  حق من

گوييد  ؟ شما مي  بودي  خودت  داري  يقين   آه بپرسم
 و   بودم  نشسته  اتاق  گوشه  نبود خودم  ديگري  آس خوب

   خودت  آه  آيا اين  آه گويم  شما مي  به من.  آردم فكر مي
   و عواطف  احساسات  از بعضي  ناشي ، اين بودي
   و عواطف  احساسات گوييد بله  نبود؟ شما مي خودت
 را   و عواطف  احساسات  آيا اين گويم  مي من.  بود خودم

   آن اند؟ تو ميوه  در تو نگاشته  در آودآي پدر و مادرت
  .   هستي  خودت آني  را فكر مي درخت
   نظافت  اهل  خيلي  هستند آه  آنيد پدر و مادري  فرض

  ه و اثاثي  اسباب  بودن  و مرتب  تميز بودن هستند وبه
.  خود باشد  سر جاي  هر چيزي دهند آه  مي  اهميت خانه

 در   تلقي  باشند، اين طوري  اين اگر پدر و مادري
شود و شما در   مي  در تو راسخ  ناآگاهانه  آودآي دوران
   آه  چيزي شويد، اول  مي  وارد اتاقي  وقتي بزرگي
   چيز سر جاي  آيا همه  آه  است گيرد اين  را مي چشمت
 و   نظافت  در ناحيه  تدقيق اگر اين.   يا نه  هست خودش
   تصميمي  يك  به  شما رادر زندگيتان  و ترتيب نظم

 آنيد،  خواستيد ازدواج  آنيد مي ، مثًال فرض واداشت
 آنيد  خواستيد با او ازدواج  مي  آه  مقابل فهميديد طرف

   من  شديد گفتند آه  بعد منصرف  است اي  شلخته آدم
  از ازدواجتان.   بكشم  بايد شكنجه ، عمري توانم نمي

   تصميم  در اينجا خودتان  وقت صرفنظر آرديد، آن
 آقا يا  ، آن  آردم  رجوع ،خودم گوييد بله ايد؟ مي گرفته
  ، نه  است  و ترتيب  نظم  بي  خيلي ، ديدم  را ديدم خانم
   نه  است  مرتب  سرو لباسش  نه  است  مرتب آيفش

،  ام  ديده  را هم آند، اتاقش  مي  شانه  را خوب موهايش
  شود با او زندگي  نمي  آه ديدم.   است  ريخته  بهم خيلي
  اّما من.   نكنم  با او ازدواج  آه  گرفتم  تصميم خودم.  آنم
   باشيد؛ پدر و مادرتان  خودتان  آه  نيست  معلوم گويم مي
 از   در واقع ها هستند آه نباشند آن  باشند چه  زنده چه

 شما داد   قلب  سّر سويداي  شما، از آن  دل صميم
  خودت.   نكن  يا آقا ازدواج  خانم  با اين زنند آه مي

   خودم  آجا بفهمم  من  آه  است  بر سر اين ؟ بحث آجايي
،  ، مربيان  معلمان  آه  چه  آن  تعبير ديگر همه به.  هستم
  ، منافع  شخصي ، منافع ر عمومي، افكا  اجتماعي محيط

   چيزها آه  اين ، القائها، تلقينها، همه  و طبقاتي گروهي
   در مابه آورند، بعد از مدتي  در ما پديد مي  عوامل اين

  شود يعني   ميinternalize  تعبير روانشناشان
   آه آنيم  بعد فكر مي  به شود و ما از آن  ما مي دروني
   چيز خوشمان  از اين آنيم  فكر مي ه آ  هستيم خودمان

 يا  داريم  مي  چيز را دوست آيد، اين  مي آيد يا بدمان مي
   از اينها از يك  هر آدام  در واقع ولي.  داريم  نمي دوست
،   بوده  معلممان  تأثير فالن  تحت ، يكي  است  آمده جايي
  هاي ه مؤلف  اين همه.... و  فرد بوده  تأثير فالن  تحت يكي

   است  ما ممكن  رواني  طور آلي  و به  و عقيدتي عاطفي
 سروآار  اند و ما با برآيند آن  آمده اي  از گوشه هر آدام
.   هستيم  برآيند خودمان  اين  آه آنيم  و فكر مي داريم

  ، همين  هستم  واقعًا آجا خودم  من  خود و اينكه شناختن
   در اآثر تصميماتمان آيد آه  نظر مي  به  و شما آه من
   تصميم  داريم  آه  هستيم آيد خودمان  نظر مي  به آه
   ما نگاه  به  عارف  يك  وقتي  است ، ممكن گيريم مي
.   است ، اسير شهوتش  نيست آند بگويد خودش مي

.   خود او اسير موجود ديگر است  اينكه اسير، يعني
  ، معنايش ت نيس اينها تعابير مجازي.  است اسير غضبش
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   او گفت  به  آه  نيست  او اين  خود حقيقي  آه  است اين
 را خورد،  اش  شهويه  قوه  فريب ؛ اين  آار را بكن اين

  حاال اگر باز هم.  را خورد اش  غضبيه  قوه فريب
   گفته  آه  اين  باشيم  داشته  ديگري  الهياتي ديدگاههاي

  ؟ يعني  چه د، يعني را خور  شيطان  فريب شود فالني مي
   تو را فريب   آه  اندرآار است  دست  هم موجود ديگري

   و بگويم  اتخاذ بكنم  موضعي خواهم  نمي من. ميدهد
 وجود دارد يا   نفس هواي.  وجود دارد يا ندارد شيطان

   يعني  حاآميتش ؟ شهوت  چه  يعني  حاآميتش ؟ غضب نه
  به.   هستي  آي خودت بگو   تو اول  هرحال ؟ اّمابه چه
   بر جهان  گرايان  سنت  آه  از اشكاالتي  يكي  لحاظ اين
   بيني  جهان  آه  است گيرند اين  مي  مدرنيستي بيني

   ما با آن  آه  موجودي  مهمترين  در باب مدرنيستي
،   ما نداده  به  اطالعاتي  هيچ  باب ، در اين سروآار داريم

   شما تقريبًا هر آتابي  لحاظ ز اينا.   خود ما هستيم و آن
   از اهم  يكي بينيد آه  ببينيد، مي گرايي  از سنت در دفاع
   چي  من  ببينم ؟ اول  هستم  چي  من  آه  است  اين مباحثش
   و چه گيريم  مي  تصميم  من  موقع  چه  آه  بعد بفهمم هستم
   تصميم  هستندآه  ديگري  موجودات  يك موقع
   فقط  آه ايم  ما فكر آرده  ديگري  عبارت به.ندگيرد مي
 موجود   يك  فقط  آه گيريم  نمي  تصميم  خودمان وقتي

   ما را وادار آند، مثًال رئيس  بيروني  ملموس محسوس
   از اين  و غافل  دوست  وزير يا فالن ، مثًال فالن اداره
   يك حال   اينها نباشند، اّما در عين  است  ممكن  آه ايم شده

 آنها را   من  اينكه  دليل  باشند به  ديگري موجودات
  آنم  و فكر مي ام  گرفته  خودم  آنها را بجاي شناسم نمي
  با اينكه.  خودم  به  است  خودم  آنها، القائات  القائات آه

   ديگري  عبارت به.   خودم  به  است  ديگري باز القائات
Heteronomyاز    ، تفكيكش autonomyاين   به   

   آه   را بشناسد، اينautonomy    آدم  اول  آه است
آند   مي  دارد بر ما حكمفرمايي  ديگري  موقع  چه بفهمم
   بستگي ، اين آنم  مي  حكمفرمايي  بر خودم  خودم و آي
،   را نفهمم تا خودم.   را بفهم  خودم  اول  دارد آه  اين به

   و چه  است  ديگري  و آي ت اس  خودم  آي  آه فهم نمي
   حاآميت  تحت  وآي  هستم  خودم  حاآميت  تحت وقت
   ولي  هستم  موجود ديگري  حاآميت  و تحت  نيستم خودم

 خدا يا   آه  نيست  پذيرفته  مدرنيستي  در انديشه بهر حال
 وا   آاري  مرا به ، اين  يا فرد ديگري  يا دولت جامعه

   عقالنيت  در حالت  بودم  اگر خودم آار را  آن بدارد آه
 آار را   آن ، خودم  عملي  آزادي  و در حالت نظري
  .  آردم  نمي انتخاب

 را  ، اين  بعدي  مطالب  به  بپردازم  از اينكه  حاال قبل
   معنا هميشه  اين  به  مدرنيستي  آيا انديشه  آه  آنم عرض

   ندارد آه  خدا حق  اگر بگويد آه چون.   است ضد دين
  فهمم  نمي  خودم  آه  بكند، قانوني  قانون  وضع بر من
   قانون  آن  اجراي  عدم  را يا قبح  قانون  آن  اجراي حسن

   انديشه شود آه  نمي  اين  معنايش  آيا اين را آنوقت
   عرض بنده. شود  مي  غير ديني  انديشه  يك مدرنيستي

اگر مراد .  معنا خير  يك به و   معنا بله  يك  به  آه آنم مي
   اينجوري  اآثر متدينان  تاريخ  در طول ، چنانكه از دين

 و   احكام  سلسله  يك  به  تعبد نسبت اند، مراد از دين
   وقوف  و تعاليم  احكام  آن  به  خودمان  آه  است تعاليم
   احكام  آن  بر درستي  دليل ، خودمان  نداريم علمي
  ها دليلي  اموزه  آن  براي توانيم  نمي خودمان.  نداريم
 معنا   اين  به ، اگر دين  آنيم  اقامه  و برهاني بياوريم
 را   تعبد و آتوريته  فقط اش  مؤلفه  اگر دين ، يعني است

   مدرنيستي  بيني  معنا واقعًا جهان  اين ، به  است پذيرفتن
  تواند هم  نمي  معنا آدم  اين و به.   است ضدديني
  اما اگر مراد از تدين.  باشد  متدين  باشد و هم مدرنيست

   در طول  اآثر متدينان  آه  گفتم  نباشد، اگر چه اين
 نباشد،   اين  بودند، اما اگر مراد از تدين  اينجوري تاريخ

 و   دين  خدا يا بنيانگذار آن  باشد آه  اين مراد از تدين
 شما داريد ـ خدا يا   آه  مختلفي  تلقي  به  ـ بسته مذهب

 ما القاء   را به  هايي  آموزه ، يك  و مذهب بنيانگذار دين
 در  ، چه  حكم  در قالب  و چه  تعليم  در قالب آند، چه مي
   در قالب ، چه) تعليم(  اخباري هاي  گزاره قالب
 ما القاء بكند و بعد خود  ، به) حكم (  انشائي هاي گزاره

   يا شهودي  عقالني ها دليل  آموزه  اين  درستي ما براي
   آموزه  آه ، آنچه  تعبير ديگري به.   پيدا بكنيم خودمان

   آه  باشيم  داشته  دروني  هايي ، سنجه  است  و مذهب دين
   وقتي مثل.   پيدا بكنيم  تفّتن  صحتشان ها به  سنجه با آن
  براي   دارويي  چه  آه دانم  واقعًا نمي  ساآن  ابتدابه آه

  ، چون دانم  نمي  چيزي ، هيچ  است  خوب سردرد من
   آه اما وقتي.   نيستم  پزشك  آه  است  براين فرض
   دارو خوب  اين گويدآه  و او مي  پزشك  پيش روم مي
 و   است  غذا خوب  يا اين  نيست  دارو خوب  و آن است
 را   را بخور و آن  خوراك اين.   نيست  غذا خوب آن
 چيز   هيچ  بود من  نگفته  من  اينها را به قبًال آه. رنخو
   و آزمون روم گويد مي  مي  حاال آه  ولي دانستم نمي
 را   سردردم  گفته  آه  چيزهايي  آن  آه ، اگر ديدم آنم مي

   صورت  در آن آند، آنوقت  مي دهد يا زائل  مي تخفيف
  أثيري ت  آه  واگر ديدم آنم  مي  راقبول  پزشك حرف
 در   پزشك البته.  آنم  نمي  را قبول  پزشك  حرف نداشت
  ، الاقل ام  اوليه  مرا از جهل  نبود، چون نقش  جا بي اين
   جهل  آدم  آه  است  مهم  پيشنهاد رساند، خيلي  يك به

   همراه  اوليه  باشد، يا جهل  پيشنهاد، داشته  بدون اوليه
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   جهلم  بودم  رفته  پزشك  پيش  آه  وقتي من. با پيشنهاد
   آه وقتي.   وجود نداشت  هم  پيشنهادي  بود و هيچ اوليه
   پزشك  ولي  است  هنوز باقي ، جهلم روم  مي  پزشك پيش
   و آن  است  خوب  خوراك  اين  نظر من  به  آه  است گفته

 دارو   و اين  است  دارو نافع ، آن  نيست  خوب خوراك
   ولي  است  هنوز باقي  جهلم  اينجا منحاال.   نيست نافع
  حاال اين.   دارم  طريق  ارائه  پيشنهاد، يك  يك الاقل

.  آنم  مي  و آزمون روم  را مي  طريق پيشنهاد و ارائه
   خوب گفت  دآتر مي  آه  دارويي  اين  آه بينم  مي آنوقت
   خوب  آه بينم  يا مي آنم  مي  عمل  مقتضايش ، به است
  خدا يا بنيانگذار دين.  آنم  نمي  عمل  مقتضايش د، بهنبو

 ما   باشد آه  پزشك  اين  مثل  درست  نقشش  هم و مذهب
   همراه  آه اي  اوليه  جهل  آند به  تبديل  اوليه را از جهل

  ، بعد اين ها و پيشنهادها است حل  راه  سلسله با يك
 اينها   آه  و ببينيم  آنيم پيشنهادها را خودما آزمون

   تطمئن  االبذآراهللا  آه خدا گفته.   يا نه  است درست
 آيا  ، اما اينكه   استSuggestion    يك ، اين القلوب

   بايد خودم  را من گيرد، اين  مي  با ياد خدا آرام واقعًا دل
 و   بپذيرم  است  درست ، ببينم  بكنم ، آزمون  بكنم تست
 را   دينداري  نوع اين.  ، نپذيرم  نيست  درست ببينم

  گويند در مقابل  مي  شهودي  يا دينداري  تجربي دينداري
  .   يا تعبدي گويند دگماتيك  مي  آه  دينداري آن

   از آن ، بلكه  نيست  دوم  سنخ  ما از اين  اآثر دينداريهاي
 اگر   آه آنم  مي  عرض حاال من.   است  اول سنخ

   آه  نكته  آن  به شد، با توجه مراد با  دگماتيك دينداري
   با دينداري  تجددگرايي ، البته  گفتم  فردگرايي درباره

   دينداري  اين اما اگر مراد از دينداري.  سازگار نيست
   آه  را هم  آنچه ، يعني  تجربي  بود، دينداري دوم

با   در موردي اند، خودم  گفته  و مذاهب  اديان بنيانگذاران
   اخالقي  با وجدان ،در مورد ديگري جمسن  مي عقل
  با اين.  سنجم  با شهود مي ، و در مورد سومي سنجم مي
 افتاد   موافق  آه ، هر آدام سنجم  مي  دروني  سنجه سه
  در اين.  پذيرم  نيافتاد نمي  موافق  آه  و هر آدام پذيرم مي

 باشد، متجدد باشد، و  تواند مدرنيست  مي  آدم صورت
 اينجا   بكنيد آه  باشد، اما توجه  هم  متدين  حال ندر عي
   اين  دليل ، به  مدرنيست  بود و هم شد متدين  مي چرا هم

    و فردگراييIndividualism با    تدين  نوع  اين آه
  .  ندارد  ناسازگاري  وجه  هيچ  به تجددگرايي

  ، عرض  جلسه  اول  سخن  به گردم  حاال اينجا برمي
   تجددگرايانه  جهانبيني هاي  از ويژگي  يكي  آه آردم
   يك  آه ، و گفتم   استHumanism  گرايي انسان
.   است   و فردگراييIndividualism   بعدي ويژگي
   چيزي  پيوند دارند و اين  از دو حيث  دو با هم حاالاين

   قبل  درجلسه ، اوًال اينكه  آردم  عرض  جلسه  اول بود آه
 مراد از   آه فهميم ، حاال مي گرايي  انسان  آه يمگفت مي

   جامعه  مراد از انسان نه.   است  فرد انسان انسان
   اولين اين.   انسان  ذات  مراد از انسان  و نه انساني
   قبل  جلسه بحث.  آنم  عرض خواهم  مي  آه  است اي نكته
 ما  هشود آ  مي  گفته آند، ببينيد وقتي  مي  را روشن اين

 ما   آه  است  درست ، يعني  فردگراييم  ولي  گراييم انسان
   هم  عمل  نظر و در مقام  را در مقام معيار و مالك

.  ، فرد انساني  انساني  جامعه  نه ، ولي دانيم  مي انسان
،    نيستيمCollectivism   در واقع يعني
   به  غالبًا ميل  آه  تفكر سنتي ، برخالف گرانيستيم جمع
   اينكه  مهمتر، و آن  مطلب اما يك.  دارد  گرايي جمع
   است  ممكن ، چرا؟ چون  مراد نيست  هم  انسان ذات

   و منافع  انسان گوييم  مي ، اينكه  آنند آه  گمان آساني
   انسانها هم  آه آنيم  فكر مي  آه  است  اين ، براي انسان
   مالك  انسان ي وقت  آه  واحد دارند و بعد بگوييم ذات
   هم  ديدگاه اين.   ما است  توجه  محل  ذات ، آن است

   اين ها بپذيرند، چون  مدرنيست  آه  نيست ديدگاهي
   آدام  هيچ  آه  هست  فرض  بر دو تا پيش  مبتني ديدگاه

   ديدگاه اوًال اين.   نيست  قبول  قابل در تفكر مدرنيستي
   موجودات  اينكه ، و آن  است  منطقي  فرض  پيش مستلزم
   فهم  آه  است  فرضي  پيش  فرض  پيش  دارند، اين ذات

   منطقي هاي  ظاهرًا مداقه گويد ولي  ما مي  به عرفي
   طوري ببينيد ما چه.   است  غلط  اين دهد آه  مي نشان
   آب  اين  آه گوييم  دارد؟ ما مي  ذات  آب  آه فهميم مي

.  بود و حاال سرد شد د يا گرم ش سرد بود و حاال گرم
 و حاال   بوده  زالل  يا برعكس  بود حاال آدر شده زالل

   نسبت  آب  اين  را به  تحوالت  اين همه.    است آدر شده
 با   صفات  اين  داريد آه  توجه  آه  حال  در عين دهيم مي
اما در .   است  غير از سردي  دارند، گرمي  فرق هم
.   آب ، اين  آب گوييم  موارد مي  اين مام در ت  حال عين
 سياالنها و گذرآنهاو   اين  تمام  رغم  علي  اينكه  مثل يعني

،   اينها قائليم  همه  را پشت  چيز ثابتي  شدنها يك دگرگون
 را در نظر بگيريد، ما   درخت يك.   آب گوييم  مي  اين به
   سانتي ي س  قامتش  تمام  آه  را در روز اول  درخت اين

   است  متري  سي  درخت  يك  آه   تا وقتي  است متر بوده
   درخت ، اين  درخت  اين گوييم  مي  دوران  اين در همه
،   نداشت  ميوه  پيش  چند سال  درخت ، اين  آاشت را پدرم

  اش همه... دهد و  مي  دارد ميوه  االن  درخت اين
   اين  ويژگي يچ ه با اينكه ".   درخت اين " گوييم مي

،   درخت  اين گوييم  مي  همه  با اين ، ولي برقرار نمانده
   ذات  يك ، در واقع  است  درخت  يك  معتقديم يعني

   لحاظ  را به  ديدگاه اين. بينيم  مي  را در پشتش واحدي
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   ديدگاه   يعنيessentiallismگويند    مي منطقي
 هر چقدر   صفاتش شيئي هر   اينكه ، اعتقاد به ذاتگرايانه

   به  ديدگاه اين.   است  ثابت  ذاتش  بشوند ولي  عوض هم
   اين  به  تفكر سنتي  ولي  نيست  دفاع  قابل  منطقي لحاظ
  اند هنوز به  سنتي  آه  ما هم  مسلمان ، متفكران  است قائل
  .  اند  قائل اين

  اين،   طرف  اين  به الك  جان  از زمان  تفكر مدرنيستي
   مدرن  فيلسوف  نخستين  الك جان.آند  مي  را نفي انديشه

   هيچ  در باب گرايانه  ذات  ديدگاه  اين  گفت بود آرد آه
شود   را نمي  موجودي ، هيچ  نيست  دفاع  قابل موجودي

   و چه  بدانيم  را ذات  چيزي  ما چه اينكه. دارد  ذات گفت
   دارد، نه دها بستگي قراردا  به  ندانيم  را ذات چيزي
.   ذات  نام  باشد به  وجود داشته  چيزي  واقعًا يك اينكه
 وجود   هم  دومي  فرض  پيش يك.  ندارد  ذات  شيئي هيچ

،   اينكه  ندارند و آن ها قبول  مدرنيست  را هم  آن دارد آه
   هم   در بابessentiallism    حتي اگر هم
.  ندارد  صدق د انسانبود در مور  مي  صادق موجودات

 از    بخواهيم  اگر در مورد انسان چون
essentiallismبااختيار انسان  آنيم   دفاع ،  
   وقتي  آلمه  دقيق  معناي اختيار به.  ناسازگار است
 Fixed    ذات  برايش  موجودي  آه متصور است

،   شويم   قائلFixed    ذات ، اگر به  شويم  قائل نتوانيم
  . اختيار معنا نداردديگر 
   انسان  وقتي  آرد آه شود قبول  نمي  لحاظ  اين  به
 مفاسد  ، آنچه  انسان ، مصالح  انسان گوييد، منافع مي

   نسبت  انسان  ذات شود به ، اينها را نمي  است انساني
    داد، بنابراين شود نسبت  نمي  هم  انساني  جامعه داد، به
   معنايش و اين.   من ، يعني است   مهم  فرد انساني فقط
   هزار سال اند،ده  بوده  اگر انسانهايي  حتي  آه  است اين
   و حتي  پيش ،سيصدسال  پيش  هزار سال ، پنج پيش
اند،   داشته  ديگريي هاي  اينها خواسته ،آه  پيش  سال پنجاه

  هاي اند، گرايش آرده  مي  احساس  ديگري نيازهاي
ها و   گرايش  آن د، مرا نبايد اخذ آنيد بهان  داشته ديگري

   انسان  براي  آه  هست  چيزهايي خواستها و بگوييد آه
   آه  هست  تو هم  مصلحت  به  است  انسان  رو آه از آن
در .  آنم  مي  را نگاه  خودم  من  آنها را، نه  آني قبول
   آه  بايد ببينيم  تلقي  اين  ما انسانها طبق  همه واقع

   چيزي ،چه  داريم  هايي  و خواسته  نيازهايي  چه خودمان
  اين.  ما  براي  است  مفسده  چيزي  و چه  ماست مصلحت
ها و نيازها و آمبودها و   و مفاسد و خواسته مصالح

   مربوط  فرد انساني  به ناتوانيها و تواناييها، همه
  رآات مشت  سراغ  برويم  اينكه  جاي  به شود، بنابراين مي

   نوع  يك اين.   خودمان  امور متفرق  دنبال انسانها، برويم

 نظر   عطف  و در واقع  است  سقراط  تعليمات  به عدول
 با   فلسفه  آه گفت  مي سقراط.  ارسطو  از تعليمات آردن

   در تمام  آه  است  آسي  دارد، فيلسوف دو شعار حيات
 خود را   اينكه يكي باشد،   دو شعار را داشته  اين زندگي
   زيستن  ارزش  نيازموده  زندگي  اينكه  و يكي بشناس
 آند ديگر   دو را فراموش  از اين  يكي هر آسي. ندارد

 بخواند و در   آتاب  آه  قدر هم ، هر چه  نيست فيلسوف
   اوًال هميشه  آه  است  آسي فيلسوف.  بنويسد  آتاب فلسفه
  يكي.   را بشناس  خودت  آه  است  اين  خودش  به القائش

  معناي.  ندارد  زيستن  ارزش  نيازموده  زندگي  اينكه هم
   براي  موجود در جهان  عزيزترين  آه  است  اين اولي

   آه  هستيم  خودمان  فقط  و بنابراين  است  خودش هر آس
 را  ، اگر خودمان ايم ، ضرر آرده اگر نشناسيمش

 و اگر  ايم  نبرده  سودي ناسيم را بش ، هر چيزي نشناسيم
 ضرر   را نشناسيم  و چيز ديگري  بشناسيم خودمان
   نفي  دوم  مطلب  ، اما معناي  مطلب  يك اين.  ايم نكرده

 ما هر چقدر تقليد و  ، چون  تقليد و تعبد است هر گونه
  .  آنيم  مي  نيازموده  زندگي ، داريم ورزيم تعبد مي
  ، يعني  است  آزموده  شان  زندگي  سنيني ها تا يك  بچه

   آند آه  بسوزد تا قبول  بار دستش  بايد يك  بچه باالخره
 بگوييد،   بچه  شما به هر چه. سوزاند  را مي  دست آتش

   يا پنج تا هشت. پذيرد  نمي  نكرده  آزمايش تا خودش
 بعد ما ياد   به  از آن  هستند ولي ها اينجوري  بچه سالگي
 را   چيزهايي يعني.   بكنيم  نيازموده  زندگي  آه گيريم مي

 ما  ، به  است  خوب  آه  نداريم  يقين  آه  بدانيم خوب
 ما   به  آه  را بد بدانيم چيزهايي.   است  خوب اند آه گفته
، و   بد است  آه  نداريم  يقين  و خودمان اند بد است گفته
  زيبايي   امور، در ارزشهاي  هذا در بقيه  علي قس

 در امور    وهم ، ديني ، اخالقي ، حقوقي شناختي
Factualموارد زندگي  اين ، در همه  واقع   و ناظربه   
   القائات ها در واقع  نيازموده اين.   است ما نيازموده

ها و   و مسلك  و مذاهب  و اديان  و مادران پدران
ر شعا.   است  و ذالك  و امثال ها و افكار عمومي مكتب
ارسطو .   را بشناس  خودت  اول  بود آه  اين  سقراط اول

خود " آمد   شاگرد افالطون ، يعني شاگرد شاگرد سقراط
   بايد حسن  حسن  بود آه  اين  معنايش را آه"  را بشناس

   هر آس  را بشناسد يعني  بايد حسين را بشناسد، حسين
  ار آرد آه شع  اين  به  را تبديل بايد خود را بشناسد، اين

 آرد   را تبديل  خودشناسي يعني.  را بشناسيد بياييد انسان
 حاال ديگر بايد زيد و عمرو و  ، يعني  انسانشناسي به

   خود را بشناسند، همه  اينكه  جاي ، اينها به...بكر و
   عرف  من  در واقع يعني.  را بشناسند بايد بروند انسان

  ، هر آه  االنسانيه فس ن  عرف  من  شد به ، تبديل نفسه
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 برود   هر آسي  اينكه  شد به  را بشناسد، تبديل خودش
 را   انسان  شد آه  اگر بنابراين  را بشناسد، خوب انسان

   سراغ اگر برويم.  شناسيم  چيز را مي ، چه بشناسيم
   چه  در فرايند شناخت  بشويم  و موفق شناسي انسان
   ما انسانها شناخته رآاتمشت. آيد  مي  دستمان  به چيزي
   مشترآات  به  انسان ،انسانيت  انسان  نفس شود، چون مي
 بود، و   آرده  جدي  معنا عدول  اين اما ارسطو به.  است
 در   آه  معنوي  انحطاط  بزرگترين اند آه ها گفته خيلي
   تحريف  شعار سقراط  بود آه  داد اين  رخ  غرب عالم

   جاي ها به شعار ارسطو، و انسان   شد به شد و تبديل
  .  را شناختند  خود را بشناسند رفتند انسان اينكه

  .  خود را بشناسيد  آه  است  شده  گفته  هم  اديان  در همه
 شعار   به  بازگشت  معنا، در وا قع  اين  به  مدرنيته
  در وا قع.  از شعار ارسطو  و عدول  است سقراط
   نيازهايي  چه  ببيند آه  هر آسي آه   اين  به  گرديم برمي

   ناتواني  و چه  تواناييهايي  ، چه  هايي  خواسته دارد، چه
   بگيرد در يك  بايد تصميم  اساس  دارد و بر اين هايي
   چيز را خوب  چه ، ببيند آه  آزادانه  عقالني فضاي
  داند، چه  مي  را درست  چيزي داند،چه داند، يا بد مي مي

  .   ترتيب  همين داند،و به  مي  را نادرست چيزي
  ، نه  فردگرايي  يعني  مدرنيستي گرايي  انسان  بنابراين

  ، اين  انسان  ذات  يعني  و نه  گرايي  انسان  جامعه يعني
  .  است  نكته يك

    وجود دارد،ارتباط  هم  دومي  اما نكته
Individualism با Humanismاست  اين  ، و آن   

   فرد گرايي  بشود به  تبديل  انسانگرايي  آه  وقتي آه
 گيريها،  آند بر تصميم  پيدا مي  غلبه  آه  چيزي  آن آنوقت

   احساس  آنوني  در وضع  من  آه  است  هايي درد و رنج
  ها آسي  خود درد و رنج ديگر در باب.  آنم مي
   يا نادرست  آردي  درست  بگويد آه  من تواند به نمي
   من  فقط  آه  است  بسيار مهمي  نكته  هم ، اين ديآر

   بحث  آينده  در جلسه  داشتم  و اگر عمري آنم  مي اشاره
  .  آنم مي

   نفر بگويند آه  يك  به  نظر شما معنا دارد  آه  آيا به
، چرا  ، نبايد ببري بري  مي  حادثه  از اين  آه  رنجي اين
  شود در باب  مي  يعني او بگويند، شود به ؟ مي بري مي
   بكنند، يعني  ما امر و نهي  به  ما هم  بردنهاي رنج

 ، بايد  بري  نمي  رنج  قضييه  تو چرا از اين بگويند آه
؟ نبايد  بري  مي  رنج  حادثه چرا تو از آن.   ببري رنج
 ما    به  ما هم هاي  دردها و رنج شود در باب ، مي ببري

   سنت  بيني  جهان هاي  از مؤلفه  بكنند؟ يكي امر و نهي
 آار را آرد،  شود اين  مي  فقط  نه  آه  است  اين گرايانه
   خيلي  آه  انسانها گفت  آار را آرد، بايد به  بايد اين بلكه

  بريد، نبايد رنج  مي  رنج  شما از ان  آه از چيزهايي
 از  و خيلي. بريد  نمي  رنج آنيد آه خطا مي. ببريد

بريد؟   نمي بريد، چرا رنج  نمي  از آنها رنج آهچيزها 
   گرايانه  سنت  تعبير ديگر انديشه به.   ببريد بايد رنج

   مطلوبي  تو، وضع  آنوني  وضع  انسان   اي گويد آه مي
   آه  درد و رنجي  اين  بر اساس  بعد بخواهي  آه نيست
   نهجدر.  زنم  مي  مثال يك.   بكني  ا تخاذ تصميم بري مي

   آه  وقتي ابيطالب ابن  علي  حضرت  آه  آمده البالغه
   حكومت  تحت  از شهرهاي  در يكي  معاويه سپاهيان
   يهودي  زن  يك  آردند و از پاي  و غارتي  قتل حضرت

  ، يك آرده  مي  زندگي  اسالمي  حكومت  ذمه  تحت آه
جا در آن)  ع ( علي حضرت. اند  آشيده  را بيرون خلخالي
  حمّيت  شما چقدر بي  را آه آنند اصحابشان  مي توبيخ

   من فرمايند آه غيرتيد، بعد اينطور مي هستيد،چقدر بي
   تعرض  هم  يهودي  زن  يك  به  شده  آه  در حمله ام شنيده
فرمايد  اند، بعد مي  آورده  بيرون  و پابند را از پايش شده
 را بشنود و از   حادثه  اين  انساني  قيامت  اگر تا قيام آه

  يعني.   نيست  مالمت  جاي  خداقسم  بميرد به  اندوه شّدت
   اگر آسي  هم  تا روز قيامت  آه  است سزد، شايسته مي

   مالمت  را بشنود و بميرد جاي  حادثه  اين جريان
.  بميرد  چيزي  چنين  از غصه  آه  داشت حق.  نيست
   اين  و شما االن  اگر من  آه  است  اين  معنايش  اين خوب
   عارضمان  صورت  آن  به  و رنجي شنويم  را مي داستان
 ما گويا  ، يعني  هست  برايمان  مالمت شود ما جاي نمي

   يك يعني. آند  آار نمي  خوب  سنجمان  عاطفه دستگاه
 وجود دارد و   سنجمان  عاطفه  در دستگاه اختاللي
   اين  به  تو نبايد هميشه  آه  است  اين  معنايش بنابراين
   و بدي  خوبي ، تو نبايد ميزان  بكني  نگاه  خراب دستگاه

 گيريهاو  ها و تصميم آارها، رويدادها، فرايندها، حادثه
   آه  خرابي  دستگاه  چنين  به  گيريها را با رجوع موضع
   عاطفي  تو دستگاه  آه  است  اين معنايش.   بفهمي داري
   خراب  شان  عقيدتي  دستگاه آساني.   است  خراب ات
   دستگاه  عقايد فاسد دارند و آساني ، يعني است

   نبايد رنج  آه  از چيزي يعني.   است  خراب شان عاطفي
   آه  ديگر از چيزهايي برند و از طرف  مي ببرند، رنج
  .برند  نمي  ببرند، رنج بايد رنج

    
   وضع  تابع  اين  واقع در  گرايي  سنت  بيني  در جهان

   آه  است  من  انحطاط  موجب ، اين  شدن موجود عاطفي
   از آن  آنوني  وضع  در اين  را آه  هر چه  بگويم من

 و آنها را   بها دهم  آن  گيريها به ، در تصميم برم درد مي
،آنها را در  برم  مي  از آنها لذت  آنوني  در وضع آه

  ها و اين  لذت  اين  و بر اساس دهم بها ب  گيريهايم تصميم
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ها و  ها و رامش  درد و رنج  اين ها و بر اساس ألم
   در واقع ، اين  بگيرم  اينها تصميم ها، بر اساس آرامش

گويد   مي  سنتي انسان.   است  غلط  سنتي  انسان از ديدگاه
   چيزهاي  باالتر تا از يك  بيايي  وضع  تو بايد از اين آه

  و از يك.   ببري  رنج بردي  نمي  رنج  آه ديگري
   از آنها رنج بري  مي  رنج  االن  آه  ديگري چيزهاي
    تصميم  بايد مالك  آه ها است  درد و رنج  و آن نبري

   قائل  اين  به  مدرنيست اما انسان.  تو باشد گيريهاي
   آه  اين  به  است   قائل  در واقع  مدرنيست ، انسان نيست

   من  آه  وضعي  بايد با همين  زندگي  از آنات ر هر آنيد
؛ شما   بزنم اي  ساده  خيلي مثال.  گيرم  مي  تصميم دارم
گويند، مثًال شما   مي  هستند آه  آساني  فراوان ايد آه ديده

بينيد و بعد   مي  فقيري  و يك رويد بيرون  مي با دوستتان
  گويد آه  شما مي  به ان ت رفيق. دهيد  او مي  به  تومان ده
   وقتي داني مي: گويد  چرا؟ مي گويم مي.   آار را نكن اين

آند   مي شروع. شود  مي  چي دهي  مي  اينها پول تو به
   را برايتان  آردن  آمك  نوع   بد اين آثار و نتايج

   شما چه  به  شما در نهايت دانيد رفيق مي. شمرد مي
،   فقير را ديدي  گدا، اين ه آ گويد وقتي مي. گويد مي
   رنج  منظره  و از اين  سوخت  دلت  آه  دارم قبول

   دخالت گيري  را نبايد در تصميم  رنج ، اما اين آشيدي
   دخالت گيري  نبايد در تصميم  رنج  اين ، يعني دادي مي
   بردي  آه  رنجي  اين  تو بر اساس شد و حاال آه  مي داده

، آار   فرد دادي  اين  به  تومان ده و   گرفتي تصميم
   هاي  از دردو رنج  بعضي  آه  تلقي ، اين  آردي خطائي

 درد و   يك  و عوضش  است   ناشايستي ما درد و رنج
  هاي  آنها درد و رنج  وجود دارد آه  ديگري رنجهاي
   بايد آن  است  انسان  رو آه  از ان  و انسان  است شايسته
  يا الاقل. ها را  درد و رنج  اين  باشد، نه هها را داشت رنج

 درد   اين  آه  نيست  پيشرفته  آنچنان  عاطفي اگر از لحاظ
   را آه  هايي  درد و رنج  اين برد، الاقل ها را مي و رنج
   تلقي  يك اين.  ندهد  دخالت  گيريهايش برد در تصميم مي

   است  لحاظ  اين  و به  نيست  مدرن  تلقي  و يك  است سنتي
    مدرنيسم  بيني  جهان  از ويژگيهاي  يكي آه

Sentimentalismگرايي  عاطفه يعني .   است  
   وضع  به  من  آه  است  اين  و معنايش  است افراطي
   هيچ  و به  نظر بكنم  عاطفي  لحاظ  به  خودم آنوني
 مابعد    هم  چيزي  هيچ  و به  نظر نكنم  آن  ماقبل چيزي
ها رفتار و   درد و رنج  همين  و بر اساس  نظر نكنم آن

 را   اين  آه  بگيرم  را پي  خودم  اخالقي  و سلوك زندگي
  .   گفت  خواهم  خدمتتان  آينده در جلسه... انشاءا

   .  و برآاته اهللا  ورحمة  عليكم  والسالم
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  )عاطفه گرايي( نهم جلسه

  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  

،   تجّددگرايانه بيني  جهان هاي  از مؤّلفه  يكي
 دقيقًا  باشد آه   ميSentimentalism،  گرايي عاطفه

   بر افعال  آه اي  اخالقي  ما احكام  آه  معناست  اين به
   فالن  يا فعل  انسان عل ف مثًال فالن(،  آنيم  بار مي انسان
،   بود يا نادرست  بود يا بد، درست  خوب انسان
 بود يا   اين اش آميز، وظيفه آميز بود يا رذيلت فضيلت

را با ) آرد آرد يا نبايد مي  بود، بايد مي  اين مسئولّيتش
  ها حمل  آن آاهي  يا درد و رنج زايي  درد و رنج  به توّجه
   خوب گويي راست « گوييم  اگر مي آه معنا   اين به.  آنيم
   هم  روي گويي  راست  آه  است  اين ، مرادمان» است
  گوييم اگر مي. آاهد  مي  آدميان  از درد و رنج رفته

   هم  روي  آه  معناست  اين ، به»  بد است گويي دروغ«
هر . افزايد  مي  آدميان  بر درد و رنج گويي  دروغ رفته
  ، خواه آنيم  بار مي  انساني  بر افعال  آه اي  اخالقي صفت
، بايد يا نبايد،   يا نادرست  يا بد، درست  خوب صفت
   اين ، بايد ببينيم ، رذيلت ، فضيلت ، مسئولّيت وظيفه
   افزايش  رفته  هم  را روي  آدميان  درد و رنج افعال
   در واقع. دهند  مي دهند، يا آاهش مي

Sentimentalismبر اساس  اخالقي داوري   يعني   
   ديگر نشان در جايي.   انساني  و عواطف احساسات

    سوي  به  اومانيزِم تفّكر تجّددگرايانه  چگونه  آه داديم
individualismبه  هم  شد و فردگرايي  داده   سوق   

   داده  سوقSentimentalism   گرايي  عاطفه سوي
  .شد

،   اصًال اخالق  آه  است  اين ه تفّكر ب  در اين  توّجه  تمام
از .   است آاهي  و درد و رنج زايي دايرمدار درد و رنج

   ارزش شود و داراي  مي  تلّقي  مثبت  فعلي  اخالقي لحاظ
   درد و رنج  رفته  هم  روي شود آه  مي  دانسته مثبت
  شود و داراي  مي  تلّقي  منفي ها را بكاهد و فعلي انسان
 بر درد   رفته  هم  روي شود آه  مي دانسته   منفي ارزش
 ما  شود آه  مي  نتيجه پس. ها بيافزايد  انسان و رنج
   به توانيم  تا مي  در زندگي  آه  نداريم  جز اين اي وظيفه
   رفته  هم  روي  آه  آنيم  و رفتار و زندگي  سلوك قسمي

  ها آاهش  و رفتار ما درد و رنج  و زندگي از سلوك
  . پيدا نكند  افزايش  آند و يا الاقلپيدا

   اين  اول نكتة:  وجود دارد  جا چند نكته  حاال در اين
   آه ها هر دردي  انسان  آه  داريم ، آيا واقعًا ما دليلي آه

   داريم  باشند و يا اصًال وظيفه دارند، اصًال نبايد داشته
 هر  آه   داريم  بر اين ؟ آيا دليلي  بكاهيم  از دردشان آه

   ما وظيفه برند نبايد ببرند و بنابراين  مي  آه رنجي
   عبارت ؟ به  آنيم  آم توانيم ها را تا مي  آن  رنج  آه داريم

   قدر مطلوب ها آن  انسان  آنوني ديگر آيا واقعًا وضع
 درداور و   آنوني  وضع  در اين  هر چه شود آه  مي تلّقي
   درد و رنج  آه ر چيزي شود و ه زا باشد، بد تلّقي رنج

   اقامه  بر اين  دليل  شود؟ چه  تلّقي  دهد، خوب را آاهش
  ؟  است شده
 بسا   دارد، چه  امتحان  فردايش  آه  هم  شبي  من  بچة

 ببيند،  ها تلويزيون  ساير شب  باشد مثل  داشته دوست
   آه  اين  به  با توّجه و من.  آند سينما برود و بازي

   براي  امتحان  دارد و اين  امتحان ام فردا بچه  دانم مي
   آه خواهم ، از او مي ساز است  سرنوشت اش زندگي
 تماشا نكند، آيا   تلويزيون  سينما نرود، يا امشت امشب
گويد شما درد و   مي  دارد به  حق  من  بچة  حال در اين
   ازمن  آه  انتظاري  داديد و با اين  مرا افزايش رنج
   انجام ، و تكليف  آنم  مطالعه  از شب  تا پاسي د آهداري
  تواند چنين ايد؟ مي  افزوده  من ، بر درد و رنج بدهم

 يا   شديد پدري  جا عاطفة ؟ اين  بكند يا نه استدالل
 واقعًا شما را وا دارد   است  ممكن  شديد مادري عاطفة

 او   به  آه اي  امر و نهي  با اين دانم مي:  بگوييد آه
،  آنم  مي  عارض ام  بر بچه  و رنجي  دردي  االن آنم مي

   عارض  دردي  هيچ  آه ام  نداده  قول  من  همه و اّما با اين
  اي  گونه  به  هميشه  آه ام  نداده  قول من.   نكنم ام بچه

   عارضش  دردي  هيچ ام  بچه  آه  و رفتار آنم زندگي
   عارض ام  بچه را بهها   درد و رنج  گاهي من. نشود
  هايي ؟ درد و رنج هايي  درد و رنج  چه  البته  ولي آنم مي
 را خواهد  تري  درازمدت هاي  درد و رنج  جلوي آه

   وضع  به  شما توّجهي  آه  است  اين معنايش.  گرفت
 او   به گوييد حاال آه نمي. آنيد  نمي اتان  بچه آنوني
شود،   مي  عارضي دردي، »  نبين تلويزيون « گويم مي

گوييد  مي.  شود، خشنود نيست  مي  عارضش رنجي
   آنوني  وضع يعني. شود، اّما بشود  مي  رنجيده دانم مي
   اخالقي  تصميمات  من  آه  نيست  مطلوبي  وضع  من بچة
   يك  من  اگر بچة بله.   آنم ، وضع  آن  را بر اساس خودم
   وضع  در آن  آه هر چيزي بود،  ال  و ايده  آرماني بچة

 بد بود و هر  شد البته  او مي  درد و رنج  سبب آرماني
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اّما .  بود  خوب ، البته آاست  مي  از درد و رنجش چيزي
  يعني� ـ  نيست  آرماني  وضعش  من  بچه  آه وقتي

 نبايد بخواهد و   در واقع خواهد آه  را مي چيزهايي
 را  برد، يا چيزهايي  مي  رنج دهيم  او نمي  به وقتي
 او   به  بايد بخواهد و وقتي  در واقع خواهد آه نمي
  شوم  او نمي  رواني  وضع ـ تسليم�برد  مي  رنج دهيم مي

 را   هر چه ام  اگر بچه  آه  است  اين  هم و استداللم
   را نميخواست  و هر چه خواست بايد مي  مي خواست مي
   بايد تابع من   وقت ، آن خواست بايد مي نمي

  ام  بچه  آه دانم  مي اّما االن.  شدم  مي هايش خواسته
   تسليمش  من  نبايد بخواهد بنابراين  آه  خواسته چيزهايي

 بايد بخواهد  خواهد آه  را نمي  ويا چيزهايي شوم نمي
  . شوم  نمي  تسليمش  باز من پس
تار  رف  بايد جوري  من  آه  اين  صرف  طور آّلي  به  پس
   بلكه  نيست  نرسد آافي ام  بچه  به  درد و رنجي  آه آنم

 درد و   از آار من  رفته  هم  روي  آه  آنم بايد آاري
   آه  اين  نرسد، نه  رفته  هم  نرسد؛ روي ام  بچه  به رنجي
 بايد در   تعبير ديگر من به.  نرسد  لحظه در اين
   وضع  تنها به ه، ن  آنم  نگاه ام  بچه  وضع  به درازمدت
   وقت ، آن  در نظر بگيرم  را هم اش بايد آينده.  اش آنوني
دهد، در   او مي  به  واحد رنج  يك  االن  آه  آاري بينم مي
 بشود در   واحد رنج  سي  مبتال به  آه  او را از اين آينده
يا .  آنم  را وارد مي  رنج  اين دارد در نتيجه  مي امان
 او   به  واحد لّذت  يك  االن  يا لّذتي ادي ش  يك بينم مي
شود،   مي  عارضش  واحد َاَلم  چهل  در آينده دهد، ولي مي
  . آنم  مي  را از او دريغ  شادي  اين  وقت آن

  بايد جوري.   است  گونه  همين  هم  حاال تفّكر مدرنيستي
 گويا  اين.   را بكاهيم  آدميان  درد و رنج  آه رفتار آنيم

خواهند واقعًا   را مي  هر چه  آدميان  آه  است  اين نايشمع
 نبايد  خواهند واقعًا هم  را نمي  بايد بخواهند و هر چه هم

  آيد، نبايد هم  نمي شان  خوش از هر چه. بخواهند
آيد بايد   مي شان  خوش  بيايد و از هر چه شان خوش
   آرماني  گونه  بدين شان  وضع  بيايد و چون شان خوش
ها را   خوشايند و بدايند آن  ما بايد هميشه ، بنابراين است

  فرض  پيش  اين شود به اّما واقعًا مي.  در نظر بگيريم
  . بشود آيد آه  نظر نمي  شد؟ به ملتزم
   ديگري شود، مثال  چرا نمي  بگوييم  آه  اين  براي
   يكي  آه  دو پزشك بينيد بين  مي  تفاوتي  شما چه زنيم مي
   اين گويد، من  مي آنيم  مي  او رجوع  به  شما وقتي به

 هر   و تو آزادي آنم  تو تجويز مي داروها را براي
   آه  و هر آاري  بخوري خواهي  مي  آه غذايي
   آاري  آارهايت  بقية  اصًال به ، من  بكني خواهي مي

 داروها   اگر اين  آه دهم  مي  قول  مِن پزشك فقط.  ندارم

   پزشك اّما يك. شود  مي  عالج ، دردت  آني مصرفرا 
، اّما تو  نويسم  را مي  نسخه  اين ، من گويد نه ديگر مي
 سودمند   نسخه  تا اين  ديگر نكني  آارهاي بايد خيلي

   اين  شرط ، به  است بخش  عالج  نسخه  اين بنابراين. شود
 تا   شبمثًال.  ، نكني آني  مي  را آه  آارهايي  بعضي آه

   چه  دو پزشك حاال اين...  و  نبايد بيدار بنشيني ديروقت
   است  در اين  دو پزشك  اين آنند؟ فرق  مي  با هم فرقي
   وضع  در همين  آه آنم  مي  تضمين  من  گفته  يكي آه

.  آند  تو را بكاهد و درد تو را آم  رنج ام موجود، نسخه
   بايد وضع  اّول  آه و گفته   را نگفته  اين  دّوم اّما پزشك
   نسخة  و بعد تازه  آني  را عوض  موجودت نامطلوب

 ميكند و   افاقه  من  نسخة  وقت ، آن  آني مرا مصرف
   جالبي  اصًال وضع  موجودت وضع. افتد سودمند مي

،  آني  نمي  آه  آني هايي  بايد ورزش اّول.  نيست
   را نبايد بخوري يي، غذاها آني  نمي  آه  آني روي پياده
   آه  آارها را نبايد بكني  سلسله ، يك خوري  مي آه
،  آني  نمي  آه  را بايد بكني  آارهايي  سلسله ، يك آني مي
   در وضع  و تغييري  آن  را عوض  خودت اّول

   مسئول  پزشك  عنوان  به  من  وقت ، آن  بده موجودت
 در   آه نويسم مي  اي ، نسخه  تو هستم  درد و رنج آاهش
.  تو را آمتر آند  درد تو را بكاهد و رنج  شرايط آن

   وضع  تابع اّول)   دوم پزشك (  مِن پزشك بنابراين
 موجود   وضع  در همين ، بعد بگويم شوم موجود تو نمي

   طالب  اّول بلكه.   آنم  درد تو را آم دهم  مي  قول هم
  .  موجود تو هستم تغيير وضع

؟  ها چيست  انسان  به  ما نسبت  وظيفة  ترتيب  اين  به  پس
  ؟ موضع  باشيم  را بايد داشته  دو موضع  از اين  يك آدام

 آيا ما بايد   را؟ يعني  دّوم  پزشك  را يا موضع  اول پزشك
 و هر   خلقي از لحاظ! ها انسان:  ها بگوييم  انسان به

   مناسبات.  نيست  باشيد؛ مهم  داريد داشته  آه وضعي
اّما اگر در .  ندارد ، اشكالي  هر طور هست تان اجتماعي
 آرديد،   دردي  داريد، احساس  آه  و حالي  وضع همين
 درد   آه  آنم  بايد آاري تان نوع  هم  عنوان  به  من  وقت آن

.   ندهم  افزايش  يا الاقل  بدهم  آاهش توانم شما را تا مي
  نوعان  هم  به  آه ؟ يا اين  طور بايد برخورد آنيم اين

   را آه  آارهايي  سلسله بايد يك  تو مي  بگوييم خودمان
،  ها را نبايد بگيري  از موضع  سري ، يك  نكني آني مي

  ، آن  ببري ها را بايد از بين  و ويژگي  از خلقّيات برخي
   من  البته  وضع  در آن  آه  وضعي  به رسي  مي  تازه وقت
  .  آنم  تو را آم هاي  درد ورنج م دار وظيفه
   خاطر زندگي  به زنيم  مي  آه  ديگري  سادة  مثال

   به مثًال شهردار تهران:  دارد  اهميت  ما خيلي روزمرة
   زندگي  آه  گونه همين!   تهران  مردم گويد اي  مي مردم
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خواهد   نمي تان  در زندگي  تغييري هيچ. آنيد، بكنيد مي
   نام  به  مشكلي  وضع  در اين  آه دانم مي  ولي. بدهيد
 مِن شهردار   هوا وجود دارد آه  و آلودگي ترافيك
 هوا را   شود، آلودگي  داده  امكانات  من  اگر به حاضرم
  يك.   آنم  را حل تان  ترافيك  مشكل حاضرم.   دهم آاهش
 در آندوآاو و  من: گويد ؛ شهردار مي  نه  هم وقت

   اصًال آلودگي  آه  رسيدم  نتيجه  اين  به م خود تحقيقات
تا .   شماست  آردن  زندگي  خاطر نحوة  به  تهران هواي
   هواي  آلودگي توانم  مي  من آنيد نه  مي  جور زندگي اين

.  ديگر  آس  هيچ ، نه  آنم  را آم  و ترافيك تهران
   قول ، بنده  صورت  را تغيير دهيد، در آن هايتان زندگي

   من يعني.   شما بردارم  را از دوش  مشكل  آه دهم يم
   در اين ، بعد بگويم شوم  موجود شما نمي  وضع تسليم
.   را بكاهم تان  درد و رنج  حاضرم  موجود باز هم وضع
 از   ناشي  درد و رنج  اين دهد آه  مي  نشان  من تحليل
   پيش  ترافيك حاال چرا مشكل.   شماست  روحيات نحوة
   رفت  زياد با ماشين  آه  است  اين  از عللش آيد؟ يكي مي

   ناقصه  عّلت ، الاقل  نيست  تاّمه اگر عّلت. شود و آمد مي
   تااين  ترافيك شد مشكل  مي  و آمد آم اگر رفت.  هست

 آار  ؟ چون آنيم  و آمد مي حاال چرا زياد رفت. حد نبود
 را   اين پس. خواهد  و آمد مي  و آار رفت داريم
 و   از رفت اي  عمده  بخش ولي.  آرد شود آاري نمي

  مسافرت.   است  و مسافرت  تفريح  دليل  به آمدهايشان
   براي آند، بلكه  اقتضا مي  آارم  آه  اين  براي  نه روم مي
حاال .   باشم  و گذار آرده  و گشت  و تفّرج  تفريح  آه اين

؟ چرا در  آنيم ذار مي و گ  و گشت  قدر تفريح چرا اين
 در   دارد آه  جايگاهي  تفريح  مدرن  انسان زندگي
   مدرن  انسان  آه  اين  ندارد؟ براي  سّنتي  انسان زندگي
   به  هر وقت يعني.  آند  تفريح تواند با خودش نمي

 در  باغي. آيد  مي  بدش آند از خودش  مي  رجوع خودش
 نرود   مسافرت  هم ل سا  اگر ده  ندارد آه  خودش درون
   تفّكر معنوي  آه آدمي.  سر نرود اش  حوصله  وقت هيچ

   لحظه  نرود يك  مسافرت  هم  دارد، اگر صد سال عميقي
 سير   دائمًا مشغول چون.   سر رفت ام گويد حوصله نمي

   نداريم  دروني  ما باغ وقتي.   است  دروني  باغ در يك
   خودش  آه آدمي.   را ببينيم  بيروني هاي  باغ بايد برويم
 برود   ندارد آه  جز اين اي تواند تماشا آند چاره را نمي
   آن  معنوي اشخاص.  را تماشا آند  از خودش و بيرون

  آنند و به  مي  نو آشف  چيزهاي  خودشان قدر درون
،   بسيار شادآننده بينند و چيزهاي ظهور مي
   به  وقت  هيچ بند آهيا  مي بخش  و آرامش اميدوارآننده

  بنابراين. آنند  پيدا نمي  احتياج  بيروني سير و مسافرت
   و تفريح  مسافرت  قدر به  ما اين  آه  از داليلي يكي

.   نيستيم اي  معنوي هاي  ما انسان  آه  است ، اين نيازمنديم
آند   پيدا مي تر احتياج تر باشد، آم  معنوي  انسان هر چه

   آه  است  آند، اين  و تابلو راعوض  منظره  آه  اين به
 بايد هر از چند   را هم اش  خانه  جديد تابلوهاي انسان
 بعد  چون...  و  را هم اش  خانه  آند، مبلمان  عوض مّدت

   به توانند او را از خودش ها ديگر نمي  اين از مّدتي
   ما شبيه اگر همة.  دهند  توّجه  عطف  از خودش بيرون
 پيدا   بسيار آاهش  هم هايمان  مسافرت  بوديم ويمول
   بسيار آاهش  هم  ترافيك  مشكل آرد و بنابراين مي
  . يافت مي

.   آنم انديشي  ساده خواهم  نمي  من  آنيد آه  توجه
گويد،   مي  آه  آسي  بين  است  فرق  آه  بگويم خواهم مي

  هست   آه  صورتي  همين ، به تان  و معنوي  روحي وضع
 هستيد   آه  گونه ، همين  اجتماع  مناسبات باشد، از لحاظ
  را حفظ... ها و  منش  و خوها، همين  خلق باشيد، همين
  ، آلودگي ، توّرم آاري  بي  اگر مشكل  همه آنيد و با اين

گويد،   مي  آه  و آسي آنم  مي  آمد حّلش پيش... هوا و
 شما   مشكالت مدة ع ، عّلت آنم  آند و آاو مي  وقتي من

 شما   تا درون ، بنابراين بينم  مي  خودتان را در درون
  توانيم  نمي  ديگري  آس  هيچ  و نه  من  نشود، نه عوض
  ، اين  بكنيم  بتوانيم ، يا اگر آاري  شما بكنيم  براي آاري

   آه  است  دليل  اين  به  شماست  تغيير درون آار همان
؛   است مان  فرهنگي مشكالت ما   مشكالت ترين مهم

   از درون ، ناشي  مشكالت  همة  معنا آه  اين  به فرهنگ
 تعبير امروز   فرهنگي مشكالت.   است خودمان

  مشكالت: گفتند  مي  آن  قدما به  آه  است اصطالحي
  :گويد  مي  قرآن وقتي.  انفسي

  » َأْنُفِسِهم ُيَغيِّروا ما ِب انَّ الّلَه اليغيُِّر ما بَقوٍم حّتي« 
   نشود، مشكالت  رفع تان  انفسي  تا مشكالت يعني 

  Subjective   تا مشكالت.  نخواهد شد  رفع تان آفاقي
    شما رفعObjective    نشود، مشكالت شما رفع
  .نخواهد شد

شايد .   در خطر است  زيست  محيط  االن  مثال  براي
   آرة ما ساآنين   االن  آه  خطري ترين  بزرگ  گفت بتوان
.   است  زيستي  محيط آند، مشكالت  را تهديد مي زمين

  اند؟ عمدة  چرا پديد آمده  زيست  محيط  مشكالت حاال اين
   آه  است هايي  آارخانه  سبب ، به  زيست  محيط مشكالت

   نابودشان  آه  است هايي  جنگل آنيم  مي ما تأسيس
   مواد مصرفي  به آه   است  زيرزميني  و منابع آنيم مي

  ؟ به آنيم  آارها را مي حاال چرا اين.  آنيم  مي شان تبديل
 قدر   اين  آه  قديم انسان.   داريم  ما مصرف  آه  اين دليل

   پيش  سال500 بشر در  اگر جمعيت. آرد  نمي مصرف
   از آن  آسري  بسنجيد و ببينيد چه  االن  به را نسبت
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 امروز   مصرف  به  نسبت ا هم او ر  و بعد مصرف است
   به بينيد آه مي.   است  از آن  آسري بسنجيد و ببينيد چه

 هر   به ، نسبت  بيستم  اواخر قرن  هر انسان طور متوسط
   آرده  برابر مصرف80،   پانزدهم  اواخر قرن انسان
  . است

   پس  قديم ؟ انسان آنيم  مي  قدر ما مصرف  حاال چرا اين
  بينيم ، مي  ميكنيم  رواني  تحليل آرد؟ وقتي ي آار م چه
   دو عارضة  دليل  شديد ما، به گرايي  مصرف  اين آه

   اين يكي.  خود ما وجود دارد  در درون  آه  است رواني
  خواهيم ، مي  نداريم  مناسبي هاي» بودن« ما  ، چون آه

،  آه   اين دّوم.   باشيم  داشته  مناسبي هاي» داشتن « الاقل
 با  ، الاقل  دهيم  مسابقه خواهيم  نمي  با خودمان چون

   به  خوب هاي  بودن  تبديل  يكي  پس  دهيم  مسابقه ديگران
   آه  از اين مان  وضعيت  تبديل  هم  زيبا و دّوم هاي داشتن

   مسابقه  با ديگران  آه  اين  به  دهيم  مسابقه با خودمان
 و شما وارد   من  آه  است  شده  باعث  دو عامل اين.  دهيم

 اوًال   مسابقه  در اين آه.   مصرف ؛ مسابقة ايم  شده مسابقه
 و   نيستيم  برنده مان  آدام  هيچ  آه دانيم  مي مان طرفين
 دو  پس.  ندارد ، آخر هم  مسابقه  اين  آه دانيم ثانيًا مي
رسد   انتها نمي  به  مسابقه  اين  آه  اين يكي:   است فاجعه

  اي  تو برنده  برسد، نه  انتها هم  اگر به  آه  اين و ديگري
  .  من و نه

آرد؟   فكر مي  گونه ، اين  هم  قديم  معنوي  حاال آيا انسان
 نبود،  مهم»  داشتن « ، اصًال برايش  قديم  معنوي انسان

  در آتاب    فروم اريك تعبير   به.  بود مهم»  بودن«
 بود  مهم»  بودن « ، او برايش  ودن يا ب داشتن  معروف
  بينم ، مي آنم  مي  نگاه  خودم  به  وقتي من. » داشتن « و نه
 بسيار   خأل وجودي ، يك  خودم در درون.  ام  پوچ پوچ

   خأل عميق  احساس  آسي وقتي.  آنم  مي  احساس عميقي
 و   احساس  توپ  آنيد يك فرض (  است  توپي بكند، مثل

   خالي آند خالي  مي  حس آه)  باشد ور داشته و شع علم
 را   بدهد، چيزهايي  خودش  به  ثباتي  آه  آن  و براي است

 اگر در  بيند آه  مي وگرنه. آند  مي  آويزان از خودش
 نكند،   آويزان  خودش  به  هم  باشد و چيزي  خالي درون
،  ايم  گونه  و شما اين من.  ندارد  ديگر ثبات  وقت آن

 چيز در  ، هيچ  پوآيم  خودمان  در درون آنيم  مي احساس
 لنگر وجود ما باشد، در   آه ، چيزي  ما نيست درون
.   آنيم  درست  بايد چند تا لنگر بيروني بنابراين.  مانيست
   ماشيني  هستند؟ اگر من  چيزهايي  چه  بيروني لنگرهاي

 زيباتر  ، اگر وياليي  باشم  شما داشته زيباتر از ماشين
ها  ، گويا اين... و اگر  باشم  شما داشته از ويالي
 و   در نوسان  دنياي  در اين  نحوي  به اند آه لنگرهايي
.   لنگرگاهيم  يك  دنبال ما به. دهند  مي  ثبات  من  به تزلزل

   تعبير آيين و به.  ايم  وثقي  عروة  يك  دنبال  تعبير قرآن به
  اگر اين.   هستيم  ناگسيختني يسمان ر  يك  دنبال بودا، به
 بايد   وقت  نباشد، آن  خودمان ، در درون ريسمان
   تا وزانت  آنيم  آويزان  خودمان  به  از بيرون چيزهايي
  .  ببخشيم  خودمان  به  متالطم  دنياي  در اين و متانتي

   با خودمان  وقت  ما هيچ  آه  اين  و ديگري  يكي  اين
 در   با خودش  وقت  همه  معنوي انسان.  دهيم  نمي مسابقه
   حالش  زبان  هميشه  معنوي انسان.   است  مسابقه حال
   از آني و نه (  هستم  االن  آه  از آني من:   آه  است اين
  توانم ؟ اگر مي  بشوم توانم ، بهتر نمي)  دارم  االن آه

  ع وض  به ، يعني  جلو بزنم  بايد از خودم ، پس بشوم
،   موجودم  از وضع  قدم  و يك  نشوم  راضي موجودم

 اصًال با   نيست  معنوي  آه  اناني ولي.  جلوتر بروم
   با ديگران  هميشه اش مسابقه.  ندارد اي  مسابقه خودش
  توانم  بهتر نمي  هستم  آه  از آني گويد من او نمي.  است
  گويد من مي  ، بلكه  چرا نشوم  بشوم توانم  و اگر مي بشوم

،   باشم  داشته توانم تر نمي  دارد، بيش  فالني  آه از آني
 وجود   روحيه  اين وقتي.  باشد ، چرا نداشته توانم اگر مي
   و پرستش زدگي  و مصرف گرايي  باشد، مصرف داشته

 توليد   بايد موادي پس. شود  مي  حاصل    هم مصرف
اهيد مواد  اگر بخو  وقت  شوند، آن شوند تا مصرف

ها پديد   شوند، آارخانه ها قطع توليد شوند بايد درخت
   زيست  محيط  شوند و در نتيجه ها آلوده بيايند، رودخانه

  . شود  مي آلوده
   حالش  زبان  آه  آسي  بين  است  فرق ، خيلي  بنابراين
!   من نوعان  هم اي  باشد آه  اين نوعانش  هم  به نسبت
   باشيد و در اين  داريد داشته الن ا  آه  وضعي همين
 درد و   اين  شد، من تان  عارض  اگر درد و رنجي وضع
   زندگي اي  گونه  به ، يا الاقل دهم  مي  را آاهش رنج
   حالش  زبانش  آه ، با آسي  ندهم  افزايشش  آه آنم مي

  اين!   من نوعان  هم اي  باشد آه  اين نوعانش  هم  به نسبت
  .  است  نامطلوبي  وضعيت ود شما، خودش موج وضع
  : شاعر  قول  به
    ملول  و نشد جانتان  نگرفت  به  جانتان  عجب  اي
   ناگوار هاي  آب  زين  عفن  هواهاي  زين

  تان  جان  متعّفن  هواهاي  شما از اين  آه  است  عجيب
   من  وقت شود، آن  نمي  ملول شود؟ اگر جانتان  نمي ملول
   رنج  آه  رفتار آنم  طوري  آه گيرم  نمي  عهده  به هم

  . پيدا آند شما، آاهش
،   گفتم  تاآنون  آه  سخناني  مجموع  به  حاال با توجه

   ما در انديشة  آه  اين  آه  آنم  را عرض  اين خواهم مي
   اخالقي  فعل  و مالك  باشيم  آدميان  درد و رنج آاستن
 از درد و   آه  آنيم ندگي ز  طوري  باشد آه  همين هم
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 را   ديگران  درد و رنج  يا الاقل  بكاهيم  ديگران رنج
   به  است  درستي ، مالك  مالك ، اين  ندهيم افزايش
  :  شود  لحاظ  نكته  سه  آه شرطي

 هر   وضعيت  در اين  فكر نكنم ، من  آه  اين   اّول نكتة 
د، نبايد باشد شو  مي  آدميان  درد و رنج  باعث  آه چيزي
  چيزهايي.  شود، خير  بايد آامًال رفع  درد و رنج و اين
 بايد  برند ولي  مي ها درد و رنج  از آن  آدميان  آه است
) شود  مي تري  بزرگ هاي  رنج  رسيدن  مانع چون(ببرد 

   همان برگرديد به (  را بكاهم  آن  نبايد من و بنابراين
  ها نيستم  موجود انسان ضع و  حفظ  طالب پس)  مثال بچه

   دارند، حفظ  را آه  موجودي  وضع  همين  بگويم آه
  شان  عارض  آه  هر دردي  وضع  در اين آنند، و سپس

   است  اين آنيم  مي  آه  آاري ما اّول.  آاهيم  را مي شد، آن
 چيزها  خيلي):   باشيم  گونه  اين و خودمان (  بگوييم آه

   نبايد رنج ، اّما در واقع بري  مي  رنج  تو از آن  آه هست
،   توست  خشنودي  ماية  آه  چيزها هست  و خيلي ببري
 ما   وظيفة  تو باشد، پس  خشنودي  واقعًا نبايد ماية ولي
 بشر ايجاد   را براي  خشنودي  ماية  اين  آه  نيست اين
  . آنيم

و  ت  آه هايي  درد و رنج ، همة  آه  اين   دّوم نكتة 
   در درون  ندارد، اآثرًا عّلتش  بيروني  عّلت بري مي

 را   و خودت  آني  تو بايد هّمت ، بنابراين خود توست
: گويد  مي  دارد آه  بسيار عميقي بودا جملة.   آني عوض

   آس  نكند، هيچ  آمك  خودش  به  خودش  آه آسي«
   خودم  به  بايد خودم  اّول من. » آند  او آمك تواند به نمي
ها  ها، طرز تلّقي گيري ها، موضع  ديدگاه  و آن  آنم آمك
  شوند من  مي  باعث  آه  و خلقي  روحي هاي  ويژگي و آن
   و در آن  ببرم  را از بين  ببرم  درد و رنج  وضع از اين
   آرد، اگر باز هم  پيدا خواهم  آه  خوبي  رواني وضع
 وجود داشتند،  ن از م  در بيرون  درد و رنج هاي مايه
   اين  رفتار آنند آه  بايد طوري  من نوعان  هم  وقت آن
   تعبير ديگر درد و رنج به.  را بكاهند  درد و رنج ماية

  Subjective منشأ     دارد، وليObjectiveمنشأ  
   نيست  اين  فقط مان نوعان  هم  ما در قبال  دارد وظيفة هم
  و Objective   هاي منشأ  آردن  برطرف  دنبال آه

    بايد منشأهاي  بلكه  باشيم هايشان  درد و رنج بيروني
Subjectiveرا نيز از  هايشان  درد و رنج   و دروني 

 ابتدا   آه  است  اين  معنايش  بردن  از بين اين.   ببريم بين
ها   در انسان  انفسي  تحّول  و يك  فرهنگي  تحّول بايد يك

  .   ماست  اخالقي  هر دو وظيفة ن و اي پديد بياوريم
   اگزيستانسياليست  فيلسوف  نيچه    آه  اين   سّوم نكتة 

، 20   قرن  و اوايل19   در اواخر قرن  آلماني معروف
: گويد  مي  دارد آه اي شناسانه  انسان  بسيار عالي جملة

  اي  را بداند، هر چگونگي  زندگي  چرايي  آه هر آسي«
   زندگي هاي  چگونگي  آه اين. »  است تحّمل   قابل برايش
   چرايي  آه  است  آن ، براي  نيست  تحّمل  قابل برايمان
  ، يعني  است  مهمي  نكتة خيلي.  دانيم  را نمي مان زندگي

  ، آن دهم  مي  انجامش  چه  براي  بدانم  من  آه هر آاري
  من   آار به  اين  حين  آه هايي  درد و رنج  همة وقت
   درد و رنج  وقتي انسان.   است  تحّمل  قابل رسد برايم مي

 را   درد و رنج  هم  آه  است  و سهمگين  هولناك برايش
 را   درد و رنج  اين  چه داند براي  نمي برد و هم مي
.  پياز را خورد و هم  را مي  چوب  هم در واقع. برد مي
   اين  به است   خوش  دلش خورد الاقل  مي  چوب  آه آدمي
  ، چندان  خوردن  چوب  و اين  است  پياز را نخورده آه

   خوردن  چوب آدمي. آيد  نمي  دردناك اش بر گرده
.  پياز را  بخورد و هم  چوب  هم  آه  است  دردناك برايش

   آمده  پايين مان  درد و رنج  قدر آستانة  اين  دليل  همين به
 ما   از دست  زندگي  هدف ، چون آشيم و زود درد مي

   االن  طور آه  اين دانيم  نمي يعني.   است  رفته بيرون
  انسان. شود  مي  عايدمان  چه  باالخره آنيم  مي زندگي
  در پزشكي.  باالتر بود  خيلي  درد و رنجش  آستانة قديم
   را سه  هر دردي اند آه  گفته  چين  و سّنتي چيني
   رجوع  پزشك يد و بعد به دمساز شو روز با آن شبانه
 ـ    ايم  ديده  هم  خودمان  را در احاديث ـ ظاهرًا اين. آنيد
 درد و   آستانة  بود آه هايي  خاطر طرز تلّقي  به و اين
ها   انسان يعني. برد  باال مي  خيلي ها را خيلي  انسان رنج

  شان  عارض  بيروني ، درد و رنج تري با مقادير عظيم
  هاي  مايه  از اين  آمي  ما با مقادير خيلي شد، ولي مي

   ، درد و رنجObjective    بيروني درد و رنج
 ما معنا ندارد بگويند  اصًال براي. شود  مي مان عارض

   اين  دليل به.  برو  پزشك  و بعد پيش  روز درد بكش سه
 در   بود آه  قائل  معنايي اش  زندگي  براي  سّنتي  انسان آه
چرا شما از .   را داشت  خودش  جاي  هم درد و رنج،  آن
گوييد   مي بريد؟ چون  نمي  رنج تان  چشم  زدن  پلك يك

   چشم  پلك  خوردن  هم  به گويد آه  مي  من  به ام بيني جهان
   زندگي اگر براي.   است  زندگي از ضروريات

   پلك  خوردن  هم  به  رفته  هم  و روي  است ضروري
 درد   من ، بنابراين  است  آن  نخوردن  هم تر از به به چشم

   آسي  آه  آنيم حاال فرض. شود  نمي  عايدم و رنجي
 باشد، بگويد   داشته  درد دندان  را در باب  موضع همين
   يك  هر چند سال اش  در زندگي  انسان  آه  است خوب

 و   را طبيعي  بكشد و اين روز درد دندان بار، دو شبانه
   زندگي  را ضروري  بداند، اگر اين  زندگي روريض

.  آند  ميتواند تحّمل  درد را خوب  صورت بداند، در آن
  بريد؟ چون  نمي  رنج  آردن يا مثًال چرا شما از عطسه
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آنيد   نباشيد، فكر مي  آگاه  باشيد، چه  آگاه  چه باالخره
   نكردن  بهتر از عطسه  رفته  هم  روي  آردن عطسه

  . تاس
   سراغم  به  مريضي  آه  گاهي من«:  گفت ميشانكارا   

   آه  شده  چه  آه شوم  مي  در شگفت آيد، از خودم نمي
  زيرا مريضي. »آيد؟  نمي  من  دنبال  به مريضي
   تنبيه  هنوز نياز به  و من  است  ما آدميان آنندة متنبه
   معناي  و آيفر، به  تأديب  معناي  به  نه  ـ تنبيه دارم

  .  هشدار دارم  نياز به ؛ من�هشدار ـ
  ايد آه  آرده  دّقت  وقت شما هيچ.   بزنم تري  ساده  مثال
  ، چه  سفيد شده  تار مويمان  يك بينيم  مي  در آينه وقتي

 يا  آنيم  مي  سعي  ترفندهايي زند؟ باچه  مي مان جور آتش
   يك ؟ چون  بكنيم  يا رنگش  تار مور را بكنيم اين

   مو به  نخ ي سفيد بيني  جهان  در آن  آه  داريم بيني جهان
   در اين  هم  و مرگ  است  نزديك گويد مرگت ما مي
  در آيين»  رامانوجا«اّما  .   است  چيز حائلي بيني جهان

   سفيد شد خوشحال  مويم  نخ  اولين وقتي:  گفت هندو مي
   را به ام  دارند مرّخصي  آهسته  آهسته  ديدم ، چون شدم
  .دهند  مي من
  آند اين  مي  فرق بيني  جهان  با اين لي خي بيني  جهان  آن
 مو   نخ   با آنObjective،    بيروني  لحاظ  مو به نخ
   زايش  جا درد و رنج  در يك  آه چيزي. آند  نمي فرق
   هم  آفرينش  شادي  جا نميكند ـ بلكه آند و در يك مي
 تار مو   با اين  آه  است  شخصي بيني آند ـ جهان مي

ما : گويد  مي  آه  است  اين بيني  جهان يك. ودش  مي مواجه
 رو   و خوشبختانه آشيديم  بايد مي  زحماتي  جهان در اين

 و    مرخصي  به خواهيم ، ديگر مي  است  اتمام به
Purelandاگر چهارتا نخ  برويم  پاك   يا سرزمين ،  

   و اي ايم  شده  ديگر نزديك  قدم  ده ديگر پيدا شود يعني
  بيني و جهان. شد  سفيد مي  مويمان  تارهاي تمام  آاش

 40  انسان: گويد ، مي)  انساِن مدرن بيني جهان(ديگر 
 آند،   را پهن آيد بساطش  جا و تا مي آيد اين  مي سال
   داشت  ديروز بود ريشمان همين.   آن گويند جمع مي

   و بعد هم  بر اين ، لعنت آيد، حاال سفيد شده درمي
  . آاري  و مخفي  و بهمان  و فالن  آرايش و خضاب

    عوامل  است  درد و رنج  ماية  آه  چه  آن  در واقع
Subjectiveما چرايي چون.   است  يا دروني   

  مان  زندگي  چگونگي  و بنابراين دانيم  را نمي مان زندگي
 را   زندگي  چرايي اّما وقتي.   نيست  تحّمل  قابل هم

   تحّمل  آامًال قابل  هم  زندگي هاي ، چگونگي بدانيم
  .شوند مي
 از   آه  آنم  زندگي  بايد جوري  من  آه  ديگر اين  نكتة

   حال  در عين ، ولي  بكاهم  خودم نوعان  هم درد و رنج

   آاستن هاي  راه ترين  از مهم  يكي  آه  بدانم  را هم بايد اين
   به بيني جهان   يك  آه  است ، اين نوعان  هم درد و رنج

  ها آم  درد و رنج  و وزن  ابّهت  در آن  آه ها القا آنم آن
 قدر  ، آن  درد و رنج هاي  تعبير ديگر، مايه يا به. شود

  . باشند  نداشته  و احتشام  و هيبت صولت
   گرايي  عاطفه  آه  جا گفتيم  تااين  پس

)Sentimentalism (قابل ، اخالق  مدرنيسم اخالق   
،   اخالق  آه  است  درست االصول  و علي  است عيدفا

 و   بر خودمان  ما درد و رنجي  آه  است  بر اين مبتني
  هاي  درد و رنج  آنيم  و سعي  وارد نكنيم بر ديگران
   قيد بايد بزنيم  سه ، اّما حداقل  دهيم  را آاهش وارد آمده

. رد ندا  جايي  قيد خود در تفّكر مدرنيسم  سه  اين آه
   آه  اين  در عين  را دارد آه  مشكل  اين تفّكر مدرنيستي

 درد و   آاهش  ـ نّيت  هست  در آن  درستي  و نّيت غرض
 و   هست  در آن  هم  نادرستي  ـ اّما گويا منشأشناسي رنج
   ندارد، با اين  از درد و رنج  درستي  منشأشناسي چون
   مشي طوري دهد   را آاهش خواهد درد و رنج  مي آه
 پيدا  ها آاهش  انسان  تنها درد و رنج  نه آند آه مي
   يك حاال آيا واقعًا اين. شوند  مي  زياد هم آند، بلكه نمي
   در تفّكر مدرنيستي توانيم  ما نمي ؟ يعني  است بست بن

  آيد آه  نظر مي ؟ به  دهيم  را آاهش مان درد و رنج
  هاي  از مؤّلفه عضي شما ب  آه ، مگر اين  است بست بن

 ديگر را تجديد نظر   آنيد و بعضي  را حفظ مدرنيسم
   به  نه  باشد؛ البته  التقاطي  پديد بياوريد آه آنيد و آييني

   دارد و آن  منفي  معناي  يك التقاطي.   آن  منفي معناي
توانند با   نمي  را آه هايي  آن  ناسازها، يعني  جمع يعني
  ؛ چنين  آنيم  سازگارشان  را با هم سازگار باشند هم

   من  دارد آه  اشكال اّما چه.  ندارد  امكان چيزي
 هستند را با   دفاع  قابل  آه  از مدرنيسم هايي مؤّلفه
   قابل ها هم  آن  آه  مدرنيسم  از بيرون  ديگري هاي مؤّلفه
  ها هم  مؤّلفه توانند با اين  مي  حال اند و در عين دفاع
 در  ؟ اين  آنيم  پيدا آنند را با يكديگر جمع ريسازگا
   جمع  پروژة  به  از آن  من  آه  است  چيزي  همان واقع

   عنوان  ـ به ، عقالنيت آنم  تعبير مي  و معنويت عقالنيت
 شود تا   بايد جمع  ـ با معنويت  مدرنيسم  شاخص مؤّلفة
  به.  برسد  اهدافش  بتواند به  هم  خود مدرنيسم حّتي

   يك ، دستخوش  در خودش تر، مدرنيسم تعبير منطقي
.   است  دروني  ناسازگاري  نوع  و يك پارادوآسيكاليته

   ديگر از اجزايش  با بعضي  از اجزايش  عضوي يعني
   مدرنيسم  آه  شده  اين اش طبعًا نتيجه. خوانند نمي

ر ت  تمام  صراحِت هر چه  به  آه  است بيني  جهان نخستين
اّما .   دهيم ها را آاهش  ما بايد درد و رنج  آه گفته

   هر چه  وضوح  به  آه  هست  هم اي بيني  جهان نخستين
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.   است  داده ها را افزايش  انسان هاي تر درد و رنج تمام
 قدر   اين  مدرنيسم بيني  از جهان  قبل اي بيني  جهان هيچ

   هيچ  حال عيندر .  بود  نداده ها را افزايش درد و رنج
   آه  اين  به  است  نكرده  قدر تصريح  اين  هم اي بيني جهان
  .  دهم ها را آاهش  درد و رنج  تا اين ام  آمده من
 در   امروزه  آه  روشي  به  آه  بگويم خواهم  نمي  من

 و   را سربسته ، مدرنيسم  است آشور ما متعارف
   قبول اي ، يا فّله  رد آنيم اي  و فّله  و آارتني دربسته
   در مدرنيسم  نظر من  به  آه  بگويم خواهم مي.  ، نه آنيم
   منفي  وجوه  به ، اّما نسبت  هست  فراواني  مثبت وجوه
   نكات  مدرنيسم گوييم  مي وقتي.   بايد بينا باشيم  هم آن

  وقتي.   بينا باشيم  آه  نيست  اين  دارد، معنايش منفي
   نيست  اين  دارد، معنايش  منفي  نكات يسم مدرن گوييم مي
   از مدرنيسم  قبل  به ، لزومًا بازگشت  بازگشتش  راه آه

   قبل  به ، بازگشت  بازگشت  راه  است  ممكن گاهي.  است
 باشد   نباشد؛ اين  راه  اين  هم  باشد و گاهي از مدرنيسم

 را   مدرنيسم هاي  و نقص  آنيم  جلو حرآت  ما رو به آه
  .  آنيم  جلو درست  و رو به  آينده در راستاي
   بحث  به  آه آنيم  مي  اشاره  مطلبي  جا به  در اين
   به  همه شود، اّما با اين  نمي  مربوط  چندان مدرنيسم
در    برتراند راسل.    نگوييم  آه  است آيد دريغ نظر مي
  اميدهاي    مخصوصًا در آتاب  از آثار خودش بعضي

    و در چند آتاب   دگرگوني  در حال  جهان و براين
   اتوبيوگرافي و در    علمي جامعة   ديگر از جمله

 ما   فردي تجربة: گويد  مي  آه  را آورده اي  نكته خودش
   و تجربة مان  هفتاد ـ هشتاد ساله ها در زندگي انسان
   زمين  در آرة ها آه ها و هزاره  قرن  در اين جمعي
   مهم  معضل  ما سه  آه  است  داده  ما نشان ، به ايم هداشت

  Chalenge    تعبير او سه ؛ به  داريم مان در زندگي
   ناشي  ما در واقع و مشكالت.  ، آشاآش  تعبير بنده و به

   است ، آشاآشي  اّول آشاآش.   است  آشاآش  سه از اين
  شي آشاآ  دّوم آشاآش.  دارد  با خودش  هر فردي آه

   ديگر دارد و آشاآش هاي  با انسان  انسان  آه است
  به.  دارد  طبيعت  با عالم  انسان  آه  است ، آشاآشي سوم

   هم  آه  است اي ، زندگي  بسامان  زندگي تعبير ديگر يك
 و   حل ، تا حّدي  دارم  با خودم  من  آه  مشكالتي در آن
   عنوان  شما به با  آه  مشكالتي و هم.  باشند  شده رفع
   با طبيعت  آه  مشكالتي  دارد، و هم  خودم نوعان هم
 را   مشكل  دسته  سه ما اين.  باشند  شده  و رفع ، حل دارم
 يا   شادمانه  زندگي ، يك  تعبير ايشان  و به داريم

 در هر   آه ، مگر اين  باشيم  داشته توانيم  نمي سعادتمندانه
 با   آشاآش  در ساحت  هم؛  باشيم  موفق  ساحت سه

 ديگر و  هاي  با انسان  آشاآش  در ساحت ، هم خودمان

 برتراند   حال در عين.   با طبيعت  آشاآش  در ساحت هم
  ديرپاترين:   دارد و گفته  توّجه  نكته  يك  به راسل

،  تر است  مشكل  از همه  حّل و رفعش  آه مشكالت
  . اريم د  مابا خودمان  آه  است مشكالتي

  هاي  با انسان  آه  مشكالتي العلل  اصًال عّلت  نظر من  به
 ما با   آه  است  مشكالتي ، همان  داريم ديگر و با طبيعت

، با   باشم  نداشته  مشكل  با خودم اگر من.   داريم خودمان
.   داشت  نخواهم  مشكل  هم  و با طبيعت  ديگري  آس هيچ

   معنا آه  اين ؟ به  داشت واهم نخ  معنا مشكل  چه اّما به
 را  هايي ها و آشاآش  و تعارف  مشكالت  بتوانم اگر من

   مشكالتي  وقت ، آن  آنم  حّل و فصل  دارم  با خودم آه
   به  است  ممكن  دارم  ديگر و با طبيعت هاي  با انسان آه

 ديگر   بمانند، ولي باقي) Objective  (  بيروني لحاظ
  خود را از دست)  Subjective (   دروني وزن
   خودم  در درون  باشم  توانسته  اگر من يعني. بدهند

   است  ممكن ، هنوز هم  باشم  داشته  باطني رضايت
   خراب  سرم  روي ام  بيايد، يا خانه  پيش  بر من زلزله

   مشكالتي  اين  را بكند، يعني  قصد جانم شود، يا آسي
 ديگر دارد،  هاي  با انسان بيعت ط  در عرصة  انسان آه

  Objective    بيروني  لحاظ  به  خودشان سر جاي
 ، Subjective    دروني  لحاظ  به مانند، ولي  مي باقي
، حضور   مشكل يعني. دهند  مي  را از دست شان وزن

،  خب.  ندارد شناختي  حضور روان  دارد، ولي فيزيكي
   نداشته شناختي  حضور روان حاال اگر درد و رنجي

   اصًال درد و رنج ؟ يعني  چيست  معنايش  وقت باشد، آن
  شناختي  حضور روان اصًال درد و رنج. وجود ندارد

   من  آه  است  موجوداتي  از آن مثًال صندلي. دارد
  ، اگر هم ، هست ، اگرهست  يا نكنم  بكنم احساسش
   بكنم ساس اح  ميز چه  اين  روي  االن من.  ، نيست نيست
   اين  هر حال ، به  نكنم  احساس  و چه  هست  ليوان  اين آه

بود   ميز نمي  اين  روي  ليوان  اين  و اگر هم  هست ليوان
  ، نبود و اگر هم  نيست  آه آردم  مي  احساس اگر من
   ليوان  نبود، چون ، باز هم  هست  آه آردم  مي احساس
   با ُمدرك  آن ود بودن موج  آه  است  موجوداتي از آن
  تواند موجود باشد، ولي  مي يعني.   دو چيز است بودنش
  هم.  باشد  هم تواند موجود باشد، مدرك  نباشد مي مدرك
   را احساس  موجود بودنش تواند موجود باشد و من مي
 را   موجود بودنش تواند موجود باشد و من  مي  هم آنم

   به  من  و نكردن  آردن  درك در هر حال.   نكنم احساس
اّما درد و .  ندارد  ربطي  ليوان  يا نبودن موجود بودن

   آه  است  موجوداتي  سنخ  از آن ؟ درد و رنج  چه رنج
 شود وجود   نشود، وجود ندارد و اگر درك اگر درك

آند،   درد مي ها دستم  صبح  من آيا معنا دارد آه. دارد
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   پارادآسيكال  جمله ؟ اين مآن  نمي  را احساس  دردش ولي
درد .   است  ُمدَرآّيتش  درد همان  موجودّيت چون.  است
 نشود وجود ندارد   اگر درك  آه  است  موجوداتي از آن

   موجودات اين. شود  مي و اگر وجود دارد حتمًا درك
   به  ربطي شان  موجودّيت  و ميز نيستند آه  صندلي مثل

   موجوداتي  از آن درد و رنج. اشد ب  نداشته شان مدرآّيت
   آامًال ربط شان  موجودّيت  به شان  مدرآّيت هستند آه

 در   من  آه  دارد، اگر تعارضاتي  ربط دارد و چون
 در   درد و رنج هاي  شود، مايه  حل  دارم  خودم درون
  هاي  با انسان  من  و روابط  و در مناسبات  طبيعت عالم

 ، Objective   ضور بيروني ح  است ديگر ممكن
 ، Subjective    دروني  حضوري  باشد ولي داشته

 درد و   ديگر ماية  درد و رنج هاي  مايه ندارد؛ يعني
   نشود، رنج  احساس  آه  رنجي چون.  نخواهند بود رنج
  .  نشود درد نيست  احساس  آه  هم  و دردي نيست

   ما با خودمان از  هر يك  آه هايي  تعارض:   اول نكتة 
   عّلت  حال اند، در عين  تعارضات ، ديرپاترين داريم

  . هستند  تعارضات  همين  ديگر ما هم  دوگانة تعارضات
 ظهور   در جهان  آه  بزرگي  تمّدن  سه:   دّوم نكتة 

 در    آه  تمّدني ، يعني  شرقي  آسياي  تمّدن يكي: اند آرده
 ظهور آرد و   ويتنامر   د و تا حدي   ، آره ، ژاپن چين

،   دّوم تمّدن.  نژاد زرد بود  تمّدن شود گفت تقريبًا مي
   جديدي و تمّدن.  هند  عظيم قارة  در شبه  هند است تمّدن
   است  سال500 تقريبًا   و بايد گفت  است  غرب  تمّدن آه
 وجود   آه  جالبي ؛ نكتة  رسيده  و قوام  نضج  مرحلة  به آه

   تمّدن  سه  اين  باالتر به  اگر از خيلي  آه  است دارد اين
 در   و اجمالي گويانه  آّلي  خيلي  و بخواهيم  آنيم نگاه

 از باالتر   هر چه و طبعًا نگاه (  بگوييم  سخن موردشان
 محو  ها در آن ها و تيزبيني  بگيرد، ظرافت صورت

  ، همان)دهد  مي  بينش  يك  حال  در عين شود، ولي مي
،   چين آيد تمّدن  نظر مي اند، به  گفته  بسياري طور آه
   تعارضات  روي  تمرآزش ترين  بيش  آه  است تمّدني
   مكتب اش  و نمونه  ديگر بوده هاي  با انسان انسان

   روي  آالمش  تكية ترين  بيش  آه  است  ديني آنفوسيوس
آمتر    ديگران  به  آه  آنيم  زندگي  چگونه  آه  است اين
   را براي  شادي ترين  و بيش  رنج ترين  و آم  آنيم ظلم

 فشار  ترين  بيش  غرب تمّدن.   پديد بياوريم ديگران
   با طبيعت  انسان  آه  است  تعارضاتي  روي آالمش

 با   انسان  آه  تعارضاتي تر به  هند بيش دارد و تمّدن
 اگر  ه آ  است  لحاظ از اين.   است  دارد پرداخته خودش

   براي  طبيعت  عالم  آه  مشكالتي بخواهيد واقعًا در حل
   باشيد، به  داشته آند، اميد موفقيت  ايجاد مي انسان

 جديد   تمّدن تر بايد به  بيش  و نرمال  طبيعي صورت

   انساني اگر بخواهيد مناسبات.  آنيد  رجوع غرب
اّما . يد رو آن  چين  تمّدن  باشيد، بايد به  داشته سالمي

 در   باشيد، يعني  نداشته  مشكلي اگربخواهيدبا خودتان
 و اميد   و آرامش  باطني  رضايت  يك  خودتان درون
  آييني( هند   تمّدن  بايد به  وقت  آنيد، آن  احساس وشادي
   نتيجه از اين. رو آنيد)  دائو، بودا و هندو  آيين مثل
   ناموفق ّدن تم  هر سه  آه  حال  در عين گيريم مي
 ما   مشكالت  همة  آه  آنيم  اگر قبول اند،   ولي بوده
  ، باز هم  داريم  با خودمان  آه  مشكالتي گردد به برمي

   هند قديم آيد در تمّدن  نظر مي  باشد، به اگر اميد نجاتي
 دائو، بودا و هندو   مثل هايي  آيين  آه  تمّدني يعني.  است

  .  است را پديد آورده
 و   را گفتيم  مدرنيسم هاي  مؤّلفه  جا مجموعه  تا اين  پس
  بيني  جهان  سه  اين هاي  اّوًال مؤّلفه  بود آه  اين مان هدف

 و   ـ را تعيين ، و پساتجّددگرايانه ، تجّددگرايانه ـ سّنتي
   زماني  لحاظ  به  آه منتها با اين.   آنيم بعد مقايسه

   تجّددگرايانه  از تمّدن  قبل انهگراي  سّنت  تمّدن تقويمي�ـ
 بهتر   همه  با اين ، ولي  شده  شروع و پساتجّددگرايانه

 و   قرار دهيم  را وسط  تجّددگرايانه  ما فرهنگ  آه است
   ديگر را در مقايسة  دو تاي  و بعد آن  بگوييم  را اّول آن

   چقدر از اين  هر يك  بگوييم يعني.   آنيم  معرفي با اين
پذيرند و بعد   را نمي پذيرند و چقدرش ها را مي مؤّلفه
   ديگر چه بيني  دو جهان  و آن  مدرنيسم  آه  دهيم نشان

رسد در   نظر مي به.  دارند  با هم  و تخالفي وجود تشابه
   عنوان  به تر از اين  بيش  تجّددگرايانه بيني  جهان باب
  ة وجود ندارد و هم ، چيزي  اصلي هاي مؤّلفه
،   ظهور آرده  تمّدن  در اين  آه  ديگري هاي ويژگي
  . هستند  و تأويل  ارجاع ها قابل  مؤّلفه  اين  به همگي

  بيني ، جهان  آه  اين  اول نكتة:  وجود دارد  اّما دو نكته
   تغذيه  از دين  آه  است بيني ، جهان گرايانه سّنت
   به باشد، وليگرا  تواند سّنت  مي ، حاال آيا آسي آرده مي
   خاطر نداشته  تعّلق  جهان  رسمي  از اديان  آدام هيچ

   در تحّقق گرايي  سّنت  آه  تعبير ديگر با اين باشد؟ به
 و   نهادينه هاي  دين  در داخل  هميشه  خودش تاريخي
 از   بريدن  حال  در عين  ولي  ظهور آرده تاريخي

 با تفّكر   حال  و در عين  و نهادينه  تاريخي هاي دين
   مطلوب گويم ؛ نمي  نيست  محال  زيستن گرايانه سّنت
  نكتة.   نيست  و محال  است  ممكن گويم  مي ، بلكه است
   آه  ديني  ده  يعني  جهان  زندة  اديان ، الاقل  آه  اين دّوم

: اند  ظهور آرده  در غرب  آه  ديني سه(اند  ظهور آرده
   در شرق  آه  ديني ، و شش  و اسالم يهود، مسيحيت
،   هندو، بودا، دائو، آنفسيوس آيين: اند ظهور آرده
   و غرب  شرق  در برزخ  آه ، و يكي شينتو و ِجين
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 عناصر حضور   لحاظ ، به)  زرتشتي آيين:  ظهور آرده
 در  اگر شخصي.  هستند  هم  به  شبيه ، همگي تفّكر سّنتي

 در   آه  اين  در عين يند آهب  آند، مي  مداّقه  دين  ده اين
تر   آم شان ، در اخالق  است  بسيار اختالف شان فقه

تر،   آم  باز هم  البته شان  وجود دارد و در آالم اختالفاتي
   براي  آه هايي  در مؤّلفه آيد آه  نظر مي  به ولي
 با يكديگر   اديان  اين ، همة  گفت  خواهيم  سّنتي بيني جهان
  .اند شبيه

  
   چند نكته 
   است تمّدني.   التقاطي  است  تمّدني  اسالمي  ـ تمّدن1 
   و از تمّدن  هند قديم  از تمّدن  عناصري  از جمع آه

   ناظر به  سخن  اين البته.   است  شده  متشكل  قديم يونان
   داستان  و احاديث قرآن.   نيست  و روايات خود قرآن
  .  است  تمّدن  به  مربوط  سخن  دارند، اين ديگري

  منابع«:   گزارة  بگوييم  آه  است  ـ آيا درست2 
   مؤثرند، آمك  معرفتي  بر احكام  گناه  مثل غيرمعرفتي

،   است ، اشتباه»تواند بكند  ما نمي  به اي شناسانه معرفت
   را حكم  اين  آه ، شخصي  حكم  پذيرفتن  فرض  به چون

   گناه  مثل  غيرمعرفتي  تأثير منابع  تحت ميكند، خودش
   اين  را اگر بپااليد، دريابد آه  بسا خودش  و چه است
  ؟  است  غيرمعرفتي  از منبع  و حاصل  اشتباه جمله

 اصًال   آه  اين يكي:  وجود دارد  جواب  جا سه  در اين
   آه  آنيم  قبول  را در عالم  چيزهايي  ما فقط  آه بنا نيست

 از هر   قبل  آه  چيزي آن.  بكنند كي ما آم توانند به مي
   گزاره  اين  آه  است  باشد، اين مان  ذهني چيز بايد مشغلة

  آند داستان آند يا نمي  مي ؟ آمك  يا باطل  است حق
  .  است ديگري
   گناه گوييم  مي  ما وقتي  آه  است  اين  دّوم  جواب

  ر تمام د  آه ايم  اثر بگذارد؛ نگفته تواند در عقيده مي
ها و   زمان ها، همة  مكان ، در همة  آدميان عقايد تمام

  گوييم  مي ، بلكه  است  اثر آرده  و احوال  اوضاع همة
 شما   اگر به من.  اثر بگذارد  را دارد آه  قدرت  اين گناه

؟   چيست  بيايد معنايش  جوش تواند به  مي  آب  آه بگويم
   در حال  جهان هاي آب   همة  آه  است  اين آيا معنايش

 در   پتانسيل  اين  آه  است  اين معنايش!   هستند؟ نه جوش
 بيايد يا آدر شود و يا   جوش تواند به  مي  آه  هست آب

 يا  ها گنديده  آب  همة  آه  نيست  اين بگندد، اّما معنايش
 از   غيرمعرفتي  تأثير عوامل  وقتي پس. آدر هستند

  ، همين آنيم  مي  بررسي ند معرفت را بر رو  گناه جمله
تواند   باشد، مي  استدالل تواند تابع  مي  آدم  عقيدة طور آه

 از اميد  تواند ناشي  باشد، مي  هم  و يا نفرت  عشق تابع
، يا   فردي  از منافع ، يا ناشي  از دين باشد، يا ناشي

 از   از القا، يا ناشي ، ياناشي  طبقاتي  از منافع ناشي
   نيست  اين اّما معنايش.  باشد  هم  از گناه  و يا ناشي قينتل
  .  است  ازگناه  عقايد ما ناشي  تمام آه

   اگر خودش  شخص  شايد اين  گفتيم  آه  اين  سّوم  جواب
   بوده  غلط اش  عقيده  اين  بپااليد بفهمد آه را از گناه

اليد  بپا  از گناه  وقتي ، شايد هم  اين  فرض به.  است
  ؛ با شايد آه  است  درست اش  عقيده  هنوز هم بفهمد آه
  .شود  نمي  درست چيزي

،  شناسانه ، معرفت شناسانه  هستي هاي  گزاره  ـ تفاوت3 
 اگر   آه  است  در اين شناسانه  و وظيفه شناسانه انسان
  گذرد بحث  مي  چه  واقع  در عالم  باشد آه  در اين بحث
 از آجا   باشد آه  در اين اگر بحث.  ت اس شناسانه هستي
   در عالم  چه گذرد با آن  مي  در ذهن  چه  آن دانيم مي
  شناسي  معرفت  دارد، بحث  انطباق  ميگذرد، با هم واقع
 و   است  چگونه  انسان  باشد آه  در اين اگر بحث.  است

 باشد، حاال   نداشته  عالم  بقية  به  و آاري  نيست چگونه
 در   و چه  است  چگونه  انسان اش  عقيده  در ساحت چه

 در   و چه  و احساساتش  و عواطف  و آداب  لّذات ساحت
،  ، بحث  و نيازهايش  و خواست  اراده ساحت
   اين  در باب  بحث  خواهد بود و اگر هم شناسانه انسان

   انسان ، بلكه  است  چگونه  انسان  آه  اين  نه باشد آه
 خواهد  شناسانه ، وظيفه  بحث  وقت ايدباشد، آن ب چگونه
  .بود

   معنا را نبايد با هم  سه  معنا دارد و اين  ـ شهود سه4 
   مدرنيستي  معنا در انديشة  سه  از اين يكي.  آرد خلط
   ديگرش  دو معناي ، ولي  اعتنا نيست  و قابل  قبول قابل
   است ي، هر حال»شهود « گوييم  مي  وقتي گاهي.  هست
   در درون  و چون  ميكنيم  حس  خودمان  در درون آه

   شّكي  هيچ  هم ، در وجودش آنيم  مي  حس خودمان
   سردرد، يا احساس  احساس  آه  وقتي مثل.  نميكنيم
  ، يا احساس  آسي  به  نسبت  محّبت ، يا احساس تشنگي
 را ها ، اين آنيم  مي  نوميدي  و يا احساس آنيم  مي خستگي
   آه  ادراآاتي يعني.  گوييم  مي  شهودي ادراآات
   متعّلق  خودمان  دارد و در درون  خودمان  به اختصاص

   معنا در انديشة  دارد؛ اين  حضور تعّلق  ادراك به
 از   بخش در يك.   است  قبول  آامًال قابل مدرنيستي

   نام  به  داريم  و سنجه  محك  يك  مدرنيستي شناسي روان
 از  ، ما در واقع نگري  درون  و با اين نگري درون
ها در   و اين شويم  باخبر مي  خودمان  دروني احوال

   محّل عنايت  هم  اجتماعي شناسي آمارها و در روان
  . هست

 را در   چيزي  من  آه  است  اين  دّوم  معناي  اّما شهود به
   جمله  يك  آسي  وقتي ، ولي آنم  نمي  احساس  خودم درون
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   بله بينم ، مي آنم  مي  رجوع  خودم گويد و به  مي  من به
.  ندارد  هم  دليل  واصًال نياز به  است  درست  جمله اين

   آه  هر چيزي  آه  شما بگويم  به  اگر من  مثال براي
 تصّور،   محض  دارد، شمابه  هم  دارد، شكل رنگ
 دارد   رنگ  آه ، هر چيزي گويم  مي بينيد راست مي
   اگر سرتاسر يك  آه  شما بگويم و يا به.  دارد  هم شكل
   توپ  از اين اي تواند تّكه  سفيد باشد، ديگر نمي توپ

آنيد،   مي  تصّور، تصديق  محض شما به. قرمز باشد
  ها را احكام اين).   نيست  قبلي  گرسنگي  مثل اين(

  وقتي   شخص  آه  احكامي يعني. گويند  مي شهودي
   دليل ، مطالبة  مقابل  از طرف  آه  اين شنود، بدون مي

 و   است  قبول  قابل  البته  شهود هم اين. آند  مي بكند قبول
   هم منطق.   شهود است  بر اين  مبتني اصًال رياضيات

   هم ، فلسفه  بعضي  گفتة  و به  شهود است  بر اين مبتني
   در منطق مثًال اگر من.   شهود است  ابتنا بر اين نوعي

 باشد،   جيم  هم  باشد، ب ، ب  اگر الف  آه  شما بگويم به
  در واقع. آنيد  مي ؛ شما قبول  است ، جيم  الف  گاه آن

  . را شهود آرديد  گزاره  اين  درستي شما االن
 در تفّكر   دارد آه  هم  سّومي  اّما شهود معناي

   اين  در تفّكر سّنتي ، ولي  نيست  قبول  قابل مدرنيستي
   انسان  چشم  آه  اين  و آن معنا بسيار مورد تأآيد است

  ، هم  ذهني ، هم  نفساني  هم  ورزشهاي  سلسله در اثر يك
   به  آهسته تواند آهسته  مي  احيانًا بدني  و هم عاطفي
 امور  ها آن  انسان  عادي  در حالت  باز شود آه اموري
 باز   دل ، چشم  سر نيست  منظور چشم هالبت. بينند را نمي

 تعبير   غرب  در فرهنگ   افالطون بار  اّولين. شود مي
   چشم  آن  به  شرق  آار برد، در فرهنگ  را به  دل چشم
   اين البته. شود  باز مي  انسان  سّوم چشم. گويند  مي سّوم

  .  ندارد  ديگر جايگاهي  در تفّكر مدرنيستي مشاهده
 امر   يك  زندگي  تعليق  بر چرايي  چگونگي ّقف ـ تو5 

   نجنبيم  از جايمان  اگر بخواهيم البته.   نيست  عادي محال
   غرب ها در فرهنگ اّما چقدر آدم.   است  محال برايمان

  مثًال اين. ها رسيدند  حالت  اين  جنبيدند و به و در شرق
 از   عالم مه ه  آه  عالم  بر همه عاشقم«گويد   مي  آسي آه

.   نيست  محال پس.   است  رسيده  حالت  اين به»  اوست
   نشسته  زمين  روي  بنشيند تا وقتي  زمين  روي هر آه
  اّما اگر بلند شد و راه.  باشد  آوه  قلة  روي  است محال
   داستان. رود  مي  ديگر از بين  استحاله اين! افتاد،

 در مسجد  آهايد   را شنيدهابوسعيد ابوالخير 
 از   بود، يكي  آند، جا تنگ  سخنراني خواست مي

 هر   را آه  خدا بيامرزد پدر و مادر آسي  گفت مريدان
بعد ابوسعيد .  جلوتر بگذارد  قدم  يك  است جا نشسته

   براي  چيزي  من  و گفت  منبر رفت ابوالخير بر باالي

 هر . مسجد زد  خادم  را اين  حرف ، چون  ندارم گفتن
   جلوتر بيايد مسأله  قدم  يك  نشسته  اگر از هر جا آه آس
 جا  اگر همين. بلند شويد جلوتر برويد.   است حل

 جلوتر آمدند،   آه هايي  آدم  آنيد به  نگاه بنشينيد و فقط
   جا نشسته  اين  آه مثًال آدمي. آييد  جلوتر نمي  وقت هيچ

آند و   مي اند نگاه شسته ن  قّله  روي  آه هايي  آن  به و فقط
  .گيرد  قرار نمي  قّله  روي  وقت  هيچ بنابراين

   در زبان  شرق  در مورد تمّدن  مطالعه  ـ براي6 
   آتاب بهترين.  وجود دارد  بسيار آمي  منابع فارسي
   ويل  شرق تمّدن    آتاب ، باز هم  زمينه  در اين فارسي
  جلدي  يازده  دوره از  جلد اول يعني. (  است  دورانت
   انگليسي  زبان اّما به).   دورانت  ويل  تمدن تاريخ
»   تاريخ طالعة«   ، آتاب  آتاب بهترين
  .  است  بي توين�آرنولد

م

   نظر من به»   مرارت  و رفع حقيقت «  آشف  ـ ايدة7 
   يك  آه  است فكري  روشن  زندگي  وجه ترين تراژيك
   اوقات ، گاهي  مردم  حال به و دلسوز  فكر عميق روشن
   اگر بر مردم  وجود دارد آه  حقايقي آند آه  مي احساس
آند و ديگر   پيدا مي  افزايش شان  شود، درد و رنج آشف
   مردم اگر بخواهد درد و رنج.  آند داند چه  جا نمي اين

 از   آند، ولي  را آتمان  حقايق  پيدا نكند، بايد اين افزايش
جو را   حقيقت  انسان ، يك  هم  حقيقت ان آتم سويي
   يك  تراژيك  وجه ترين  بزرگ آزارد و بنابراين مي

 آند   احساس  آه  است  وقتي  همين فكري  روشن زندگي
   و افزايش  همان شان  شدن  مكشوف  آه  هست حقايقي

فكر   روشن  آه  جاست در اين.   همان  مردم درد و رنج
 بايد   شخص  اّول ، آيا دغدغة  اخالقي  لحظ بايد ببيند به

   آشف  اگر روزي  باشد آه  مردم  درد و رنج آاستن
   آشف تر آرد، اين  را بيش  درد و رنج  اين حقيقت
 آند، يا   مردم  درد و رنج  آاستن  اين  را فداي حقيقت
 اگر   باشد آه  حقايق ، بايد آشف  انسان  اّول دغدغة
 بر   انجاميد، اشكالي  هم  درد و رنج  افزايش  به حقيقتي

، بايد  فكر دّوم  تعبير روشن به.  نباشد آار او مترّتب
  . و الغير  آنيم  مواجه  عريان  را با حقيقت مردم

  به.  هستند  جمع  قابل  و ديانت  مدرنيسم  آه  ـ گفتيم8 
   شرعي  حكم  يك  فايدة  مثًال اگر شخصي  تعبير آه اين

 مفيد   فوق  حكم  داد آه  نشان  داد و با تجربه را تشخيص
   آن  صورت  را اجرا نمايد و در غير اين ، بايد آن است

   در آتاب  آه  هم هايي  در مورد گزاره حال. را رد آند
   همين  بايد به  بشر آمده  نوع  براي  حكم  عنوان خدا به
   آه  آنيم  بايد دقت ، يعني  برخورد آنيم ترتيب

   محض ، حق  خداوند صادر فرموده  آه هايي زارهگ
 و  ها معتقد باشيم  آن  اگر ما به  آه هايي ، يا گزاره است
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  ، اميد و آرامش  با شادي  همراه ، زندگي  آنيم عمل
)   و ديانت  مدرنيسم جمع( تعبير  ؟ آيا اين  داشت خواهيم

 منطقًا   آه ؟ چون  نيست  پارادآسيكال  نوعي به
 باشد   خدا صادر شده  نام  به  از موجودي  آه هايي رهگزا

   لحاظ به(، بايد )  موضوع  اين  پذيرش با فرض(
.  باشد درست)  شناختي  و روان شناختي ، انسان منطقي

 را   ديگري  جديد ويا صفات هاي  شاخصه  آه مگر اين
  اين.   خداوند بپذيريم  براي  مدرنيستي بيني در جهان

 ديگر   در جايي  دارد آه  زيادي  مقدمات از به ني بحث
  . آرد  خواهيم  را مفصًال مطرح بحث
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  15/9/79 دهم جلسه

  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  

بحث را شروع مي آنم با ورود به مؤلفه هاي جهان 
 9 يا 8ظاهرًا (در جلساتي آه گذشت . بيني سنتي

، مؤلفه هاي جهان بيني )جلسه دقيقًا در ذهن ندارم
 محل بحث و گفتگو – جهان بيني تجددگرايانه –مدرن 
 در آن بحث و گفتگويي آه درباره مؤلفه البته. بود

هاي جهان بيني انسان متجدد داشتيم، اوًال و بذات قصد 
من گزارش بود، گاهي هم تحليلهايي انجام مي گرفت 

بنابراين توجه . ولي تقريبًا هيچ نقدي صورت نگرفت
دارم به اينكه در اين جلسات بيشتر گزارش آرده ام، 

اما اين بهرحال چيزي . دآمتر تحليل و تقريبًا هيچ نق
از امروز اگر عمري . خالف مقصود من هم نبود

داشته باشم، بحث بر سر جهان بيني انسان سنتي است 
آه همانطور آه مولفه هاي جهان بيني انسان متجدد را 
تا آنجايي آه به عقل قاصر من مي رسيد فهرست 

مؤلفه هاي جهان بيني انسان سنتي را هم . آردم
قبل از اينكه بپردازم به فهرست مؤلفه . فهرست آنم

هاي جهاني بيني انسان سنتي، دو نكته مهم را عرض 
  . مي آنم

نكته اول اين آه آيا انسان متجدد در داشتن اين جهان 
بيني مختار است يا مجبور؟ آيا ما آه در اوايل قرن 
بيست و يكم زندگي مي آنيم، مي توانيم داراي ذهنيت 

آيا اين ذهنيت چيزي است مثل ! انسان متجدد نباشيم؟
روح زمانه اي آه هگل مي گفت و امريست تقريبًا 

  جبري؟ 
شما در نظر بگيريد آه انسان سنتي . مثال مي زنم

وقتي شب به آسمان نگاه مي آرد، آنچه آه با حس بي 
واسطه اش مي ديد با آنچه آه من و شما وقتي به 

مي آسمان نگاه مي آنيم و با حس بي واسطه مان 
بينيم، هيچ فرقي نمي آرد يعني انسان دو هزار سال 
پيش، وقتي شب به آسمان نگاه مي آرد همان چيزي 
به چشمش مي خورد آه االن من و شما وقتي به 

اما وقتي . آسمان نگاه مي آنيم به چشممان مي خورد
نگاه مي آرد چه تصور مي آرد؟ تصور او با 

 آند و اين تصوري آه االن ما داريم، خيلي فرق مي
هر قدر در اين نكته . نكته اي است آه واقعًا مهم است

دقيق تر ) آه البته من با يك مثال آن را بيان آردم(
شويم، بيشتر به دشواري حل مسائل و مشكالت انسان 

توجه آنيد آه ساختمان چشم ما . متجدد پي مي بريم
عوض نشده است، ساختمان عالم طبيعت هم عوض 

 سال پيش هم وقتي شبها، اباء ما به 2500. نشده است
آسمان نگاه مي آردند، همين چيزهايي را مي ديدند آه 
االن ما مي بينيم اما همان چيزهايي را نمي ديدند آه 

چون خيلي فرق هست بين ديدن بي . ما مي بينيم
واسطه و ديدني آه با يك سرعت شگفت انگيزي با يك 

  . تفسير همراه مي شود
يزهايي از آسمان به چشممان مي ما االن همان چ

خورد آه به چشم انسان سنتي مي خورد ولي تفسير ما 
ما در حال ديدن آسمان و «: از اين ديدن اينست آه

. سيارات و ثوابتي هستيم آه بسيار بسيار از ما دورند
بعضي هايشان چندين سال نوري با ما فاصله دارند، 

 ما ضمن اينكه. بعضي ثابت اند و بعضي سيارند
را از فاصله نوري خيلي زيادي مي » نوراينها«

يعني مثًال شما در حال ديدن يك ستاره ايد ولي . »بينيم
فكر نكن اين ستاره االن وجود «: به دوستتان مي گوييد

دارد اين ستاره مثًال ده ميليارد سال نوري با ما فاصله 
دارد و معنايش اين است آه نور اين ستاره ده ميليارد 

. بل به راه افتاده تا االن به چشم ما رسيده استسال ق
خود اين ستاره ممكن است دو ميليارد سال قبل از بين 

بنابراين اين را آه االن مي بينيم وجود . رفته باشد
 و بعد وقتي اين آسمان را 1.»ندارد ولي مي بينمش

نگاه مي آنيم چه فاصله هاي عظيمي بين خودمان و 
در تصور مي آوريم و درواقع اشياء موجود در آن را 

اين . چه منظومه و سامانه اي در نظر مي گيريم
  . تفسير ماست

 سال پيش 2500اما در عين حال آباء و اجداد ما در 
هم همين ها را مي ديدند؛ اما چه تصور مي آردند؟ 

عجب سقف «: به دوستشان چه مي گفتند؟ مي گفتند
ستون هم بلندي؟ جالب اين جاست آه اين سقف، بدون 

همه سقفهايي آه ما براي ساختماني آه . هست
مساحتش مثًال سه متر در چهار متر است مي زنيم، 
چهار تا ستون مي خواهد، ببين اين سقف به اين 

ببين چه زيبا اين چراغها . عظمت، يك ستون هم ندارد
ما آي . را چسبانده اند آه هيچوقت رها نمي شود

م بعد از يك سال، نخش فانوسي را يكجا آويزان مي آني
فرسوده مي شود، اما اين چراغها هيچوقت پايين نمي 

مشهود بي . تفسير آنها از اين ديدن اين بود. »افتد
واسطه آنها با مشهود بي واسطه ما فرق نمي آرد، اما 
. مشهودات ما آه بي واسطه بر ما عارض نمي شود

در يك فاصله زماني بي نهايت اندآي، يك تفسير 
                                                 

 ميليارد سال 50 وقيت مي گوييم يك ستاره با ما -1
نوري فاصله دارد، يعين نوري آه از آن ستاره 

 ميليارد سال در راه بوده است تا 50ساطع مي شود 
 50ممكن است خود ستاره در اين . به ما رسيده است

 .ميليارد سال از بني رفته باشد
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اين تفسير آه رويش مي آيد . بار مي شودرويش 
. درواقع آن چيزي است آه ما حس مي آنيم مي بينيم

اين . حاال من وارد اين مباحث نمي خواهم بشوم
مباحث، مباحث هم پيچيده و هم جذابي است ولي من 
االن اين را مي خواهم بگويم آه شما االن نمي توانيد 

 2500آباء شبي به آسمان نگاه آنيد و آنطوري آه 
سال پيشتان، مشهودات بي واسطه و مستقيم خودشان 

هرچه بخواهيد با . را تفسير ميكردند، تفسير آنيد
خودتان آلنجار برويد، باز هم تصورتان از آسمان، يك 
جهان بسيار بزرگ است آه در آن سيارات، ستاره 

وجود دارد و در هر آهكشاني ... ها، آهكشانها و 
ه وجود دارد و آنوقت يكي از اين چندين ميليون منظوم

آهكشانها آهكشان راه شيري است و در اين آهكشان 
راه شيري هم يكي از منظومه هاي بي نهايتش 
منظومه شمسي است و ما هم يك گوشه اي از اين 

آيا مي توانيد اين تصورات را . منظومه شمسي هستيم
ء آمااينكه آبا. از خودتان جدا آنيد؟ ظاهرًا نمي توانيد

و اجداد ما هم نمي توانستند تصوري آه ما االن ما مي 
آنيم را داشته باشند و اين معنايش اين است آه ظاهرًا 
ما نمي توانيم خودمان را از ذهنيت انسان مدرن 
بيرون ببريم آمااينكه نياآان ما هم نمي توانستند 
خودشان را از ذهنيت انسان سنتي منخلع و مجزا و 

  . معرا بكنند
ر يك مثال اين را به شما نشان دادم ولي حاال مي من د

آيا همه مؤلفه هاي جهان : خواهم بصورت آلي بپرسم
بيني انسان مدرن برايش اجتناب ناپذير است؟ يعني آيا 
واقعًا انسان مدرن مي تواند به گونه ديگري فكر آند؟ 
آيا همانطورآه انسان مدرن در مسئله نجوم و هيئت، 

 تواند فكر بكند، در جهات ديگر، به گونه ديگري نمي
طور ديگري مي تواند فكر آند؟ همين سوال در مورد 

يا پدران ما واقعًا به گونه . انسان سنتي هم صادق است
ديگري نمي توانستند فكر بكنند يا نه، پدران ما طور 

ما . ديگري ميتوانستند فكر بكنند ولي خوب نمي آردند
آيا . يم ولي نمي آنيمهم جور ديگري مي توانيم فكر بكن

مسئله به همين سادگي است آه ما مي توانيم و نمي 
آنيم يا واقعًا نمي توانيم؟ اين را براي اين پرسيدم آه 
اگر واقعًا انسان مدرن، نتواند مؤلفه هاي جهان بيني 
اش را از خودش جدا آند، آنوقت معنايش اين است آه 

 بشود، براي اينكه انسان مدرن يك انسان پست مدرن
نمي دانيم (بايد يك قرن، دو قرن، سه قرن يا چند قرن 

آنقدر بايد بگذرد تا آهسته آهسته . صبر آنيم) چقدر
انسان مدرن، يك انسان پست مدرن بشود و انسان 
پست مدرن، يك انسان پست پست مدرن و به همين 

يعني باالخره تا آدم مدرن است همين است آه . ترتيب
ي خواهم بگويم آه مدرنيسم نم(مثل مريضي . هست

آه مي گويند بايد دوره ) مريضي است مثال مي زنم
بعضي از بيماريها را ديده ايد آه پزشك . اش طي شود

آاري از ما ساخته نيست؛ از هيچ آسي هم : مي گويد
. اين مرض دوره اي دارد آه بايد بگذرد. ساخته نيست

وقتي گذشت مريض بطور طبيعي آهسته آهسته بهبود 
آيا . احتياج به دوا و درمان خاصي هم نيست. مي يابد

انسان مدرن هم همينطور است؟ دوره اش بايد بگذرد 
تا پست مدرن شود و بعد پست مدرن هم بايد دوره اش 
بگذرت تا پست پست مدرن شود و تا وقتي هم انسان 
مدرن، مدرن است ديگر نمي تواند غير از اين فكر 

 بود غير از اين نمي توانست بكند آما اينكه وقتي سنتي
فكر آند و آمااينكه تا وقتي پست مدرن بماند هم، غير 
اين آه مقتضيات جهان بيني پست مدرن است، نمي 

همين االن آه ما در دوران . تواند فكر بكند؟ يا نه
مدرنيته بسر مي بريم، مي توانيم گونه ديگر فكر 

  بكنيم؟ 
جواب منفي اگر گونه ديگري نتوانيم فكر بكنيم و 

باشد، آنوقت طبعًا بحث و جدل هم چندان سودمند 
آنوقت آنهايي آه جهان بيني اشان سنت گرايانه . نيست

است نبايد با آنهايي آه جهان بيني شان تجددگرايانه 
است و آنهايي آه جهان بيني شان پساتجددگرايانه 

بايد هر آدامشان دورانشان . است، وارد آشمكش شوند
حاال ممكن است اين دوران تمام عمرشان . را طي آنند

يعني ممكن است من در مدرنيزم . را هم دربر بگيرد
بميرم، فرزندان من هم بيايند و بروند و همينطور تا 
نسلهايي، با مدرنيته به دنيا بيايند و با مدرنيته هم از 

بعد بطور طبيعي دوران پست مدرنيته فرا . بين بروند
پست » بخواهند يا نخواهند«برسد و آنقوت هم آدمها 

. مدرن به دنيا مي آيند و پست مدرن از دنيا مي روند
اما اگر اينگونه نباشد و اين ذهنيت و جهان بيني 
اجتناب پذير باشد و بشود اين ذهنيت را دگرگون آرد، 

به عبارت ديگر، اگر . آنوقت سؤال بعدي پيش مي آيد
باشد و منتاليته و ذهنيت انسان مدرن، اجتناب پذير 

بشود اين ذهنيت را از انسان مدرن بگيرند؛ يعني 
بتوان با بحث و فحص، انسان مدرن را از مدرن بودن 

اين وضعي است آه بايد «بيرونش بكشيم و نگوييم 
، آن وقت بحث بعدي پيش مي آيد و »دورانش بگذرد

آن اينكه، حاال آيا اين ذهنيت غلط است آه بايد از بين 
يت، ذهنيتي است درست آه بايد برود؟ آيا اين ذهن

حفظش بكنيم يا نه اتفاقًا نادرست است آه حاال آه مي 
  .بايد هم تغييرش دهيم. توانيم تغييرش دهيم
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اين را براي اين مي گويم آه در آشور ما، هم آنهايي 
آه سنت گرايانه مي انديشند يا سنتي مي انديشند، بايد 

ما آه مي ابتدا اين سؤال را از خودشان بكنند آه 
خواهيم نسل دانشگاهي مان، نسل جوانمان و اساسًا 
نسل هايي آه با آنها سر و آار داريم، سنتي فكر بكنند، 
آيا اصًال مي شود آاري بكنيم آه سنتي فكر بكنند يا 

اگر نمي شود آه هيچ و اگر مي شود ببينيم آه آيا . نه
خوب است آه سنتي فكر بكنند يا خوب است همينطور 

. جددانه فكر مي آنند، همينطور هم فكر بكنندآه مت
 حاال فرض آنيم آه در اين فاز 1آدامش خوب است؟

ذهنيت انسان (دوم هم رسيديم به اينكه اين ذهنيت 
. پس بايد عوضش آنيم. خطاست و باطل است) مدرن

اگر بخواهيم عوضش آنيم چه آار بايد بكنيم؟ اگر 
ن مواجه بخواهيم عوضش آنيم، بايد با انسان مدر

به او . شويم و به او نشان دهيم آه ذهنيتت خطاست
نشان دهيم اين مؤلفه هاي سازنده جهان بيني تو، به 
لحاظ منطقي و معرفت شناسي قابل دفاع نيستند و غلط 

حاال اينجا اين مشكل پيش مي آيد آه وقتي مي . اند
خواهيد براي انسان مدرن ثابت آنيد آه ذهنيتش 

ت، به يك سري مقدماتي نياز داريد خطاست، براي اثبا
چون اثبات هيچ وقت . آه او هم قبول داشته باشد

صورت نمي گيرد مگر اينكه مخاطب، مقدمات 
: اگر شما به من گفتيد. استدالل را قبول داشته باشد

الف، ب است، ب هم ج است پس قبول آن آه الف 
جيم است، آنقوت بنده به شما مي گويم درست است؛ 

، ب باشد و ب هم جيم باشد، شكي نيست آه اگر الف
من بايد قبول آنم آه الف، جيم است؛ اما آخر من قبول 
ندارم آه الف، ب است يا قبول ندارم آه ب، جيم است 

آنوقت آيا شما در اثبات . يا هيچ آدامش را قبول ندارم
پس براي اينكه . خودتان توفيق پيدا آرده ايد؟ طبعًا نه

 انسان سنتي و چه انسان پست چه(انسان غيرمدرن 
بخواهد به انسان مدرن ثابت آند آه ذهنيتش ) مدرن

اگر انسان مدرن . خطاست، بايد يك استداللي بياورد
بخواهد به نتيجه آن استدالل ملتزم شود و نتيجه اش را 
. به گردن بگيرد، بايد مقدماتش را قبول داشته باشد

اگر . مپس بايد مقدماتش را هم برايش اثبات آني
بخواهيم مقدمات آن استدالل را برايش اثبات آنيم، هر 
آدام از مقدمات آن را باز بايد با توسل به دو گزاره 

                                                 
زيبايي در اينجا مسلمًا يك مفهوم » خوب «-1

خوب در اينجا به معناي زيبا نيست . شناخيت نيست
بلكه به معناي صحيح است و يك مفهوم منطقي، 

يعين آيا ذهنيت انسان متجدد . معرفت شناخيت دارد
به حلاظ منطقي و معرفت شناخيت حق و صواب است يا 

 . حق نيست و باطل است؛ صواب نيست و خطاست

ديگر، اثبات آنيم و همينطور اين جريان بايد ادامه پيدا 
آند تا باالخره به يك جايي برسيم آه انسان مدرن همه 

 يك حاال آيا. مقدمات استداللمان را قبول داشته باشد
چنين جايي قابل حصول است؟ يعني آيا جايي هست آه 
در آنجا مقدماتي وجود داشته باشد آه انسان مدرن اين 
مقدمات را از استدالل آننده غيرمدرن بدون استدالل 

ديگر دليل . اينجا را ديگر قبول دارم«: بپذيرد؟ بگويد
اين مقدمات را ديگر بدون . جديدي نمي خواهد بياوري

آيا يك چنين جايي وجود . »ز تو قبول مي آنمدليل هم ا
دارد؟ يعني آيا مستدلي آه خودش يا سنتي يا پست 
مدرن است، مي تواند مخاطب مدرن خودش را به 
جايي برساند آه مخاطب مدرنش بگويد آه هم مقدمه 
اول و هم مقدمه دوم اين استدالل تو را بدون دليل 

تش را بدون قبول دارم آه وقتي اين استدالل و مقدما
دليل قبول آرد، آنوقت نتيجه اي روي آن بار شود و 
باز آن نتيجه، او را به نتيجه بعدي و نتيجه بعد 
بكشاند؟ آيا به چنين جايي مي رسيم؟ يا نه، به هر جا 
برسيم، باز ممكن است انسان مدرن بگويد اين را هم 

  . بايد برايم استدالل آني
ي اين عرض مي اين را براي چه عرض مي آنم؟ برا

آنم آه انساني آه يا پست مدرن است يا ما قبل مدرن، 
او با انسان مدرن يك مشكل جدي دارد و آن اينست آه 
انسان مدرن يكي از مؤلفه هاي جهان بيني اش 
استدالل است و بدون استدالل حرفي را نمي پذيرد در 
اين صورت يك انسان سنتي، براي اقناع انسان مدرن، 

درنهايت مسير اين فرايند . او استدالل آندبايد براي 
اگر انسان سنتي بتواند . استداللي، دو گزاره نهفته است

انسان مدرن را به جايي برساند آه او اين دو گزاره 
را بدون دليل قبول آند، خيلي خوب است و مقصود 
حاصل است، اما اگر نتواند، ديگر نمي تواند با او 

من سنتي ام .  دينكم ولي الدينلكم: بايد بگويد. نزاع آند
يا من پست مدرنم و تو همچنان مدرن . تو مدرن باشد

اگر به اينجا برسد . ظاهرًا راهي وجود ندارد. باشد
بايد يك چنين چيزي را انتظار داشته باشد و بنابراين 
: ديگر نمي تواند طلبكارانه با انسان مدرن مواجه شود

نسان مدرن پا روي مثل اينكه به رأي العين مي بيند ا
. خير، حق واضحي نيست. حق واضحي گذاشته است

چون اگر بخواهد به انسان مدرن نشان دهد آه دارد 
پايش را روي حق واضحي مي گذارد، بايد برايش 
استدالل آند و اين استدالل خودش نياز به مقدماتي 
دارد آه همانطور آه فرض شد انسان سنتي درنهايت 

من االن نمي خواهم وارد اين . وداز اثبات آن عاجز ب
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اين بحث درواقع مي رسد به نسبيت ! بحث شود
  . فرهنگي

يعني آيا فرهنگها مي توانند به جايي برسند آه با هم 
اين مقدمات را هم : سخن مشترك داشته باشند و بگويند

تو قبول داري، هم من؛ با اين مقدمات شروع آنيم تا 
ويي مي رسيم يا به ببينيم به نتيجه اي آه تو مي گ

به تعبير ساده تر، . نتيجه اي آه من مي گويم مي رسيم
در آشورهايي آه جنگ پيش مي آيد، وقتي مي 
خواهند جنگ را به صلح منجر آنند و مي گويند 
برويم در يك منطقه بي طرف مذاآره آنيم، نه در 

در يك منطقه ديگر؛ . آشور من و نه در آشور تو
ف ممكن است در مرز بين دو حاال اين منطقه بي طر

آيا در مذاآرات بين . آشور باشد يا در يك آشور ثالث
انسان مدرن و انسان پست مدرن منطقه بي طرف 
وجود دارد؟ يعني آيا منطقه اي وجود دارد آه هم 
انسان مدرن قبولش داشته باشد و هم انسان پست مدرن 
يا هم انسان مدرن قبولش داشته باشد و هم انسان 

ي؟ آيا چنين منطقه بي طرفي وجود دارد؟ اين به سنت
اين بحث آه آيا . نظر من بحث واقعًا مشكلي است

واقعًا وراي فرهنگها را با يك معياري سنجيد، آيا واقعًا 
مالآي وجود دارد آه براساس آن معيار و ميزان و 
مالك بگوييم جهان بيني هاي سنتي بهتر از جهان بيني 

 بيني هاي مدرن بهتر از جهان هاي مدرن اند يا جهان
بيني هاي سنتي اند؟ آيا چيزي باالتر از اينها وجود 
دارد؟ آيا حكم و داوري وجود دارد آه طرفين مجبور 
باشند سخن حكم و داور را بپذيرند و او بيايد و داوري 
آند آه حق با مدرنهاست يا پست مدرنها؟ اين بحث، 

 بهرحال بحث واقعًا ذهن سوز و دشواري است اما
چون خودم هم نمي توانم در بابش اتخاذ موضع بكنم، 

اما نظر خودم را مي توانم عرض . از آن مي گذرم
 به نظر مي شود گفت، بله، يك منطقه بي طرفي 1.بكنم

وجود دارد آه فرهنگهاي جهاني مي تواند با هم 
دايالوگ آنند و در اين گفتگو نقاط ضعف و نقاط قوت 

به نظرم مي آيد آه . ان دهندخودشان را به هم نش
چنين چيزي وجود دارد ولي استداللي بر اين نظر 
خودم ندارم و فقط آنچه استشمام مي آنم و مقتضاي 

  . مزاج علمي ام هست را عرض مي آنم
به هر حال دوستان توجه آنند آه هر آدام از اين دو 
ديدگاه را داشته باشيد جز با تساهل و تسامح نمي 

چرا؟ چون اگر داوري وجود ندارد . نيدتوانيد مشي آ
                                                 

                                                
د گفت ويل در عني  اين آه مي گومي آه سخن مني شو-1

حال نظر خودم را مي توامن عرض بكنم، يعين آنچه 
آه خودم استشمام مي آنم ويل به سودش دليل 

 . ندارم

آه براساس رجوع به آن داور بفهميم حق با سنتي 
هاست يا با مدرن ها يا با پست مدرن ها، در آن 
صورت اين دسته بايد نسبت به هم چه رفتاري در 

ما آه : بگويند. پيش بگيرند؟ مدارا، تساهل و تسامح
مي تواني نمي توانيم اثبات آنيم تو بر باطلي، تو هم ن

اثبات آني آه من بر باطلم، پس بياييد با هم مدارا 
چاره اي جز تساهل و . لكم دينكم ولي الدين. آنيم

هذا عذب فرات : به تعبير قرآني. تسامح و مدارا نيست
يك درياي شيرين خوشمزه و يك . و هذا ملح اجاج

درياي شور بدگوار وجود دارد ولي باالخره بايد آنار 
بنابراين بين آنها برزخي . 2ينهما برزخاهم باشند و ب

است آه به واسطه اين برزخ و خط مرزي، به هم 
اگر اين مالك وجود ندارد بايد واقعًا . تجاوز نكنند

نسبت به يكديگر تسامح بورزيم و مدارا داشته باشيم و 
بحث ها و جدلها و اختالف هايي هم آه با هم داريم به 

در آن » مي توانيم«آن قسمتهايي محدود آنيم آه 
اشتراك در آن داشته باشيم؛ آنجاهايي آه واقعًا با هم 
اختالف بنيادين داريم، شما بايد من را به حال خودم 
رها آنيد و من هم بايد شما را به حال خودتان رها 

اگر حكمي وجود دارد آه اين حكم مي تواند در . آنم
آن باب اينكه ما درست مي گوييم يا شما داوري آند، 

حكمي آه وجود دارد يك حكم . حكم يك انسان نيست
يعني يك سلسله گزاره .  منطقي است–معرفت شناختي 

هايي وجود دارد آه بر اساس آن گزاره ها آه مشترك 
اگر . ميان طرفين است، مي توانيم ببينيم حق با آيست

آن حكم هم وجود داشته باشد باز هم تسامح نسبت به 
 براي آنكه به آن حكم رجوع چون. يكديگر الزم است

کنيم، بايد با هم مدارا آنيم وگرنه اگر من قصد آشتن 
شما را داشته باشم، شما هم قصد آشتن مرا داشته 

مي دانيد . باشيد، ديگر نمي توانيم به حكم مراجعه آنيم
چرا دو نفري آه با هم دعوا دارند مي توانند با هم به 

ز با هم دعوا دادگاه بروند؟ چون الاقل در يك چي
اگر من و . ندارند و آن اينست آه بايد به دادگاه بروند

شما در همه چيز با هم دعوا داشته باشيم و من يك 
پارچه ضديت با شما و شما يك پارچه ضديت با من 

دادگاه يعني فالني . باشيد، ديگر به دادگاه نمي رويم
هيچ چيزت را قبول ندارم اما اينكه مي گويي برويم 

اين زبان حال هر دو . اه، دادگاه را قبول دارمدادگ
اين معنايش اين . نفري آه به دادگاه رجوع مي آنند

است آه در اينجا بايد همديگر را قبول داشته باشيم و 
حاال ممكن است به . نسبت به يكديگر تسامح بورزيم
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آن دادگاه، دادگاه عقل بگوييد يا به آن دادگاه، دادگاه 
قراردادهاي «به آن دادگاه، دادگاه وجدان بگوييد يا 
 منطقي اي آه هيچ انساني از آن –معرفت شناختي 

هر . بگوييد» رو آه انسان است از آن گريز ندارد
آدام از اين سه اسم روي اين دادگاه گذاشته مي شود؛ 
گاهي گفته مي شود دادگاه عقل، گاهي گفته مي شود 

ان اخالقي، وجدان نه به معناي فقط وجد(دادگاه وجدان 
بلكه آنچه آه انسان در درون خودش وجدانًا و بدون 

دادگاه «، گاهي هم گفته مي شود )استدالل مي يابد
قراردادهايي آه ديگر از آن گريزي نيست؛ دادگاه 

باالخره به هر آدام از اين . »قراردادهايي گريزناپذير
سه دادگاه آه قايل باشيد يا به تلفيقي از دو تا از اين 

دادگاه و يا هر سه دادگاه معنايش اين است آه ما سه 
بايد در اين قسمت نسبت به يكديگر تسامح و تساهل 

به اين لحاظ است آه به نظر بنده، تساهل . داشته باشيم
و تسامح صرفًا يك امر احساسي و عاطفي نيست، 
اقتضاي منطق و معرفت شناسي است و بارها بنده 

م آه ما در واقع نه از گفته ام و در جايي هم نوشته ا
سر احساسات و عواطف، نه از سر يك سري آوتاه 
آمدنها و نه از سر اينكه چون زورمان بهم نمي رسد، 
بلكه اصوًال اقتضاي منطق و معرفت شناسي اين است 

در آن قسمت هايي نيز . آه نسبت به هم مدارا بورزيم
با يكديگر بحث و جدل مي آنيم آه زمينه مشترآي با 

آنجايي آه هيچ آداممان حرف ديگري را . داريمهم 
نمي توانيم قبول آنيم و نمي توانيم بطالن حرف 
يكديگر را نيز نشان دهيم، در آنجاها ديگر چاره اي 
. جز اين نيست آه آاري به آار همديگر نداشته باشيم

اين نكته به نظر من نكته خيلي مهمي است آه الزم 
البته باز هم . نمبود قبل از ورود به بحث عرض آ

تأآيد مي آنم آه دوستان خودشان مستقًال روي اين 
  . خيلي نكته عميق و جدي اي است. نكته فكر آنند

اما نكته دوم؛ اگر يادتان بيايد در ابتداي اين دروس 
عرض شد آه تجدد چيزي است و تجددگرايي چيز 

 به همين ترتيب سنت چيزي است و 1.ديگري است
ري است آما اينكه پساتجدد يك سنت گرايي چيز ديگ

آنوقت . چيز است و پسا تجددگرايي چيز ديگري است
بر اين اساس ابتدا مدرنيته را گفتيم و ويژگيهاي 
مدرنيته را به اجمال عرض آرديم و بعد پرداختيم به 

عرض شد آه مدرنيته يك وضع . ويژگيهاي مدرنيزم
 و  سال پيش پديد آمده500تاريخي است آه از تقريبًا 

                                                 
يعين دو .  يك چيز ديگر، نه يعين ناسازگار-1

پديده آه اگرچه با يكديگر بسيار ارتباط دارند، 
 . ويل يكي نيستند

تا االن هم ادامه دارد و شايد هم باز هم ادامه داشته 
 سال پيش در غرب، ابتدا در 500مدرنيته از . باشد

اروپاي غربي بعد هم در آمريكاي شمالي و در آانادا 
پديد آمد و بعد هم به سرتاسر جهان با درجاتي بسط 

انسانهايي آه در اين وضع تاريخي بسر مي . پيدا آرد
ند و چه ندانند، يك جهان بيني اي دارند؛ برند، چه بدان

مدرنيزم جهان . به آن جهان بيني مي گفتيم مدرنيزم
آن وقت ما مؤلفه هاي . بيني انسان مدرن است

حاال عين اين . مدرنيزم را خدمتتان عرض آرديم
داستان را در باب انسان سنتي و سنت گرايي هم مي 

 آه از انسان سنتي انساني است. خواهيم تكرار آنيم
 سال 500وقتي تاريخ به ياد دارد بوده است تا تقريبًا 

يعني در اروپاي غربي و اروپاي (پيش در غرب 
و تا االن هم آمابيش در جاهايي ) شمالي و آانادا

وجود دارد ولي تقريبًا به يك معنا در حال انقراض 
 سال 500اين انسان سنتي است آه عمرش از . است

 500آغاز پايانش .  رسيدنپيش شروع آرد به پايان
سال پيش بود ولي پايان پايانش هنوز نرسيده است و 

اين انسان سنتي يك . هنوز هم انسان سنتي وجود دارد
اينها . سلسله وضع و حال نظري و عملي داشته است

را ابتدائًا مي گوييم و بعد جهان بيني اي آه پشت اين 
يانه وضع و حال هست را بعنوان جهان بيني سنت گرا

  . ارائه مي آنيم
حاال اين انسان سنتي چگونه بوده است؟ چگونه به 
خودش نگاه مي آرده است؟ چگونه به عالم و آدم نگاه 
مي آرده است؟ من مي توانم بگويم آه انسان سنتي چه 

يعني (انسان سنتي آه در فرهنگها و تمدنهاي شرقي 
فرهنگها و تمدنهايي آه خاستگاهشان، هند، چين و 

زندگي مي آرده .) ن به معناي وسيعش بوده استژاپ
است و چه انسان سنتي آه در فرهنگها و تمدنهاي 

يعني آن فرهنگها و تمدنهايي آه خاستگاهشان (غربي 
زندگي مي آرده .) يونان، روم و مصر قديم بوده است

بهرحال مي توان گفت، وقتي در زندگي اين . است
 هاي عملي و انسان دقت مي آنيد، يك سلسله مؤلفه

  . نظري را مي بينيد
مولفه اول اين است آه اين انسان اعتقادش بر اين 

آه (است آه وراي عالم طبيعت يا فوق عالم طبيعت 
عالم يا عوالمي هست؛ حاال ) البته دو تعبير متفاوتند

اين عالم يا عوالم چه ها هستند، آيا ساآناني دارند يا 
به تفسير و نه، اينها داستانهاي ديگري است و 

جزئياتش نبايد پرداخت، چون اين جزئيات ديگر 
مشترآات انسان سنتي . مشترآات انسان سنتي نيست

همين مقدار است آه جهان هستي منحصر در عالم 
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گاهي تصور بر اين بود آه اين عالم يا . طبيعت نيست
عوالم، جايگاه خدايان، الهه ها، اله ها، رب النوع ها، 

يانًا خداي واحد است و اينها در آن ربه النوع ها و اح
  . عالم بسر مي برند

مؤلفه دوم اين است آه در عالم طبيعت انسان شاخص 
يعني ارزشمندترين . ترين و بارزترين موجود است

  . موجود در عالم طبيعت انسان است
مؤلفه سوم اين است آه در عين حال انسان نسبت به 

آم ارزش تر موجودات ساآن عالم باال، آم قدرتر و 
مجموع مولفه هاي اول و دوم معنايش اين است . است

آه اگر شما عالم طبيعت را درنظر بگيريد، 
ارزشمندتر از انسان موجودي پيدا نمي شود اما اگر 

آه بنابر مؤلفه اول (آل جهان هستي را درنظر بگيريد 
گفتيم آه چنين جهاني در نظر انسان سنتي وجود 

بينيد آه انسان ، در آن صورت مي )دارد
ارزشمندترين موجود نيست، بلكه موجودي است آم 

اين هم مؤلفه .ارزش تر از موجودات ساآن عالم باال
  . سوم

. مؤلفه چهارم به نوعي نتيجه مؤلفه دوم و سوم است
نتيجه اينكه انسان ارزشمندترين موجود اين عالم است 
و از آن خدا يا خدايان عامل باال ارزشمندتر نيست، 

ين است آه انسان مورد التفات خاص آن خدايان ا
يعني ساآن آن عالم باال عنايت و اعتنايي به اين . است

. انسان دارد آه به ساير موجودات عالم طبيعت ندارد
حاال اين را به هر عبارت مختلفي مي توانيد تعبير 

بگوييد انسان خليفه آن هاست، جانشين آنهاست، . آنيد
نظري آه خدا يا خدايان  ... . نايب مناب آنهاست يا

نسبت به اين انسان دارند با نظري آه نسبت به ساير 
اين هم مؤلفه . خيلي فرق مي آند. اجزاء طبيعت دارند

  . چهارم
] آه با توجه به چهار مؤلفه اول[مؤلفه پنجم اين است 

البته . آل عالم طبيعت براي انسان آفريده شده است
ي، آنقدر آه در نظر ما عالم طبيعت براي انسان سنت

نامتناهي به نظر مي رسد، نامتناهي نبود ولي به هر 
حال خيلي عظمت داشت و با تمام عظمتش براي 

ستارگان براي انسان ساخته . انسان ساخته شده بود
شده بودند، خورشيد براي انسان ساخته شده بود، ماه 
براي انسان ساخته شده بود و شما اگر در خود قرآن 

يسئلونك عن اال هله قل هي «: ت بكنيد، مي بينيدما دق
 از هالل هاي مختلف ماه مي 1»موقيت للناس والحج

بگو براي اينكه . قل هي مواقيت للناس و الحج. پرسند
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شما بتوانيد با هم قرار بگذاريد، بگوييد شبي آه ماه 
شبي آه ماه به . تمام شد، فالن قرار را با هم داريم

البته براي فهم .فله راه مي افتدنصف رسيد فردايش قا
قل هي مواقيت للناس «: زمان حج هم درست آرده اند

رنگين آمان چرا در آسمان پديد مي آيد؟ . »و الحج
بعد از اينكه همه مردم در زمان حضرت نوح عصيان 
آردند، آنوقت به فرمان خداي متعال طوفاني آمد 
 بطوريكه هم از تنور آب مي جوشد هم از آسمان هم

همه از بين رفتند غير از نوح و چند . آب سرازير شد
از اينجا را از (بعد . نفري آه به او ايمان آورده بودند

خدا پشيمان شد گفت آخر ) قول آتاب مقدس مي گويم
هيچ عاقلي مي آيد اينهمه انسان بيافريند و بعد هم با 

به گفته آتاب (يك باران همه اشان را از بين ببرد؟ 
چه آاري بود آه ما آه خداييم، آرديم؟ اين ) مقدس

هيچ عاقلي آوزه اي مي سازد آه بعد بشكند؟ خدا 
پشيمان شد و بعد گفت، بعد از اين انسانها هر چقدر 
نسبت به من عصيان آند ديگر نابودشان نمي آنم و 
اين قرارداد را با نوع بشر بست آه ديگر هيچ وقت 

زئي چرا انهدامهاي ج. انهدام آلي عارض بشر نكند
اين رنگين آمان امضاي خدا بر . ولي انهدام آلي خير

اين قرارداد است آه هم ما مي بينيم و هم او مي بيند 
توجه مي آنيد اين هم ). چون بين زمين و آسمان است(

ستارگان براي چه آفريده شده . يك چيزي شد براي ما
 براي 2»انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواآب«اند؟ 
 وقتي به آسمان نگاه مي آنيم، زيبا به نظر اينكه
؛ »فيها جمال« اينها چراغهايي هستند آه 3.برسد

زيبايي دارند و وقتي شما به اينها نگاه مي آنيد 
ببينيد . تستريحون؛ خوشتان مي آيد و لذت مي بريد

و قس علي . خيلي جالب است همه چيز براي ماست
بن ابيطالب چرا آوه آفريده شد؟ به تعبير علي . هذا

در قرآن هم . »و وتد بصخور ميدان ارضه«) ع(
ما اين . و جعلنا الجبال اوتادا. اينگونه تعبير شده است

ما وقتي زمين را . قرار داديم) ميخ(گوهها را وتد 
آفريديم، زمين مي لرزيد، اگر زمين مي لرزيد شما 
نمي توانستيد در آن قرار بگيريد؛ به همين خاطر 

به تعبير علي . مي آوبيديم تا محكم بايستدميخهايي بايد 
، چون زمين ميدان و نوسان داشت، )ع(ابن ابي طالب 

آنوقت خداوند با اين صخره هايي آه مي بينيد بر اين 

 
 6 سوره صافات آيه -1
: »مساء الدنيا« البته در اينجا تعبري شده است -2

آمسان نزديك؛ مني خواهم ظرافت هاي بياني را در 
 . نظر نگريم
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 1.زمين ميخ آوبيد تا آرام بگيرد تا آرامش داشته باشيد
وقتي بحث از اين مي شود آه چرا انسانها قبيله قبيله 

 نژادهاي مختلف زرد سياه، سرخ چرا انسانها. هستند
امروز انسان مدرن مي گويد آه عوامل . دارند... و

طبيعي دست به دست هم داده اند تا در بعضي جاها 
. بعضي جاها سفيد شده. انسان پوستش سياه شده

بعضي جاها زرد شده و اما قرآن در پاسخ با اين 
براي اينكه همديگر را : »لتعارف«: سؤال مي گويد

براي . »انا جعلناآم شعوبا و قبائل لتعارفوا«. يدبشناس
اگر عين هم آفريده مي . اينكه يكديگر را بازشناسيد

همه چيز يك . شديد بازشناسي صورت نمي گرفت
وجه به تعبيري آنتروسنتريك يعني انسان محورانه 
دارد اما در عالم طبيعت همه چيز يك حالت انسان 

ما وقتي . ن استمحورانه دارد؛ همه چيز براي انسا
يكبار خطبه اول نهج . با اين ديد قرآن را نگاه مي آنيم

مي بينيم اين تلقي آامًال . البالغه را نگاه مي آنيم
در آتاب مقدس هم البته اين تلقي وجود . وجود دارد

در اپانيشادها هم همينطور در بهوتگيتا هم . دارد
. همينطور در همه آتابهاي آيين هند هم همينطور

رشيد، چون در زندگي ماخاصيت دارد آفريده شده خو
زمين هم همينجور، آوه هم . ما هم همينجور. است

همه اين . همينجور، آب هم همينجور و قس علي هذا
آفريده ها مسخر انسان شده است و براي انسان آفريده 

و بنابراين روي هر چيز . »خلق لكم«: شده است
حتمًا براي انسان از لحاظ تفكر سنتي . انگشت بگذاريد

يك خاصيتي دارد و از اين نظر بود آه مثًال آسي مثل 
ابن سينا مي گفت اينهمه گياهاني آه درست شده براي 
اينست آه مريضيهاي ما آدميان زياد است و هر 
گياهي به درد يكي از اين مريضيها مي خورد، مي 
گفت تنوع نباتات به اندازه تنوع بيماريهاي ماست و به 
                                                 

                                                

 و از اين نظر هم در تفكر سنيت آوه جزء زمني -3
مشا اگر االن در جغرافيا و جنوم . به حساب مني آمد

ا و هم بگوييد آره زمني، هم خشكي ها، هم درياه
مي . آوهها را هم جزء زمني به حساب مي آوريد

گوييد زمني خشكي دارد، آب هم دارد، آوه دارد، 
مهه اينها مال زمني است و اصال از . دره هم دارد

اما قرآن آوه را غري از زمني مي . اجزاء زمني است
مي گويد اين يك ميخي است آه بعدًا . داند

وه را غري از از آجا مي دانيم قرآن آ. آوفتيم
قرآن در اين . زمني مي داند؟ از آيه معروف امانت

انا عرضنا االمانت علي السموات «: آيه مي فرمايد
و االرض و اجلبال، فابني ان حيملنها و اشفقن منها 

: مي فرمايد. »و محله االنسان انه آان ظلوما جهوال
ما اين امانت را بر آمساا عرضه آردمي قبول 

قبول نكرد، بر . مني عرضه آردمينكردند، بر ز
يعين آوهها غري . آوهها هم عرضه آردمي قبول نكردند

از زمني است وگرنه اگر آوه جزء زمني به حساب مي 
بر زمني عرضه آردمي؛ بر آوهها : آمد ديگر مني گفت

 .هم عرضه آردمي

؟ براي »چرا آبها موج برمي دارند«ترتيب، همين 
اينكه آشتيها راه بيفتد و اگر آب موج برندارد آه 
آشتي نمي تواند به راه بيافتد و اين در قرآن ما هم 

همه آنچه در عالم طبيعت شما مي بينيد يك . هست
تفسير غايت شناختي دارد وغايتش هم انسان است و 

 اين هم يك 2.داينكه معيشت انسان قابل گذران باش
  . مؤلفه

مؤلفه ديگر آنست آه، درست است آه اينجا همه چيز 
خادم ماست و ما مخدوم همه چيز هستيم، اما خود ما 
هم خادم عالم ماورا هستيم و بنابراين ما فقط بايد امر 

ما . و نهي هايي آه از آن عالم مي آيد اطاعت آنيم
لمي آه خدا عالم افالك، عالم باال، عا(نسبت به آن عالم 

يا خدايان، رب النوع ها و ربه النوع ها در آن زندگي 
آنها همه چيز در اختيار ما . هيچ حقي نداريم) مي آنند

گذاشته اند، ولي در عين حال آه همه چيز را خادم ما 
آرده اند، ما را خادم خودشان آرده اند و بنابراين ما 

د حقي غير از اين چيزهايي آه در اختيارمان گذاشته ان
ما . حقي نسبت به خدا نداريم. نسبت به عالم باال نداريم

فقط نسبت به او مكلفيم و امرها، نهي ها، توصيه ها 
تشويق ها و ترغيب هايي از يك سو و تحذيرهايي از 
. سوي ديگر، از آن عالم نسبت به ما نيز وجود دارد
. درواقع، همه جهان طبيعت خادم ما و ما هم خادم خدا

 اديان توحيد خدا و در اديان شرك آميز حاال در
مثل اربابي آه نوآري دارد و به نوآري مي . خدايان

گويند آيا تو در مقابل اربابت ابراز وجودي مي تواني 
من بايد . بكني؟ و او مي گويد ابراز وجود، هرگز

آزادي . اراده ام را در برابر اراده اربابم تعطيل آنم
اما . ه اربابم تحقق پيدا بكندخودم را فروخته ام، تا اراد

در عين حال، اربابم به خوراآم خوب مي رسد، به 
پوشاآم خوب مي رسد، به مسكنم خوب مي رسد، اگر 
قصد ازدواج داشته باشم، برايم وسايل ازدواج را 
. فراهم مي آند، گاهي هم مرخصي هم به من مي دهد
. اينها يعني چه؟ نسبت خداوند با ما اينگونه است

پوشاك، جنگل، دريا همه اينها توجه . ب، خوراكخوا
آن موال به عبدش است و براي اين است آه ما لذت 

ما .  رابطه ما با او رابطه عبد و موالست3.ببريم
 

 دوستان دقت بكنند آه در اين حبث ها، من آاري -1
واهم بگومي انسان سنيت مي خ. به حق و باطل ندارم

من فقط جهان بيين . اينگونه به عامل نگاه مي آرد
مي آنم و تا حدي هم » گزارش«انسان سنيت را 

 .هيچ نقدي در آار نيست. حتليل
مي دانيد چرا آفتاب «:  قدميي ها مي گفتند-1

ابتدا آه مي خواهد طلوع بكند، سرخ رنگ است و 
رنگ است؟ به وقيت هم آه مي خواهد غروب آند سرخ 

چشم ما . اين علت آه چشمان ما لذتش به اين است
اگر صبح آه باز مي شود سرخي ببينيد و غروب هم 
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به . عبديم و او موالست، منتها مواليي آه ظلم نمي آند
اوًال به لحاظ : دو لحاظ اين موال به عبدش ظلم نمي آند

را براي ... پوشاك، مسكن و اينكه اينجا خوراك، 
و اين مؤلفه بعدي (آسايش ما فراهم آورده است و ثانيًا 

اين آه عالوه بر اين آه ) جهان بيني انسان سنتي است
به خوراك و پوشاك ما خوب مي رسد، اگر چنانكه 
بايد و شايد در زندگي اين دنيا اطاعت بكنيم، پس از 

 گفته اند، .مرگ هم وضع بهتري به ما وعده داده است
اينجا اين سي چهل سال عبد خوبي باشيد، آنوقت آن 

به اين لحاظ هم . طرف هم زندگي خوبي خواهيد داشت
خدا عادل است و بنابراين به وعده هايش هم وفا مي 

حاال اين امر و نهي هايي آه خداوند از ما . آند
خواسته است آامًال اطاعت آنيم، اين ها هم توسط آس 

 ما فرستاده شده است و آن آس يا يا آساني براي
آسان را همانند آه از آنها تعبير مي آنيم به پيامبران 

تقريبًا مي شود گفت، . بنيانگذاران اديان و مذاهب
بحث وساطت ميان خالق و مخلوق به اين صورت 

  . بررسي مي شود اين هم يك مولفه
مولفه ديگري هم وجود دارد؛ چون خدا ما را از 

رده است او اين تلقي اي است آه در بهشت بيرون آ
ما ديگر در دار دنيا وعده ) همه اديان وجود دارد
و اين معنايش اين است آه اينجا : بهشت داده نشده ايم

اليوم «. هيچ انتظاري از خدا نبايد داشت) در اين دنيا(
اينجا . »عمل و الحساب و غدا حساب و العمل

آارها را داريم مي محاسبه نكنيد آه خدايا ما مثًال اين 
اينجا حرف از پاداش . آنيم و پاداش مي خواهيم

در اين دنيا هيچ نويدي براي سعادت و رفاه . نيست
نويد داده شده ولي براي . همين دنيا داده نشده است

به . زندگي پس از مرگ اينجا فقط بايد عمل بكنيم
اليوم عمل و «) ع(تعبير علي بن ابي طالب 

در . ل آنيد و پاي محاسبه نرويداينجا عم. »الحساب
اين دنيا ما هيچ طلبي از خدا نداريم و خدا هم هيچ 

؛ فردا »غدا حساب و ال عمل«بدهي به ما ندارد اما 
وقت محاسبه است و شما بدهكاري هايتان را بايد 

از اين . بپردازيد؛ بستانكارهايتان را هم مي گيريد
بوده و لحاظ انسان سنتي به بهشت روي زمين قائل ن

. به هيچ جامعه آرماني قائل نبوده و اعتقاد نداشته است
به بهشت اين جهاني قائل نبوده است چون وعده اي 

اينجا گفته اند فقط نوآران . اينجا به او داده نشده است
آارشان را خوب انجام دهند، غالمان و آنيزان 

                                                                                  
ارغواني ببينيد، يك آسايشي براي چشم بوجود مي 

و جالب اين جاست آه در فيزيولوژي چشم هم » آيد
 .اين نظر را اثر مي دادند

وعده ها آنجاست و به . آارشان را خوب انجام دهند
دنيا مزرعه . »الدنيا مزرعه االخره«: تاين لحاظ اس

در آخرت » برداشت«فقط اينجا بايد آاشت ولي . است
صورت مي گيرد و اين معنايش اين است آه اينجا ما 

آسمان (هيچ حقي نداريم و در برابر آسمان فقط مكلفيم 
آه مي گويم منظورم عالم باالست؛ عالم خدا يا 

ن ه اگر ايو معناي اين حرف اين است آ.) خدايان
احكام متعالي آه خدا به ما امر و نهي آرده و به ما 
رسانده است، اگر اينها را مو به مو انجام داديم و 
وضع دنيايمان طوري بهم ريخته شد آه هيچ آسي 
. نتوانست در آن آاري بكند جاي هيچ اعتراضي نيست

اين احكام نتيجه اش را بعد . اينجا بنا نبود نتيجه بگيريم
ت آه اينجا نبايد بنشيني بگويي آه اين اس. مي دهد

خب ما ببينيم آه اگر به زن نصف مرد ارث بدهيم چه 
حالل محمد حالل «. مي شود؟ هرچه مي خواهد بشود

دين . »الي يوم القيماه و حرامه حرام الي يوم القيامه
يك برنامه مديريتي نيست آه مدير يك آارخانه يا 

مدتي ديد آه وزارتخانه تنظيم مي آند و اگر بعد از 
خوب جواب نداد، بعضي بندهايش را عوض مي کند 
و آن را به صورت جديدش به اجرا مي گذارد و 
مرتب آزمون و خطا مي آند تا به برنامه مطلوب 

عيسي مي . اصًال آزمون و خطا وجود ندارد. برسد
. گفت هر آه پدر مرا بيازمايد به زمين مي خورد

هرچه . جرا مي آنيماحكام را ا. آزمايش در آار نيست
شما حق آزمايش پدر مرا . مي خواهد بشود، بشود

حتمًا . هر آه پدر مرا بيازمايد هالك مي شود. نداريد
مي گوييد مگر ما عاقل نيستيم؟ بله عاقليد ولي عقلتان 

اگر چنين بسطي بدهيد، . را بسط دهيد به عالم آخرت
 آن وقت مي بينيد آه اگر هرچه پدر آسماني گفته است

» خوب«همه نتايجش » آخرت«انجام دهيد، در 
و چون درنهايت نتيجه اش خوب خواهد (خواهد بود 

بود لذا اين نگرش و عمل بر طبق اين نگرش عاقالنه 
اينجا نبايد بحث آرد آه اگر دست دزد را .) است

ببري، فالن تبعات را دارد و نمي دانم چه مي شود 
بله چون . تدست دزد را بايد بريد و اين حكم خداس

خدا عالم و قادر مطلق است و خيرخواه علي االطالق 
همه چيز به سود » سرانجام«است، شكي نيست آه 

يعني آي؟ يعني بعد از » سرانجام«اما . خواهد بود
قبل از مرگ نمي شود خدا را آزمايش آرد آه . مرگ

مگر خدا وزير است . اين آار را آرديم و نتيجه نداد
 نامه تان خوب جواب نداد و لطفًا آه بگوييم آه آيين

  . اين هم يك مؤلفه است. عوضش آنيد
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مولفه ديگر اينست آه در عين حالي آه آل اين قافله 
اي آه ما انسانها افراد اين قافله ايم و اين قافله را خدا 
براه انداخته است و مبداء اين قافله و مقصد اين قافله 

درون اين قافله را فقط خدا مي داند؛ در عين حال، ما 
مثل اينكه يك قافله اي از . مي توانيم جست و خيز آنيم

اينجا راه بيفتد به طرف مكه و البته قرار بر اين است 
آه قافله از تهران راه بيافتد و در مكه بار به زمين 

قافله مبداء و مقصدش معلوم است اما شما در . بيندازد
آنيد تا با اين قافله مي توانيد آمي حرآتتان را آند 

حسن همصحبت شويد و بعد مي توانيد قدمتان را آمي 
درون اين قافله . تند آنيد و با حسين همصحبت شويد

گاهي قدمهاي شخص تند است، گاهي آند است، گاهي 
مي ايستد و به يك منظره نگاه مي آند، گاهي آنار 
جوي آبي مي نشيند و گاهي هم تندتر مي رود اما 

صد او مشخص است و بنابراين باالخره مبداء و مق
انسان در تفكر سنتي نه آامًال آزاد است و نه آامًال 

مثل آسي آه زندانيش . يك حالت بينابين دارد. مجبور
 ديوار نمي 4مي آنند و اين به اين معناست آه از اين 

تواند بيرون برود، اما در خود اين چهار ديوار هرچه 
قع در تفكر سنتي انسان دروا. بخواهد بكند، مي تواند

خدا يا خدايان خواسته اند . يك چنين وضعي را دارد
آه نقشه اصلي شان به هم نخورد، اما در دل اين نقشه 

و بنابراين . اصلي، مردم مي توانند جست و خيز آنند
آزادي در محدوده قضا و قدر و در محدوده تقدير 

تقدير حاآم است اما اين تقدير مجبورت . برقرار است
تو آزادي ولي در عين حال آزاديت تقديرت . آندنمي 

بايد و «طرح اوليه همان طوريكه . را از بين نمي برد
اجرا مي شود و اين به معناي اين است آه » شايد

قافله، من حيث المجموع از همان جايي آه بايد راه مي 
افتد و به همان جايي هم آه بايد مي رسد؛ ولو ما 

  . ت و خيزهايي بكنيماعضاء قافله آمابيش يك جس
اگر يك آدمي اينگونه بينديشيد و تلقي اش از جهان 

در اينجا بايد به چند سوال . اينگونه باشد سنتي است
تلقي سنت (سوال اول اينكه، اين تلقي . پاسخ دهيم

  ايدئولوژيك است يا غيرايدئولوژيك؟ ) گرايانه
اگر ايدئولوژي به معني جهان بيني اي باشد آه مولفه 

يش اثبات نشده اند، اين جهان بيني يك جهان بيني ها
ايدئولوژيك است ولي به اين معنا جهان بيني انسان 
مدرن هم يك جهان بيني ايدئولوژيك است؛ چون مولفه 

شما . هاي جهان بيني انسان مدرن هم اثبات نشده است
خواهيد گفت آه يكي از مولفه هاي انسان مدرن 

دالل گرايي معطوف به ولي است. استدالل گرايي بود
مولفه هاي خود مدرنيته نيست و به اين معنا، هم جهان 

بيني انسان مدرن ايدئولوژيك است و هم جهان بيني 
پس اين دو جهان بيني از حيث . انسان سنتي

انسان سنتي نسبت . ايدئولوژيك بودن فرقي نمي آنند
به زيربنايي ترين مولفه هاي جهان بيني خود استداللي 

د به همين ترتيب هم انسان مدرن، نسبت به ندار
زيربنايي ترين مولفه هاي جهان بيني خود استدالل 

  1.ندارد
سوال دوم اينكه مولفه هاي اين جهان بيني حقند يا 
باطل؟ آيا واقعًا مالك و معياري فوق اينها وجود دارد 
آه با توسل به آنها بفهميم سنت گرايان حق مي گويند 

ولفه هاي جهان بيني مدرن حق است يا تجددگرايان؟ م
يا مولفه هاي جهان بيني سنتي؟ به اين معنا شايد نتوان 

  . در مورد حق يا باطل بودن هيچ آدام چيزي گفت
سوال سوم اينكه، آثار و نتايج روانشناختي پذيرش 
جهان بيني سنتي در مقايسه با آثار و نتايج 

رده روانشناختي پذيرش آنچه آه انسان مدرن قبول آ
  است چگونه است؟ 

به نظر مي رسد جهان بيني انسان سنتي، آرامش، 
شادي و اميد بيشتري نسبت به جهان بيني انسان مدرن 

حق و باطل و درست يا نادرست بودن يك . مي بخشد
جهان بيني يك حرف است و آثار و نتايج روانشناختي 

اينجاست . پذيرش يك جهان بيني حرف ديگري است
 آيد آه انصافًا بايد گفت، انسان سنتي آه به نظر مي

آرامش بيشتري دارد؛ شادي بيشتري دارد و اميد 
بيشتري دارد؛ و اگر سه مولفه يك روح آباد را اين سه 
بدانيم آه من معتقدم مي شود اين ادعا را آرد، بايد 
انصاف بدهيم آه انسان سنتي داراي روح آبادان تري 

د حقانيت يا عدم است مجددًا توجه آنيد آه در مور
   2.حقانيت هيچ يك از اين جهان بيني ها چيزي نگفتم

بايد گفت آه اگرچه هنوز هم انسانهاي سنتي وجود 
دارند ولي شايد بتوان گفت، متأسفانه، نسلشان در حال 
                                                 

 البته حتمًا توجه مي شود آه اينجا -1
. ژيك را به معناي خاصي بكار برده اميايدئولو

ايده يعين عقيده اي آه برايش دليل دارمي و 
 . ايدئولوژي يعين عقيده اي آه برايش دليل ندارمي

 مقام مي 4 بارها گفته ام آه يك فكر را در -1
يكي اينكه چه شد اين فكر، به . توان بررسي آرد

فكر به فالن انسان خطور آرد و در ذهنش انعقاد 
يدا آرد يعين علل تكون يك فكر دوم اينكه چرا پ

اين شخص، اين فكر خودش را با زبان يا قلم 
اظهار آرد و به چه علت مي خواهد ما را هم در 
اين فكر شريك آند سوم اينكه آيا اين فكر حق 
است يا باطل و مقام چهارم اينكه حاال اين فكر 
 حق يا باطل است آاري ندارمي، آثار و نتاجيي آه

مرتتب مي شود بر قبول اين فكر چيست و آثار 
نتايج روان شناخيت و فردي از سويي و آثار و 
نتايج جامعه شناخيت و اجتماعي از سوي ديگر، آه 

در . بر قبول اين فكر مرتتب مي شود چه هستند
 . اينجا من در مقام چهارم هستم
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من واقعًا نمي خواهم ارزش داوري آنم . انقراض است
و اين جهان بيني را جهان بيني نامطلوبي بدانم ولي 

الخره، آن گياهان و جانوراني آه نسلشان منقرض با
شد، در عين حال آه قشنگ بودند، باز نسلشان 

ممكن است واقعًا اين جهان بيني هم، علي . منقرض شد
رغم نقاط قوتي آه دارد، واقعًا يك روز نسلش 
منقرض شود و ديگر انساني صاحب اين جهان بيني 

  . نباشد
اگرچه از آنها تعبير به اما اين مولفه هايي آه گفته شد 

اگر به عمق . جهان بيني شد ولي باز هم عمقي نيستند
اين نگرش ها نگاه آنيم، يك سسله اصول ديگري مي 
. بينيم آه آن اصول، اصول سنت گرايي آنوني هستند

همانطور آه قبًال ابتدا انسان مدرن را توصيف آردم و 
 سپس مدرن گرايي را، حاال هم بايد گفت آه انسان

سنتي اين طوري بود اما مولفه هاي جهان بيني اين 
انسان را آه با نظر دقيقتري نگاه مي آنيم، مي بينيم 
آه مؤلفه هاي عميق تري دارد آه به آنها ميگوييم 

آنها يك سري . مؤلفه هاي جهان بيني سنت گرايانه
مولفه هاي معرفت شناختي، هستي شناختي، انسان 

ند آه انشاءاهللا در شناختي و وظيفه شناختي هست
  . جلسات آينده به آنها خواهيم پرداخت

  سؤاالت 
ديالوگ بين سنت و مدرنيته با توجه به شناخت ○ 

سنت ) scientificغير (غيرعقالني و غيرعلمي 
 است scienceيعني مي خواهم بگويم مرادم از علم (

و تأآيد اساسي تفكر مدرن بر عقل ) knowledgeنه 
 .  استو ريسمان فعلي علم

خوب اينها مطالب خيلي زيادي است آه با هم ادغام  •
اگر مرادتان . شده اند و سر آالف معلوم نيست آجاست

اين است آه انسان مدرن توجه جدي به علم تجربي 
(science) دارد و انسان سنتي توجه به علوم تجربي 

نداشت اين بحثي است آه بعضي قبول دارند و بعضي 
ي هستند آساني آه نظر شما را يعن. هم قبول ندارند

آن چيزي آه البته شكي در آن نيست اين . قبول ندارند
است آه انسان مدرن به سرعت هرچه بيشتر از 

يعني علوم . آرد» استفاده عملي«پيشرفت علوم تجربي 
تجربي را به سرعت هرچه بيشتر و تا آنجايي آه در 
ت قدرت داشت به فناوري تبديل آرد و از فناوري صنع

ولي انسان سنتي اين آار را نكرد و در آن . زاييده شد
قسمتهايي آه علوم تجربي توسط او رشد آرده بود علوم 

اما اين آه . تجربي را به فناوري و صنعت، تبديل نكرد
بگوييم آه انسان مدرن شناختش علمي است يعني چه؟ 
آيا منظورتان اين است آه انسان مدرن فقط با 

scienceد؟ اين را آه نمي شود گفت جلو مي رو .
انسان مدرن فلسفه هم دارد، علوم تاريخي هم دارد، 
علوم روان شناختي و درون نگرانه هم دارد و علوم 
. شهودي هم دارد آه هيچ يك از آنها علم تجربي نيستند

بله يك چيزي آه در اين درسها هم گفته شد، اين است 
ك جهان  ي(science)آه بگوييم انسان مدرن از علم 

 را تبديل به scienceيعني او . بيني درست آرد
يعني انسان مدرن هرچه را آه علوم . سانينتيزم آرد

مي توانند در مورد عالم طبيعت بگويند به » به حق«
، »علم«عالمهاي ديگر هم تعميم داد و بنابراين از 

 درست آرد و اين (scientism)» جهان بيني علمي«
يعني . اين آامًال درست است. دآار را انسان قديم نكر

به همان مقدار (واقعًا انسان سنتي ساينسي آه داشت 
را محدود به ) پيشرفتي آه ساينس نزد او آرده بود

همين عالم طبيعت مي دانست و اعتقاد داشت آه اين 
ساينس فقط در محدوده عالم طبيعت حق دارد سخن 

 حق هيچ بگويد و در برابر عوالم ديگر، نفيًا و اثباتًا
انسان مدرن گويا اين آار را نكرد و . سخني را ندارد

وقتي توفيق شگفت انگيز و چشم گيري ساينس را در 
(!) عالم طبيعت ديد، خواست از دل اين علم معصوم 

يك سلسله اظهاراتي بيرون بكشد آه خود اين علم هيچ 
وقت اين اظهارات را نمي آرد و از اين راه از ساينس، 

همه قبول . مثال ساده اي بزنم. رست آردسانيتيزم د
با . داريم آه چشم ارزشمند است اما فقط براي ديدن

چشم، با تمامي ارزشي آه دارد هيچ وقت نمي شود 
گوش هم ارزشمند است ولي با تمام . صدا را شنيد

ارزشي آه دارد ما نمي توانيم هيچ شكل و نور و رنگي 
و آزمايش و انسان سنتي، حس و مشاهده . را ببينيم

تجربه را قبول داشت ولي مي گفت اينها فقط بايد در 
در غير عامل طبيعت، اين ها . عالم طبيعت به آار بيايد

بنابراين به عقيده انسان سنتي، در عين . هيچ آاره اند
حالي آه مي توان با اين ابزار در عالم طبيعت به يك 
 سلسله دستاوردهايي دست يافت، اما در باب غيرعالم

طبيعت اين ها چيزي نمي توانند بگويند و اگر بخواهند 
در باب غيرعالم طبيعت سخني بگويند، مثل اين مي 
ماند آه چشم بخواهد در باب اصوات سخن بگويد يا 

 . گوش بخواهد در باب الوان سخن بگويد
اين را ما هم قبول داريم، ولي خوب اگر اين را قبول 

ا از آن مي گيريد بكنيم آن وقت آن نتيجه اي آه شم
برنمي آيد آه مي گويد آه اين ها نمي توانند با هم 

نتوانند با هم ديالوگ بكنند؟ يك . ديالوگ داشته باشند
موضوع خيلي خوب ديالوگ بين اين دو، مي تواند در 

آيا از علم مي شود جهان «مورد همين سوال باشد آه 
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آيا قواي «:موضوع ديگر. »بيني علمي استخراج آرد؟
ناختي ما در حس و عقل استداللي منحصرند يا خير، ش

غير از حس و عقل استداللي چيز ديگري هم منبع 
آه از آن تعبير مي آنيم به (شناخت مي تواند باشد 

مثًال شهود يا چيز چهارمي آه از آن تعبير مي آنيم به 
اين هم مي تواند موضوع گفتگويي بين انسان » )وحي

 بنابراين من فكر نمي آنم .مدرن و انسان سنتي باشد
  . بتوان گفت آه اين دو قادر به گفتگو نيستند

بحث ديگري را در سؤالتان مطرح فرموده ايد و آن 
اين آه اگر شناخت يك شناخت علمي بشود امكان 

اصًال نتايج . ندارد به نتايج جادوگرانه منتهي بشود
جادوگرانه يعني چه؟ آيا يعني اينكه مثًال با علم هيچ 

قت نمي شود باران پديد آور اما يك جادوگر در قبيله و
اي مثًال در يكي از قبايل آفريقا يا يك جادوگر از قبيله 
سو سرخپوستان آمريكاي التين با يك سلسله اعمال 

  جادوگرانه باران مي باراند؟ 
آيا مي گوييد از علم به چنان نتايجي نمي شود نايل 

 ببينيد با آن شد؟ خوب بنده عرض مي آنم آه برويد
اعمال جادوگرانه باران مي آيد يا نمي آيد اگر نمي آيد 
آه خوب نمي آيد ولي اگر مي آيد ولي از علم اين آار 

اگر شما نمي . برنمي آيد بايد گفت واي بر علم تجربي
توانيد باران درست آنيد و حاال هم اگر بخواهيد باران 
ر مصنوعي درست آنيد در آن صورت هزينه اش بيشت

از سودش بشود ولي يك جادوگر قبيله سوبا چهار تا 
ذآر و ورد و با يك حالت خلصه اي آه در آن فرو 
مي رود و با عرقي آه بر پيشاني اش مي نشيند، 
ناگهان چشم باز مي آند و مي خندد و تا مي خندد شما 

اگر اين راست : مي بينيد آه ابرها از افق باال مي آيند
بايد ببينيم . بر سر علم تجربياست آه بايد گفت خاك 

مرادتان از نتايج جادوگرانه چيست؟ البته دوستان 
مخصوصًا دوستاني آه با من آشنايي دارند مي دانند 
آه ذهن من، چقدر ذهن ديرباوري است، اما مي 

درست است آدم . خواهم بگويم آه افراط هم نبايد آرد
نبايد ساده لوح و خوش باور باشد، ذهن تحليلي و 
قدرت تفكر بايد داشته باشد، هر حرفي را نپذيرد، ولي 
در عين حال عقالنيت هم بايد عقالنيت جامع و عميق 

بنابراين آارهايي آه جادوگران مي آنند اول . باشد
اگر دروغ است آه . بايد ببينيد راست است يا دورغ

ولي اگر راست است بعد نگوييد خاك بر سر آنها . هيچ
چنين آارهايي از عهده شان آه جادوگرانشان يك 

برمي آيد ما آه فيزيك دانان و ژئوفيزيك دانان ما نمي 
پس اين ژئوفيزيك شما يك . توانند اين آارها را بكنند

  . عيبي دارد، اين فيزيك شما يك عيبي دارد

o  مطابق با طرز تلقي خاصي آه از دين در جلسات
ن قبل ارائه آرديد، گفتيد آه طبق اين طرز تلقي از دي

مي توان گفت آه انديشه مدرنيستي با دين تضادي 
حال سؤآل بنده اين است آه اساسًا مطابق با . ندارد

 انديشه مدرنيستي دينداري چه معنا و ماحصلي دارد؟ 
من بارها گفته ام . اين سوال، سوال خيلي خوبي است •

اگر مراد از دينع دين نهادينه تاريخي است، من معتقدم 
به نظر » بي حيا«ام معناي آلمه و يك مدرنيست به تم

اما در عين حال . من دين نهادينه را نمي تواند قبول آند
اين . براي يك مدرنيست مي شود از معنويت سخن گفت

آه من دائمًا  گفته ام روشن فكر ديني پارادوآسيكال 
روشنفكر نمي تواند ديني . است به همين علت است

المًال ملتزم به چون اگر روشنفكر است بايد آ. باشد
جميع لوازم مدرنيته باشد و بنابراين نمي تواند ديندار 

بنابراين به جاي روشنفكر ديني يا بايد بگوييد . باشد
اگر مي خواهيد لفظ . روشنفكر معنوي يا نوانديش ديني

را حفظ آنيد بگوييد نوانديش ديني و اگر مي » ديني«
نفكر خواهيد لفظ روشنفكر را حفظ آنيد بگوييد روش

معنوي يك مدرنيست نمي تواند متدين باشد ولي معنوي 
مي تواند باشد و بنابراين وقتي مي پرسيد اساسًا مطابق 
با انديشه مدرنيستي دينداري چه معنايي دارد، دينداري 
معناي محصلي در انديشه مدرنيستي ندارد ولي مي 

واقعًا بين دين . شود در اين انديشه به معنويت قايل بود
عنويت فرق وجود دارد ولي تصور نكنيد آه دين و و م

معنويت لب و لباب . معنويت لزومًا با هم ناسازگارند
همه اديان است و آن لب و لباب مي سازد با انديشه 
مدرنيستي سازگار است، ولي آنچه آه از فرهنگ انسان 
سنتي دور اين لب و لباب را گرفته است و از مجموع 

ن لب و لباب چيزي به نام دين فرهنگ انسان سنتي با آ
نهادينه درست شده است، آن با انديشه مدرنيستي 

 . سازگاري ندارد
o  آيا مي توان گفت آه دينداري مطابق با جهان بيني

مدرنيستي، نوعي تعلق خاطر داشتن نسبت به دين 
 است؟ 

انسان مدرن نمي تواند به دين تعلق خاطر داشته . خير •
ري داشت، يا از دين تلقي باشد و اگر چنين تعلق خاط

معنوي دارد يا مدرنيته اش يك مدرنيته تمام عيار 
افراد زيادي را ديده ام آه . مثل بسياري از ما. نيست

روشنفكرانه ترين . واقعًا در زندگيشان تضاد است
حرفها را مي زنند، ولي روز عاشورا اگر براي سينه 

 حاال. زني بيرون نرود، يك عذاب وجداني مي گيرد
سينه زني اي آه فكر نمي آنم حتي از استحبابش هم 

يا مي گويد، امسال متاسفانه شب احياء . نشود دفاع آرد
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خوابمان برد و نتوانستيم يك مسجدي برويم و يك قرآني 
اين شخص، يك مدرن تمام عيار . روي سرمان بگذاريم

 مدرن ناشرمنده مي گويد اين حرفها يعني چه؟ . نيست
o  متفكرين مدرنيته را پروژه ناتمام مي چرا عده اي از

 دانند؟ 
ناتمامي . خوب، اين سوال بحث مفصلي را مي طلبد •

مدرنيته مي تواند به اين معنا باشد آه مدرنيته نتوانست 
گاهي هم . در مقام عمل به وعده هاي خودش وفا آند

ناتمام ماندن مدرنيته را به اين دليل مي دانند آه در 
به تناقض . آس دچار شده استدرون خودش به پارادو

آه اين هر دو بحث هاي مفصل مي . دچار شده است
 . طلبد
o ..... از لحاظ عملي واقف شده در آن انجام دهد لطفًا

 در اين باره توضيح دهيد؟ 
ايشان . اين حرف به نظر من يك مشكل جدي دارد •

مي گويند آه علت اين آه مدرنيته ماندگار شد اين است 
ل آشتي اي است آه اين خاصيت را آه، مدرنيته مث

دارد آه مي شود درحالي آه يك تكه اش را تعميرش 
آشتي اي است آه . مي آنيم، در دريا با آن راه برويم

مي شود هم با آن راه رفت و هم در همان حين، هرجا 
مي گويند . عيبي پيدا آرد مي توان از آن رفع عيب آرد

در حين مدرنيته يك چنين آشتي است آه مي شود 
حرآت هر آجا هم آه عيبي پيدا آرد بدون آنكه الزم 
باشد در مباني اش تجديد نظر بكند، مي تواند آن عيب 

مي . مقطعي را براساس جهان بيني خودش حل آند
بدون اينكه به . گويند علت ماندگاري مدرنيته اين است

اين . اين بحث بپردازم آه مدرنيته اين چنين هست يا نه
ه مگر مدرنيته ماندگار شده است آه بعد را بگويم آ

ببينيم علتش چيست؟ مدرنيته ماندگار شده است يعني 
.  سال است آه باقي است400چه؟ شما مي گوييد 

 سال عمر نكرده 3500خوب مگر تفكر انسان سنتي 
است؟ ماندگاري به چيست؟ مدت ماندگاري چقدر است 

در اين  سال؟ 500تا به آن به چيزي ماندگار بگوييم؟ 
 سال مانده است و يا نه 500صورت تفكر سنتي چندين 

 سال آم است و الاقل 500اگر مي گوييد آه نه 
 سال بايد چيزي باقي باشد تا به آن ماندگار 20000
پس در آن صورت هنوز ماندگاري جهان بيني . بگوييم

هميشه دوستان در بحث ها . مدرنيته اثبات نشده است
اظ آيفي وارد بحث شدند باب دقت آنيد آه وقتي الف
گفته » ماندگاري«اگر به جاي . منازعه بسته مي شود

آن وقت مي شد بحث آرد آه » چند سال ماندن«بوديد 
 آيا اين دليلتان درست است يا نه؟ 

وقتي خود ماندگاري اثبات نشد، نبايد درباره علتهاي 
 . ماندگاري بحث آنيم

o نسان مدرن آيا مي توان انسان در عين اينكه يك ا
 است، مدرنيسم را نقد آند؟ 

قبًال گفته ام انسان مدرن مي تواند مدرنيسم را نقد . بله •
آند، اما نه مباني بنيادين مدرنيسم را چون مدرنيست 
آسي است آه مباني مدرنيسم را قبول دارد و وقتي آن 

البته اين بد نيست؛ . ها را نقد آند ديگر مدرنيست نيست
اين . است ولي ديگر مدرنيست نيستاو آار بدي نكرده 

به مشكل ديگري ) ناقد مباني بنيادين مدرنيسم(شخص 
هم بر مي خورد و آن اينكه مي بينيد آه خود مباني 
مدرنيسم نه قابل اثبات است و نه قابل نفي و به اين 

 . معناست آه گفته ام مدرنيسم ايدئولوژيك است
o د آگاه جهان آيا انسان مدرن با اتخاذ خودآگاه يا ناخو

بيني مدرنيسم توانسته است به هدف اصلي خود و لب و 
ديدن و يا داشتن آنچه «لباب جهان بيني مدرنيسم يعني 

 ، برسد؟ »آه مي خواهيم
بنابراين وقتي مي . نتوانسته است اين آار را بكند. نه •

گويند پروژه مدرنيسم ناتمام است به يك معنا يعني 
 .  خودش برسدنتوانسته است به مقاصد اصلي

o  طرز تلقي انسان مدرن از مرگ چيست؟ 
طرز تلقي واحدي را نمي توان به همه مدرنيست ها  •

نسبت داد ضمن آنكه بحث مرگ را با پسامرگ اشتباه 
تلقي من نسبت به مرگ ممكن است يك چيز باشد . نكنيد

شما ظاهرًا تلقي . و نسبت به پس از مرگ چيز ديگري
بعضي از مدرن ها . ده ايدنسبت به پسامرگ را نپرسي

مثل فرويد گفته اند آه هر آس آه به مرگ مي انديشد، 
به همين دليل آه به مرگ مي انديشد، بيمار رواني 

. چون آدم سالم بايد به زندگي بينديشد نه به مرگ. است
آسي آه به چيزي آه هست نمي انديشد و به چيزي آه 

فرويد اين طرز تلقي . نيست مي انديشد، سالم نيست
اما بعضي از انسانهاي مدرن هم مثل بعضي از . است

اگزيستانسياليستها مثل گابريل مارسل مي گويند آه 
چون به . انساني آه به مرگ نمي انديشد بيمار است

واقعيت نمي انديشد و هر آس آه به واقعيت نمي 
به همان ميزان آه به واقعيت نمي انديشد بيمار . انديشد
عالئم انسان سالم اين است آه چون يكي از . است

خودش را آامًال با واقعيات مواجه مي آند و هيچوقت 
عطف توجه از واقعيت به چيز ديگري آه غيرواقعي 

يعني . مرگ هم يكي از واقعيتهاست. است نمي آند
اينكه باالخره من و شما مي ميريم و چون مي ميريم 

 . بايد به اين واقعيت هم فكر آرد
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o رباره رجحان سنت نسبت به مدرنيته طبق نظري آه د
آه رجحان مقام چهارم بود؛ يعني (در اين جلسه داده ايد 

آثار و نتايج رواني پذيرش سنت را بر آثار و نتايج 
آيا اين نظر يك ) رواني پذيرش مدرنيسم برتري داديد

 نظر پراگماتيستي است يا لذت انگارانه؟ 
ارانه اين يك نظر پراگماتيستي است اما لذت انگ •

چون لذت انگاري يك روايت خاص از . نيست
همه آساني آه مي گويند به فكر آثار . پراگماتيستم است

و نتايج يك جهان بيني باشيم لذت انگارانه نيستند اما 
همه آساني آه لذت انگارند مي گويند آه به فكر آثار و 

بنابراين لذت انگاري فقط . نتايج يك جهان بيني باشيم
ز روايات پراگماتيزم است و اين ديدگاه يك يك روايت ا

 . ديدگاه پراگماتيك هست اما لزومًا لذت انگارانه نيست
o  سنتي و مدرن در » انسان محوري«آيا تنها متفاوت

در خدمت خداوند بودن «اين است آه تلقي سنتي، به 
 معتقد است و انسان مدرن اين را قبول ندارد؟ » انسان

 و تفاوتهاي ديگري هم نه، تنها تفاوت اين نيست •
. وجود دارد ولي اين تفاوت، تفاوت واقعًا شاخصي است

يكي از تفاوتهاي مهم بين انسان سنتي و انسان مدرن 
اين است آه انسان مدرن از خدا هم حقوقي طلب آار 
است و بنابراين در نظر او انسان فقط مكلف نيست 

انسان سنتي واقعًا براي انسان . صاحب حق هم هست
 برابر خدا هيچ حقي قائل نيست و تا بگوييد آه ما در

اصًال خودت، «حقي نسبت به خداوند داريم مي گويد 
 1»حقت، آله و پاچه و قلبت را آه آفريده؟

o  انسان سنتي استداللي ارائه » انسان محوري«براي
نشده و تنها مثله اي آه مي توان بر آنها خدشه آرد بيان 

از اجزاي طبيعت در مثًال اينكه بعضي . شده است

                                                 
 من خودم با اين تعبري برخورده ام و در جايي -1

تم آه آخر ما هم حقي از خدا حقي در حبثي گف
 . طلبكارمي و مهني جواب را به من دادند

خوب حاال اختياردار ما خداست و قبول هم دارم آه 
گر آمدمن «اوال آه . من را در اين دنيا آورده اند

اصال فرض آنيم خوب آاري هم » .به خود بدي نامدمي
ويل حاال آه اينجا . آرده اند آه مرا آورده اند

ورده اند، مني توانند هر معامله اي با من آ
حاال اينكه اصال مرا به اين دنيا آورده . بكنند

اند خوب آاري آرده اند يا خري، يك حبث است اما 
حاال آه آورده اند آيا واقعًا هر آاري مي توانند 
با من اجنام دهند؟ اين مثل اين مي ماند آه مشا 

ا و موجبات يك مرغ و يك خروس خبريد و مهه علته
پيدايش جوجه را فراهم آنيد و وقيت جوجه آمد 

پدر و مادر تو را من خريدم و ! بگويد اي جوجه
اگر من نبودم بوجود مني آمدي، پس حاال آه اينطور 
است هر آاري خبواهم مي آنم و هر وقت خبواهم 

آخر اين منطقي است؟  . –آنقدر فشارت مي دهم آه 
زه به چه حرفهايي نغوذبااهللا، آدم با زبان رو

 ! وادار مي شود

خدمت انسان است دليل نمي شود آه همه اجزاي 
 . طبيعت در خدمت انسان باشد

اما در . بله استداللي نگفتم و تنها گزارش آرده ام •
اينكه در اين امثله مي توان خدشه آرد يا نه به عهده 

سخر لكم ما في السموات «قرآن آه مي فرمايد . دوستان
در يك حديث قدسي . ي گويد، همه عالم را م»و االرض

اي انسان همه چيز را براي تو آفريدم و «: نقل است آه
 » .تو را براي خودم آفريده ام

o  آيا بين تمدنهاي مدرن هم امكان گفتگو هست؟ و آيا
 نتيجه اي در اين گفتگو هست يا نه؟ 

به يك معنا بايد گفت آل . اينجا لغت تمدن مبهم است •
ابراين تمدنهاي مدرن وجود مدرنيته يك تمدن است و بن

ندارند آه با هم گفتگو آنند مگر اينكه مرادتان از تمدن، 
آيا جامعه هايي آه همه مدرنند مي توانند . جامعه باشد

با هم گفتگو آنند؟ اين حرف ديگري است و به نظر من 
مي توانند با هم گفتگو آنند و نتيجه هم مي توانند . بله

ن نتيجه اي آه از گفتگو به نظر من بزرگتري. بگيرند
مي گيريم اين است آه در گفتگو، آگاهانه و چه 
ناآگاهانه، من به نقاط ضعفي آه در خودم وجود دارد 
پي مي برم و نقاط قوت شما را جذب مي آنم از 
آنطرف هم شما به نقاط قوت من پي مي بريد و نقاط 

اين جذب نقاط قوت ديگري . ضعف خود را مي فهميد
 ضعف خود و فايده است آه الاقل از گفتگو و دفع نقاط
 . مي بريم

o  انتقاد استداللي پست مدرن ها از مدرنيته با توجه به
بي اعتمادي جهان بيني پست مدرن به عقالنيت 

(rationality) آيا ممكن است؟  
نكته اول اينكه . دو نكته در اين جا قابل عرض است •

عتماد به عقل نبايد ا«وقتي يك پست مدرن مي گويد 
آيا ما اين گزاره را چون آن آقاي پست مدرن » آرد

فرموده اند بايد قبول آنيم يا براي قبولش دليل مي 
به «خواهيم؟ مثًال بنده پست مدرنم و به شما مي گويم 

اين را . »عقل اعتماد نكنيد؛ عقل قابل اعتماد نيست
چون من گفته ام شما بايد قبول آنيد يا بايد استداللي 

معلوم است آه بايد استدالل . ياورم تا قبول بكنيدبرايش ب
تا استدالل مي آنم مي پذيرم آه چند چيز هست آه . آنم

. بايد اين ها را پذيرفت تا مواد خام استداللمان شود
بنابراين اين طور نيست آه وقتي شخصي پست مدرن 

من بارها . شد از زير بار هر چيز بتواند شانه خالي آند
نها داور و تنها قاضي اي است آه حكم گفته ام عقل ت

چرا؟ چون براي . عزلش را هم خودش بايد صادر آند
اينكه بتوان به عقل اعتماد نكرد، بايد يك استدالل عقلي 
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و تنها در آن صورت مي توانيم به عقل . اقامه شود
 . اعتماد نكنيم

نكته دوم اينكه اگر به عقل نتوان اعتماد آرد به چه چيز 
تماد آرد؟ مي خواهيم ببينيم عقالنيت بديل مي شود اع

هم دارد يا خير؟ چه بگوييم بديل دارد و چه بگوييم 
براي بودن آن بديل يا نبودن آن، بايد از . بديل ندارد

بنابراين به نظر من پست مدرنيزم . استدالل استفاده آرد
اگر به معناي پي بردن به يك سلسله نقايص مدرنيزم 

اما اگر نه بگويد من چيزي . بول استباشد آامًال قابل ق
چون مدرنيزم يعني . وراي مدرنيزم هستم، معنا ندارد

اگر پست مدرنيزم ادعايش اين باشد . تبعيت از عقالنيت
آه عقالنيت مدرنيسم جامع نيست، قبول دارم و اگر 
ادعايش اين باشد عقالنيت مدرنيسم عميق نيست باز هم 

ه ام عقالنيت مدرنيته نه قبول دارم و خود نيز بارها گفت
اگر بگويد آمده است تا به اين . جامع است و نه عميق

اما . عقالنيت، جامعيت و عمقي ببخشد قبول مي آنم
اگر بخواهد بگويد بايد از اين عقالنيت گذشت، خير؛ 

انسان تا انسان است نمي . نمي توان از عقالنيت گذشت
  . تواند از عقالنيت بگذرد

o عبد شرط دين داري است آه طبعًا با قبًال فرموديد ت
آيا با پذيرفتن اعتبار . استدالل گرايي جمع نمي شود

 استدالل، نمي توانيم ديندار باشيم؟ 
اما . اگر دينداري ما يك دينداري تعبدگرايانه باشد خير •

اگر دينداري ما، دينداري تجربه گرايانه باشد مي 
 از آن به دينداري تجربه گرايانه همان است آه. توانيم

 . معنويت تعبير آرده ام
o  گزاره اي مطرح شد مبني بر اينكه آرامش، شادي و

اميد انسان سنتي بيش از انسان مدرن است آه به نظر 
چرا آه به نظر . مي رسد گزاره اي است آامًال نابديهي

مي رسد بتوان داليل متعددي بر عليه آن اقامه نمود؟ 
خي و انسان شناختي لطفًا دالئل و شواهد فلسفي، تاري

 خود را بر اثبات اين گزاره بفرماييد؟ 
بله نابديهي است حاال آامًال نابديهي است را نمی  •

دانم؛ چون بعضي گزاره هاي نابديهي تر از اين هم من 
خوب آن داليل متعدد نقض آننده اين ادعا . سراغ دارم

بنده هميشه از اول مشيم در زندگي . را اقامه بفرماييد
اگر دليلي اقامه شد سريعًا و . وده آه تابع دليلماين ب

داليل فلسفي هم . صريحًا دست از اين ادعا برمي دارم
منتها چون . دليل تجربي مي خواهد. نمي خواهد

انسانهاي سنتي در تاريخ وجود داشته اند داليل، تجربي 
 . معطوف به تاريخي است

اين ادعاي من هم معطوف به اين شواهد است آه در 
تفكر انسان سنتي بودا پديد مي آمد، موالنا پديد مي آمد؛ 

نه فقط در سطح هاي خيلي باال، ولي اينها نمونه هايش 
عاشقم بر «آنهايي پديد مي آمدند آه مي گفتند . هستند

آنهايي پديد آمدند آه . »همه عالم آه همه عالم از اوست
از خدا مي خواهيم آه از خدا هيچ «: مي گفتند
يعني نسبت به وضع موجود آامًال رضايت . »نخواهيم

باطني داشتند و اين رضايت باطني شان ناشي از 
اگر انسان مدرني بشود . آرامش، شادي و اميدشان بود

پيدا آرد آه فقط با جهان بيني مدرنيستي خود به همين 
وضع رسيده باشد آنوقت دست از ادعاي خود برمي 

  . دارم
o آن انسان با آن ويژگي آيا جهان بيني يك انسان سنتي ،

ها را ايجاد مي آند يا باالخره آن انسان سنتي داراي آن 
 جهان بيني است؟ ترتيب اين دو چگونه است؟ 

مي گويند، اول انسان سنتي پديد آمد بعد جهان بيني  •
سنتي يا اول جهان بيني سنتي پديد آمد و بعد انسان 

شكي نيست آه جهان بيني در ذهن بوجود مي . سنتي
آيد، بنابراين اول بايد يك انساني وجود داشته باشد آه 
در ذهنش جهان بيني پديد بيايد و به اين معنا جهان بيني 

اما به يك معناي ديگر . بعد از انسان بوجود مي آيد
انساني . جهان بيني قبل از انسان سنتي بوجود مي آيد

آه در محيطي متولد مي شود آه آن محيط، جهان بيني 
 پذيرفته است، و او نيز به تأثير از محيط خود، سنتي را

اين جهان بيني را مي پذيرد، آنوقت بايد بگوييم اول 
جهان بيني سنتي بوجود آمده يا خود اين شخص؟ بايد 
بگوييم اول جهان بيني سنتي در ذهن پدرشان، 
مادرشان، معلمشان و مربيشان پديد آمده بود، بعد آه 

أثير از اينان داراي اين اين شخص به دنيا آمد، به ت
بنابراين اگر نوع انسان مراد باشد، . جهان بيني شد

اما . شكي نيست آه نوع انسان مقدم بر جهان بيني است
اگر فرد انسان مراد باشد، فرد انسان مؤخر بر جهان 

 . بيني است
o  آيا با ديدگاهي غير ازfundationalism در 

 مدرن به معرفت شناسي، يك سنتي نمي تواند با يك
 گفتگو بنشيند؟ 

 هم مي شود fundationalisticبا ديدگاه ها غير  •
 هم مي coherenticمثًال با ديدگاه هاي . گفتگو آرد

به نظر من با همه ديدگاههاي معرفت شناختي، . شود
 . يك سنتي مي تواند با يك مدرن گفتگو آند

o  آه در ابتداي سخن تان (آيا پس از مراجعه به آن حكم
 باز هم بايد تسامح و تساهل داشت يا خير؟ ) ايدگفته 
اگر اين حكم سخنش . اين سوال خيلي خوبي است •

چنان بود آه هيچكدام از طرفين نتوانستند در سخنش 
آوچكترين خدشه آنند، در آن صورت بايد طرفين سخن 
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چه آسي آه سخن داور به نفعش بوده و . او را بپذيرند
 . وده استچه آسي آه سخن داور به ضررش ب
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  1منابع معرفتي انسان سنتي
  
  

نت  ددگرايي، س اب تج و در ب ي و  گفتگ گراي
ث   ه بح ساتجددگرايي ب هپ ان  مؤلف اي جه ي  ه بين

نت ه  س ن   گرايان ن اي ه م د آ ن ش ر اي ا ب يد، و بن رس
ه تان عرض   مؤلف دمت دوس صر خ ي مخت ا را خيل ه

سان            . آنم   رين خصيصه ان ه مهمت شايد بشود گفت آ
ان    سنتي يا به تعبير د     ه جه بيني   يگري مهمترين مؤلف

ه معرفت         سنت ه يك مؤلف شناختي است، و آن        گرايان
ه ي    مؤلف وط م ه مرب ت آ ر   اي اس ه ام ود ب ابع ش من
ت ابع  .معرف ه من درن از آن جهت آ سان م راي ان  ب

ستند؛    شتر ني ز بي اآلل دو چي ت ب يمعرف  حس و يك
ه و  ايش و تجرب شاهده و آزم اي دومم ه معن ل ب  عق

تدالل روي اس ر ني ين   . گ ه هم درن ب سان م آل ان بالم
د مي    . دوتا منبع قائل است  ه تأآي ن آ ه     اي اآلل ب نم ب آ

ه در        ابعي آ داد من اهر تع ر ظ ه ازنظ ل اينك دلي
شتر      شناسي جديد شمرده مي       آتابهاي معرفت  شود بي

ه    ا ب ة آنه آب هم ع و مئ ي مرج ا است ول از آن دوت
ر               ا يعني غي ن دوت همين دوتا است وگرنه غير از اي

حس و مشاهده و تجربه و آزمايش و از آن سو،        از  
روي استدالل          اي ني وًال      غير از عقل به معن ر، معم گ

ان  م  از زم ري ه ابع ديگ و، در الكمن ن س ه اي  ب
ت اي معرف مرده مي آتابه د ش ود شناسي جدي ا . ش ام

ثال    ع است؛ م ين دومنب ه هم شان ب م مآل ابع ه اون من
                                              

سه از      . 1 ازدهمين جل ان در ي تاد ملكي خنراني اس تن س م
نت ث س سله مباح ساتجددگرايي،  سل ددگرايي، پ ي، تج گراي

   29/9/79ايراد شده در دانشگاه صنعتي شريف، در تاريخ 

ه           گفته مي  م ب اريخي ه م ت وع عل ا يك ن امور  شود م
ه مي           مي ا گفت يم؛ ي ه يكي از         توانيم داشته باش شود آ

اهي         منابع ديگر شناخت هم درون     ا گ نگري است؛ ي
ع شناخت                  گفته مي   وع منب م يك ن ه وجدان ه شود آ
ه مي…است ا گفت ة اينه م   هم ا ه ة اينه ا هم شود ام

ي  از برم دمتتان      ب ه خ ي آ ان دو منبع ه هم د ب گردن
و  زي تحت عن ر چي ي اگ ردم، يعن ثًال عرض آ ان م

وان درون           ا  تحت عن ا       وجدان گفته شد، ي نگري و ي
وان   ي تحت عن ا حت اريخي ي وان شناخت ت تحت عن

ل     2حافظه  ين  حس و عق ه هم آل  ب م بالم ا آن ه ، ام
ردد، في     گر، برمي   به معناي نيروي استدالل    ع    گ الواق

ار                 ز ديگري درآ ع چي ن دو منب ر از اي بايد گفت غي
 اخالق و فيلسوف    فيلسوفجرج ادوارد مور    . نيست

: معروف انگليسي ايشان نخستين آسي بود آه گفت        
ابع      وان من ه عن ي را ب اي فراوان ا چيزه ه م ر چ اگ

ين              شناخت تلقي مي   ابع شناخت هم آًال من ا م يم، ام آن
اده    . دوتا است  ل    : به زبان بسيار س ل  . حس و عق عق

تدالل     روي اس اي ني ه معن ه ب م البت ه    ه ي ب ر، يعن گ
وا ه م ي آ اي نيروي يمعن ام را از حس م رد،  د خ گي

ات         سله عملي ام يك سل واد خ ن م ولي بر روي اين اي
ام مي     تفاده از قواعد منطق              منطقي انج ا اس د و ب ده

ود آن   ه خ دي آ ات جدي ه معلوم ا را ب ورت م ص
شاهد و       ورد  م ا وم سوس م د مح ات جدي معلوم

  .رساند اند مي آزمايش و تجربة ما نبوده
اوت   ه تف نتي اينجاست آ سان س ده ان ا  عم اي دارد ب

شتر               ابع شناخت را بي سان سنتي من انسان متجدد، ان
ي  ا م ل      از اينه س و عق صر در ح ط منح د و فق دان

ي د نم ر . آن ك تعبي ه ي شتر را ب ناخت بي ابع ش ن من اي
ن دو                مي ر از اي شود گفت آه بايد سه منبع ديگر غي

ه             منبع به حساب آورد؛به يك معنا دو منبع ديگر و ب
ا، يك منب     ا    يك معن ع ي االخره آن منب ي ب ع ديگر، ول

ي  اد م اوت ايج ي تف ر خيل ابع ديگ ي  من د در تلق آن
  .انسان سنتي نسبت به تلقي انسان جديد

  منابع معرفتي انسان سنتي 

  هاي وحياني   داده. 1
ساله          ود يكي م ل ب سان سنتي قائ ه ان منابع ديگري آ

د،    وحي است، وحي را واقعا شناخت تلقي مي          آردن
                                              

د حافظه          چون در بعضي از آتابهاي معرفت       2 ناختي جدي ش
  .دانند  شناخت ميرا هم منبع
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گفتند ما از طريق وحي يا آساني   آه ميبه اين معنا   
سله اطالعات  ك سل ده، داراي ي ا وحي ش ه آنه ه ب آ

ع مي        الم واق ه        . شويم   نسبت به ع زي است آ ن چي اي
وان        وان تحت عن درن تحت عن امروزه، انسانهاي م

the  given ي اد م وال    از آن ي د و معم آنن
 يعني معطياتي و The given .آنند اش مي تخطئه
  . ايم ه ما در در آنها بالاراده بودههايي آ داده

  آشف و شهودهاي عرفاني. 2
نتي   سان س راي ان م ب اني ه هودهاي عرف آشف و ش

  .آمدند واقعا منيع شناخت به حساب مي
ود      . 3 ل ب ام تعق ه ن زي ب ر   .منبع سوم هم چي ه غي البت

ه                   ود؛ و ب ل ب ه آن قائ م ب درن ه از عقلي آه انسان م
تدال  روي اس ارگيري ني ه آ اي ب ارش معن ود و آ ل ب

ر روي     ود ب تدالل ب روي اس ارگيري ني ه آ م ب ه
ه مطالبي در                  داده اي ديگري آ ه يك معن ل ب ها، تعق

  . معناي نوعي شهود موردش خواهم گفت،به
سان                خوب اين سه    ه ان ايي است آ ر از آن دوت ا غي ت

ر آ           . مدرن هم به آن قائل بود      ا اضافة ب ن سه ت ن   ا ي
ع است ا. دو منب ع را ب ه منب ن س سا آسي اي ه ب ز چ
ه دو             بگويد آه سه   د آ سا آسي بگوي تا هستند و چه ب

ي     ا يك ه ت ن س ه اي د آ سي بگوي سا آ ه ب ستند و چ ه
ر از ان حس و     ا غي ال اينه ر ح ه ه ي ب ستند، ول ه

ل ناخت      عق ع ش وان منب ه عن درن ب سان م ه ان د آ ان
  .شناسد مي

يح   ا توض ك اينه ر ي اب ه ك در ب ك ي ن ي اال م ح
  .دهم مي

ال بايد ان را به دو پديده متمايز از         در باب وحي، او   
ده       اش در اسالم و يهوديت         هم تقسيم بكنيم آه يك پدي

د             اليم عه ه تع وط ب ه مرب و در بخشي از مسيحيت آ
ول است         اي مسحيت مي    عتيقي ورد قب و يك   . شود م
دو و             پديدة  دومي هم است آه در مسيحيت و آيين هن

ول است، هر دو         ورد قب  برخي اديان شرقي ديگر م
ر          مي  تا را تحت عنوان وحي نام      د، اگر چه تعبي برن

وان وحي               دقيقتر اين است آه اين دو تا را تحت عن
  .  اول را وحي بناميم نامگذاري نكنيم و فقط پديدة

چون من در ا ينجا مباحث را خيلي به صورت 
آنم، واقعا ورود در اين جزئيات  اجمالي طرح مي

گر بخواهم دانم آه ا برايم مشكل است، چون مي
وارد اين جزئيات بشوم، طول بحث ديگر اجازه 

مانده  دهد آه بتوانيم در اين چند جلسه باقي نمي

اما با اين همه . مطالب را به پايان برسانيم
  .  نيست] از توضيح بيشتر [اي چاره

در ادياني مثل يهوديت و  اسالم چيزي به نام وحي            
ي       ي وح ود دارد، يعن ه وج ق آلم اي دقي ه معن  ب

ا             . بالمعني االخص     ن دو ت ه در اي ن است آ و آن اي
ايي        سله باوره ك سل دي، ي سله عقاي ك سل ن ي دي

م روي م داده ه ه دست ه ه دست ب ه و  رفت د و مَوجِّ ان
ده زي ش وِّز چي ه   مَج ي، و آن ب دة وح ام پدي ه ن د ب ان

ن است              زبان خيلي ساده و بدون طول و تفصيل، اي
وع ا  ه ن ساني و چ رد ان ه ف سان، چ ه ان ه آ سان، چ ن

سان  وع ان ه ن ر خودش، چ سان در طول عم رد ان ف
ه نيروهاي           در طول تاريخ، نمي    اء ب تواند فقط با اتك

دا       ت پي عادت دس ه س ودش ب ي خ ي و تحريك ادراآ
د ا     . آن ن دني ي وارد اي سان وقت ه ان ت آ ت اس درس
ي ك     م ساني داراي ي وع ان ه ن ردش و چ ه ف ود چ ش

ت     ي اس ي و تحريك واي ادراآ سله ق ي فق . سل ط ول
ود       ي خ ي و تحريك واي ادراآ ر ق دن ب اء ورزي اتك

ي سانها آفايت نم ه  ان ه آنچ سانها ب ه ان ن آ د در اي آن
راي آن          . بايد برسند، برسند   ه ب ه غايت قصوايي آ ب

ده   ق ش صوا خل ت ق ة    غاي ن مجموع ند؛ اي د، برس ان
ت      ي آفاي اي تحريك ي و نيروه اي ادراآ نيروه

ان حس و        نمي د در نيروهاي ادراآي منظور هم  آن
ور    م منظ ي ه اي تحريك ت، و در نيروه ل اس عق

ل ،  حس .اراده است  د در     آفايت نمي   اراده   و   عق آنن
انند    ايد برس د و ش ه باي ايي آ ه آنج ا را ب ه م ن آ . اي

ا        ويم م واهم بگ شبيه بخ ل و ت اب تمثي ت از ب درس
ل است        ل طف ه      . انسانها وضعمان مث درست است آ

ي   ا  م ي دني ل وقت ي و    طف وش، بين شم، گ د، چ آي
ت، نير ارش اس ي در اختي ي و تحريك اي ادراآ وه

ل در    ادر الاق در و م تمداد از پ دون اس ًا ب ي واقع ول
طفل انساني امكان ندارد آه به جايي آه بايد و شايد           
يم و     ادر او را تعل در و م د پ االخره باي د؛ ب برس
اي   ه او راهه د، ب ت آنن د، از او مراقب ت آنن تربي

ر    حال و      خاصي را نشان بدهند؛ و در عين       اضافة ب
د     دود آنن د ح م او را تحدي وعي ه ا ن ة آنه ن . هم اي

يم ت تعل ا و تربي دايت ه ا و ه دودها،  ه د ح ا و تحدي ه
ا            ا آن نيروه ل ب ه طف اضافه بر آن نيروهايي است آ

ولي اگر طفل به زبان حال بگويد آه        . آيد  به دنيا مي  
ده  ا آم ه دني ا ب ن نيروه ا اي ن چون ب در م رو ! ام، پ ب

ادر  ار، م رو! آن ت و    ب يم و تربي ه تعل ن ب ار، م  آن
ي ما و عل دايت ش دودهاي  ه د ح ه تحدي الخصوص ب

www.neeloofar.org

Page 2



 

 3

ه                  ل ب ن صورت طف دارم، آن وقت در اي از ن شما ني
ي    ايد م د و ش ه باي ايي آ ي  آنج يد، نم ه   رس د بلك رس

ا آن     ه ب م آ ايي را ه ي آن چيزه ت حت ن اس ممك
  .چيزها بدنيا آمده است، آهسته آهسته از دست بدهد

ل  اني مث ي  در ادي ين تلق ًا چن ت واقع اسالم و يهودي
ي هست و  ين تلق ه چن ن آ ه سبب اي وجود دارد و ب
ون          ه چ ت آ ن اس ر اي اد ب ست، اعتق م ه خ ه راس
انسانها نيروهايشان  براي رسيدن به سعادت آفايت         

ي ال     نم داي متع ون خ رف، چ د، و از آن ط آن
ي  واه عل واي    خيرخ ه ماس سبت ب الق است و ن االط

ي   ه و عل ودش و از جمل ه    خ سبت ب صوص ن الخ
ي ه صورت ب سانها  ب ت، خيرخواه است، آن  ان نهاي

ي دا نم ت خ ع  وق ن وض سانها را در اي د ان توان
رگرداني     ردرگمي و س ع س ن وض ف، در اي بالتكلي

د       دايت آن سانها را ه د ان س باي ذارد، پ اقي بگ آن .ب
ط از يك طريق             وقت گفته مي   شود آه اين هدايت فق

ان  ه ا    امك ن آ ذير است و آن اي ام  پ سانهايي مهبط پي ن
ام            ه مهبط پي سانها، آ ن ان د اي الهي واقع شوند، و بع

ي  ع م ي واق ت    اله ت درياف ام را درس ن پي وند، اي ش
سانها     ه ان ت ب د، و درس ت نگهدارن د، درس آنن
ه از      ايي آ ن پيامه ق اي سانها از طري اند، و ان برس

ده دريافت مي          سانهاي برگزي د، راه     طريق اين ان آنن
شان رو عادت براي يس ود؛ و مي شن م ن  ش د اي توانن

م         ر ه د؛ اگ ـ  بپيماين ر بخواهند عادت را ـ اگ راه س
ك           . نخواهند آه نه   ك من هل ليحيي من حيًا بينٍة و يهل

ه راه هالآت       اريخ هرآ عن بينه ، ديگر بعد از آن ت
ه روشني و وضوح و از روي                د ب را بخواهد بپيماي

ي صيرت طي م دايت را  ب ه ه م آ د و آن آسي ه آن
  .رود هد از آن طريق ميبخوا

ر      ين انسانها آه برگزيدگان خدا هستند از آن         ا تعبي ه
ي ام را    م ن پي ا اي امبر، و اينه ه پي ود ب ش
ي انند م د از   .رس دة پيامن ت آنن ع درياف ا  در واق اينه

انندة           سويي، و نگهدارندة پيامند از سوي دوم، و رس
ده  مي      . پيامند از سوي سوم    وييم وحي؛       به اين پدي گ

د است         اين   . وحي در اسالم مورد قبول و مورد تأآي
ه               ع،  ب ن در واق د است اي ورد تأآي در يهوديت هم م

 است يعني يك  revelation تعبير زبان انگليسي 
شاف است  وع انك ه   . ن اال ب ي از ب ك تلق ي ي ن تلق اي

ار عمل             . پايين است  ه در آن ابتك يعني تلقي است آ
اال است  الم ب ه دست ع ي و . ب ه آ ن آ ي اي ي يعن ح

بشود و آي وحي نشود، اوالً، و ثانيًا بر چه آساني             

شود،                ر چه آساني ديگري وحي ن وحي بشود، و ب
الم               ه دست ع هر دو ابتكار عمل، در هر دو جهت ب

يچ   ابراين ه ت، و بن اال اس ان   ب سانها خودش ت ان  وق
ي  ًا نم ا نوع ردًا ي ثال     ف ه م د، آ صميم بگيرن د ت توانن

شود   ي ب ا وح ه م روز ب ًال . ام ا  اص دارد،  ي ا ن معن
ان             ه بهم تصميم بگيريم بر فالن آس وحي بشود و ن

س سيحي     . آ الم م ر آ ه تعبي دارد، ب ا ن م معن ن ه اي
initiation         اال الم ب  ، يعني ابتكار عمل به دست ع

ر      است، حاال از عالم باال به هر چه مي         د تعبي خواهي
ز ديگر مي                ا چي د، ي ر آني دا تعبي د    آنيد، به خ خواهي

 باالخره عالم باال، ابتكار عمل آنجاست    تعبير بكنيد، 
ا              و به دست آنجاست،  اين يك تلقي از وحي بود، ام
ه مسيحيان  و                يك معناي دومي هم از وحي است آ

ل    ه آن قائ ي ب ين ج دو و آي ين هن ه    آي د؛ و آن اينك ان
ام  ساني پي ا آ سد   آس ي ه تج ند،  بلك دا نباش ان خ رس

ه   . خود خدا بر روي زمين باشند      سي   مسيحيان آ  عي
دا مي         را پيغمبر نمي    د، خود خ د   دانن د    نمي . دانن گوين

ت،        دا آورده اس وي خ امي از س ده و پي ن آم ه اي آ
م در    .تجسد خود خداست  : گويند  مي دو ه ين هن  در آي

ه     .واقع  ما به تجسدهاي الهي قائل هستيم        ا؟ ب  ابتاره
دا را    ام خ ا پي ستند، اينه دا ه سد خ دوها تج ر هن تعبي

دا     نمي ده است در قالب            آورند، خود خ ه آم  هستند آ
رده       دا آ نيده باشند        . انساني تجسد پي ايد دوستان ش ش

ا     اني ب اه گورآ ين اآبرش ه  ب ي را آ تان معروف داس
اآبرشاه آه امپراطور    . عالمان هندو صورت گرفت   

ه                  ه ب ود آ ود، از آساني ب د ب گورآاني مغول در هن
ود ـ آن          ل ب وراليزم ديني قائ ه پل ه ب معناي دقيق آلم

م  ان ـ توجه مي   ه ه  در آن زم ك ب ي نزدي د، يعن آني
ًا  م    400تقريب د ه يش، و در هن ال پ  س

وري دت امپراط وري وح ًا امپراط ه  اش واقع جويان
ان               ( بود ة ادي ال وحدت هم امًال دنب ه آ به اين معنا آ

دا  ق پي ديگر تلفي ا يك ان را ب ة ادي ود و خواست هم ب
نن ر). آ ه تكث ل ب امًال قائ ود آ وري ب در . امپراط
دو             تا اي هن ا علم ريخ آمده است آه يك وقتي ايشان ب

گفت آه من همه چيز را در اين          آردند، مي   بحث مي 
ه    فهمم، ولي تجسد خدا را نمي آيين هندو مي  م، آ فهم

ن   د؛ م دا آن سد پي ساني تج ب ان ك قال د در ي دا بياي خ
ستند جواب          . فهمم  اين را نمي   م نتوان دو ه ان هن عالم

ن    اي بدهند، بعد ي     آننده  قانع ه اي كي از عالمان گفت آ
اه مي           ه اآبرش يم   جواب را عمًال يك وقت ب  حاال   .ده

نم  طبق نقل تاريخي من دارم خدمتتان عرض مي    . آ
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ا                   گفته ه آق شنهاد شد آ اه پي ه اآبرش اند آه يك وقتي ب
ايق رويم ق د ب ي بيايي سيار خوب: گفت. ران ايق .  ب ق

د؛     راهم آردن د و ف ز آردن اه را تجهي ود اآبرش خ
ايق             اآبرش وي يك ق م داشت، ت اه يك بچة آوچكي ه

د            ديگري يك مجسمة شبيه بچة خودش درست آردن
له  ك فاص ايق را در ي ن ق ي و اي م   اي م ه ه د آ راندن

ه                  د آ د ببين ًا نتوان م دقيق اآبرشاه ببيند آن بچه را و ه
ايق    . گمان آند آن بچه خودش است      اي ق راني    در اثن

د اين بچه را عمدًا توي آب دريا يا رودخا      . نه انداختن
ان             ا هم اآبرشاه بدون مالحظات شئونات خودش، ب
وي آب      ت ت يرجه رف ع ش ان وض ا هم اس و ب لب
ه را     ايي زد و بچ ت و پ االخره دس ه و ب رودخان
آوردند بيرون و معلوم شد آه بچه اصًال بچة خود               

ود     ه ب بيه بچ ت و ش وده اس شان نب الم  . اي د آن ع بع
شيد      ت ببخ اه و گف دمت اآبرش د خ دو آم ك  هن ا ي م

ه              همچنين آاري آرديم و باالخره اساعة ادبي شد ب
ه هرحال               ا ب داختيم ام شما و شما را به اضطراب ان

ه        جواب آن سؤال آه مي     دهيم، االن ب تيم ب نظر    خواس
آيد آه جوابش آماده است و آن اين است آه شما              مي

داخت در       ودش را ان دا خ وري خ ه چط يديد آ پرس
ن         ا اي وييم   ر مي  جو   قالب انسان؟ در جواب م شما  : گ

ه       ببينيد، اگر هر چيز ديگري به آب افتاده بود شما ب
ان     ه در اطرافت ساني آ ان و آ شم و غالم دم و ح خ

د و آن     بودند امر مي   آرديد آه توي آب شيرجه بروي
ة   ه بچ د آ ي احساس آردي ا وقت د، ام ات بدهي را نج
شمرديد        خودتان است، اينجا ديگر درنگ را جايز ن

ان را    و به آسي امر نكر  ستقيمًا خودت ان م ديد، خودت
وي موج آب    د ت م همين  .  انداختي دا ه . طور است  خ

ة عطف    الم در نقط در ع ه آنق ا هست آ اهي وقته گ
ه     شود و آنقدر فساد در عالم زياد مي         واقع مي  شود آ

شري، هيچ              اريخ ب خدا جز اين آه شيرجه رود در ت
دارد  ري ن ه      .راه ديگ ن آ ار از اي ه آ ن آ ي اي  يعن

تيد و آسي را بفرستيد، گذشته           بگويند   پيغامي بفرس
الم         . است . خدا خودش گاهي بايد شيرجه برود در ع

الم،        آريشناوقتي خدا در قالب      وي ع  شيرجه رفت ت
ي در قالب   . اين يكي از آن موارد بود       ابتارهاي وقت

ي  يرجه م ر ش ي از آن   ديگ ن يك الم، اي رود در ع
ته است،  ار گذش ار از آ ه ديگر آ واردي است آ م

ي انيم   نم امي برس اال پيغ د ح دا بگوي ه خ ود آ . ش
دا    خودش در تاريخ بشر شيرجه مي       رود و تجسم پي

ي ال     م ق است مح ادر مطل ه ق دا آ راي خ د، و ب آن

اورد سان در بي ب ان ودش را در قال ه خ ست آ . ني
ق است و ضرورت   ادر مطل ون ق ست، چ ال ني مح

ت    ده اس اد ش ساد زي ون ف م دارد، چ در  . ه ساد آنق ف
  .آه خود خدا بايد مداخله آند در امورزياد شده 

ين     دو و در آي ين هن ه در آي ي است آ ًا تلق ن واقع اي
ع    سي در واق ت، و عي ول اس ورد قب م م سيحيت ه م

رد      در آيين مسيح همين    ار را آ دا      . آ سي تجسد خ عي
  .بود، تجسد و تجسم انساني خدا بود

ات      ان الهي سي و در زب ان انگلي از در زب م ب ن ه اي
ه         گفته مي   revelationمسيحي به آن     ا ب شود؛ ام

ر        ه، ديگ ق آلم اي دقي ه معن ن را ب ن اي ر م نظ
ي ت        نم د گف ن را باي رد، اي ي آ ه وح ر ب ود تعبي ش

ودش را در    ع ذات خ دا در واق شاف ذات، خ انك
  .آند تاريخ براي بشر منكشف مي

ا   هردوي اين پديده   د           : ه ه در مسيحيت عه چه آني آ
ول   ل قب ت قاب الم و يهودي ي و اس ه عتيق ت، و چ اس

دو      ين هن د و در آي د جدي سيحيت عه ه در م ي آ آن
ه   ده ب ر دو پدي ت، ه ول اس ورد قب ك  م ال در ي هرح

ه در     ديگر، و آن اينك ا هم د ب شارآتي دارن ت م جه
ا رسيده                ه م ساني ب هر دو پديده پيام خدا به توسط ان
ا فقط            است؛ حاال آن انسان، يا تجسد خود خداست ي

ي ب          پيام ال؛ ول ان      رسان خداي متع ام از زب االخره پي
سان  وال آن ان ال و اق ب و افع سان و در قال ك ان ي

ي ان  م ا آدمي ه م دا ب اي خ ل  پيامه د و الاق رس
ي  يم م دايت ترس ي ه اي آّل ما و  جغرافي ود و ِش ش

ا عرضه مي             ه م دايت ب ي ه ن   .  شود   شاآلة آل از اي
طور آه     در اين وحي، همان    .شود به وحي    تعبير مي 

ردم، ـ در هر دو      ل      عرض آ ار عم سمش ـ ابتك ق
اري          يچ آ ا ه ت و م اال اس الم ب ت ع ه دس ًا ب واقع

  .توانيم بكنيم نمي
ه           سان سنتي ب ه ان  يك چيز دومي هم وجود داشت آ
راي آن   رد و ب اه مي آ ناخت نگ ع ش ك منب وان ي عن
اني      هود عرف شف ش ود، و آن،  آ ل ب ت قائ حرم

ده      . است اي دارد    آشف شهود عرفاني، تفاوتهاي عم
زي ا آن چي ه ب رديم ب ر آ ه از آن تعبي  آ
revelation)  ي شاف ذات اله ي،  انك ، و )وح

ن آشف   ه در اي د آ ن باش اوتش اي رين تف ايد مهمت ش
ه دست             شهود عرفاني، ابتكار عمل تا حد فراواني ب

ت  سان اس ود ان ي . خ ه م ي،    البت د فراوان ا ح ويم ت گ
اال       ه ح ود دارد آ ايي وج از بحثه م ب ا ه ون اينج چ

صيل    ه تف ت ب ن اس ارهممك يم   اش ه آن بكن در . اي ب
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ه          واقع عارفان با عزمي آه جزم مي         ن آ ر اي د ب آنن
ه وضع موجود              د، و ب در خودشان تحولي ايجاد آنن

ي  الك م د، س ا ندهن ان رض ه راه  خودش وند و ب ش
شود   اين آه در عرفان هم سلوك تعبير مي       .  افتند  مي

ه               ه آجاست؟ ب به راه افتادن، به راه افتادن از آجا ب
امًال احساس         راه ا  فتادن از وضع موجود خودم آه آ

ه         وبي آ ع مطل ه وض ت،  ب امطلوب اس نم ن ي آ م
ي وب   احساس م ي مطل ست، ول ود ني ًال موج نم فع آ

ه             .است ن است آ  در واقع سالك، سالك بودنش به اي
د  عزم مي ن عزم ـ     . آند در خودش تحول ايجاد آن اي

يد ـ     رده باش ت آ ر دق ود  اگ ان وج ا آدمي ر م  در اآث
د ي       . اردن ود دارد ول القوه وج م ب ر ه زم اگ ن ع اي

دارد   ود ن ل وج ي   . بالفع ان نم ا آدمي ر م واهيم  اآث خ
ه        خودمان را عوض آنيم، مي     خواهيم در عين اين آ

اظ    ه لح م ب ه االن داري احتي آ ين س ان در هم خودم
ن  معنوي و رواني به سر مي   ه در   بريم، در عين اي آ

ه دوست دا         همين ساحت بسر مي     ريم،  البت ه    ب م آ ري
ر       د و  بهت ر آن ر تغيي سانهاي ديگ ا ان باتمان ب مناس

د             ر آن ر شود، تغيي . بشود؛ مناسباتمان با طبيعت بهت
ه صورت             ان را ب ولي باالخره عزم بر تغيير خودم
ه         م اگر داشته باشيم ـ  ب جدي ـ به صورت بالقوه ه

  .صورت بالفعل نداريم
لوآش شروع مي ي س الك از وقت ر   س ه تغيي ود آ ش

ودش ر ي    خ رار م ودش ق م خ م و غ د و   ا، ه ده
ي م       م ودم ه ودم، خ د در درون خ ن باي ه م د آ گوي

انم و              عوض شوم، نه اين آه من هماني آه هستم بم
ا     ا ب ت ي الم طبيع ا ع باتم ب داتي مناس ك تمهي ا ي ب
د         ن باي ه، م ود، ن ر ش ود و بهت وض ش ران ع ديگ
د             م عوض شوم؛ دگرگون شوم؛ تحولي باي خودم ه

ع مي     ا. در من ايجاد شود    ه       ين در واق شود سلوك، ب
ة      وًال در هم الكان معم ه س ست آ م ه ل ه ين دلي هم

ي  ذاهب م ان و م د ادي ا آن  : گوين ار م ة آ ين نقط اول
ت داري اس ه و بي ايي . تنّب ا االن آاره ه ت ي آ يعن

ي ي  م ي نم رديم، ول ده آ ي   فهمي ه م ه چ م آ يم و  اي آن
ده   نمي ه چرا مي         فهمي م آ يم و نمي      اي ده   آن ه    فهمي م آ اي
ه ماهيت         اين ايجي دارد؛ ن ار و نت ا چه آث  آارهاي م

تگاه      شاء و خاس ي و من ه چراي ان را، ن آارم
ان              ر آارهايم ه ب آارهايمان را و نه آثار و نتايجي آ

ي ب م ي مترت ود را م يم ش ن.  فهم سانهاي  اي ا را ان ه
سكي فهمند،  و به تعبير بسيار خوب       عادي نمي   اسپن

ا آدمي           ع م ان در ـ عارف معروف روسي ـ در واق

ه  ادي خفت ت ع رديم  حال واب گ رد، و خ ي . گ يعن
ه       همين ه خفت ردان درحالي      گردان و خواب      طور آ گ

ي   روند و آارهايي مي    اند راه مي    آه خوابيده  آنند، ول
دار مي      يم، در   فرقشان با آارهايي آه ما آدميان بي آن

ه  ه خفت ت آ ن اس ي اي ردان نم د  گ ه دارن د چ فهمن
ي مي       مي د، ول د، و نمي      آنن د چرا مي      آنن د،    فهمن آنن

ي ي م ي ول د، و نم ر    آنن ايجي ب ار و نت ه آث د چ فهمن
ي   ب م شان مترت ي   آاهاي ي م ود، ول د ش سان .آنن  ان

ي  واب راه م رد در خ واب گ ار  خ زار آ رود و ه
ن             ديگر نيز مي   آند بدون اين آه در واقع خودش  اي
ز همين       .امور را بداند   د، و      انسانهاي عادي ني جورن

ه       .گرند   خفته درواقع خوابگردند و   وي تنّب سان معن  ان
ي  دا م ي    پي دار م ي بي د، يعن رايش    آن ه ب ود، يقظ ش

د     شود، و مي    حاصل مي  ا      : گوي ي آاره چرا من خيل
ار     آنم؟ و نمي  دانم چرا مي آنم آه نمي    مي م چه آث دان

رار              ه ق ورد مداّق و نتايجي دارد؛ من بايد خودم را م
 سلوك  اين مورد مداّقه قرار دادن، يك سير و       .  بدهم

ه  نج مرحل ي  پ ضا م ه   اي را در درون آدم اقت د آ آن
ي  ر نم اال ديگ شوم  ح صيلش ب واهم وارد  تف .  خ

د  .شود  باالخره سير و سلوك از اينجا شروع مي       بع
ي     از  اينكه  سير و سلوك شروع مي            شود و مراحل

ي   ي م لوك ط ير و س ن س م در اي سته  ه ود، آه ش
راهم مي      ه ف ه عار     آهسته، زمين راي اينك ، 3فشود ب

از        ايعي ب وادثي، وق ايقي، ح ك حق ه ي شمش ب چ
ي سته    م وادث ب ه آن ح ما ب ن و ش شم م ه چ ود، آ ش

ي ا را نم يم است و آنه ه.بين ن يافت ة اي ا را   مجموع ه
ي اني م هودهاي عرف شف و ش ن  آ اال اي وييم، ح گ

ل      ه حاص ن آ راي اي اني ب هود عرف شف و ش آ
د،        بيايد،آن  رياضتها و سير و سلوك       ا شرط الزمن ه

م                 يا ع  افي ه د، شرط آ ه شرط الزمن ن آ ر اي الوه ب
افي، آن                   ه آ د ن ه شرط الزمن ه، ن ن آ هستند، و يا اي

  .بحثهاي ديگري دارد
ي  ه م ن آ سان     اي دي دست ان ل تاح ار عم تم ابتك گف

ن رياضتها،                ه بگوييم اي ولي است آ ابرآن ق است بن
ا و ورزه ن خودورزيه لوآها اي ن سيروس اي  اي ه

الكان در درو ا س ه م ي آ ان ميدرون وانيم  ن خودم ت
ا     ت؟ ي رط الزم اس ا ش ه آي وييم آ يم،  بگ ته باش داش

ن ورزه  ر اي ت؟ اگ افي اس رط الزم و آ ا و  ش ه
م              سلوآها و رياضت   ا ه دانيم، و ي ها را شرط الزم ب

                                              
  .آنيم از اين به بعد تعبيرعارف از آن سالك مي . 3
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دانيم، در آن صورت               افي ب م شرط آ شرط الزم وه
ت د گف هودها  : باي شف و ش راي آن آ ل ب ار عم ابتك

سانهاست تاحد فراواني دست خود ما       ه       .ان ا اگر ن  ام
م  ه بعضي ه افي، آ ه شرط آ دانيم و ن شرط الزم ب

ه رط     گفت ه ش لوآها ن تها و سيروس ن رياض د اي ان
افي   رط آ ه ش د و ن ن    الزمن ساني اي ي آ د؛ يعن ان

لوك ه        سيروس ن هم ا اي ي ب د، ول ًال ندارن ا را اص ه
ي هودها م ن آشف و ش وند داراي اي ن دو .ش ه اي البت

دار     ولي است         قولي آه بيشتر طرف ين دو ق  دارد، هم
گويد اين رياضتها و سيروسلوآها شرط          آه يكي مي  

ه مي       ن رياضتها شرط          الزمند، و ديگري آ د اي گوي
ستند افي ه ن دو . الزم و آ دام از اي ال هرآ ه هرح ب

ها شرط    اين رياضت قول را بپذيريم، چون در آنها، 
ستند ي. الزم ه ه   م ل ب ار عم دي ابتك ت تاح وان گف ت
  .تدست ما هس

از                 ايق ب ه آن حق ه چشمشان ب ن آ  عارفان بعد از اي
ار          مي ه آ وداي تبتي ب شود، به تعبيري آه در آيين ب
از مي    : رود مي  ايقي را    چشم سومشان ب شود، و حق
ايق          . بينيم  بينند آه ما نمي     مي ن حق ه اي سان سنتي ب ان

اه مي      ا     هم به عنوان منبع شناخت نگ ه اينه رد، و ب آ
ي ا م ًا  به هداد، و واقع دگي و برنام اي  زن ريزيه

م نمي          ه خودش ه د،   خودش را براساس حقايقي آ دي
ي    سانها م ي از ان ي گروه ا را     ول ا اينه ه م د آ گفتن

ي    ي م رديم،  مبتن شف آ ديم و آ رد، و در  دي آ
ي   ا م م به ا ه ه آنه باتش ب ه  محاس ان آ داد، همچن

   . اين هم امر دومي است.گفتند عارفان مي
ه آن        چيز سومي هم آه با    . تعقل. 3 سان سنتي ب ز ان

ي ا م ر  به ه از آن تعبي ت آ زي اس داد و آن  چي
ي ا     م ه ب هود آ ا ش هودي ي ل ش ا عق ل ي ه تعق ود ب ش

اوت است          ه متف ز سومي     .آشف و شهود عارفان  چي
ال     ر ح ه ه ي ب ده است ول م پيچي ي ه ه خيل است آ

ا مي                ود و به ل ب ن امور قائ داد؛ و   انسان سنتي به اي
ايي    اهي چيزه ه گ ت آ ن اس سان   آن اي ه ان ت آ  اس

ي ود   ادراك م ل خ رف مقاب راي ط ي ب د، ول آن
ي ي نم د، نم يف آن ور را توص ن ام د اي د  توان توان

ي د و نم تدالل   تعريف بكن ه سودش اس ًا ب د طبع توان
د درت  . آن ن ق ي اي ن از .  را دارد]ادراك[ول دو ت

م  ر دو ه ه ه ناختي آ وم ش راز اول عل ان ط عالم
رت     و هربرت    دريفوس     لقبشان دريفوس است،ـ راب

وس ال     دريف يش در س ال پ ابي 1987ـ ، چندس  آت

 mind over  آه خيلي جالب است، به نام4نوشتند
machime      ن دو در   .  يعني غلبه ذهن بر ماشين اي

شود    اين آتاب تمام بحثشان اينست آه هيچوقت نمي        
ان           ا آدمي ماشينهايي ساخت آه هوششان مثل هوش م

دار  ان ن ه امك ست آ ان اين د، اصل تزش د هوش باش
د و   ساني برس د هوش ان ه ح يني و مصنوعي ب ماش
د        ت آنن ان را ثاب اي خودش ن ادع ه اي ن آ راي اي ب

رده      آمده اب را شامل             اند سه استدالل آ ه آل آت د آ ان
ه نيمي از حجم         . شود  مي يكي از اين سه استدالل آ

آل آتاب را به خود اختصاص داده است، بررسي            
ه   است آماري ميداني، از يافته  ايي آ د   ه سانها دارن  ان

ه ن يافت د و اي سانها دارن ا گروهي از ان يچ  ي ه ه ا ب ه
ه و                 ل تجزي ست، و قاب ر ني ه غي ال ب ترتيبي قابل انتق
ت آن     ي در واقعي ست ول م ني ي ه ل عقالن تحلي

ي رد   نم ك آ ود ش اري و   .ش ق آم ون تحقي وب چ  خ
اط    صي نق ادي از اق سيار زي وارد ب وده، م داني ب مي

ر دنيا هستند،ـ مثًال در     شود آه آساني د     دنيا ذآر مي  
ا      ژاپن ـ آه يك سنت شفاهي از نسل  ه آنه ل ب هاي قب

ه             ه      رسيده و با آن سنت شفاهي يك تربيتي يافت د آ ان
ي    ا م ه دني ه ب وان آ ر حي ه     ه ن آ ه محض اي د ب آي

فهمند آه نر است يا ماده و حتي          آنند مي   نگاهش مي 
وم امروزي تشخيص            در بعضي از جانوران آه عل

اده ب ر و م ان ن د از تولدش دتهايي بع ا م شان را ت ودن
د، مي     توانند بدهند، اينها وقتي نگاه مي       نمي د    آنن فهمن

اده ا م ت ي ر اس ه ن ة.آ ك جوج ثًال ي رغ را 5 م  م
اه      رون نگ د بي م آم ه از تخ ن آ د از اي له بع بالفاص

اده          آنند، و مي    مي ا م ر است ي ه      .گويند ن  در حالي آ
ده است   شناسي آشف نش    هنوز هيچ راهي در زيست    

ثًال               ا م د، ي آه تشخيص نر يا ماده بودن اوليه را بده
دگي   ين زن اي الت ه در آمريك ساني آ ضي از آ بع

ا      آنند همانطور آه بر روي زمين راه مي         مي د ب رون
فهمند آه اينجا آب وجود دارد، و در           نگاه آردن مي  

د                   ا بل ين لحاظ آنه ه هم دارد و ب فالن جا آب وجود ن
را تشخيص         شوند و حتي مي        راه مي  د عمق آن توانن

ا                    ري آب است، و آنج ا در يك مت ثًال اينج دهند آه م
ي  ه آب نم يم ب ين را بَكن در زم يم هرچق ن .رس  در اي

ارة             اب درب باب مثال فراوان است و نصف حجم آت
ا مي     همين چيزهايي است آه بعضي     امًال       ه د و آ يابن

                                              
  . منتشر شد1987آه چاپ اول آن در سال  . 4
ي    .5 ال م رغ را مث ه م ن جوج ده    م اب آم ون در آت م چ زن
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ن            شهودي است؛ يعني نمي      ه اگر اي د آ د بگوين توانن
ق ي ه طي طري ا م ن ج ه  اي ي، ب در . رسي ا را بكن

ه           باب شناخت انواع و اقسام گياهان، گزارش شده آ
ان     رگ درخت كل ب گ و ش ه رن راد، ب ضي از اف بع

ي  اه م ي  نگ د و م ن      آنن ا اي ت ب ن درخ ه اي د آ گوين
ي     ايي م ه دواه شة آن چ صات، از ري وان  مشخ ت

اقه شود گرفت و شكوفه و  اش چه مي ساخت از س
راي چه مفي      ن يك    …د است و  گل آن ب ع اي  در واق

ه         ا يافت ه آنه د و          نوع تربيت است آ اد دارن د و اعتق ان
   .دهد جواب هم مي

ي      ه م ت آ زي اس ه از چي ك نمون ن ي ت   اي ود گف ش
ال  ل انتق د، و قاب سانهايي دارن ه ان ايي آ دريافته
ل   ست، قاب دن ني ومي ش ل مفه ون قاب ست، و چ ني
م                  ه سودش ه م نيست و ب ي ه ل عقالن تجزيه و تحلي

ي تداللي نم ه اس ما     هيچگون ر ش ي اگ رد؛ يعن ود آ ش
ه   د آ م آردي هودهايتان حك ق يكي از ش ف، ب طب ال

ط  است ما فق دارم، ش ول ن ن قب ه م  و  آسي گفت آ
ي ي    م ن نم د م د بگويي رفم     تواني ن ح راي اي وانم ب ت

دها اگر             استدالل آنم، ولي خودم به آن معتقدم، و بع
وده   شويد آه ح    اين را بيازماييد، متوجه مي     ا او ب ق ب

د    تداللي نداري يچ اس ي ه ت، ول را در  . اس ا چ ام
راي            ل ب دارد؟ دو دلي اينگونه موارد استدالل وجود ن

 يعني  .عدم وجود استدالل به سود اين مدعيات است   
ن دو اگر وجود داشته                دو جهت است آه يكي از اي

دعيات                باشد آفايت مي    ر م ه من ب ن آ راي اي د، ب آن
ته باش    تدالل نداش ودم اس م   خ دعاها ه ن م م و اي

  .مدعياتي است آه نادرست نيست
ن               ه اي دارم، ب گاهي من بر مدعيات خودم استدالل ن
د از طريق              واد خامش باي جهت آه استدال هميشه م
حسي بدست بيايد آه اين حس را مخاطب من داشته          
ام يك استدالل از طريق                  واد خ باشد، و حاال اگر م

ه آن حس را مخاطب م               د آ د   حسي بدست بياي ن فاق
به دليل اين   . است، من براي مخاطب استدالل ندارم     

دارد، استدالل               ول ن را قب ام م آه مخاطب من موادخ
د       اي مي   مثال ساده . پذيرد  مرا نيز نمي   زنم فرض آني

نم        تفاده آ دماتي اس آه من در استداللي بخواهم از مق
وانم   آه اين مقدمات را فقط از طريق قوة شامه مي    ت

اورم رض. بدست بي ضية ف د ق وي   آني ز ب الن چي ف
ع شود           تندي دارد  ، بخواهد مقدمات استدالل من واق

وة                 ه مخاطب من ق د آ راين بگيري و باز فرض را ب
ه  ن آ ه محض اي ن صورت، ب دارد، در اي ايي ن بوي

ضيه   واهم ق دي دارد،من بخ وي تن ز ب الن چي  را  ف
وري مخاطبم مي           اورم، ف د    در مقدمة استداللم بي گوي

ه او حق دارد،  دارم و البت ول ن ه را قب ن مقدم ه اي آ
ي     ن دليل زارة م ن گ ول  اي راي قب ه ب ن آ اطر اي بخ

ه طريق             نمي د ب ه بتوان دارد آ بيند؛ چون قوة شامه ن
د       ول آن  وقتي  .قوة شامه آن چيز را بو بكند و بعد قب

سب    ًا ن دارد، طبع امه ن وة ش م   ق زاره عل ن گ ه اي ت ب
آند آه تو حق       ندارد، و چون علم ندارد مرا منع مي       

ي تفاده آن زاره اس ن گ تداللت از اي داري در اس . ن
ه وقتي من نمي               ا است آ ي وقته وانم    بنابراين، خيل ت

بر مدعايم استدالل بياورم، به اين دليل آه، استدالل          
ي ام م واد خ شه م م  همي ام ه واد خ دون م د و ب خواه

ي ود نم رد ش تدالل آ ام دادن  . اس ي انج تدالل يعن  اس
ام، و      واد خ سله م ك سل ر روي ي ي ب ات منطق عملي
ه شماي مخاطب،             وقتي مواد خامش موادي است آ
ون آن    ـ چ ول نداريد، ام قب واد خ وان م ه عن آن را ب

د و ادعاي من ـ  حس را نداري ن صورت ول  ، در اي
نم       درست باشد، من  نمي        وانم استدالل بك ن    .ت  در اي

ا نمي          گون وانم    ه موارد من مدعايم درست است، ام ت
نم، چون               راي شما ثابت آ درستي مدعاي خود را ب
نم،     ات آ ما اثب راي ش دعايم را ب واهم م ت بخ هروق

اد            نياز به يك سلسله گزاره     دا و مف ه مبت ايي دارم آ ه
ه آن         آن گزاره  د آ ها بايد از طريق حسي بدست بياي

  .الفرض  فاقديد حس را شما علي
ل  ي دلي ه م ي آ ل    دوم دون دلي زاره اي را ب وان گ ت

زاره نادرست نباشد،           رد و آن گ ه       بيان آ  آن است آ
م      تدالل فه د اس دائًا باي تدالل، ابت ك اس ول ي راي قب ب
ته  تدالل را نداش م اس درت فه ما ق ر ش ود، و اگ ش
م    تدالل را ه ول اس درت قب ي ق ق اول ه طري يد ب باش

د ه    . فاقدي ه گون تدالل ب ر اس م    اگ ه ش ود آ ا اي ب
ي ما نم د، ش ه  نفهميدي د، و البت ول آني د آن را قب تواني

م             رد هم نمي   ه مه توانيد بكنيد، اما به هرحال آنچه آ
ن ه نمي است اي د  است آ ول بكني د قب ه .6تواني ا ب  ام

د            هرحال  اگر شما بخواهيد حرفي را قبول آنيد، باي
د       ول آني را          . آنرا بفهميد تا قب م آن درت فه حاال اگر ق

م نمي    نداشته باشيد  م ه د، و در نتيجه     ، فه د بكني تواني
ي  م نم ول ه د قب د بكني ا  . تواني ي وقته وًال خيل اص

م نيست              ل فه راي ديگران قاب دريافتهاي يك انسان ب
                                              

م نمي . 6 ويم رد ه ه مي گ ن آ ن  اي ل اي ه دلي د، ب د بكني تواني
ي   ه م ت آ شناختي    اس ذرهاي روان ين گ ايزي ب واهم تم  و خ

  .گذرهاي منطقي بگذارم
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واردي    .تا قابل قبول باشد    ه م  همه ما در زندگيمان ب
ر مي   دگي        ب از زن ايي در يك ف ه يك چيزه خوريم آ

از بعدي قا              ست، و در ف م ني ل فه م    برايمان قاب ل فه ب
ن را       شود، اما انسان سنتي از ما مي        مي خواهد آه اي

ا مي            دهيم و از م يم ب ه      درباب خودمان تعم د آ خواه
ت،     م در دوران طفولي ول داري ه قب انطور آ هم

ايم، و اگر آساني در        آرده  غريزة جنسي را فهم نمي    
رده   بزرگسالي فعاليتهاي مي   ا حق نداشته     آ د، م م   ان اي
وديم، ت         ل ب ه آه  وقتي طف ه  چرا           خطئ يم، آ شان بكن

شقي     اجراجويي ع ان م ر چن س، درگي الن آ ثًال ف م
راي               اعي خود را ب شد، چرا فالن آس حيثيت اجتم
ثال      را م ت، چ ر پاگذاش ر زي سان ديگ ه ان يدن ب رس
يس           جرج بخاطر عالقه به يك خانم، از سلطنت انگل

رد چشم راي بچه .  پوشي آ ن ب ا 9 ـ    10اي اله ي  س
نش ب   ه س ساني آ راي ان ي   ب د، ول ن باش شتر از اي ي

ول  .غريزة جنسي نداشته باشد، قابل فهم نيست    ما قب
ك        د ي ور باي ضي از ام م بع راي فه ه ب م آ داري

ه     . فازهايي در زندگي طي بشود     الاقل قبول داريم آ
م است       رار             . فاز سن مه از سني ق ه در چه ف ن آ اي

داريم،  مهم است، آه چه چيزهايي را بفهميم و چه            
ايي را نفه يمچيزه نتي  . م سان س ب ان ين ترتي ه هم ب

ا سني                ه ت انتظار داشت آه بفهميم فقط سن نيست آ
شت ه    را پ يم ب ري نرس ن ديگ ه س ذاريم، و ب ر نگ س

ايي نمي   يم چيزه ك عامل است    . رس ك . سن فقط ي ي
سلسله امور ديگر هم وجود دارد آه ما نسبت به آن           

م           يك  . امور حالت طفل را  نسبت به بزرگسال داري
ايي ر شتفازه ساني پ ايي  ا آ ه چيزه تند آ سر گذاش

ي الم م ي  را از ع ا نم ه م د، آ يم فهمن ال . فهم از مث ب
تفاده    ي اس ي قرآن ر نقل تفاده تعبي ا اس ادة ديگري ب س

ه                .آنم راهيم گفت ه حضرت اب ده است آ رآن آم  در ق
ه يك وقت هست و يك وقت                 : است زي آ آه به چي

ي ست، نم دم ني واهم دل ببن سياري .  خ راي ب ًا ب واقع
ًا     دارد و طبع ان ن سئله امك ن م م اي ان فه ا آدمي از م

ا نمي            ه      قبول آن هم امكان ندارد، و اصًال م يم آ فهم
ول       ست و اف اهي ني ه گ زي آ ه چي سان ب ور ان چط

ي ابود م دد دارد و روزي ن د دل ببن ود، نباي ه . ش ب
م و و در    ل فه ا قاب ن معن ًا اي ا واقع راي م ال ب هرح

ه ست نتيج ول ني ل قب سا.  قاب ا ان سله ام ك سل ه ي ني آ
م مي         م آ ه    فازهايي را  پشت سر گذاشت، آ د آ فهم

ول               م و قب ل فه وده و قاب اين سخن، صحبت عميقي ب
ه جايي                  م ب م آ سان ممكن است، آ است، و اصًال ان

رف      ن ح ر از اي ه غي سي آ د آ ه بگوي د، آ برس
ان    ه از مي زي آ ه چي ول دارد، و ب راهيم را قب اب

ه است       رفتني است دل مي    دد، ديوان ن     .  بن م اي در فه
ه      . مساله ديگر سن شرط نيست        سانهايي هستند آ ان

از نمي              ن ف ه اي م ب ن      تا آخر عمرشان ه ند،فهم اي رس
ضا             سان اقت مساله يك سلسله تحوالت ديگر را در ان

ن                 مي ه اي سان ب د ان آند، و اين تحوالت اگر رخ بده
ا         . رسد  مساله مي  خيلي از امور است آه ما در آتابه

ي ث   م ه  م يم، آ قراط آن را بين امبر    ًال س ا پي ه، ي گفت
ا  آن را ) ص( ه، ي كال آن را گفت ا  پاس ه، ي گفت

ي ن عل ي اب ب  اب تين   ) ع(طال ا  اگوس ه و ي آن را گفت
يم   قديس آن را گفته، و ما هيچ وقت آن را نمي             . فهم

ورده  ًا برخ د   حتم سي بگوي ه آ د آ ن : اي ال 20م  س
ا حاال مي        است آه اين شعر را مي       دم، ام م  خوان  فهم

ي   ه م ه چ د آ ك      . گوي ه ي ت آ ن اس ايش اي ن معن اي
ن        مراحلي در من پشت    ه وقتي اي سر گذاشته شد، آ

يده         مراحل پشت  ام   سر گذاشته شد، به فاز جديدي رس
م مي  ن سخنان را فه ول مي و حاال اي نم و قب نم آ  .آ

ه                 ن نكت ه اي انسان سنتي خيلي بيشتر از من و شما ب
ك   ه ي ان ب ة آدمي ه هم ه ب اور داشت، آ اه ب شم نگ چ

ضي يم، بع ي نكن ايي م ا  چيزه ا  ه ه م د آ فهمن
ن شخص         . فهميم  نمي نبايد بگوييم آه چون سخنان اي

يش         مستدل نيست،  اده و      قابل اعتنا هم نيست و پ پاافت
ان        . مبتذل است  اين اشخاص دليل ندارند، ولي به زب
ا مي        : گويند  حالشان مي  ل م شدي و   آه تو هم اگر مث

ه        ا ب ه لحاظ          اين مراحلي را آه م ي و ب  لحاظ معرفت
شت  ساسي و ارادي پ شت  اح تيم، پ ر گذاش ر  س س

ي ي م تي، م ل را  گذاش ن مراح ا اي دي، و ت فهمي
شت ان       پ راي حرفهايم ي ب ا دليل ذاري، م ر نگ س
داريم ان و    .  ن ه در ادي ي آ ن حكمت م اي راي فه ب

ه در بعضي از   ي آ ن حكمت ود دارد، اي ذاهب وج م
ضي  ي در بع ود دارد و حت ديم وج ون ق  از مت

ي          اسطوره هاي قديمي وجود دارد، انسان بايد مراحل
سر بگذارد تا بفهمد آه اينها درست است و            را پشت 

شت   ل را پ ن مراح ا اي واهيم    ت ر بخ ذارد، اگ ر نگ س
ي       يچ دليل ي؛ ه ل منطق ب دالي يم و طال ي باش منطق

ست    ا ني ن حرفه شتوانة اي يم و    . پ ا باش ط م ر فق اگ
reason تدالل ل اس دع    و عق ن م ر، اي يات را گ

ولي اگر بخواهيم  . الاقل بايد به سكوت برگزار آنيم    
ا را        زاره ه ن گ ًال اي يم، اص شناختي بكن ذر روان گ
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آنيم، چون واقعًا پشتوانة دليلي و استداللي         رّدش مي 
  .ندارد

ه شهود        اين را تعبير مي     د ب افتن      . آنن ي ي شهود يعن
ور، پشت          ن ام سر گذاشتن      اموري آه براي يافتن اي

سله  ك سل تي ل الزم اس ل  . مراح ن مراح ر اي اگ
شت ه     پ ور،  يافت ن ام د، اي شده باش ته ن ر گذاش س
دون استدالل       شوند و اگر پشت     نمي سر گذاشته شد، ب

ه         . شوند  يافت مي  از اين لحاظ يك علم مستقيم است ن
ستقيم م غيرم م .عل ستند، عل ه ني م غايبان  عل

رانه ار   حاض تنتاجي درآ تدالل و اس ي اس د؛ يعن ان
ست ر. ني يچ   اگ يد، ه رده باش ي نك ل را ط  آن مراح

ي  د نم وم جدي ه آن معل ما را ب تداللي ش اند، و  اس رس
ازي       اگر هم آن مراحل را پشت      سر گذاشته باشيد، ني

د طي             به استدالل نيست و هيچ پروسه استداللي نباي
سان          اين معنا را مي     شود، ه ان ن آ  وقتي    يابيد، آما اي

سي را د      به سن بلوغ مي     زة جن ر خودش  رسد، غري
ي ي   م ا وقت د، و ت وغ[ياب ن بل ه س د، ]ب يده باش  نرس

ي   ه آن نم تنتاجي او را ب تدالل و اس يچ اس اند ه .  رس
سي است   زة جن د غري ا مانن سياري از چيزه ن . ب اي

التي مي    ه ح ساني ب ه، آ ه    آ ي يك جمل ه وقت ند آ رس
ي ارج م شان خ شيمان  اضافي از دهان در پ ود، آنق ش

آنند آه  ما وقتي        شوند و خودشان را مالمت مي       مي
شيماني مي         شويم،    مرتكب قتلي بشويم، آنقدر دچار پ

ع، وقتي در آن       ا در واق اين به دليل اين است آه آنه
ر ضرور و                حالت هستند،  يك قبحي، در سخن غي

ي  د م د زاي ذرمان  . يابن واهيم گ ر بخ ما اگ ن و ش م
م         راد ه يم، آن اف د مسخره نكن منطقي باشد، الاقل باي

م اگر آهسته آهسته       توانند فقط مي  ه شما ه  بگويند آ
يديد، آن       د   وقت مي     به اين حاالت رس ه    .يابي رسيدن ب

اين حاالت هم، البته، شروط الزمي داردـ ولو آافي         
يش از رسيدن        ايي پ د معرفته هم نباشدـ ، شخص باي
د احساسات و             به اين شهودها آسب آند، شخص باي
رورش      را پ د، زي رورش ده ودش را پ ف خ عواط

م است         احساسات ي مه ع     .  و عواطف خيل ا در واق م
ستيم، و   ان ه ف خودم ساسات و عواط ابع اح ا ت م

ستيم     ان ني ف خودم ساسات و عواط ده اح . پرورن
رورد،             شخص بايد احساسات و عواطف خود را بپ
د و  ت آن ودش تقوي د،  اراده را در خ ت آن و تربي
زل  د، منع اي خاص بكن ه چيزه اراده را معطوف ب

د، انسالخ اراده و عطف اراده      از چيزهاي ديگر بكن   

وري الزم      سله ام ك سل االخره ي ت، و  ب الزم اس
  .است

ه    درن، ب سان م ه ان ن است آ ر اي ر س اال بحث ب ح
ه پس از طي مراحل              هاي  اين    يافته سانها، آ گونه ان

ده   7به شهودهايي  د،اگر نگوييم رد مي         نائل ش د،    ان آن
ه چشم               الاقل بي  ا ب ه اينه سان سنتي ب  اعتناست، و ان

  .آرد يك منبع معرفتي نگاه مي
ن      خنم اي اي س يد، معن رده باش ت آ ر دق ا اگ ا اينج ت
ده      رق عم است آه انسان سنتي با انسان متجدد يك ف
ه آن     دد ب سان متج ه ان ت آ ن اس دارد، و آن اي
ت    ه فعلي ودش ب خص خ ط در ش ه فق ايي آ چيزه

د، و     رسيده است، به عنوان منبع شناخت نگاه مي        آن
 چون حس و عقل در غالب        .ت  آنها حس و عقل اس    

ي   ت م ه فعلي سانها ب د  ان ادري از  (رس ه در ن البت
ي     ت نم ه فعلي شان ب ا حس ه ي سانهاست آ ا   ان د ي رس

ه        ل ب س و عق سانها ح ت ان ا در اآثري شان، ام عقل
ي ت م د فعلي ه  )رس ا توج ه اينه ط ب درن فق سان م ، ان

حس و  (گفت خير اين دو     اما انسان سنتي مي   . آند  مي
ل ن ) عق ود م ت      در خ ه فعلي رد ب ك ف وان ي ه عن  ب

م        ابع شناخت ديگر ه سله من رسيده است، اما يك سل
ه فعليت رسيده             است    هست آه در انسانهاي ديگر ب

يده است      روز نرس ه ب وز ب ه    .و در من هن حاال ب
صميم     د در ت م باي ب ه ين ترتي ز و   هم اي ري گيريه

ه     درشت خودم، به آنها ـ به آن قوايي آه در خودم ب
ه            فعليت نرسيد  سانهاي ديگر ب ا ان ه، ولي در انسان ي

دهم             ا ب ت ـ  به يده اس ت رس ه  . فعلي ايي آ آنه
د   چشمهايشان باز شده است،  مي         ا مي   : گوين يم    م بين

ف، ب              .  الف ب است   آه ه ال ول آن آ م قب و ه پس ت
ه        د آ است، درست مثل اين آه آور مادرزادي بگوي

د    درست است آه چشمم نابيناست، اما وقتي مي        گوين
  .آنم رخ است و پرتقال زرد، قبول ميانار س

ري،    . يك چنين وضعي را انسان سنتي دارد        ه تعبي ب
درن               سان م وع تواضع داشت و ان انسان سنتي يك ن
ب   م جال ن ه ه اي ه البت وع ديگري تواضع دارد، آ ن

ت ود      . اس درن وج سان م عي در ان وع تواض ك ن ي
ود نداشت   نتي وج سان س ه در ان تواضع . دارد،  آ

ه مي       انسان سنتي را   ردم آ ه    : گفت    عرض آ حاال آ
                                              

ه  . 7 اني است، آ هود عرف ر از آشف و ش هودها غي ن ش اي
سله                ك سل افتن ي در قسمت قبلي گفته شد،و عبارت است از ي

ا مي              ه عرف د،  از      حقايق، اما نه از راه علم حضوري آ گفتن
   .ناپذير را ه نوعي ديدن وصف
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ول              خودم نبه اين مطلب نرسيدم، چرا از ديگري قب
نم ه   . نك ران آ را از ديگ شده، چ از ن شمم ب ودم چ خ

نم       ار آ ذيرم و انك د، نپ از دارن ل   . چشم ب من در مقاب
ه يده     يافت ت نرس ه فعلي ودم ب ه در خ ران آ اي ديگ ه

ي   اد م ت، اعتم ه       اس سبت ب اظ ن ن لح ه اي نم، و ب آ
ان ي گ بني ذاهب تواضع م ان و م رد ذاران ادي ك . آ ي

درن دارد سان م م ان عي ه نتي از .تواض سان س  ان
شمندتر از      ي دان ود را خيل درن، خ سان م دگاه ان دي

وه مي        ود جل درن خود را            آنچه آه ب سان م رد و ان آ
ش م دان ي آ ر خيل ي . ت ش تجرب ورم دان ه منظ البت

اه               سانهاي سنتي  نگ ه ان نيست؛ انسان مدرن وقتي ب
ع است             ند، مي آ  مي ي خاطرشان جم ا خيل د گوي  8.بين

شه در نگاهش                درن همي سان م ين حالي را ان يك چن
نتي دارد   سان س ه ان سبت ب درن   . ن ه م سانهايي آ ان

ي  اه م نتي نگ سانهاي س ه ان ي ب ستند، وقت د،  ه آنن
و             : گويند  مي ه ت الم نيست آ ولي در ع آخر هيچ مجه

نده نداني؟  از ماديت و معنويت و فرد و جامعه و آي           
ي  درن م سان م ك ان ته؟ ي د و گذش د تواضع : گوي باي

ه       ست آ م ه ا ه ي چيزه دانيم خيل د ب ت، باي داش
   9.دانيم نمي

                                              
اه                . 8 سانهاي سنتي  نگ ن ان ه اي ون ب ه از تلوزي اهي آ  من گ

ي حرف    . شود   آنم، همين تلقي براي من، حاصل مي         مي وقت
ان      مي ام جه ك ج ا ي ل   زنند گوي ا در مقاب ته   نم د، و   شان گذاش ان

ه              اه ب شما از شير مرغ تا جان آدميزاد هرچه بپرسيد، يك نگ
د و پاسخ مي     نما مي    جهان  اين جام  ه اينست و جز      آنن د آ دهن

الم  از عالم قبل از دنيا، از عالم بعد      . اين نيست   از دنيا، از ع
ل         دنيا، برزخ، آخرت، آينده، گذشته، اقوام، تاريخ، حس، عق

ي    اه م ان،  نگ ن آقاي يد از اي ه بپرس ام   و هرچ د در آن ج آنن
د   نمايشان و پاسخ مي     جهان م تعجب          . دهن ات ه اهي اوق من گ
ي م غبطه مي م نم، ه ده آ م خن ة  ام مي خورم و ه رد و هم گي

ز   !  اينها توأمًا    ه           گويا هرگز چي ست آ ول ني ا مجه ر اينه ي ب
  !خوب بايد تحقيق آنيم: بگويند

ه      يد، درنگ             مثًال اگر  يك نكت اي را در اخالق پزشكي بپرس
ي ي  نم خ م وري پاس د، ف د آنن ست . دهن يط زي اب مح درب

د پاسخ         بپرسيد، جواب مي   ئوال آني دهند در هر خصوص س
  .دهند و اين واقعًا براي اين است آه سنتي هستند مي

اد   الب . 9 ميت ي ه از اس ويم آ م بگ ة افراطي را ه ك نكت ه ي ت
تفاده مي          . ام  گرفته ل اس نم   قبل از آن از يك تمثي ه    . آ ي آ تمثيل

والتش      ه مجه سان ب ات ان سبت معلوم اب ن ته  در ب در گذش
ل از       ه قب ه و البت ن را گفت م اي كال ه ه پاس ت، آ ود داش وج

ي       ر م ت و ب ته اس ود داش م وج كال ه ه دوران   پاس ردد ب گ
ميد ي.  سارش د م ه  : گفتن سان، ب ات ان سبت معلوم ن

اگر  . مجهوالتش،مانند نسبت قطر دايره است به محيط دايره     
ره،               شما يك واحد به قطر دايره اضافه آنيد، چون محيط داي

سان              ابع شناخت ان ه من ماحصل آنچه گفتم اين بود آ
ه آشف و               ل نيست بلك سنتي منحصر در حس و عق
ول دارد            م قب شهودها و نوعي چشم باز شدنها  را ه

ناخت ابع ش م جزء من ا را ه د  ميو آنه ه . دان دو نكت
نم       مي ه            . خواهم اضافه آ ابعي آ ه من ن آ ه اي يك نكت

ي  ت را م ل اس ه آن قائ نتي ب سان س ود  ان ا  3ش  ت
رد           2دانست يا    وان     . تا  و يا يكي  محسوب آ  مي ت

ه و     هود عارفان شف و ش ي ، آ ه وح ود آ ل ب قائ
اي را آه بعضي از  انسانها           هاي عميق شهودي    يافته

اً   ه، واقع ن س د، اي ك   دارن ا از ي ا دوت د، ي ك چيزن  ي
ا اصًال هر سه                 ، سه     سنخ، و يكي از سنخ ديگر، ي

د   اوت دارن نخ متف ه    . س سي آ ستين آ رب نخ در غ
ه                تأآيد مي  ا تجرب ان را ب آرد، آشف و شهود عارف

                                                                       
ت،   ي در قطر اس ضرب پ يط  14/3حاصل ه مح ه ب د ب  واح

ره حساب         . شود  اضافه مي  ل قطر داي هميشه معلومات را مث
والت را م  د و مجه ره  آني يط داي ل مح ه    . ث ره ب ك فق ر ي اگ

ان                  ه مجهوالتت م ب ره ه د فق د، آن وقت چن معلومات اضافه ش
ي ود اضافه م ه نظر مي. ش ي است ب ن حرف، منطق د اي . آي

گراي آمريكايي در دو جا از آثارش         آقاي اسميت متفكر سنت   
د   آند و بعد مي      اين سخنان را تأييد مي     ك     : گوي درن ي سان م ان

م مرتك    ي ه اي افراط ط     خط ه فق ن آ ت و آن اي ده اس ب ش
ي ه    نم سبت ب روز، ن سان ام راي ان ره ب ر داي ون قط د چ گوي

والني  ي ط نتي، خيل سان س والت   ان س مجه ت، پ ده اس ر ش ت
راط،    انسان جديد هم خيلي بيشتر شده است، بلكه در جهت اف
ه اصًال                     ن آ ده است، و آن اي م مرتكب ش يك اشتباه ديگر ه

د    انكار مي  يك مقداري از طول اين قطر را هم        ك    . آن ي ي يعن
ود،                   يده ب ه آن رس نتي ب سان س ه ان مقدار از قطر اين دايره آ

ار مي      انسان سنتي به دليل اين آه،      ه، انك د، و جزء        گفت نماي
  .گذارد مجهوالت خودش مي

شود     يعني درست است آه هرچه بر معلوماتمان اضافه مي         
ي   افه م م اض ان ه ر مجهوالتم ا  ب ود، ام دش والتي جدي  مجه

شود؛ نه اين آه معلومات قديم را هم به مجهوالت      افه مي اض
سان           اضافه ه ان اِر هر آنچه آ ه از راه انك ن آ اش آنيم؛ نه اي

ات       سله معلوم ك سل ود را از ي ود، خ يده ب ه آن رس نتي ب س
يم روم آن ار را  . مح ن آ درن اي سانهاي م ا ان ه م الي آ در ح

ي يم م ي . آن افه م ان اض ه معلوماتم ه ب م هرچ ه  ه ود ب ش
يم ان اضافه م م   جهوالتم دارد، و ه كالي ن ن اش ه اي يم، آ آن

ي  ذف م ر را ح ن قط ل اي يم اوائ سان  . آن ه ان ه آ ي هرچ يعن
ي وده را از دست م يده ب ه آن رس نتي ب يم س ن . ده ه اي ط ب فق

نظر اسميت و       يعني به . دليل آه، دليلي براي قبول آن نداريم      
گاهي . به نظر بنده، عدم دليل براي انكار گزاره آافي نيست         

دعي   و م ت، ول دعا درست اس ان    م ر زب ا را ب ن ادع ه اي  آ
دارد  ود ن دعاي خ ر م ي ب ن . آورده است، دليل ال اي ه هرح ب

  .افراط وجود دارد
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دانيم،          د ب ز باي و   پيامبران، دو چي رن    رودلف ات  در ق
اب 19 ه در آت ود آ ي،  ب ر قدس وم ام د مفه تأآي
ي ه وحي، ا م رد آ ا آ هود عرف ا آشف و ش صوًال ب

ي رق م د ف ك  . آن امبران ي ة پي ا تجرب وي ي ة نب تجرب
ر       ز ديگ ك چي اني ي ة عرف ت، و تجرب ز اس . چي

رق      ا ف ن آدمه وژي اي ا تيپول ا ب وژي آن آدمه تيپول
ل   . دارد ا مث ار م م در روزگ ساني ه ستونآ  آل
ه     مي وع تجرب ه بعضي     گويند آه اين دو، يك ن د؛ آ ان

ي ه و  را م وييم عارفان ي گ ضي را م وييم    بع گ
ه عرض          سم سوم ـ حكمت ـ را آ ه؛ و آن ق پيامبران

زي جز آشف و شهود             آردم، بعضي مي     د چي گوين
ضي    ت؛ و بع ا آن اس راز ب م ت ست، و ه ه ني عارفان

ي د م ت   : گوين ي اس ي يك ا وح ر، ب ين . خي و هم
  .... طور

ه         سبت ب نكته دوم اين است آه چه شد انسان مدرن ن
نم   اي مي   نا شد؟ اشاره  اعت  آن منابع شناخت بي    اوًال . آ

د،       ورد آن ي  برخ د منطق درن بخواه سان م ر ان اگ
اب وحي و در            يعني گذرش گذر منطقي باشد، در ب
ا و     اب تيزبينيه ان و درب هود عارف شف و ش اب آ ب
شتوانة              ا پ ه م د آ شهودها نسبت به حقايق، بايد بگوي

ه      . استداللي بر درستي اينها نداريم     د آ اما نبايد بگوي
ر               .ها نادرست است  اين ه من ب ن آ ين اي رق است ب  ف

ط است             دعا غل ه م دارم، و اينك ذر   .مدعايي دليل ن  گ
ا                 ه اينه داريم آ ل ن ا دلي د م منطقي اين است آه بگوي
را               د نادرست است، زي د بگوي ا نباي درست است، ام
ل        ودش دلي ت، خ ت اس د نادرس د بگوي ر بخواه اگ

ي د  م ل       . خواه زاره دلي ك گ ول ي ري قب ه تعبي ب
ل مي          مي م دلي د، رّد آن ه د   خواه ر      . خواه ه ب حاال آ

تي و   ورد درس د در م داريم، باي ل ن تي دلي درس
ه      ايي را آ وييم چيزه يم، و بگ كوت آن تي س نادرس

دارد        آنها مي  شتوانة استداللي ن ع     . گويند پ ا در واق ام
ه              ًال ب رده و عم انسان مدرن به گذر منطقي توجه نك

ت، و از    رده اس ه آ شناختي توج ذر روان ه گ ن آ اي
د،  ل ندارن ان دلي دعيات خودش ر م نتي ب سانهاي س ان

شان درست نيست          ًا مدعيات ه اساس ا  . گفته است آ ام
  چه شد آه اين حالت بر انسان مدرن پيش آمد؟

ه        عوامل چهارگانه بي   اعتنايي انسان مدرن نسبت ب
  منابع شناحت انسان سنتي 

  تغيير تعريف علم .1
ه     به نظر مي   م      اي    آيد عوامل چهارگان دست بدست ه

د    الك  اولين عامل اين بود آه  از زمان         . دادند ه بع ب
م    . تعريف علم در فرهنگ غرب عوض شد       دما عل ق

ا             را تعبير مي   راي آسي، ي زي ب آردند به ظهور چي
يش             زي پ ا حضور چي انكشاف چيزي براي آسي، ي

دما   . آه البته اين سه با هم متفاوت است    . آسي ا ق ام
ن   الك و از زمان در اين سه قول شريك بودند  ه اي  ب
ار    ه در آث  وجود داشت، ـ    افالطون سو، ديدگاهي آ

د          ود ـ تأآي ده ب د نورزي ه آن تأآي اما خود افالطون ب
ه   ن آ د، و آن اي ه  ش ادق موج اور ص ي ب م يعن  .عل

ور و    شاف، ظه م از انك ف عل ي تعري وقت
ه د ب ضور،تبديل ش اور، اوًال: ح ًا،، ب اور ثاني  ب

ه      . ق موجه  ، باور صاد  ثالثًاصادق، و    راي آنچه آ ب
  .گفتند، مشكلي به وجود آمد پيامبران و عرفا مي

زي             ه چي  باور صادق موجه يعني اين آه اوًال بايد ب
اور           ا ب م، ـ ام د عل ه آن بگويي ا ب باور داشته باشيد ت

ًا          افي نيست ـ ثاني ي آ داشتن هم شرط الزم است ول
ده و رأي نباشد،                ان صرف عقي ه باورت ن آ براي اي

ع باشد، ـ          بايد  ا واق م باشد، يعني مطابق ب صادق ه
آه اين هم باز شرط الزم است، اما آافي نيست ـ و   
ه          يد آ ته باش اور داش د ب ا باي ه تنه ه ن ن آ ًا، اي ثالث

ًا            امروز سه  شنبه است، و نه فقط اين آه امروز واقع
ه  د س روز        باي ه ام ن آ ر اي د ب ه باي د، بلك نبه باش ش

ي           سه ي داشته باش ه از طريق آن       شنبه است دليل د، آ
شانيد       بتوانيد بي  ن سه،      . باوران را به باور بك اگر اي

اور     .حاصل شد، علم داريد    ي ب م يعن  از اين نظر عل
اده    .صادق موجه؛ موجه يعني مدّلل     اي    اين معناي س

ول     ه قب ه هم م است آ ي عل م، وقت ي عل ست؛ يعن ني
تم،           . داشته باشند  ول داش اگر چيزي را فقط خودم قب

س  م ني ن عل ي . تاي دما م اد    ق اَلم زي م در ع د عل گفتن
د   است، اما علوم دو دسته     ر، و         : ان ه غي ال ب ل انتق قاب
ر   ه غي ال ب ل انتق ه   . غيرقاب ال ب ل انتق وم غيرقاب عل

د         غيرها را هم علم مي     ستند؛ يعني مي گفتن شما  : دان
ا مي     ه         خيلي چيزه ه هم د، آ د بداني الم      تواني اش در ع

ه بعضي ر           ا از طريق  واقع مصداق داشته باشد، آ
ي  تدالل م ن    اس ه اي د آ ال بدهي ن انتق ه م د ب ا  تواني ه

ي ال م وم انتق وند عل ق  ش ذير، و بعضي را از طري پ
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ي تدالل نم ا  اس ه اينه د آ ال دهي ن انتق ه م د ب تواني
ي ذير  م تدالل ناپ وم اس وند عل ن. ش ا اي ا،  ام وم [ه عل

ذير  تدالل ناپ ت را   ]اس ي حقيق ستند، يعن م ه  عل
ي د م ي عل  . گوين ا وقت اور    ام ه ب ت الك، ب ه دس م ب

اور صادقي شرط   ر ب د،  اگ ديل ش ه تب صادق موج
ي شرط سوم را نداشت              موجه بودن را نداشت، يعن

ا         .اصًال علم نبود   ن معن ه اي  علم بايد آبجكتيو باشد، ب
ادي       ره اعتق ر فق شتوانة ه تداللي، پ ك اس د ي ه باي آ
ه آن    باشد، آه آن فقره اعتقادي را براي آساني آه ب

د      فقره اعت  د، موجه آن يش     . قاد ندارن ن پ د،    وقتي اي آم
ت    ا نداش امبران معن اي پي ر حرفه يچ  . ديگ ون ه چ

ي امبري نم د  پي ت آن ود را ثاب ست سخن خ در . توان
امبران فقط         . واقع هم، همين است    دم پي م معتق بنده ه

ي د م ستند بگوين ديم: توان ور دي ا اينط ا . م ام
د       نمي ستند ثابت آنن ه مي       . توان امبري آ ثًال پي د   م گوي

ن يك         ” اين را خدا به من گفت     “ ي دارد؟ اي ، چه دليل
م    ريفش از عل ي تع درن وقت سان م ه ان ود آ جهت ب

  .اعتنا شد  بي]دليل هاي بي به گزاره[عوض شد، 

  هاي ديگر آشنايي انسان مدرن با سنت. 2
وًال از      نتي معم سان س ه ان ود آ ن ب ل دوم اي عام

ود     هاي خودش بي    سنتهاي غير از سنت    ر ب ثًال م . خب
ين             ود، فقط آئ زرگ شده ب و ب انساني آه در آيين دائ

زرگ      . شناخت  دائو را مي   ين اسالم ب ه در آئ آسي آ
ه       شده بود، فقط آئين اسالم را مي       شناخت، و آسي آ

سيحيت را    ط م ود، فق ده ب زرگ ش سيحيت ب در م
ي ناخت م ود را    . ش نت خ ط س رآس، فق ي ه وقت
ي ه  م نتها چ ن س ه اي ر نداشت آ ناخت، خب در ب ش ا ق

د  ارض دارن ديگر تع نتهاي . يك درن از س سان م ان
مختلف خبر داشت؛ يعني مسيحي بود، اما از اسالم          

ر             . خبر داشت   ودائي خب ين ب ا از آي ود، ام سلمان ب م
نت . …داشت و  ر از س نتهايي غي ي از س اي  وقت ه

دس،   ون مق ن مت ه اي د آ دند، ديدن اخبر ش ان ب خودش
اسازگار  اين سنتها و اين آتابهاي عرفاني، سخنان ن        

د   ز دارن ديگر ني ا يك ن   . ب ه اي تند آ ر نداش ي خب وقت
د         امًال معتق ا آ ن حرفه ه اي ا ناسازگار است، ب حرفه
خنان     ا، س ن حرفه د اي ه ديدن ي آ ا وقت د، ام بودن
اهري ـ                 ضاد ظ ل ت م دارد، ـ الاق ازگار ه ناس

ا آاسته مي         اعتمادشان يا سلب مي      چون  . شد   شد، ي
ي ن م ر اي د اگ ه ب]سنت/  شخص[گفتن سان  ب اطن ان

گويد، جاي ديگري       را مي ] سخن   [نگاه آرده و اين     

ردم و    هم يكي ديگر مي   اه آ گويد من هم به باطن نگ
ي ن را م ويم اي اي . گ ه حرفه ساني آ ن آ ي از اي خيل

ه             ناسازگار مي  ا چشممان ب ه م زنند، مدعي هستند آ
باطن باز شده است، به ما وحي شده است، آشف و           

ده     ل ش ا حاص راي م هودي ب شوده   ش ا گ شم م و چ
ن،           . شده د، و اي اما اينها الاقل تعارض ظاهري دارن

اين در واقع معنايش اين است       . آند  اعتماد را آم مي   
نت و    ك س دگان ي نتي، و دارن ت س ه هروق آ

راث اخبر      مي ر ب نتهاي ديگ نت، از س ران آن س ب
ر آن     ه ديگ ر را دارد آ ن اث يش، اي ا ب م ي شوند، آ ب

بًال دا        ه ق تند، از دست مي    اعتماد آامل را آ د؛   ش دهن
و آن      ود دارد، ول ًا وج ازگاريهايي واقع ون ناس چ

ه      . ها ظاهري باشد     ناسازگاري شود عندالمداّق يعني ب
ه  ه گون رد     ب ازگار آ م س ا ه ا را ب ي . اي آنه ول

  .باألخره، ظاهرشان آه ناسازگار است

  ناسازگار معارف سنتي با معارف جديد
ي   ث ب ه باع ومي آ ل س سان   عام ادي ان درن اعتم م

سياري از              ه ب ود آ نسبت به معارف سنتي شد، اين ب
ان و      ذاران ادي ان و بنيانگ ه آن عارف ايي آ چيزه

بيني و علوم و فرهنگ و     گفتند،  با جهان     مذاهب مي 
وم  دها معل ي بع وده، ول ازگار ب ان س ارف آن زم مع

ي     ه خيل ست، يعني              شد آ اد ني ل اعتم هايش ديگر قاب
ه        ه گفت ايي آ د   در حرفهاي همانه ا وحي شده         ان ه م  ب

يد     ت، خورش اآن اس ين س ه زم ده است آ ت، آم اس
س ت، و ق رك اس ي متح ذا عل سان ...ه ع  ان در واق

ه فقط       مدرن در اين مكتوبات خيلي چيزها مي       بيند آ
با علوم و معارف آن زمان درست بوده، و امروزه           

ر واضح  ي   ديگ ا م ت، م بطالن اس ط   ال ه غل يم آ دان
ا غل         وقتي مي . است ه اينه د آ ا خودش       بين ط است، ب
ي د م ودنش  : گوي ط ب اخبريم،  غل ه ب سمتهايي آ آن ق

اخبر      معلوم شده است، شايد آن قسمت    ه ب م آ ايي ه ه
ديگر . نيستيم، وقت ديگري غلط بودنش معلوم شود       

ي ست و در   م رك ني ًا متح يد حتم ه خورش يم آ دان
ي         شناسي و زمين     زيست ذا   شناسي و نجوم و عل  ...ه

  . را آم آردبه هرحال اين هم اعتماد 

  پيدايش نقد ادبي متون و هرمنوتيك. 4
رن        ر ق ه از  اواخ ود آ ن ب ارم اي ل چه  و 17عام

رن  ل ق وِن   18اواي ِي مت د ادب وان نق ه عن زي ب ، چي
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رن       . 10جا مانده، رايج شد     به  19وقتي نقد ادبي در ق
ا         د، ب ي ش سته غن سته آه يد و آه ود رس ه اوج خ ب

ك     ام هرمنوتي ه ن د ب ته جدي ك رش دايش ي ي، پي ادب
سته آ د   آه ار درآم ايج آن گرانب سته نت ي  . ه ثًال وقت م

اني      مي گويند اين نوشته از لقمان است، يا  اصًال لقم
ه از        ان آ ته آنچن ن نوش ل اي ا الاق ته، ي ود نداش وج

ا                طرز نوشته   صد ي ه  هفت ق ب وم است، متعل اش معل
ن      .هشتصد سال قبل از لقمان است      ، آهسته آهسته اي

سياري ا  شكيكها در ب ذهبي و   ت ي و م ون دين ز مت
ه              عرفاني و حكمت    د، آ ه وجود آم ز گذشتگان ب آمي

وده    ن شخص نب ه اي ق ب اب اصًال متعل ن آت ثًال اي م
د است                 ه  پانصد، ششصد سال بع ق ب . است و متعل

م نوشته              ا ه ر ب د و     معلوم شد آتابي را مثًال چند نف ان
ق يك شخص است            بعد گفته  ه متعل وم شد    . اند آ معل

ل يوحنّ   ه انجي له   27ا را آ م در فاص سان، آن ه  ان
ا شده                 پنجاه سال آم   تند ت تند و نوش م نوش راي ه م ب آ
از شود،            . انجيل يوحنا  ا ب ايش هرآج د ادبي پ ن نق اي

ذاهب مشكالت جدي             به نظر من براي پيروان آن م
ه              . آورد  به بار مي   ن سخن، آ ه اي ن است آ نتيجه اي

ي ا م ه آن به در ب ن ق سياري از سخنا اي م، و ب ن دادي
آرديم،اصًال    خورد،  رد مي     خود را چون به آن نمي     

ه      سي گفت ه آ ست چ وم ني ت معل ا  . اس واب ي در خ
ه و  داري گفت م …بي در در رس ل و   ،و چق ط و نق الخ
ه    ه هرحال                قول و ترجم ه ب ا عوض شده است؛ آ ه

ًا بخواهيم آل        ها اجازه نمي     اين تشكيك  ا واقع د م دهن
 عامل  4ين  ا.  پيش ببريم   زندگي خود را براين مشي    
 .عاملهاي بسيار مهمي بودند

   والسالم
    

                                              
ن          نقد ادبي در واقع يك نوع رشته       . 10 ارش اي ه آ اي است آ

ي ا م ه ادع وني آ د مت ه ببين الن آس  است آ دِه ف شود بازمان
ه           است، واقعًا از فالن آس است يا       ات او و ب د از وف  مثًال بع

ون       در واقع نقد ادبي مي     . اند  اسم او ساخته   د اصالت مت خواه
  .بازمانده را روشن آند
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  1زندگي آنجهاني و اخالق
  در تفكر انسان سنتي ومدرن

  
ه          انسان سنتي، برخالف انسان متجدد، براي آنچيزي آ

ه            يم  ب ه       »وحي «ما از آن تعبير مي آن زي آ  و آن چي
اني   «از آن تعبير مي آنيم به     ه هاي عرف ه   »تجرب ا ب  ي

راي     »آشف و شهودهاي عرفاني   «تعبيري ،     و حتي ب
ومي ب ز س ام چي ي«ه ن ت و فرزانگ ، ارزش »حكم

دگي خودش،               ه در زن ا آ معرفتي قائل بود، به اين معن
زام نظري                 م الت ع ، ه به فراورده هاي اين دو، سه منب
مي ورزيد و هم التزام عملي داشت،اما انسان متجدد ،          
ه                 ا سه منبعي آ ن دو ي ه اي سبت ب بي اعتنايي عميقي ن

تم دارد  ل گف سه قب ه ص (در جل سا ب ه ب راحت رو و چ
د ي   ). نكن اد م اوت ايج ي تف سان خيل لوك ان ن، در س اي
ي            . آند هم در سلوك نظري انسان و هم در سلوك عمل

سان از  ه ان ي اي آ م در تلق ت«او؛ ه ه »حقيق  دارد، آ
ه از   ي اي آ م در تلق ري است و ه لوك نظ ر«س  »خي

ل       . دارد آه سلوك عملي است     اين مطلب ، در جلسه قب
يم      گفته شد و بيشتر از اين د       . ر اين باب درنگ نمي آن

ست        ه اي نتي، مؤلف سان س ري ان ان نگ ه دوم جه مولف
سان شناختي     « ن    . »هستي شناختي ـ ان از يك حيث اي

سان                 مؤلفه هستي شناختي است و از  حيثي ديگر، ان
ه    ست آ ناختي و آن اين ا   «ش وي از انحن ه نح ، » ب

وب               ه مطل ست، بلك ه ني وب لذات اني مطل زندگي اين جه
ا   «نطوراز  م. لغيره است ه نحوي از انحن دًا  »  ب را بع

دگي در         . توضيح مي دهم   ًا زن براي انسان سنتي، واقع

                                                 
منت سخنراني استاد مصطفي ملكيان، از سلسله  . 1

 پساجتددگرايي،  گرايي، جتددگرايي، درسهاي سنت
ايراد شده در دانشگاه صنعيت شريف در 

 13/10/79:تاريخ

د                ه حساب نمي آم دان ب دگي در زن اين جهان،ـ اگر زن
د        ه حساب مي آم سرا ب يعني  . ـ، زندگي در يك آاروان

دگي     ه زن ن است آ ه اي ودنش ب نتي ب نتي، س سان س ان
را    دگي  دنيوي و زندگي اين جهاني را به نحوي ب ي زن

د     ن           . ديگري،مقدمه مي دان ه اي ز را ب ه چي ابراين هم بن
دگي    سمي زن ه ق د ب ا باي ه در اينج د آ ي آن اه م د نگ دي

د  ه حاصل بياي ه آن ذي المقدم رد آ سمي . آ ه ق د ب نباي
ه            د ب ة ماست،بلكه باي ا خان ن ج ا اي ه گوي زندگي آرد آ
سرايي     ا آاروان ويي  اينج ه گ رد آ دگي آ صورتي زن

ان              در   است آه ما موقتاً    ه منزلم ا ب ريم ت سر مي ب آن ب
يم اه  . برس ه موضوع نگ شم ب ن چ ا اي نتي ، ب سان س ان
ن را مي                . آرد  مي ه وقتي اي البته توجه داشته باشيد آ

ة  ه  هم د آ صور آني د ت ما نباي وئيم ، ش سانهاي  گ  ان
ستند و            سنتي،به دليل اينكه جهان را آاروانسرا مي دان

سيار  مقدمه اي براي ورود به      قلمرو ديگر، انسانهاي ب
دون فسق و           اك و پيراسته ، مهذب ،ب عارف مسلك، پ

د     وده ان ك ب ال ذال م و امث ه ظل دور از هرگون .  فجور، ب
ه            شان ب اين،به اين معنا نيست ولي آنها در آستانه آگاهي

د    ته ان ه داش ساله توج ن م ه   . اي ك بچ ل  ي ت مث درس
دن          است،  دبستاني آه مي داند مدرسه جاي درس خوان

د  م نخوان و درس ه تانة .  ول ه ٍآس ر ب ن ديگ اهيش  اي  آگ
ه او را در مدرسه            . وارد شده است   اور دارد آ ي ب يعن

ي   م م ازي گوشي ه د،او ب ه درس بخوان د آ ته ان گذاش
ام            ا خوب انج د ي ام نده سا انج آند، تكليفش را هم چه ب

م دارد   ي ه د، تنبل ود دارد  (نده ا وج ن ه ه اي ا ) هم ام
ه د آ ار نمي آن دن استانك .  مدرسه جاي درس خوان

يك وقت از  . شما به انسان سنتي به اين چشم نگاه آنيد    
سان       ه ان شود آ تنباط ن ه اس ن اينگون ان م ه بي مجموع
ن             سنتي ،انساني بود آه چون جهان دنيوي و زندگي اي
جهاني را براي جهان اخروي و زندگي ديگري مقدمه         

دو           اك و پيراسته و ب سيار پ دگي ب ر از مي دانست ، زن
الهم داشته                 دور از هر خيانت و امث هر بي عدالتي و ب
وده است               ن ب است، خير، اما فرقش با انسان امروز اي

م         اليگوال ه ود و اگر آ ز ب آه اگر نرون بود، اگرچنگي
دماتي    دگي مق ك زن دگي ي ن زن ه اي ن آ ه اي از  ب بود،ب

ت    ته اس ه داش ت ،توج ك     .اس ه ي ت آ ن اس ايتش اي نه
ول        . بوده است شاگرد تنبل و آم آار       اور و قب ن را ب اي

ؤثر           م در طرز سلوك او م داشته ،اما امور ديگري ه
د وده ان اور را  . ب ن ب ا اي اهي وقته ر گ ور ديگ و آن ام

رار             شعاع ق تحت الشعاع قرار مي داده اند، اما تحت ال
اور       تن آن ب اي نداش ه معن شه  ب اور همي ك ب رفتن ي گ

آه شما   من مثالي براي شما ميزنم؛ فرض آنيد        . نيست
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ما  كي از ش هر، پزش ن ش ن در اي ستيد و م ك ه پزش
ه شما        . حاذق تر سراغ ندارم    يعني واقعًا اعتقاد دارم آ

ك    رين پزش اذق ت رين و ح ره دست ت اهرترين و چي م
اري          ا  بچه ام بيم اين شهريد ولي بعد آه براي خودم ي
ه شما                  ه من ب اي پيش مي آيد وشما باخبر مي شويد آ

د          رجوع نكرده ام، شما ،     د نتيجه بگيري ورًا نمي تواني ف
اري خودش،             «آه   راي بيم ه ب معلوم مي شود فالني آ

ه     يا فرزندش به من رجوع نكرد، به  اين دليل  است آ
هر    ن ش ك اي اذقترين پزش ن ح ه م دارد آ اور ن ب

چرا؟ چون ممكن است آه من باور داشته باشم      ."هستم
آه شما حاذقترين پزشك اين شهريد، اما در عين حال            

ه فاصله ي ست آ اور اين م دارم و آن ب اور ديگر ه ك ب
ه            خانة ه آمدن ب من تا مطب شما  آنقدر طوالني است آ

ا خودم، خطر جاني دارد              . مطب شما،براي بچه من ي
اور ،در      ن دو  ب ي  اي اور دارم ، ول ا ب ا دو ت در اينج
ه                   ن شد آ ا اي د آنه ري ،در نهايت برآين مقام تصميم گي

ر    وع نك ما رج ه مطب ش ن ب ك  م ه مطب پزش دم و ب
ر           .  نزديكتري رفتم  ه مطب پزشكي نزديكت وقتي من ب

ست    ن ه ن م اور در ذه م آن ب وز ه ي روم، هن ه . م ب
اور  نم ب رض بك واهم ع ي خ ر، م ارت ديگ عب

د مطابق              داشتن، ه عمل باي عالمتش لزومًا اين نيست آ
اي     د باوره ا برآين ابق ب ه مط ام  گيرد،بلك اور انج ب

ه     ي گيرد،ن ام م ي، انج اور    آدم ره ب ك فق ا ي ابق ب مط
ه من مي خواهم            . خاص باورها فراوانند اما موقعي آ

ا تصميم من               تصميم بگيرم ،چند تا از اين باورها آه ب
نم      ار مي آ د نظر دارم وآسر و انك د را  م . ذي ربطن

م در     »چه « برآيند جبري اين باورها در عمل من ،ه
م در    ردنم و ه ه « آ شان   »چگون  آردنم،خودشان را ن

ل، چه             مي   ن عم دهند ولي وقتي شما مي بينيد نتيجه اي
غير  ،»چگونه انجام گرفتن«و چه در  »چه شدن« در 

ه        از اقتضائ  يك باور خاص است ، نبايد گمان آنيد آ
ت داده ام   اور را از دس ن آن ب ين   . م ه هم ن ب اال م ح

ترتيب مي خواهم اين را عرض آنم آه انسان سنتي ،            
دگي       ه زن دگي       واقعًا باور داشت آ ة زن اني ،مقدم  اينجه

ًا             . ديگري است  دگي شخصي خودش دقيق ا  زن حاال آي
ن                   ه اي ستگي ب ه ،ديگر ب ا ن ود ي به مقتضاي اين باور ب
صميم  د ت ي مي خواه اي او، وقت اير باوره ه س دارد آ

د     شي  داشته ان . بگيرد، با اين باور او چه آنش و واآن
ودش را     ل او خ ل در عم ة آن تفاع ت ،نتيج در نهاي

شا ي دادن ل   . ن م د اه ي توان نتي م سان س ابراين  ان بن
اني               ن جه دگي اي ظلم باشد ولي باز هم قائل به اينكه زن
م           مقدمه زندگي ديگريست ،باشد و مي توانست اهل ظل

ه      . هم نباشد و به اين اعتقاد هم باشد         ه ايست آ ن نكت اي
ر  سي ، ب سوف معروف انگلي ه راسل ،فيل يش از هم ب

و   آن تكيه ورزيد آه ما با   دگي غل يد درشأن باور در زن
د    ي توانن سانها م ه ان يم  آ ته باش ه داش يم و توج نكن
ا  شان ب ا طرز عمل ند، ام ته باش ي داش باورهاي فراوان
ا        ر ب ق ت ري دقي ه تعبي ا و ب ن باوره ضي از اي بع

.  اقتضاي بعضي از اين باورها سازگاري نداشته باشد      
ع   اين ديد را داشت و اينجا را          انسان سنتي واقعاً   در واق

راي       يك آاروانسرا مي دانست و مقدمه اي  ميدانست ب
  .زندگي جهان ديگر

به نحوي  « همانطور آه عرض آردم انسان سنتي 
ا ه لحاظ (»از انحن ه س سرا ) ب ك آاروان ا را  ي ،  اينج

ته     . مي دانست   ه دو دس سانهاي سنتي از يك حيث ب ان
د           . تقسيم مي شدند   ه مي گفتن يكي انسانهاي سنتي اي آ

ا     «ه آ اودانگي ي ان ج ن جه ا در اي ستن م ه زي چگون
سانهايي  »ناجاودانگي ما را تعيين مي آند     و يكي هم ان

ه             «آه مي گفتند     سلم است، چگون ا م ودن م ه ب  جاودان
د          . »زيستن ما ،چگونگي جاودانگي ما را تعيين مي آن

ن                 ر اي ان ب ًا اعتقادم سلمين عموم مثالي مي زنم؛ ما   م
ور  ر ط سانها ه ه ان دگي  است آ ان زن ن جه ه در اي  آ

د، يعني وارد                 اقي مي مانن شان ب بكنند پس از مرِگ تن
ا        .  عالم يا عوالم ديگر مي شوند       د ي دگي بكنن خوب زن

دآار، هر              ا ب بد، صالح باشند يا طالح، نيكوآار باشند ي
ه، در هر حال                 ا  معاوي ي ي ل عل طور زندگي آنند، مث
دگي   رز زن ي ط ت، ول د داش اني خواهن دگي آن جه  زن

ين               شان را تعي دنيوي شان ،فقط شيوة زيست آن جهاني
د   د،              . مي آن دگي آنن ه صورت خاصي زن يعني اگر ب

شيوه زندگي آن جهانيشان هم به صورتي خاص است           
م شيوة               ا ه د آنج دگي بكنن و اگر به صورت ديگري زن

ست     ورت ديگري ه ص شان ب سله   . زندگي ك سل ي ي يعن
ة دگي جاودان وي، زن اي دني اني را آاره  آن جه

وي          ،سعادتمندانه مي آندو يك سلسله آارهاي ديگر دني
د ي آن قاوتمندانه م اني را ش ة آن جه دگي جاودان . زن

ه   » سعادت و شقاوت زندگي آن جهاني« اين،  است آ
ه      ا دارد، ن اني م ن جه دگي اي وه زن ه نح ستگي ب  ب

اني« دگي آن جه ل زن ر، . »اص وي ديگ ا از س ام
ون       د چ ي گقتن نتي م سانهاي س ضي از ان ا  بع ه م هم

يم و    ته باش ه داش دگي جاودان ه زن م آ ي داري دوست م
ه     يم آ دگي بكن وري زن ا ج د اينج س باي شويم پ ابود ن ن

دهيم    ت ن ه را از دس دگي جاودان شتر  . زن ثًال بي م
مخصوصًا مسيحيان   ( مسيحيان اعتقادشان بر اين بود      

يالدي             ارم م رن چه ه در ق ، )صدر،قبل از شوراي فيقي
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د داشت و فقط         آه همه انسانها زندگي جا     ه نخواهن ودان
د     ابود        . خوبان زندگي جاودانه دارن د ن دان وقتي مردن ب

د               مي شوند، صفر مي شوند، هيچ مي شوند و خوبانن
ه           آه چون اينجا زندگي خوبي آرده اند ،زندگي جاودان

ت د داش ي  . خواهن ر م سانها را داي ر ان ابراين، ام بن
ه  دانستند به اينكه يا در زندگي دنيويشان بدآار   باشند آ

د       ي مي مردن ه وقت ود آ ن ب در آنصورت نتيجه اش اي
ت    ه آنوق ند آ ار باش ا نيكوآ دند و ي ي ش ابود م ر ن ديگ
دگي      ن زن نتيجه اش اين مي شد آه از زندگي بعد از اي

  .هم  بهره مند خواهند بود
ًا        ه تقريب ود آ ه ب وراي فيقي د از ش ا از بع ام

دگي جا            همة ه زن ه  مسحيان اعتقادشان بر اين شد آ ودان
اني ، فقط         . آن جهان را همه دارند     بدي و خوبي اينجه

ه    م آ سلمين ه د م ي آن دگي را عوض م ت آن زن آيفي
د        ن اعتقادن ر اي رآن بعضي از        . همه تقريبًا ب ه در ق البت

ان تلقي مسحيان                ا هم ه گوي آيات موجد اين معناست آ
اير       ل س وًال در مقاب ا معم م دارد ام رآن ه در را ق ص

د         آيات و روايات اين    شده ان .  آيات، به ظاهرشان اخذ ن
د       ا        « :مثًال به اين آيه دقت بكني دار االخره نجعله ك ال تل

سادا   ي االرض و الف وأ ف دون عل ذين اليري ي  « لل  ،م
ه             رديم آ گويد زندگي آخرت را ما براي آساني خلق آ
اني   ن جه دگي اي ان، زن ي خودش دگي ارض در زن

د    ساد ندارن و و ف ان ، عل د  . خودش ت زن ه اس گي نگفت
راد است           ن اف ال اي ه است اصًال      . خوب اخروي م گفت

رديم   ق آ ا خل ن آدمه راي اي ا ب اني را م دگي آن جه زن
ي     « وأ ف دون عّل ذين اليري ا لل ره نجلعه دار االخ ك ال تل

ل آن تلقي مسحيان         »  االرض و الفسادا     اين، آمي مث
ن               ه اي ات، ب ل ساير آي صدراست، ولي معموًال در مقاب

م مال          «يا مثًال     .بي اعتنايي شده است    ون انه ذين يظن ال
ا          ! ببينيد» قوارّبهم ه اينه در اصل مالقات بحث است آ

داي      ا خ ه ب د آ ي بردن ن م ط ظ ان فق ه خودش ع ب راج
ين   . خودشان مالقات مي آنند يعني يقين ندارند       چون يق

ا   د ،ام ان ندارن ار خودش ت آ ه خاتم ن«ب دو » ظ  دارن
دايمان را     ده خ ي القاع ه عل د آ ي برن ان م ات گم مالق

دگي پس از مرگي           . خواهيم آرد  يعني علي القاعده زن
ل آن حجم عظيمي از           . خواهيم داشت  اما اينها در مقاب

د              ا مي آنن ن نظر را الق ات    ( آياتي آه خالف اي و رواي
ه هر حال چه شما       . مورد توجه واقع نشده اند    )ديگر ب

ان در  اني ت ن جه دگي اي ه طرز زن ه اينك يد ب ل باش قاي
أثير دارد، و چه            اصل اينكه جا   شويد ت ا ن ودانه بشويد ي

ان در آيفيت              دگي دنيويم معتقد باشيد به اينكه طرز زن
ه       شترآيد آ ن م ر دارد، در اي ان اث دگي اخرويم زن

ز   راي چي د ب ي داني ه م اني را مقدم ن جه دگي اي زن
ه نحوي               . ديگري تم ب ه گف يك نكته ديگر به آن حيث آ

ان             دگي آنجه ه زن ه اينك ه     از انحا ، اينست آ ا چگون ي م
اينكه آيا  . باشد آنهم به صور مختلفي تصوير شده است       

ز        م چي دن ه ر ب ا غي دنيم، ي ط داراي ب ا فق ا در آنج م
ا      .  ديگري داريم  ادي هستيم ي دن م فقط داراي  همين ب

ري،                   دن اثي ه ب ر مي شود ب ه از ان تعبي داراي بدني آ
Earthy Body     دن ا ب دن آسماني ي  يا بدن ِعلوي يا ب

دن          فلكي يا ب   دن لطيف آه همه تعابيري براي يك نوع ب
ست،هم         دن ني ن ب ي اي ت ول دن اس م ب ه آن ه ت آ اس
ي  د  شما وقت سانيكه بوجودش قائلن ة آ ه گفت هستيم ؟ ب
ي آن     د ول خواب آسي را مي بينيد، بدني از او مي بيني
دن دارد     ن ب ا اي باهتهايي ب ه ش ين اينك دن در ع ب

دن دارد   ن ب ا اي م ب ايي ه ه آن. ،تفاوته دن ب دن ،ب  ب
Earthy            بدن اثيري، بدن لطيف  يا بدن آسماني مي ،

ا          . گويند ممكن است آسي بگويد در  زندگي آنجهاني م
وي است              دن ٍعل د ب د بگوي . فقط بدن ماديست ، مي توان

ه عالوه نفس                 دن است ب ممكن است بگويد آه اصًال ب
ول سوم       .( در زندگي آنجهاني   م ق ن ه ممكن است    ). اي
ه  دن ب ه ب د آ ست،بگوي الوة نفس ني الوه  ع ه ع نفس ب

دن نيست         سم      . جسم است اما آن جسم ،ب ممكن است ٍج
انور و ممكن است جسم     ا جسم يك ج اه باشد ي يك گي

اقي مي               .انسان ديگري باشد     ه هر حال ، نفس من ب ب
منتها اينكه در قالب چه جسمي است ، مشخص             . ماند
وان          . نيست ممكن است در قالب جسم جماد، نبات،  حي

د   ،  ود ،باش ر از خ سان غي ك ان و ي سان ،ول ك ان . ي
د       خ قائلن وع تناس ار ن ه چه نتي ب سانهاي س ن . ان ممك

اقي مي               ا ب است آسي بگويد فقط نفس است آه در آنج
اي   ه معن دن ب اقي مان د ب د، ممكن است آسي بگوي مان
ه              د ب ماندن در آن جهان است و ممكن است آسي بگوي

ه اي        رديم  ب ي گ از م ه ب ست آ اي اين ان و معن ن جه
دي  (زندگي ديگري را دنبال مي آنيم        ة  ). رجعت اب هم

ر    نتي ه سانهاي س صوراست و ان اء ، من ن انح اي
دگاهها                ن دي ه يكي از اي آدامشان، هر قوم  وقبيله اي ب

دگاه       ( قائل بوده اند   مجموع اين ديدگاهها تقريبًا هفت دي
ت ديگر     ). اس ا يك نتي ب سانهاي س ز ان ث ني ن حي از اي

  ).حيث دوم(فرق داشته اند
رق      م ف ا ه م ب ومي ه ث س نتي، از حي سانهاي س ان
اني               ن جه دگي اي دارند و آن اينكه آيا زندگي پس از زن
ه      ا ب ي آي ت؟ يعن ق رياضي،بينهايت اس اي دقي ه معن ب
معناي دقيق رياضي مي شود حرف از جاودانگي زد           
ه               ؟يا اينكه اگر گفته اند آن زندگي جاودانه است فقط ب
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ول   ه ط ت آ ن معناس ن   اي ه اي سبت ب ه ن دتي دارد آ  م
يم    ي آن دگي م ا زن ن دني ه در اي الي آ شتاد س اد، ه هفت

ست؟ و   ي طوالني د«خيل ه« و»خال ي »جاودان  يعن
رق           »خيلي طويل « م  ف ؟ انسانهاي سنتي ،از اين ديد ه

ت      ته اس ود داش ي وج صورات مختلف د و ت ي آردن . م
روض است   ب مف ن مطل ث ،اي ه حي ي در هرس ه  ول آ

ه          زندگي اين جهاني   د ب ا  باي ،مطلوب لذاته نيست واينج
ري را    دگي ديگ دمات زن ه مق يم آ دگي آن ه اي زن گون

يم امين آن ه عرض ( ت دام از صوري آ ه هر آ ال ب ح
ي           .شد درن دارد،خيل سان م اين ،با ديد سكيوالري آه ان

د    دگي پس از            . فرق مي آن درن ،چه منكر زن سان م ان
امان       ه س ه اش ب ام اولي د ،اهتم ه نباش د، چ رگ باش  م

أثير    . دادن به زندگي اينجهاني است   مخصوصًا تحت ت
سيحي،   ستان م ين پروت ات آي ضي القائ ا  -بع ه اتفاق آ

سلك    ستان م شورهاي پروت ان آ رو هم ه در قلم مدرنيت
رده است ور آ امان دادن -ظه ه س ه، ب ام اولي ا اهت واقع

ت  اني اس ن جه دگي اي ه . زن ا نظري ستانها دوت پروت
دايش مدرن        ه پي ه هر          داشتند آه خيلي ب رد آ ه آمك آ يت

وط مي شود            ه   . دو هم به بحث امروز ما مرب اول اينك
اني را،                دگي آنجه ه آيفيت زن ود آ ن ب اعتقادشان بر اي

رد      ايش   .از آيفيت زندگي اينجهاني بايد قياس آ ن معن اي
روت ،               ايي ،  ث   اين است آه اگر اينجا از سالمت، زيب

اعي    ت اجتم ت وحيثي هرت ،  محبوبي سن ش ح
ورداري  ا  (برخ ا از آنه ه م اتي آ ه آن نعم ي هم يعن

وي           ه نعمات دني يم ب ،اينها،عالمت لطفي    )تعبير مي آن
اس                است آه خدا به تو دارد و از همين جا مي شود قي
ال   داي متع ت خ ورد عناي م م رت ه ه در آخ رد آ آ

ستي ي است  . ه ه مهم ي نكت ن ،خيل ه اي د آ ه آني . توج
ه خود                ا را ب ال دني ه آدم اقب ش، يعني خيلي مهم است آ

ا      . عالمت چه چيزي بگيرد   ه م ا ب ال دني ستانها اقب پروت
ده            را عالمت اين ميدانستند آه مورد لطف خدا واقع ش
ن مي                اي اي ايم و مورد لطف خدا واقع شدن را به معن
م         ان ه س از مرگم ا ،پ اني م ع آنجه ه وض د آ گرفتن

ست  ع مطلوبي سي در    .وض ي آ ه، وقت سان عاميان در ل
م    ه ه ي ب اهي ثروت وييم   فرصت آوت ي گ د، م ي زن م

رده« ه او رو آ دا ب دگاه »خ ك دي ع ي ن،در واق  اي
يعني نفس ثروتمند شدن را عالمت        . پروتستاني است   

ع شدن           « دا واق ام و افضال خ د    «مورد انع . ، مي گيرن
ن                  دمات اي ه مق ه رفت ه رفت ود آ دگاهي ب اين ديدگاه ، دي

راهم آورد      درن ف ه    .  تلقي  را درانسان م ه دومي آ نكت
دگي اخروي          پروتستانه ا متعقد بودند اين بود آه چه زن

ر    د، در ه ته باش ود نداش ه وج د و چ ته باش ود داش وج

ش،      اني از آرام دگي اينجه سيكه در زن ال، آ دوح
ي برخوردار                اطن و بي مالل د ، رضايت ب شادي، امي

ة      . است، نباخته است   شما  . مهمي است     اين هم باز نكت
اط   ايت ب ه رض د آ دگي آني وري زن ا ج ر اينج ن اگ

يد،            برايتان حاصل بيايد، شاد باشيد، آرامش داشته باش
دگي     ه زن شويد، چ الل ن تخوش م يد و دس دوار باش امي
ال ،        ر ح ه ه د ، ب ه نباش د و چ ار باش اني در آ آنجه

د   . ضرر نكرده ايد   ه        . شما برنده اي ده آسي است آ برن
د باشد          ره من دي       . بتواند از اين احوال به م در دي ن ه اي

و  درن اآن سان م ه ان تآ أثير داش ي ت . ن دارد ، خيل
انيش توجه             دگي اينجه انسان مدرن ،خيلي به وضع زن
د                رق مي آن ي ف سان سنتي ،خيل . دارد واين ،با تلقي ان

اه              ه نگ انسان سنتي واقعًا همه چيز را به چشم يك مقدم
ه چشم                .  مي آرد  ز را  ب ه چي سان سنتي ، هم وقتي ان

ا ن جه ارش در اي رز آ ًا ط د، طبع اه آن ه نگ ن مقدم
ان             چندان آزمون اين جهاني ندارد و اين فقره سوم جه

ازد    ي س نتي را م سان س ي ان د  . بين نتي معتق سان س ان
يم،                  ا مي آن ه م الي آ ا نادرستي اعم است آه درستي ي
ز              خوبي يا ناخوبي اعمال ما، اينكه عمل ، فضيلت آمي
است يا رذيلت آميز، اينكه عمل عمليست آه بايد انجام          

م             بدهيم يا نبايد ان    ان را داري ه م ه وظيف دهيم، اينك جام ب
ه             انجام مي دهيم يا وطيفه مان را انجام نمي دهيم، اينك

يم،                   ا نمي آن يم ي به مقتضاي مسؤوليتمان عمل مي آن
وان محك زد و            را از نتايج اين جهاني اعمالمان نمي ت

دارد     ود ن اني وج ك اينجه يچ مح ور  «. ه الك االم  م
ه ا »خواتم ور عواق« ي ورمالك االم ا ، . »ب االم اينه

 اديان، وجود    اين مساله درهمة  . تلقي انسان سنتي است   
و آردي موجب            . دارد اينكه شما بگوييد  اينكاري آه ت

و آردي            ه ت اري آ ه شد، اينك برقراري امنيت درجامع
اد        ردي اعتم و آ ه ت اري آ رد، اينك اد آ ساني را ش آ
ومي  اد عم ا از آنطرف اعتم زايش داد،ي ومي را اف عم

ات    را آ د، ثب اعي ش اامني اجتم ب ن اهش داد، موج
رد،  م آ اعي را آ ات اجتم رد، ثب شتر آ اعي را بي اجتم
و     آساني با اينكار تو خوشحال شدند، آساني با اينكار ت
اري                ه آ د آ شان نمي دهن دند، هيچكدامشان ن بدحال ش

ا خوب         ن   .آه تو انجام دادي بد بوده است ي آنچه در اي
ا نت ال ماست ،ي ان حاصل اعم ال ماست، جه ه اعم يج

ي و    ي و دين راي ارزش داوري اخالق ي ب ًال مالآ اص
د        . مذهبي درباب اعمال نيست    ه نظر بياي ممكن است ب

دي   ال ب ي اعم د ول ي دارن ار مثبت ا، آث الي در اينج اعم
باشند، زيرا بالمآل يعني در زندگي آن جهان ،آثارشان     
ا            ايي در اينج العكس، ممكن است آاره منفي است و ب
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ار من ند،      آث وبي باش اي خ ي آاره ند ول ته باش ي داش ف
ي      ار مثبت اني، آث دگي آنجه ي در زن آل، يعن ون بالم چ

  دارند
ستند و     رازو ني دام ت اني، هيچك اي اينجه  ترازوه

ت    ال اس رازوي اعم رت ، ت رازوي آخ ط ت در .  فق
ه آسي       ه      -حديث آمده است آ وهين  ب اب ت  ظاهرًا از ب

دم سگ   ت يا گفت اين ريش تو ارزشمند تر اس    ابوذر،
ته       دي داش ي بلن شهاي خيل وذر ري د اب ن؟ ـ مي گوين م

وم نيست  . است ـ  يعني  . ابوذر گفت تا آخرتي نيايد معل
يچ   رد، ه اس آ ز قي يچ چي ه ه ود ب ا اصًال نمي ش اينج

زي گرفت              ع مالك چي در . چيزي را نمي شود در واق
ًا       . واقع مالك، آخرت است    ه اتفاق امبر ـ آ ر پي ه تعبي ب

ر از  ن تعبي وذر   اي ه اب ه ب صايحي است آ امبر در ن پي
د                   ر و الغني بع اذر ان الفق ا اب د ي آرده است،و مي گوي
ر است و       العرض علي اهللا ـ اصًال اينكه  چه آسي فقي
د مي            دا سان دي ه خ د از آنك چه آسي غني است را بع

د ود فهمي دن »عرض«. ش ان دي ي س ان .  يعن ي س يعن
وم مي ش           . قيامت ود چه   وقتي خدا سان ديد آنوقت معل

بختي     سي آدم خوش ه آ ت و چ دبختي اس سي آدم ب آ
ه    . است،چه آسي فقير است  و چه آسي غني           اصًال ب

ر است و                 رد و ديدچه آسي فقي اينجا نمي توان نگاه آ
ر   .  هيچ چيز، اينجا معلوم نيست    .چه آسي غني   به تعبي

 اليوم عمل والحساب و غدأ حساب        )ع(علي بن ابيطالب  
يم  وهيچ پاداشي          امروز فقط بايد م    . والعمل ار بكن ا آ

ز را         . و هيچ آيفري براي ما نيست       م هيچ چي نتيجه ه
د   ي ده شان نم ل  .ن ساب و العم دأ ح ه  . غ ت آ فرداس

وده      اري ب ه آ ع چ اري در واق ه آ ود چ ي ش وم م معل
ت ول        . اس ورد قب شتر م ه بي ري آ سان ديگ ه ل از ب ب

ا      ا در اينج ك  «عرفاست، م يم،     » مل ال را مي بين  « اعم
وتش ط در»ملك شود فق وم مي ممكن است .  آخرت معل

ز        وتش قهرآمي ي ملك د ول ز باش اري،  مهرآمي ك آ مل
ز باشد              اري قهرآمي ك آ باشد و برعكس ممكن است مل

اري      .ولي ملكوتش مهرآميز باشد    براي فهم  اينكه چه آ
ار                وده، آ اري از سر قهر ب از سر لطف بوده و چه آ
ت     ا لطاف راه ب ار هم شن، آ ار خ ي، آ ار منف ت، آ مثب

رد  ا…و اه آ وان نگ ان  نمي ت ه ظاهرش دًا . صًال ب بع
د       معلوم مي شود آه آارهاي خوب و آارهاي بدآدامن

دارد       اني وجود ن ه االن در   . و نتيجه اينجه زي آ آن چي
ه  ود ب ي ش ر م روزي تعبي شر ام سان ب   ل

 Here and New Criterionي الك «  يعن  م
، اصًال براي انسان سنتي      » اآنوني در اخالق   -اينجايي
ز مالك هيچ            .  نداشت  معنا سان سنتي هيچ چي راي ان ب

ست زي ني نتي  از  . چي سان س ه  ان ت آ واهم گف د خ بع
د   اري نباي ه آ د و چ د بكن اري باي ه آ د چ ا مي فهم آج
ي    ايش نم اني آاره ايج اينجه ار و نت ه آث ون ب د، چ بكن
ا              ه م يم آ د توجه آن ن باي ه اي ًال ب تواند نگاه آند، اما فع

اني در نظر       ا         هيچ مالك اينجه داريم ،ام سان سنتي ن  ان
د و   ه پس ب ه گرفت آ د نتيج ن نباي ال از اي در عين ح

ود دارد  سبيت وج وعي ن ساويند و ن وب م ًال . خ اص
م  ك مصداق ه سان سنتي ي ر ان ي در تفك سبيت اخالق ن

رن            . ندارد ل از ق ا قب ًا ت  حتي يك متفكر       16شما واقع
د                   سبيت اخالقي باشد را  نميتواني ه ن د ب آه به جد معتق

ه             . ينيدبب ه ب سبيت اخالقي اي آ ممكن است شما فورًا ن
بعضي ازسوفسطائيان يونان قديم نسبت داده مي شود،   

د  ان بياي ه ذهنت واهم داد. ب اب توضيح خ . من در آن ب
سبيت اخالقي               به هر شكل ،ما در انسان سنتي اصًال ن
اني وجود              اراين جه نمي بينيم آه بگويد چون هيچ معي

س دروغ و را  دارد ، پ دمت و   ن د، خ ل همن ت مث س
د   ل همن ت مث ره     . (خيان ه فق ردد ب ي گ ن برم ه، اي البت

  ) بعدي
نتي، اطالق   سان س ان نگري ان دي در جه ره بع فق
ر     ا تعبي اهي ب الق را گ ن اطالق اخ الق است و اي اخ

ودن اخالق     «،  »اطالق اخالق  « ق ب ا      »مطل اهي ب  و گ
ار       » نظام اخالقي  «تعبير اينكه نظام جهان،    ه آ  است ب

رق          . دمي برن  ا خدمت ف ًا خيانت ب ان واقع در نظام جه
رق مي                 ديگر ف ا يك ًا تواضع و عجب ب مي آند و واقع

ايق اخالقي            .آنند ه حق فقرة بعدي يك ديدگاه اين است آ
ا              سفي ي ي، فل ي، رياضي، منطق درست مثل حقايق عقل
وم    ا عل ي ي وم طبيع ي در عل ايق تجرب ل حق درست مث

ا اريخي ي ايق ت ل حق ا درست مث ساني ي ل ان  درست مث
شوف     م مك ر ه شوفندو اگ ايقي مك هودي، حق ايق ش حق

شوند ، شوفند«ن ت نامك ه . »واقعي ت چ ي واقعي ول
ه    دو چ وم باش ه معل شوف ، چ ه نامك د چ شوف باش مك

ت  ت اس ول ،واقعي ع  . مجه دگاه در واق ن دي در اي
ا، احساسات و عواطف ،            واقعيتهاي اخالقي از باوره

ا       ا آ ل م م و جه دو عل د آين ايند و ب تقالل خوش مًال اس
د ولي     . دارن اختمان ملك ك س ه آب ،ي ل اينك ت مث درس

د  .خاص دارد ر  ندان د،همان است و اگ شر بدان ر  ب اگ
ان است  م هم ا   . ه ه خط ا ب ا، ب تن م ستن و نداس ا دان ب

ولي آب عوض    اختمان ملك ا، س ابي  م ت ي تن حقيق رف
ست   ه ه ست آ ود و همان ي ش ي   . نم شر نم ي ب ا وقت ت

ان است   دانست همان بود و حاال ه   . م آه مي داند، هم
وديم             رده ب اگر  فردا معلوم بشود آه ما تا حال اشتباه آ

ه هست  ست آ ولي آب همان اختمان ملك از  س ر ( ، ب ه
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ست  ه  ه ه آ ي   ).  چ ايق اخالق ه حق د آ ساني معتقدن آ
وييم   ه مي گ انطور آ ي هم ين طوراست، يعن ًا هم دقيق

يم دروغ     H2Oآب  ر گفت ب  اگ ين ترتي ه هم ت ، ب  اس
د        . ن بد است، دروغ گفتن بد است       گفت د است ب دانيم ب ب

قبول داشته باشيم، بد    . است، ندانيم بد است هم بد است      
د     «. است قبول هم نداشته باشيم، بد است       تن ب دروغ گف

د   » است H2O آب،   « مثل   »است دگاه    .  مي مان ن دي اي
ات      . اول  ي الزام ي وحت هاي اخالق دگاه ارزش ن دي اي

نخ واقعيت ي را از س د اخالق ي بين ا م ين . ه رزي ب م
اليف     ات و تك ها و الزام ويي و ارزش ا از س واقعيته

م      . اخالقي، از سوي ديگر قائل نيست      ا ه مي گويد اينه
ا        ا ب ا را م ت ه ضي از واقعي ا بع ت منته ت اس واقعي
ست    يمي، زي ك، ش ل فيزي يم مث ي آن ت م ه درياف تجرب
ضي از       ي و بع ه شناس ي، جامع ان شناس ي، زب شناس

ل واقعيت هاي           واقعيت ها را ب    ا عقل درك مي آنيم مث
ا      ارا ب ت ه ضي واقعي سفي و بع ي، فل ي، منطق رياض

واقعيت هاي    . متدولوژي علوم تاريخي آشف مي آنيم     
ي            اخالقي هم  طرز آشفي خاص خودشان را دارند ول
ايند و       ا، خوش سند م سند و ناپ ه پ د وب االخره واقعيتن ب
د و   ستگي ندارن ا، ب ل م م و جه ايندما و عل ناخوش
معنايش اين است آه اگر از روز اول روي آار آمدن            

د دروغ         انسان ها تا قيام قيامت ، همة       م بگوين سانها ه ان
د است            _مثًال  _ گفتن تن ب م دروغ گف خوب است باز ه

م يكي از                     ا آخر ه سانها ت ه اگر ان و مثل وقتي است آ
واقعيتهاي فيزيكي را آشف نكنند،آن واقعيت سر جاي         

ست  وش ه ود اين . خ ي ش ن    م ه اي رد آ ر آ ه تعبي گون
ا ساير              ديدگاه، مرز بين ارزشها  وتكليفهاي اخالقي  ب
دگاه،   ن دي د و از اي ي شناس ميت نم ه رس ا را ب واقعيته

ق  ست مطل الق امري ي  . اخ اي اخالق ها  وتكليفه ارزش
اور و بي           ه ب ا،      ،واقعيتهاي مطلقي هستندآه ب اوري م ب

ايند   به پسند و ناپسند ما،    ايند و ناخوش ه    به خوش ا و ب  م
د   سبيت ندارن زي ن يج چي زي   . ه يچ چي ه ه ي ب يعن

اب اخالق ،وجود          . وابستگي ندارند  ديدگاه دومي در ب
امًال         ايق اخالقي اموري آ ه حق دارد و آن، اين است آ

د   سبي ان گ       . ن الن فرهن ان در ف ا آدمي ون م ي چ يعن
ي      د تلق تن را ب ا، دروغ گف ه فرهنگه ا در هم اص ي خ

رده          ايم، دروغ  گفتن بد ا       آرده ست، اگر خوب تلقي آ
تن را چون      . شد  بوديم، خوب مي   همين طور راست گف

رده   د تلقي     خوب تلقي آ م، خوب است، اگر ب رده  اي  آ
ود         د ب م ب تن ه دام از    . بوديم، راست گف ع هيچ آ در واق

ه       ايند      -افعال آدمي، خودشان، في حد ذات ارغ از خوش  ف
ا   .  خوب و بد نيستند  -و بدآيند ما   دي را م در خوبي و ب

ه     مي » جعل «واقع يم، ن ي ،   . »آشف «آن دگاه قبل دردي
ا   تي را م تي و نادرس دي و درس وبي و ب شف«خ  » آ

دي      . آنيم  مي ا خوبي و ب ع ،م طبق ديدگاه دوم،  در واق
راع«را ه  مي»اخت يم، ن شاف«آن دگاه دوم، .»اآت در دي

راع «خوبي و بدي، مثل ليوان است آه         شود     مي  »اخت
روي   سيته و ني ل الكتري ه مث ه ن رانش آ شاف«گ  »اآت

م    . شوند  مي  دي ه ابراين خوبي و ب دگاه دوم(بن ) در دي
سان مصنوعي      . اند  از مصنوعات آدمي   ا ان بعضي وقه

ه مصنوعاتي         مي  ون آ ا ميكروف ام پارچ،ي ه ن سازد ، ب
Concrete          يا  مشت پر آن يا ملموس هستند وگاهي 

ي ت م ديهايي درس وبي و ب ات خ ور  اوق ه  ام د آ آن
Concrete تا وقتي ما آدميان دروغ گفتن را       . د نيستن

وب     تن را خ ي راست گف ا وقت د است و ت دانيم ،ب د ب ب
ت وب اس دانيم ،خ سبيت . ب ل ن ه دلي ر روزي ب اگ

ا فرهنگ        اد ي فرهنگي يا به دليل نسبيت ديگري،  اعتق
ام اخالقي             ما و باالخره داوري ما عوض شد ،اين احك

ي م عوض م ود  ه وبي  .ش ام خ ه ن ابتي ب يكس ث ز ف چي
دارد تن وجود ن دي دروغ گف ا ب تن ي دگاه . راست گف دي

  .  نسبي گرايانه است هي آامًال دوم ديدگاه
ه   ست آ ود دارد و آن اين م وج ومي ه دگاه س ا دي ام
ا فضيلت و              خود خوبي و بدي يا درستي و نادرستي ي

د    ستگي دارن ا ب اي م ه قرارداده ت  ب ن -رذيل  و از اي
ت      دگاه دوم اس ل دي دگاه ، مث ن دي ت اي ي از -جه ، ول

ن        ق اي ون طب ت ،چ دگاه اول اس ل دي ر مث ت ديگ جه
ار         ديدگاه، وقتي قرارداد آرديم، نقض اين قراردادها آث

ي« ار  »واقع ا آث ه آن قرارداده ل ب ي و عم  منف
ا مي    »واقعي« ع      مثبت روي روان م ه در واق ذارد آ گ

وع     ي است         Conditionismيك ن رارداد گراي ا ق .   ي
زني   الق ب ارج از اخ ال خ ك مث ود ي ن ش ا روش ه . م ت ب

ه همسر يك                ر نيست آ عنوان مثال،جزو ذات يك دخت
ه  ست آ م ني سر ه ك پ د و جزو ذات ي سر خاص باش پ

ستگي     همسر يك دختر خاص باشد واصالً     شان ب ه ذات  ب
ري    ه  دخت ت آ رارداد اس ك ق ق ي ه طب دارد ، بلك ن

شد    اگر اين قرارداد نبود نه مي      .شود  ،همسر پسري مي  
اره     انم اش ن خ ه اي ت  ب رد و گف ن   »آ سر اي ن، هم اي

ه مي»آقاست رد و گفت  و ن اره آ ا اش ن آق ه اي د ب " ش
انم است  ن خ سر اي ن، هم ن  . »اي ه اي د از اينك ا، بع ام

ار             سله آث قرارداد بسته شد، ديگر براين قرارداد يك سل
ي    ب م ي مترت راردادي واقع ود غيرق ر  .ش ن دخت اي

د                مي ا نكن د ي ول بكن ا را قب ن . توانست همسري آن آق  اي
م مي     ديا              پسر ه ول بكن انم را قب توانست همسري آن خ

دام از يك     نكند، اما حاال آه قبول آرده    اند ،ديگر هيچك
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د  دهايش،گريزي ندارن ايج و پيام سله از نت شان . سل اي
ه            ،مي توانستند اصل قرارداد را قبول نكنند ولي حاال آ

رده   د            قبول آ د اجرا آنن رارداد را باي د، ق در اخالق   . ان
ه اگر        گفته نيزآساني د آ وديم      -مثال –ان رده ب رارداد نك ق

ي        ت، م رام گذاش د احت ادر باي در م ه پ ه ب ستيم  آ توان
وديم ،در   . احترام هم نداشته باشيم    رده ب اگر قرارداد نك

احترام به پدر و مادر هيچ خوبي ، هيچ درستي ، هيچ            
ت    ود نداش ضيلتي وج يچ ف د وه ه  . باي اال آ ي ح ول

رد و          ايم آه بايد پد     قرارداد آرده  رام آ ادر را احت ر و م
ه ،   ك وظيف ضيلت ، ي ك ف ادر را ي در و م ه پ رام ب احت

ه حساب آورده                ار خوب ب م،    يك آار درست و يك آ اي
ه يك                  تال ب ذارد مب ا بگ ر پ اگر آسي اين قرارداد را زي

رد،        سلسله آثار رواني منفي مي       شود و اگر رعايت آ
رآن مترتب است             ار رواني مثبت ب سله آث اگر  . يك سل

ا             قت آنيد من وقتي  مي       د ار مثبت ي خواستم بگويم  آث
م اضافه      »رواني"منفي ،عمدًا  لغت      ردم    راه چون  . آ

ا      آساني مي   بعدًا گويند عالوه براين آثار رواني مثبت ي
ر                  منفي، م ب ا منفي ه   آثار اجتماعي و بيروني مثبت ي

ار        اما همه . شود  اين آار مترتب مي     آنها ناشي از آن آث
ي مث م و       روان ه مه زي آ ت و آن چي ي اس ا منف ت ي ب

  .اصل است ،  آثار روانيست آه مثبت باشد يا منفي
در اين سه ديدگاه ، ديدگاه انسان مدرن، ديدگاه دوم          

ت  وم اس ا س ل    . ي دگاه اول قائ ه دي ط ب نتي فق سان س ان
دگاه        ما هيچ انسان سنتي را نمي     . است ه دي شناسيم آه ب

د   سنتي، مي انسانهاي  . دوم يا سوم قائل باشد     نظام  "گوين
دگاه        . »جهان ، نظام اخالقي است     ه دي چون اگر شما ب

ان اخالقي نيست                ل باشيد نظام جه در .دوم يا سوم قائ
ي       ان اخالق ت خودم ه دس ان را ب ام جه ا نظ ا ، م اينه

ي يم م ي. آن ي م وييم وقت ي " گ ام اخالق ان، نظ ام جه نظ
وديم،        »است م  نب ا ه ا      يعني  اگر م ن قرارداده ه اي  و ب

در               التزام نمي  ه پ رام  ب ورزيديم، باز هم خوبي در احت
در        هم در بي    و مادر وجود داشت و بدي      ه پ احترامي ب

نظام "البته معناي ديگر  .المثل، وجود داشت     في  و مادر، 
ه اوًال           »جهان، نظام اخالقيست    ود آ د ب م خواه ن ه   اي

د   ه خوب و ب ده است آ اخته ش ه صورتي س ان ب ،جه
ان  راي جه ن ب ال م ت و افع شخيص اس ل ت  قاب

د،          د ببين ا ب ثانيا،جهان متناسب با اينكه آار مرا خوب ي
د   واآنش متناسب نشان مي    ع        . ده ا در واق هر دوي اينه

ست  "در  ام اخالقي ان نظ ام جه ر  »نظ ه از عناص  آ
يعني اوًال   . اصلي تفكر انسان سنتي است، مستتر است      

ا    جهان آوروآر نيست آه ما فكر آنيم آه  نمي      د، ي فهم
رون مي          ينكه نمي فهمد جمله   ا د    اي آه از دهان من بي آي

راي     راست است يا دروغ ،يا اينكه  نمي   ن ب ه اي فهمد آ
ا              ي، ي ساد ذات البين اصالح ذات البيني است يا براي اف

ا                اينكه  نمي   فهمد اين رفتار من از سر تواضع است ي
سبت          . از سر عجب     ام عميقي ن يعني جهان، شعور ع

ن شعور     . دميان دارد به افعال همة ما آ     ام "اي  است   »ع
ه از    ست آ ا ني ال م ي از افع يچ فعل ه ه ا آ ن معن ه اي ب

زد و            اهي بگري   است    »عميق "شمول اين شعور و آگ
به اين بيان آه نه تنها خوبي و بديهاي درشت و آالن              

ي  شخيص داده م سيار     ت ديهاي ب وبي و ب ه خ ود ،بلك ش
ي  ده م م فهمي ف ه ف و ظري ود لطي ه . ش ري آ ه تعبي  ب

ي  ضرت عل ي   ) ع(ح ه حت ديهايي آ وبي و ب د، خ دارن
ساس       ديش را اح وبي و ب ر خ م ديگ تگان ه فرش

ي ه آن نم ست آ ي ه د، نيروي ديها  را  آنن وبي و ب  خ
م  لطافت و              . آند  احساس مي  دي ه چون  درخوبي و ب

ويژگيهايي هستند آه  بارزند     .  عدم لطافت وجود دارد   
ستند  ارز ني ه ب ستند آ م ه ايي ه ث.و  ويژگيه ن م ال م

نجه  يله س يچ وس دون ه يي را ب ن ش گ اي م  رن اي ه
ابراين        دهم، اما وزنش لطيف       تشخيص مي  ر است، بن ت
ي رازو م د ت ه از آن  . خواه ست آ م ه زي ه ك چي ي

اي يك شيي        . تر است     هم لطيف )وزن( هر چه ويژگيه
ر    هايي ظريف   شوند، به وسيله    تر مي   تر و لطيف    لطيف ت

ًه       . آنيم  و ظريف تر احتياج پيدا مي      ه ، مرحل ن مرحل اي
ان    ه جه ت  آ ن اس ة دوم اي ا مرحل ت، ام ادراك اس

ي  شان م م ن نش ه ن ادراك، واآ ا اي د متناسب ب در . ده
ع راً  " واق ال ذره خي ل مثق ن يعم ل   و م ن يعم ره و م  ي

ه را در خود، دارد           »مثقال ذره شرًا يره      ن دو  مولف اي
ان   .  ة ادي ه در هم ت آ دگاههايي اس ي از دي ن، يك اي

ه  ) 1.(ردوجود دا  از اين، اين نتيجه حاصل مي شود آ
ه                دارد آ اني وجود ن در عين حال آه هيچ سنجة اينجه

ه مي                د آ ول آن سان سنتي قب شود    براساس آن سنجه ان
وده                   د، درست ب ا ب وده است ي اري خوب ب فهميد چه آ
الش               وده و مسووليتي در قب ه ب است يا نادرست، وظيف

ته ق داش ه ،متعل ا ن م ي د" اي وده »باي ق  ب ا متعل د"ي  »نباي
ه هيچ وجه                 ا رذيلت آميز،ب وده ي ز ب بوده، فضيلت آمي

ه             ه هيچ سنجة        "اين نتيجه حاصل نمي شود آ حاال آ
د       وعي  .( »اينجهاني وجود ندارد، پس اعمال مثل همن ن

گفت    به تعبير ديگر، انسان سنتي مي       ). نسبيت اخالقي 
نجه     يچ س ه ه ه اينك دارد ن ود ن اني وج نجة اينجه اي  س

د  ود ن ود،      . اردوج ل ب اني قائ نجة آنجه ه س ون ب و چ
ي   اظ م ن لح ه اي ت ب ُا   آنوق ا واقع د آاره ست بگوي توان

دهيم و چه                د، چه تشخيص ب خوبي و بدي واقعي دارن
سان              . ندهيم دگاه ان اني از دي رازوي اينجه ا ت ه م حاال آ
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ه                 ايي آ ن آاره ه اي يم آ ا بفهم سنتي نداريم، پس از آج
ي  ا م د    م ا نباي يم ي د بكن يم باي يم،آن وب    بكن دامش خ  آ

ت  د اس دامش ب ت، آ ود دارد، . اس نجه اي وج اگرس
ود           .  است  سنجة آنجهاني  د ب سان سنتي معتق ا ان در اينج

دي  و ساير اوصاف اخالقي را  از                    ا خوبي و ب آه م
الم مي           طريق امر و نهي     ن ع يم   اي از فراسوي اي . فهم

اعره       ه  اش ث آ ن بح ر وارد اي ا ديگ ن در اينج ه  م  ب
بح ش   سن وق ة   ح د و معتزل د بودن ي معتق ه  رعي اله  ب

شوم ي ،نمي خواهم ب ي ذات بح عقل ه در . حسن و ق البت
ت وده اس ور ب م همينط سيحي ه ر م سلميان،. تفك  -آن

داران  سلم«طرف ديس»آن ر  - ق ا فك اعرة م د اش  مانن
د و             مي ل بودن آردند و به حسن و قبح شرعي الهي قاي

م  رف ه يان«از آن ط روان -»توماس اس « پي توم
اساآوئ ي     - »ين بح عقل سن و ق ه ح ا، ب ة م ل معتزل مث

د، شما      اما براي بحث مافرق نمي    .ذاتي ،معتقد بودند   آن
دگاه     ن دي دگاه را، در               چه اي را داشته باشيد و چه آن دي

 و همه   - در اين جهت با هم اشتراك داريد        هر دو حال،  
ه   -انسانهاي سنتي در اين جهت با هم اشتراك داشتند          آ

اال    اي از ع     امر و نهي   د را       »مصاديق "الم ب  خوب و ب
شان مي       ا ن د   به م اهيم «بحث در  .  ده  نيست چون     »مف

نتي     اي س ين آدمه شويم ب اهيم ب واهيم وارد  مف ر بخ اگ
سانهاي سنتي مي       . شود     اختالف  پيدا مي    ه ان د    هم گفتن

ان،  اصًال        . امر و نهي از عالم باالست      ا خودم يعني م
ان       ن جه د را در اي وب و ب صداق خ شخيص م ت

اال              مين الم ب توانيم بدهيم، ولي اگر چيزي مورد امر  ع
ه آن                ة ماست آ واقع شده، آن چيز خوب است و وظيف
اال   الم ب ورد نهي ع زي م ر چي ا اگ دهيم و ي ام ب را انج
ار            ه آن آ واقع شده، آن چيز بد است و وظيفة ماست آ

ن امر            . را انجام ندهيم   سان اي ه ان البته در پاسخ به اينك
الم   االو نهي از ع يب ه م د،   را چگون د دريافت آن توان

ي سيم م ه سه دسته تق نتي  ب سانهاي س ي ،  ان شوند، ول
ع      ا درواق ه م ود آ ن ب ر اي ان ب ته اعتقادش ه دس ر س ه

ي يم  م ت آن اال درياف الم ب ي را از ع ر و نه د ام ا . باي م
ار            ه در اختي ايلي آ ن وس ه و اي خودمان با عقل،  تجرب

دآرد     توانيم بفهميم آه چه بايدآ      داريم نمي  . رد و چه نباي
داريم                    ه شكي ن اال آجاست؟   البت الم ب ام ع بط پي اما مه

اال در ه ب اال«آ الم ب ست»ع اني ني االي مك ي .   ، ب وقت
ه مي      اال «شود     در اينجا گفت وعي وااليي وجودي       »ب  ن

ان            ه لحاظ مك ممكن است    . مورد نظر است، نه  باال ب
وده   ه لحاظ مك          آساني ب اال را ب الم ب ُا ع ه واقع د آ اني ان
ي اال م م ب سته ه ه در   دان ست آ زي ني ن چي ي اي د، ول ان

ورد اشتراك باشد           سانهاي سنتي م ه    . همة ان ابراين ب بن

سبت داد       آنها نمي    همه وع وااليي        . شود ن وااليي يك ن
ت ودي اس ك است . وج وع ارزش انتولوژي ك ن ) 2.(ي

ق        ه طري ن س ي از اي ا از يك اال را، م الم ب ام ع پي
ي يم م ت آن وانيم درياف نتي ب.ت سانهاي س سياري از ان

ق آن   ط از طري ط و فق ه فق ود آ راين ب ان ب اعتقادش
ه   ا از آن ب اال م ه ح زي آ ت«چي وت« ،»بعث ا»نب  «ي

ي ي»وح ر م ي  تعبي يم، م اال را  آن الم ب ام ع ود پي ش
در  ديدگاه دوم ،چيزي آه مهم است، آن         . دريافت آرد 

دگي وجود              اء و برگزي است آه نوعي اصطفاء و اجتب
دا  در . دارد ضاوقدر، خ اهره ، ق شيت ق ا م ع گوي  -واق

د     هر چه مي   ا         -خواهيد تعبير آني ه آنه سانهايي را آ ،  ان
ندبرمي ام او باش اه پي د فرودگ ق . گزين دا از طري ام خ پي
رود مي    . رسد  اين افراد است آه به ما مي       د و     اينجا ف آي

ع مي  ان توزي راد درجه ن اف ق اي م از طري د ه ود  بع ش
د      يدگاه دوم اين است آه مي     د. آند  وانتشار پيدا مي   و ي گ

ذار       ا بنيانگ امبر ي دا از طريق پي ام خ دارد  پي لزومي ن
ذهب،  ن و م ي -دي ه م ر چ د   ه ر آني د تعبي ه -خواهي ،ب
د ايرين برس ام خداست. س دان، پي داي وج ع، ن . در واق

ي درن م سان م ه ان داني آ ه وج ا ن د منته ه آن .گوي ن
ه  داني آ و«وج ي»روس ه    م داني آ ه آن وج ت و ن گف

ور« ي»م ت  م ه     . گف ا ب م م درن ه سان م ر ان در تفك
روسو ابتدائًا در تفكر انسان       ژاك  هم ژان .  وجدان قائليم 

م         د، و ه ل ش دان قائ وان وج ه عن زي ب ه چي درن ب م
وان وجدان  جورج  ه عن ز ديگري ب ه چي ور ب . ادواردم

ر        دان ،تعبي ه وج اهر دو  ب ت ام ف اس ز مختل دو چي
ي د م س. آردن ه ان داني آ ا، آن وج يام نتي م ت  ان س گف

ت   ري اس ز ديگ ي  . چي ه او م داني آ ت، در  آن وج گف
ي  ن راه حاصل م ع، از اي ه    واق د ب ما بتواني ه ش د آ آم

ي  يد ب ي برس ي . تعلق ه ب ي ب ي وقت ي م يد،  تعلق رس
يش ي   پ ل م ما تعطي ي   داوري در ش ود و وقت ش
دايي               پيش ل شد، در آن صورت ن داوري در شما تعطي

د ا    شنويد آه مي    در درون مي   ار خوب است،       گوي ن آ   ي
ار را  ن آ رد، اي د آ ار را باي ن آ د است، اي ار ب ن آ اي

ن، مي         . نبايد آرد  ه اي سان سنتي ب ن  . گفت وجدان     ان اي
سانها        وجدان در واقع نوعي شهود بود آه براي همه ان

ود      م نب ي ه ل وح ا مث ود، ام ل نب ل حاص ي . بالفع وح
ا      .  انسانها ، بالفعل حاصل نبود      براي همة  رق وحي ب ف

ن سانها   اي ة ان راي هم ه وحي ب ود آ ن ب هود، در اي  ش
د              ساني حاصل بياي راي چه ان ه ب حاصل نبود ودر اينك
ل دست    ار عم د، ابتك ساني حاصل نياي ه ان راي چ و ب

از اين نظر    . خود انسانها نبود بلكه دست عالم باال بود       
ي    ي را م تم وح ي داش طفاء و     وقت ساله اص ه م تم ب گف
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دگان  . م و برگزيدگي اشاره آرد  اجتباء گفتم اينها برگزي
د  الم باالين ت      . ع دام دس يچ آ سانها ه ا ان ي، م در وح

ه      شود و ب ي ب داممان وح ه آ ه ب ست آ ان ني خودم
شود     در مي        . آداممان وحي ن اال مق الم ب ا   . شود   از ع ام

م          دان ه ه وج ردم ب ر آ ه از آن تعبي ي آ روي دوم ني
القوه در               ه ب ست، بلك سانها ني بالفعل ، در اختيار همة ان

ا              ختيار همه ما انسانها   ا دام يك از م ه در آ ست اما اينك
ان است        شود ، دست خودم ا  . انسانها اين بالفعل ب دو ت

ام دوم      گام اول ،گام بي   .گام بلند بايد برداشت      تعلقي وگ
يش ا   . داوري ، فراغت از پ ه م اطر ب ات خ ون تعلق چ

يش ي پ د داوري را م ام را  . ده ن دو گ سي اي اگرآ
ق خاطر را برداشت        برداشت، يعني در وا    ع تعل ه   -ق  آ

رقي  ان ش ت    در ادي ر اس ورد نظ ن، م شتر اي  و - بي
يش ي در   پ صورت نيروي رد،در آن ل آ داوري را تعطي

ي ده م القوگي درون او زن ع، ب ود و در واق ديل  ش اش تب
ه او مي   به فعليت مي  اري     شود و آن نيرو ب د چه آ گوي

اري فضيلت           د است، چه آ اري ب خوب است و چه آ
ت ز اس ز آمي ت آمي اري رذيل ه آ ان .  و چ در مي

د            ين دي غ هم شنامورتي مبل نويسندگان روزگار ما، آري
ه               .  است م ترجم ان فارسي ه ه زب ه ب ارش آ درهمه آث

ه    م ترجم ًا ه ت و غالب ده اس عيفي دارد،  ش اي ض   ه
ي شنامورتي م ي آري ي ب ه وقت د آ د بگوي ق  خواه تعل

ي يش  م ويد، پ ي  ش ين م ي  داوري از ب رود، وقت
يش ه    داور پ ايي را آ ت چيزه رود، آنوق ين ب ي از ب

وب« ي »خ شخيص م ي   ت اي واقع د خوبه د و  دهي ان
دهاي واقعي       چيزهايي را آه بد تشخيص مي      د، ب و .دهي

ضيلت    ب ف ين ترتي ه هم ا،  ب ا، رذيلته ه ه ا،   وظيف ه
  ...   خوبها، بدها و مسووليتها، درستها، نادرستها،

ود                ن ب م وجود داشت و آن ،اي   اما ديدگاه سومي ه
ه صورت تلفيقي               د ب د بياي الم باالباي ه از ع امي آ آه پي

د   از اولي و دومي مي     ه          . آي ه اينصورت است آ و آن ب
ا   -ابتدا انسان بايد به پيامهايي آه از طريق      ر م  به تعبيي

ان  يده، -امروزي سانها رس ا ان ه م امبران، ب زام  پي  الت
ورزد     ان      -و.نظري و عملي ب ر امروزي ه تعبيي د   - ب  تعه

ري و عمل  د    نظ ته باش ا داش ن پيامه ه اي رًا و . ي ب نظ
د     دول نكن ا ع ن پيامه دام از اي يچ آ ًال از ه ي . عم يعن

دگي   ت و زن اب حقيق ودش را درب ري خ دگي نظ زن
عملي خودش را در باب خير بايد براين اساس سامان    
بدهد، وقتي براين اساس سامان داد، آهسته آهسته در           

راين دگي خودشان را ب ه زن سانهايي آ  اساس درون ان
رو          اند، نيرويي پديدار مي     سامان داده  ن ني ه اي شود آه ب

ي  ه م ل گفت اهي تعق ه  گ ان گفت د،گاهي فرق ش

ي د، م سي– Discriminationش ان انگلي  و - در زب
ز  روي تمي اهي ني ار    .گ ه آ م ب ري ه ابير ديگ ه تع البت

ه      -اين فرقان يا تميز  . رفت  مي اي اسمي ن ه معن ز ب  تمي
ا         ار        تميز به معناي وصفي آه م ه آ در فارسي، اآلن ب

رورده    -بريم  مي سانهايي پ  ، نيرويي است آه فقط در ان
ن سپرده                مي ا ت ه پيامهاي انبي دائًا ب ه ابت د   شود آ هر  . ان

گويند خوب     گويند خوب است، اينها هم مي       چه انبيا مي  
ي ا م ه انبي ر چ ت و ه م  اس ا ه ت، اينه د اس د ب گوين

ه      اما اينجا اين سوال پيش      .گويند بد است    مي د  آ مي آم
ودش چه فرقي          ود و نب اين نيرو چه خاصيتي دارد؟ ب

ي  م م ا ه ي  ب ه م ت گفت د؟ آنوق ك   آن ط ي ا فق ه انبي د آ ش
ي را  مي        انند            سلسله احكام آل ا برس ه اطالع م د ب توانن

دا      ار پي ر و آ ي س وارد جزئ ا م دگي ب ا در زن ي م ول
ه از              . آنيم    مي روي دوم آ ن ني وارد جزئي را، اي اين م

ر مي    آن به فرقا   ار    ن يا نيروي تميز تعبي شود، در اختي
ن                . گذارد  ما مي  اي اي يم در هر سه ت ولي اگر دقت آن
دگاه اال  دي الم ب ه از  ع ا پياميست آ ه اينه ود آ ن ب ا اي ه
ي د م يچ  . آي ا ه ا در اينج ود م تدالالت خ ل  و اس عق

ه اگر روزي              آارايي ندارند و اين معنايش اين است آ
يقي آه گفتيم دريافت شد،   پيامي از يكي از اين سه طر      

ه                 د ب هر چه استدالل هم به خالف آن داشته باشيد ،باي
د              ام گوش آني ه آن پي دي  . آنها، بي اعتنايي آنيد و ب گان

ي از    ه گروه اب ب دان ، خط خنراني، در زن ك س در ي
اري مي          د   همكارانش آه در انقالب با او همك ه  -آردن آ

د    مي-شان هندو شان مسلمان بودند و بعضي      بعضي گوي
اد              مي  آه من به شماتوصيه    ه ي ه استدالالتي را آ نم آ آ

اري         ايد و با يكديگر داد و ستد مي          گرفته ه آن د را ب آني
د  وش بدهي ان گ ام دل خودت ه پي ط ب د و فق د . بگذاري بع

اًال     . گويد پيام دل هر آسي پيام خداست        مي ن را احتم اي
ل         ساني مث ه در  آ درني آ رايش م وعي گ ل ن ه دلي ب

ده  رو دي ت نه ه اس ه   .  بوده،گفت ي ب د خيل ع نباي در واق
ل تداللهايي مث ه  اس ار را « اينك ايج آ ار و نت د آث  باي

ايج خوب داشته باشد،             »بسنجيم ، ممكن است آثار و نت
د داشته باشد،           ار و        «آثار و نتايج ب ر اساس آن آث ا ب م

اري خوب است و                 ه چه آ ريم آ نتايج بايد تصميم بگي
د است      رد ف    »چه آاري ب داي دل         ،توجه آ ه ن د ب قط باي

يم   وش آن ان گ ين     . خودم ه چن ن ب درن ت سان م ا ان ام
ه       . دهد  اي نمي   توصيه ماحصل حرف تا اينجا ،اينست آ

راين است  سانهاي سنتي اعتقادشان ب ه ان در عين اينك
نجه  ا، س ه اينج داريم، آ ه    اي ن دارد آ اد ن   اوًال اعتق

اآم است              ا ح نوعي آنارشي و نسبيت اخالقي بر آار م
شخيص مصاديق             و ث  راي ت ه ب چه  »انيًا  معتقد است آ
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يم         د از    «آارهايي بايد بكنيم و چه آارهايي نبايد بكن  باي
اال  باشيم            الم ب دمطيع ع ريم و باي . عالم باال دستور بگي

ه                   ساني آ سان سنتي و ان ين ان اين تفاوتي جدي است ب
ي، دو   . آنيم  از او به انسان متجدد تعبير مي       ن تلق از اي

سان سنتي و       تفاوت بارز  ان نگري ان م در جه  ديگر ه
ي  د م درن پدي سان م ي از    ان ا ناش ر دوي آنه ه ه د آ آي

ردم       رض آ دمتتان ع ه خ ت آ اوتي اس ين تف هم
  . اماتوضيح آن را به جلسه آينده،موآول ميكنم

  
  …والسالم عليكم و رحمه ا

  
  :پرسش و پاسخ

 صور و اشكال مختلف تجدد گرايي چه هستند؟                 
ه  ري آ ه تعبي ي ب ار م ه آ سيار ب روزه ب دد  ام رود، تج

گرايي داراي چه قرائتهايي است؟ آيا چنانچه صور و           
ن        ين اي اوت ب د،  تف ته باش ود داش ي وج كال مختلف اش
ري دادن       صور و اشكال مختلف در توجه دادن و برت

ه ضي مولف ه بع ضي   ب ه بع سبت ب ستي ن اي مدرني ه
  هاي ديگر است؟ مولفه

 تجدد   »اشكال مختلف   صور و   «  ايشان پرسيده اند      
وييم      ي ميگ اهي وقت ستند؟ گ ه ه ي چ گراي

ور« ور را     »ص م آن ص ي اس ستند، يعن ه ه زي چ چي
صاديق و      ا م ه آي ت آ ن اس ور اي اهي منظ د وگ بگويي

ر            ا خي اگر  . افراد مختلف اين شي با هم تفاوتي دارند ي
دد       ف تج كال مختل ور و اش ه ص ت، آ راد اس ي م اول

ان را    ي اسمهاش ستند يعن ه ه ي چ ده گراي  بگوييد،بن
ده               عرض مي  وبي ندي ا االن در هيچ مكت ام   آنم آه من ت

ي  دد گراي ف تج كال مختل راي اش ي ب م خاص ه اس آ
وييم    ه بگ ند آ ته باش ثال-گذاش الن،   -م ي ف دد گراي  تج

ان و ت،   .. …بهم وال اس ل س سمت دوم مح ر ق ا اگ ام
ي   ول م ده قب كال       بن ور و اش ي ص دد گراي ه تج نم آ آ

ي دارد واختالف آن ص ديگر مختلف ا يك كال ب ور و اش
ه                  ن صور و اشكال ،ب دام از اي ه هر آ در اين است آ
ه           قيمت آمتر تاآيد ورزيدن به مولفه ديگر،بر يك مولف

د   بيشتر تاآيد مي   وان شاخص ، در           . ورزن ه عن ثًال  ب م
ي   دگي م درن زن ر م ا تفك ه ب سانهايي آ ان ان د و  مي آنن

ه توانم اين را عرض آنم آ        جهان بيني مدرن دارند مي    
ايز از           به نظر مي   آيد سه تا صف خيلي مشخص و متم

ت شخيص اس ل ت ديگر قاب ساني . يك ف، آ ك ص دري
ه        ه مولف درن          هستند آه مدرنند و هم ي م ان بين هاي جه

وعي خوش           ه      را قبول دارند ولي در عين حال ن بيني ب
د  الم و آدم دارن ار ع ار و ب زم-آ وعي آپتيمي ته . - ن دس

ه     دوم در عين اينكه مدرنند، بد ب       د آ ه دو       ينن خودشان ب
ه             . دسته قابل تقسيمند   د و ب د ببينن ه ب يك دسته آساني آ

د   ي قائلن ي و خوشباش وعي دم غنيمت ي و -.ن  دم غنيمت
ي   د بين ي از ب ي ناش ت   . -خوشباش دبين اس ي ب آدم وقت

م            مي . گويد خوب حاال اين را آه داريم، سفت نگه داري
ن فرص    از اين لحظه   ه  ، اين لذت ، اين امكان و اي تي آ

ه                يم  و دسته دوم آ داريم، نهايت بهره برداري را  بكن
رخورده     سيار س د،  ب ه بدبينن ين اينك د در ع ه . ان نمون

شود   بسيار بارز آن، همه آن آسانيكه از آنها تعبير مي       
امو    ل آ سه مث ب فران ستهاي مكت ه اگزيستانسيالي ب

د و          . ،سارترو دوبوآر، هستند   م بدبينن ع ه ادر واق اين ه
ي ه ه م ب ردهه وع خوشباشي اي رو نك وعي  چ ن د و ن ان

ه        به اين لحاظ، مي    )3.(سرخوردگي دارند  شود گفت آ
م ددگرايي داري ف تج كال مختل ورت .اش ه ص ه ب البت

ايي                 زان به ر حسب مي ديگري نيز  تجدد گرايي را، ب
ا   . دهند، تقسيم بندي آرد     آه  به استدالل مي     تجدد گراه

ا مي       ي در اي       همه به استدالل به د ول دار      دهن ه چه مق نك
امي  تدالل به ه اس ته    ب ه دودس ان، ب د، درون خودش دهن

ي  سيم م وند   تق ستها:ش . اآسترناليستهاواينترنالي
روان و     : شوند   اينترناليستها به دودسته تقسيم مي     ا گ مبن

نج      م پ روان ه تگي گ ود پيوس ه خ روان آ تگي گ پيوس
ز يك دسته هستند               دسته مي  ستها ني : شوند و  اآسترنالي

زان ارزشي است  . وانوثاقت گر  ا ،در مي اوت اينه تف
ر        همه مي  . آه براي استدالل قائلند    د استدالل معتب گوين

ت ديگراختالف     . اس ا يك ار آن، ب زان اعتب ي در مي ول
  . دارند

  
نفكران را مي ا روش ده  آي سان اي وان ان سان  ت ا ان آل ي

  آامل در انديشه مدرنيستي بر شمرد؟ 
سيون     ث فونك ه حي نفكر ب م   خير،روش اعي اس اجتم

ه او چشم يك                  درن ب سان م ه ان ه اينك روشنفكر دارد، ن
روشنفكر فقط و فقط در ظرف   . آند آل نگاه   انسان ايده 

ي  ه م ن        جامع ر اي ا ب د، بن ته باش ود داش د وج توان
اعي است           يعني  . روشنفكري يك نوع فونكسيون اجتم

ار            در واقع در ظرف جامعه است آه بعضي انسانها آ
ه           .آرد خاصي دارند   ارآرد خاصشان ب ن آ  به حيث اي

ا  نفكر«آنه ي»روش ه م ود   گفت ساني .ش ن است ان ممك
ده      ده            روشنفكر نباشد و اي ا اي د ي ه حساب بياي ه     آل ب آل ب

ع     . حساب نيايد ولي روشنفكر باشد      روشنفكري در واق
ست ت ني داوري مثب ك ارزش ك . ي نفكري ي روش

ه   ه خودش سه الي اعي خاص است آ فونكسيون اجتم
ار               د. دارد   ن سه آ ه اي ر واقع روشنفكر آسي است آ
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ي ام م د را انج ه   .  ده ت آ ن اس ردش اي ار آ ك آ ي
ردم  واسطه ا م وم ب ين متخصصان عل شود ب در . اي ب

ات ،       ا و مطالعات و تحقيق واقع آنچه را آه در آآادميه
آنند ، معموًال با لساني بسيار فني         عالمان علوم پيدا مي   

ده ، بي      ي پيچي وژي خيل و ل ه اگر     ان مي و ترمين شود آ
ي     ر م ي دي د، خيل يش بمان د گ ان پيچي د در  در هم توان

ع شود         ؤثر واق ه آن     . زندگي عملي انسانها م راي اينك ب
د             يافته ها  در زندگي عملي انسانها موثر واقع شود، باي

وده اهي ت احت آگ ه س د اول ب ردم برس اي م ن .  ه اي
د   وساطت را، روشنفكر انجام مي     او،آن مطالب را  . ده

تانه                 زبان ساده به   ه آس ست، ب ده ني ه فني و پيچي ري آ ت
آند   آار دومي آه روشنفكر مي    . رساند  آگاهي مردم مي  

ل مي  ف، پ ين تخصصهاي مختل ه  ب ن است آ د اي . زن
د           او اوًال پزشك    .شما مثًال يك پزشك را در نظر بگيري

ا      است و از هيچ رشتة    دارد و ثاني  ديگري اطالعات ن
ار مي     در پزشكي هًم در يك شاخة         د   خاص آ ثًال    -آن  م

ي     ين ايمن ت در هم ن اس ي ممك وژي و حت در ايمونول
ي  ثًال در ايمن د م ار آن اخة خاصي آ م در ش شناسي ه

ا جز در         -شناسي خون   اين معنايش اين است آه اين آق
دارد           ر ن الم ،خب ز ديگري در ع . اين رشته از هيچ چي

اد مي ار، تخصص ايج سيم آ ي  تق د و تخصص يعن آن
ري از ه  صص   بيخب خص در آن متخ ه ش ز آ ر چي

ن متخصصها مي         . نيست ين اي د    آنوقت روشنفكر ب توان
ه             .پل بزند  سبت ب ه  ن ن است آ آار سوم روشنفكر ، اي
ه  ي    «اينك ام م اع انج احت اجتم ه در س ا آنچ رد،  آي گي

ان      ا هم رد ي ام بگي د انج ه باي ت آ ايي اس ان چيزه هم
ا              رد ي ام بگي چيزهايي است آه قرار براين بوده آه انج

ه       . دهد  ، به مردم هشياري مي    »نه ه در جامع آيا آنچه آ
رد   »بايد« گيرد همانهايي است آه       انجام مي  ام بگي  انج

وده  «يا الاقل همان چيزهايي آه       رد    »قرار ب ام بگي  انج
ه ا ن شرها   -.ي ة ق ط هم ه توس ايي است آ راد ،آاره  م

وًال در             ا معم انجام مي گيرد ، نه فقط سياستمداران ،ام
نف ا روش شور م تمداران  آ ه سياس ط معطوف ب كري فق

اين سه، فونكسيونهاي روشنفكري است آه سه         . -است
اعي است سيون اجتم ا . فونك نفكر ب اظ روش ن لح از اي

ي      رق م ف ف ارف مختل وم و مع صان عل د،  متخص   آن
ي   رق م سيونش ف ون فونك د  چ اظ  . آن ن لح از اي

در . آند  روشنفكر ،فونكسيونش با انقالبيان هم فرق مي      
ا            واقع رو  شنفكر از آن رو آه روشنفكر است آارش ب

ه تحوالت        (متخصصان و انقالبيان،     سانيكه ب يعني با آ
  . آند فرق مي)انقالبي در جهان قائلند

  

ا  ي« آي ه دين وعي »تجرب هود « ن شف و ش آ
الي در جايي          »عرفاني  است؟يا بالعكس چطور؟ جنابع

دني است و               ة آم اشاره آرديد آه تجربه ديني يك تجرب
ه عب تب صالي اس هود  . ارتي غيراستح شف و ش ا آ آي

  عرفاني نيز چنين است؟ 
  

 تجربة « هم لغت ،» عرفاني تجربة«چون هم لغت   
ده    »آشف و شهود    « و هم لغت     »ديني اني عدي اي   ، مع

دهم            دارند، من نمي   ن سوال را ب وانم جواب اي راي  . ت ب
اني            تجربة عرفاني، تجربة ديني و آشف و شهود عرف

ي وج   دين معن ما از    . ود داردچن ه ش ه اينك ستگي  ب ب
اني و                  ة عرف د و از تجرب رادي داري تجربة ديني چه م

  .آنيد،دارد آشف و شهود عرفاني چه مراد مي
ين اوت ب ًا تف د دقيق هود «راستش را بخواهي آشف و ش

اني هودي « و»عرف ل ش ده»عق ن  . ام  را نفهمي ا اي آي
تفاوت صرفُا در آن مراحليست آه بايد در هر دو طي           

ًا           ش ود تا شناخت حاصل شود؟ اگر چنين است پس دقيق
راي تحصيل شناخت در             دماتي ب تفاوت بين مراحل مق
ست؟     هودي در چي ل ش ا عق اني ي هود عرف شف و ش آ
شهودي آه آانت به عنوان معيار براي صدق و آذب            

وع شهودي      قضاياي تاليفي اولي مطرح مي      د، چه ن آن
  است؟ 

د         رده اي ا       آ.خود شما خوب توجه پيدا آ ه م ن شهودي آ
ه     ا،              در عقل شهودي گفت ه يك معن ه ب م، شهوديست آ اي

م دآارت                   اي ديگر ه ه يك معن رده و ب آانت مطرح آ
ا شهود                  ده ب اوت عم ا تف ي دو ت مطرح آرده است ، ول

اني دارد م  . عرف اني ،عل هود عرف ه ش ي اينك يك
ارتي،      انتي و شهود      حضوريست اما شهود دآ  شهود آ

س     م اينست       . تاسپينوزايي علم حضوري ني ه دوم ه نكت
سله طي طريقهاي              ه يك سل آه شهود عرفاني احتياج ب
ه طي  اج ب ًا احتي هود لزوم ا آن ش م دارد، ام وي ه معن

  . طريقهاي معنوي ندارد
  

زاره اي گ ا مبن ط    آي د فق سان جدي ي در ان اي اخالق ه
ت؟   ي اس تدالالت عقل اي   (اس ان مبن م منطورش ا ه مبن
ي ي م ه است، يعن د بگو توجي زارهخواهن ا گ د آي اي  ين ه

ي        تدالالت عقالن ا اس ط ب دد فق سان متج ي را ان اخالق
ي   ه م ت     توجي ي مرادس ه معرفت ا توجي د؟ در اينج ،  آن

  )آورد؟ يعني  آيااستدالل به سودشان مي
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ر، ي «  خي تدالل عقل ست، » اس دان « ه وج
رارداد « هم هست،    »وجدان موري « يا   »روسويي  »ق
  . هم هست

  
د        ول،          در جلسة پيش فرمودي د قب ز، مانن راي رد ني ب

ه          ه شد آ بايد دليل بياوريم و از اين مطلب نتيجه گرفت
ه                ه ب د در حاليك انسان مدرن حق ندارد وحي را رد آن

. رسد آه براي رد آردن، مثال نقض آافيست     نظر مي 
ورد      ك م افتن ي ا ي ي ب ق دارد حت درن ح سان م س ان پ
ع رد    ي موض ه وح سبت ب دس ن ون مق الف در مت خ

  طفًا توضيح دهيد چرا؟ ل. بگيرد
ل     د دلي ت، نباي رده اس ا نك ه ادع سي آ ط آ  اوال فق

ل             . بياورد د دلي ردم االن روز است، باي اگر من ادعا آ
ست، يعني در             . بياورم ه االن روز ني اگر هم گفتم آه ن
 را رد آردم ، خودش يك ادعاست         »روز است «واقع  

د،  ا  فقط آساني آه ساآت مي  . خواهد  و دليل مي   ز مانن
د   ل آوردن معافن ي . دلي اآت م سيكه س ي   آ د يعن مان
دانم و    گويد من نمي    آند، يعني مي    آسيكه تعليق حكم مي   

ادعايش    آند،چه     هر آس ادعايي مي       . گويم  هيچي نمي 
د               ه هر حال، باي ظاهر سلبي داشته باشد،چه ايجابي، ب

د   ته باش ل داش ق   . دلي درن ح سان م تم ان ن نگف ا م ثاني
ي را رد آن  دارد وح دارد  . دن ق ن تم ح ي«گف ل ب  »دلي

زي        . وحي را رد آند    وگرنه هر آسي حق دارد هر چي
ا از              را آه دلش مي    رد م ا رد آ خواهد رد بكند، منتها ت

د         . خواهيم  او، دليل مي   ه فرمودي شتان آ ن فرماي ثالثا  اي
ا از آن،   ست منته رف خوبي ست، ح ض آافي ال نق مث

د ه اي دي گرفت ة ب ه مي. نتيج ن آ ال اي د  مث  نقض گوين
ه        آافيست مي  دانيد معنايش چيست؟ معنايش اين است آ

ياهند، اگر آسي توانست                ا س ة آالغه اگر من گفتم هم
د، آنوقت ديگر            شان بده ه  «يك آالغ سفيد به من ن هم

ياهند ا س ده»آالغه ه ش ن گرفت ا .  از دست م دماي م ق
ي ه رد     م البه جزئي ك س ه را ي ة آلي ك موجب د ي گفتن
د مي ن درست است. آن ة ي. اي ك جمل ورد نقض ي ك م

اما مطلب سر بحث بعد از آن       . گيرد  آلي را از من مي    
ت د   .اس د و  بع ه ش تم گرفت ن از دس رف م ي ح وقت

د    تيد بگويي ما خواس له ش س، «: بالفاص ك   (»…پ و ي
د تيد بگويي ا خواس ه آالغه زي راجع ب ، آنوقت آن )چي

د،آيا           چيزي آه شما مي    ا بگويي ه آالغه خواهيد راجع ب
ستقل مي     اين ،خود، يك      ل م ا نمي       دلي د ي د؟     خواه خواه

ن است  رفم اي ن ح ي . م ابراين م ورد    بن ك م ا ي ود ب ش
ان    ا حرف خودت د، ام ن بگيري را از م نقض حرف م
ه حرف از دست   ه صرف اينك ما ب ست؟ حرف ش چي

شده است   ت ن ده، ثاب ه ش ن گرفت ه. م ا گفت ام، در  باره
ه      جنگهاي فكري، سالح وقتي از دست من مي           د، ب افت

ه ،در بحث         .افتد    من هم نمي  دست دش  فكر نكنيد حاال آ
ري، الح      فك ما س ن گرفتيد،ش ت م الح را از دس  س
د مسلح شويد       شما ،با سالح من نمي      . داريد شما  . تواني

ده داشته    اگر چيزي داريد، بايد برايش استداللي علي     ح
يد ه  .باش ديم جمل ر فهمي وي ديگر،اگ ون  از س اي در مت

ي     ط م ت، فق ع اس الف واق دس، خ ه،   مق م آن جمل فهم
ل     ديگر وضعيت هيچكدام از جمله    . وحي نيست  هاي قب

ن را نمي          از اين و جمله    د از اي يم     هاي بع وانيم بفهم  و   ت
توانيم بگوييم با يك مورد نقض آل قضيه           بنابراين نمي 

شان             .حل شد    ورد نقض را ن يك مورد نقض فقط آن م
ثًال فرض           . ميدهد در واقع اگر در يك آتاب آسماني، م
هآني د عتيق،جمل ه در عه ه خالف   د آ د آ ات ش اي اثب

د  واقع است،اين اثبات، نشان مي   ه  «ده ن جمل  وحي  »اي
ي     يچ حرف ق ه د عتي ه عه ع ب ن راج ا اي ست، ام ني

ي د نم ه. زن ه جمل ل    بقي ند مث ي باش ن است وح ا ممك ه
ه دروغ    ط آن جمل ويم، فق ك دروغ بگ ن ي ر م ه اگ اينك

ه قبل از اين    توانيد بگوييد همه جمالتي را آ       نمي. است
ه رت گفت ا   در عم ن ت د از اي ه بع ي آ ة جمالت اي و هم

ه   . آخر عمرت خواهي گفت،دروغ است     و . اين يك نكت
ي م م ه دومي ه ا نكت ه  ام نم و آن اينك واهم عرض آ خ

اگر يك جمله در متن مقدس خالف        «گوييد  اگر شما مي  
د و   ات ش ودنش اثب ه     »…ب ه چ ودن ب الف ب ن خ ، اي

يله ده؟به  وس ات ش داي اثب د توجه آني نهم باي ه . اي چگون
ي ر     م ود؟ اگ ات ش ودنش اثب الف ب خني خ ك س ود ي ش

خن      شود، آن س ات ب د اثب خني بخواهي ودن س الف ب خ
د             ًا باي اوال، بايد راجع به وراي عالم طبيعت نباشد، ثاني
ه  يش از ب دگي پ دگي پس از مرگ  و زن ه زن راجع ب
ات خود      اب اثب جهان آمدن هم نباشد، چرا؟ چون  در ب

داريم         و تن ن ابراين  .  خالف اينها هيچ حرفي براي گف بن
ه  . توانيم بگوييم اثبات آرديم آه خالف است        نمي چگون
ارة           مي ا درب ل م ه خالف است؟ عق   توانيم اثبات آنيم آ

يش از             دگي پ ارة زن جهانهايي وراي عالم طبيعت، درب
ت و      اآت اس رگ س س از م دگي پ ارة زن رگ، درب م

ن نمي     د چ    بنابراين، اي د   توان زي را ثابت آن ز   . ي يك چي
زارة                  باقي مي   ا گ اريخي ي زارة ت ا گ ه، ي د و آن اينك مان
يك گزارة تاريخي آه در آتاب مقدس بيايد و         . تجربي  

ع است               زاره خالف واق بعد تاريخ نشان بدهد آه اين گ
ات شود، آنوقت                ه خالف آن اثب يا يك گزارة تجربي آ

ا درست است وًال. در اينج م معم ا ه ا در اينج د ام  نباي
رده باشيد                 ل آرد، چون اگر دقت آ در ردآردن تعجي
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ي سانيكه م زاره   آ ن گ ه اي زم ب ان ملت د همچن ا  خواهن ه
اني                ه  مع شان  ب اني حقيقي بمانند، اينها را فوري از مع

د   غير حقيقي  تاويل مي     اني  مجازي،         . آنن ه مع ي ب يعن
ا       زي و ي ا رم ايي، ي ا آن شبيهي، ي ا ت ي، ي ا تمثيل ي

تعاري ه .( اس سمب ن شش ق ي از اي ه ). يك ديم ب ر دي اگ
د    ي نتوان يچ ترتيب ه ه م ب سم ه ن شش ق دام از اي هيچك

شان             برگشت آند،  ن، ن آنوقت ديگر حق با شماست و اي
ي ست  م ه وحي ني ه آن جمل د آ ما . ده ه نظر ش ي ب ول

ن   ه م ايي آ ه اينج اال ب ا ح ه ت وده است آ ه ب دام جمل آ
ست   در ، ج يده؟ اينق تم رس ي  گف ز م د و ب  وخي اال و آنن

ي ايين م ي  پ صنع م ف و ت د و تكل يچ   رون ه ه د آ ورزن
ي از      ه يك ع ب اري راج ين آ م چن سته اي ا نتوان ت م وق

  .  جمالت يك آتاب مقدس مثل عهد عتيق آنيم
  

د      اظ نق اري از لح ان، آ رآن ،در جه اب ق ا در ب  آي
ودن جواب               ده است؟در صورت مثبت ب ادبي انجام ش

  .نام ببريد
  
د اد  اب نق ه،در ب ار صورت    بل ي آ رآن خيل ي ق ب

ا نمي      ه اينج ه البت د  گرفته است آ ه     . آي يك وقت آسي ب
ه من     گفت فالني، من صادقانه به تو مي       من مي  ويم آ گ

نم         آدم بدي نيستم ، نمي     هر  . خواهم از خودم تعريف آ
ردم مي چه مي اي م ويم از حرفه ويم گ واقعش هر . گ

وبيم   ه خ ع ب د راج ن زده ان ه م ردم ب رف، م ه ح چ
ه     . گفتم درست است   . اند گفته ديهايت را آ ي خوب ب ول

روي      . شود بيايند و به تو بگويند       رويشان نمي  د ب و باي ت
ي  رت م شت س ه پ ايي آ ه حرفه ي آن چ د و  ببين زنن

ه                 نمي ايي آ ه حرفه سبت ب د، حجمش ن آيند به تو بگوين
ي د جلويت مي م در است، آنوقت مي آين د چق ود  زنن ش
د      خ  گويند يك آسي را مي      مي. فهميد تند مسيحي آنن واس

د   سا بردن ك آلي ه ي ن  . ، او را ب اي اي ر ديواره سرتاس
سياري  ز ب سهاي ريز،ريز،ري ايين عك اال و پ سا ، ب آلي

د مي   . بغل هم نصب شده بود     ا عكسهاي        گفتن داني اينه
چه آساني است؟ گفت نه، گفتند اينها عكسهاي آساني           

تند و           است آه بيماريهاي صعب      ا العالج داش العالج ي
ند اينجا به مريم، به عيسي يا بر هر آسي، متوسل            آمد

ه            د ويك نمون  از عكس هر       شدند و خوب شدند و رفتن
ا زده  دام  را را اينج م آ د   . اي را ببري ت م ت گف آنوق

ده       آنجايي آه عكس آساني را زده      ه آم د آ ا و       ان د اينج ان
د شدند و مردن ان ن د من . درم م بياوري سها را ه آن عك

نم سبت آ . ببي نم ن ه     وببي ت؟ توج د تاس ا چن ه اينه ا ب نه
ا  . آنيد؟ اينها ممكن است صدهزار تا عكس باشد          مي ام

م جاي ديگر وجود                 ا عكس ه ممكن است دو ميليون ت
د ته باش د  . داش شان بدهي ن ن ه م د ب م بياوري ا را ه . آنه
ا        آنوقت مي  ريم  (شود فهميد آه اينه در  )عيسي و م ، چق

قط  عكس  شما ف. دست شفا دهنده دارند و چقدر ندارند   
ا را مي   د اينه م همينجور است ، در    . زني ا ه حاال اينج

ام              د ادبي انج باب قرآن  در جهان آارهايي از لحاظ نق
ده و   ازه بن ر اج ه منتظ ان آ ون جهاني ده ،چ ش

د            حضرتعالي نمي  د بكنن ا نق اب م ه آت نشينند آه راجع ب
د ا نكنن ه . ي رين و محققان واهم آخ ر بخ رين و  اگ ت
ه ا مدققان رين آاره ارت ويم آ رو« را بگ .  است»وانزب

ًا      ه تقريب رو  نزديك ب اي وانزب ار   250آق ه و چه   مقال
ن             ان اي ه از مي دگيش نوشت آ آتاب عمده در طول زن

ام     ه ن ابش ب  Quranic Studiesچهار آتاب، يك آت
ي «،  ات قرآن ت  »مطالع ر اس ه مهمت ن در . ، ازهم اي

ي     د ادب اب نق ه در ب ايي است آ دترين آاره ع جدي واق
ه است      قرآ ه  دوستان توجه        . ن صورت گرفت د    البت آنن

اد است  ر از انتق د غي ه نق ي . آ ه م ي گفت د وقت ود  نق ش
ي   ت و منف اط مثب ه نق ع ب ي راج ر دو-يعن  صحبت -ه

ي يم م م    . آن ي ه صاف علم ست و ان ه ه ه آ ر چ ه
ين را دارد  ضاي هم ورت    . اقت ه ص ته اش، ب ا رش ام

د   ي رس وزده م رن ن ه اول ق ه نيم ي . آآادميك،ب يعن
رآن       اب ق ان در ب ه غربي ت آ ال اس ست س ًا دوي تقريب

د   آارهاي نقادانه انجام مي     ان        . دهن ه در مي ايي آ از آنه
ايش،     ما خيلي معروف بود و بعد از اندآي از نوشته           ه

شود،  ه چاپ ب شد آ دي دررفت و ن ه ب اسمش ديگر ب
دزير« ود»گل ود   . ب ي ب ادان قرآن ي از نق دزير يك گل

   …و صهيونيست ومنتها بالفاصله شد يهودي 
  

د              اب اخالق فرمودي  در مورد ديدگاه سومي آه در ب
ي  ي«يعن ن »قراردادگراي ا نظر م ه ب رارداد آ ن ق ، اي

ول داشته باشم، پس چرا               وضع نشده است تا آن را قب
  بايد در من اثر رواني مثبت يا منفي داشته باشد؟

ه صورت     ه ب ود آ ل بحث ب ايي مح ه، آن قرارداده ن
امكت  ا ن وب ي ول  مكت رارداد را قب اس ق ا اس ة م وب هم

  .داريم
  . لطفًا مراد خود را از وجدان اخالقي روشن فرماييد

   
ه عرض        انطور آ ا      وجدان اخالقي هم ردم سه ت آ

يكي وجدان اخالقي روسويي آه معوًال از       . تعبير دارد 
ه  يConscienceآن ب ر م د  ،تعبي دان . آنن ي وج يك

ه  شتر از آن  ب ه بي وري آ ي م  Intuitionاخالق
ي ود تعبيرم سان     . ش ه ان ي آ دان اخالق م وج ي ه و يك
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ي نتي م نتي     س سان س ي ان دان اخالق ن وج ه اي ت وب گف
وًال    وة    Discerning facultyمعم ي ق   يعن
شاء      . گويند  تميز،مي ا را ان رق اينه ده      …ف سة آين  در جل

  .خواهم گفت
  

ادان  « در تبيين يك       د روحي است       »روح آب  فرمودي
د،       : صايص باشد آه داراي اين خ    آرامش، شادي و امي

ن خصلت خود شامل دو               ا اي خصلت شادي چيست؟ آي
   نيست؟- آرامش و اميد-خصيصه ديگر

  
د         ر از آرامش و امي زي است غي ر، شادي چي .  خي

م         ا ه شه ب ر همي ي اگ ت روان ا حال ي دو ت د، حت ببيني
ي    راين نم ل ب م دلي از ه د، ب د   بياين ك چيزن ه ي ود آ . ش

م ممكن است شما بگو اد ه دوارم، ش ي امي د من وقت يي
ستم ستم    . ه م ه دوار ه ادم، امي ي ش ا وقت ا از . ي ام

ي ي نم ال روان شگي دو ح ت همي ه  مالزم ود نتيج ش
د ك چيزن ن دو ، ي ه اي ي نمي. گرفت آ ه  حت ود نتيج ش

ري است   ول ديگ ا معل ي از اينه ه يك ت آ ن . گرف ممك
ي ي يك ند وحت ًا دو چيزباش م   است دو چيز،واقع ان ه ش

ول د ي  معل ت م ر وق ي ه د، ول ري نباش م    يگ ا ه د ب آين
د ا نمي. بياين ي آدم آرامش  ام ه صرفًا وقت ود از اينك ش

ش دارد،  ت، آرام اد اس ي ش ا وقت ت ي اد اس دارد، ش
د   م     . نتيجه گرفت آه يك چيزن شه ه ه همي مضافُا براينك

م باشد              اد ه اينطور نيست آه آدمي آه آرامش دارد، ش
در عشق  . ته باشد و آدمي آه شاد است آرامش هم داش    

،  ، شادي نيست    غم است  . غم آرامش بخش وجود دارد    
ش  ا آرام ت  ام ي . بخش اس ه م ر   توج ن نظ د؟ از اي آني
  .غم شيرين يا غم آرام: گويند گاهي مي

  
اال،   الم ب اي ع ه پيامه سبت ب ي ن ته تلق ه دس  از س

تر دسته اول و دوم چيست؟ ملزومات قايل          تفاوت دقيق 
دو  ك از اين ر ي ه ه دن ب ا  ش ي م نت دين ست؟ در س  چي

  آدام دسته بيشتر مقبول است؟
  
 در سنت ديني و مذهبي ما آه همان مساله نبوت و  

وده،                  ول ب ورد قب شتر م ك بي ال  ذال وحي و بعثت و امث
وان                    ه تلقي دوم تحت عن م ب اهي ه اما در عين حال گ

اره  اطن  اش ول ب ي  رس ون دين ايي در مت ست  ه ا ه .  م
افي ل اصول آ ثال در اواي ند، م ده باش تان دي ر دوس  اگ

ام صادق       ديده ه آسي از ام ه اگر     مي ) ع(اند آ پرسد آ
شنيده        امبران را ن آساني هيچ وحي پيامبران و نبوت پي
ند، روز قيامت  رده باش ام را دريافت نك ند و آن پي باش

آند آه چرا چنين آردي       خدا چگونه با آنها استدالل مي     
شان مي       ل ا        و چنين نكردي، اي ه قب د آ دا     گوين ه خ ز آنك

ردي           رسول ظاهر براي هر قومي بفرستد، براي هر ف
ه شكي نيست        . يك رسول باطن فرستاده است     ي البت ول

ان مطلب اول است               ه هم شتر توجه ب ه    . آه  بي يعني ب
ي در عين حال رسول         . وحي ،به بعثت و به نبوت      ول

رده   ول آ ار او قب م در آن اطن را ه د ب م  . ان اوتش ه تف
آند آه من بگويم         فرق مي  خيلي. خيلي مشخص است    

ي  ام نم رون پي ًال از بي ن اص ه م ط  آ ن فق رم ، م گي
ه بگويم          پيامهاي دروني خودم را گوش مي       ا اينك نم ت آ

ايه                     ه س ايه ب دس بگردم و س ال آتب مق د دنب نه من باي
  . آتب مقدس بروم

  
ي   اهرًا م وزش ظ ا عرض پ ان     ب ه مي ت آ وان گف ت

ي« ادن ب اري نه ه آن ايي و ب ل تا« و«اعتن اوت »وي  تف
ايد          دو آيه . ظريفي وجود دارد   د ش اي آه اشاره فرمودي

ود،               ر نم ين تعبيي حسب ظاهر و نه با  تاويل، بتوان چن
 الدار به سراي راحتي اطالق        »تلك الدار االخره  «در  
ه                    مي ان است ن اه و مك وعي خاص از جايگ ه ن شود آ

د و در  ان باش ر مك ام ب ه اطالق ع ون «اينك ذين يظن ال
و م مالق مانه ري از  »ار به ع، تعبي ات در واق ن مالق  اي

ژة      لقاء است آه در مفاهيم ديني ما مرحله          اي واال و وي
ري ديگر، اهل ظن             ه تعبي خواص از بندگان است و ب

  .به هر علت توفيق لقاء و مالقات را ندارند
  
ه          ن آي وان اي ه ميت ذيرم آ  در باب آيه اول من مي پ

ه   . قبول ندارم را تاويل آرد  ولي تاويل شما را          بله البت
ي « وًا ف دون عل ذين ال بري ا لل دار االخره نجلعه ك ال تل

رد      را مي  »االرض والفسادا  ول دارم  . شود تاويل آ . قب
تم نمي م نگف رد من ه ل آ ود تاوي ه آن  و مي. ش ود ب ش

م                  بي اويلش ه اد، ت م ننه اري ه ه آن رد، ب اعتنايي هم نك
د        . آرد چرا؟  . ارماما اين تاويلي آه شما آرديد، قبول ن

ه ما گفت ا  چون ش د اينج ي است»دار«اي .  سراي راحت
ي ي را م راي راحت ر س وب اگ د  خ س »دار«گوين  پ

ي ن  عل ب ب ه  ) ع(ابيطال ه  «آ البالء محفوف د  »دار ب باي
د      ه ان م گفت  »دار«سخنشان پارادوآسيكال باشد،چون ه

د حضرت      شما مي  .  »بالبالء محفوفه «است و هم   گويي
ويم    اند، مي    در باب دنيا گفته   دار را در آنجا     ) ع(علي گ

د     رده ان ار ب ه آ ا ب اب دني ه دار را در ب وب، همينك خ
اب   .معلوم مي شود به معناي سراي راحتي نيست         در ب

ن    آيه دوم هم مي   شود اين را  گفت ،اما بحث بر سر اي
ل         است آه اصًال اينكه لقاء مرحله      ن دلي اي واالست، اي
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ا بع   ستكه م اطر آن ه خ ا ب ي دارد؟ ي ضي از قرآن
رده       ول آ م            ديدگاههاي عرفاني را قب ا را ه ن لق م و اي اي

ه آدم    در اينجا به آن معنا گرفته   ايم؟  هميشه دقت آنيدآ
ول مي       تعداد و         وقتي ديدگاهي را قب ا اس د،خيلي وقته آن

رادت      اظ و مف ه،  درالف و ناآگاهان ه ول ادگي دارد آ آم
ا مي    .جمالت هم، تغيير معنايي  ايجاد آند       د    از آج گويي

ه                  ل قرآني آ د؟ دلي ل قراني داري اين لقاء آن است؟ دلي
د شاني    . نداري اء برپي ن لق ت اي ه اس ه نگفت رآن آ اش  ق

د  -نوشته يك چيز باالتريست و اين غير از           -فرض آني
ايي را از          . آن لقاء ديگر است    ع چيزه ه در واق ماييم آ

ن را       ام ،بعد مي     ايم، يا شنيده    عرفان خوانده  ا اي يم اينج آي
ه         من بارها گفته  . گوييم  مي ان يافت ه در عرف ايي و      ام آ ه

ه ايي  يادگرفت ه(ه اهي يافت ان  گ ي خودت ت يعن هاس
ه          يافته اد گرفت د   ايد، گاهي از ديگران ي ه   ) اي د آ ه    داري  ب

ه از آن امور              وسيله اينها ،دور الفاظ قرآني هم يك هال
شود   ولي به هر حال بنده قبول دارم آه مي       . تنيد  را مي 

  . تاويل آرد
  

ين      ته در تبي سات گذش تاد در جل ضرت اس  روال ح
اي     ه در جايگاهه وده آ ن صورت ب ه اي ددگرايي ب تج

ه    مختلف ، نظر خود را تبيين فرموده  ه اينك ايد، از جمل
د  ل بودي ايي قاي ضمون –در ج ه م ل ب سامح و نق ا ت  -ب

ود             مي دار ب . توان تلقي مدرن داشت و در عين حال دين
اني     يكي از موارد به ظاهر متناق      ض همين سنجة اينجه

اتي      ه رواي صوصي از جمل ه ن ت آ اني اس ا آنجه ي
نجه د و س ازگاري   فرمودي م س ا ه ستي ب اي مدرني ه

  .ندارند
  
ا       البته نمي  اربرده ام ي ه آ ر را ب دانم  عين اين تعبيي

ه    . نه   ه مي       من هميشه اينجور گفت درن        ام  آ م م شود ه
وي    م معن ود و ه ه  . ب شه گفت ن را همي اال اي م ام، ح  ه

ا               گويم، آدم مي    مي وي، ام م معن درن باشد ه م م تواند ه
ي     ه م م آ ه باش ا نگفت يچ ج ايد ه ود و   ش درن ب ود م ش

ود     م ب رادم از        . ديندار ه از م ه باشم ب م گفت ي اگر ه ول
م از                 از ه ه ب ن است آ دينداري رسيدن به آن گوهر دي

نم نيست       . آنم  آن تعبير به معنويت مي     من تقريبًا در ذه
. شود مدرن بود و هم ديندار        باشم هم مي   آه جايي گفته  

د       راد باش ت م ان معنوي داري هم ه  از دين ر اينك .  مگ
اي               ه معن ه ب معنويت هم به معناي گوهر اديان است، ن
ه       ه را ب ود دارد و هم ان وج ه در ادي ر چ ذيرفتن ه پ

م        . معناي ظاهريشان اخذ آردن     سمت دوم سوال راه ق
  .شوم  متوجه نمي

        
  ...م و رحمه ا والسالم عليك

  
  
  
ي       . 1  ن شناس اي دي ه آتابه ل مطالع تان اه ر دوس اگ

 توصيه   -مخصوصًا-  دو آتاب را من      اي باشند،   مقايسه
ي اب       م ي آت د، يك اب، ببينن ن ب ه در اي نم آ ان «آ ادي

ان زرگ جه اي »ب ته آق  و   Smart Ninian نوش
اي  اب آق ري ، آت ام Jeffry Parider ديگ ه ن ب

Comparative religion، »  ي ن شناس دي
ي شان . »تطبيق سنده ن ر دو نوي اب، ه ر دوا آت در ه

ه  -اند آه اين آه نظام جهان، نظام اخالقي است          داده آ
ردم        ان،       -به دو  مولفه من تقسيمش آ ان جه ام ادي در تم

رده     ان م وني و ادي ده آن ان زن م از ادي ه االن  اع اي آ
  .ديگر طرفدار ندارند ،مشترك است

ه       انسان سنتي به شش ارز     -2 ش انتولوژيك قائل بود آ
رده   ث آ ن بح ه اي ع ب ري راج اي ديگ ن  ج ه اي ام آ

  .دانست ارزشهاي انتولوژيك را چه مي
دي             -3 سيم بن  اگر دوستان بخواهند در باب اين سنخ تق

ه             د ب د ميتوانن آه من عرض آردم، مطلب مفصلي ببينن
وان   ت عن ابي تح  Hope ,optimism andآت

pesimism ز ر اي آدام ته آق ناس و  وان نوش ش
د   روان وع آنن ايي ، رج روف آمريك ك مع اب . پزش آت

شهاي موجود       . خيلي مفصلي است   ايشان به لحاظ گراي
ي از     اني اول، يعن گ جه د از جن درن بع سان م در ان

 به اين طرف  اين تقسيم بندي را صورت داده   1918
ت ه  . اس ه هم ين اينك درن را در ع سانهاي م درن  ان  م

ي د، م ن تيپو ان ود در اي ا دادش م ج وژي ه ن . ل ه اي البت
وژي       ك تيپول ه ي ست بلك ي ني رفًا روان وژي، ص تيپول

  . اجتماعي است-رواني
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  سیزدهم جلسه

  نجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريفا
  
  

  
ال   ساتي س ه در جل ه را آ ه اي ،آنچ د دقيق دًا چن  79ابت

ود         . گفته بودم، عرض مي آنم     شنهاد شده ب ه پي بحثي آ
سا       ي و پ د گراي ي، تجدي نت گراي ده س ه پدي اره س درب

د هر چه            . تجديد گرايي بود   ا تأآي در ابتداي بحث من ب
امت ين سنت و تم رق است ب ه ف ودم آ رده ب ر عرض آ

ي          ين تجدد و تجدد گراي سنت گرايي و باز فرق است ب
ه              سا تجدد گرايي و گفت سا تجدد و پ ين پ و فرق است ب
ع سنت و تجدد و        ده در واق ه موضوع بحث بن ودم آ ب
سا                   ه سنت گرايي تجدد گرايي و پ پسا تجدد نيست بلك

ي است     ه البت         . تجدد گراي ا شكي نيست آ ه   ام ي آ ه وقت
م              ا سنت ه يش ب م و ب بحث راجع سنت گرايي است آ
اره               ه وقتي بحث درب سروآار پيدا مي آند همينطور آ
دا مي      دد سروآار پي ا تج يش ب م وب تجددگرايي است آ
ا                 سا تجددگرايي است ب اره پ آنيم و وقتي آه بحث درب

م م سروآار داري دد ه سا تج اره . پ ا اصل سخن درب ام
ه          سنت گرايي ، تجدد گراي      سا تجددگرايي است ن ي و پ

دد     سا تج دد و پ نت، تج ورد  س ث   . درم ه بح ي آ وقت
درباره اين سه پديده  شروع بشود پيشنهاد شد آه بحث           
سا                را ما با تجدد گرايي شروع آنيم و سنت گرايي و پ

يم   م آن ددگرايي فه ا تج سه ب ددگرايي را در مقاي . تج
ه تجددگرايي                  اني مي شود گفت آ ه لحاظ زم اگرچه ب

ه              ب د ب عد از سنت گرايي ظهور آرده اما به نظر مي آم
ت       ي، رعاي ي و پرورش ول آموزش ت اص اظ رعاي لح
دًا       ه ابت ت آ ر اس ب بهت م مخاط رعت فه هولت و س س

ددگرايي   اره تج سم(درب ا    ) مدرني د ب يم و بع ث بكن بح
ي   نت گراي سه س سا (Traditionalism)مقاي و پ

ن     (Postmodernism)تجددگرايي   با  تجددگرايي اي
رداختم    . دو  را فهم آنيم    دًا پ به اين لحاظ بود آه من ابت

اي تجددگرايي            ن ويژگيه به ويژگيهاي تجددگرايي و اي
  . ويژگي خدمت دوستان عرض آردم9را در ضمن 

ه             گفتم آه مهمترين ويژگي انسان تجددگرا اين است آ
رات  ودش را روي تغيي رام خ د و اب ه تأآي اي اينك بج

شتر تأآ ذارد بي ي بگ رات درون ر تغيي رامش ب د و اب ي
اش   گفتم آه به انسان هم تجربه فردي      . بيروني است   

وعي او           در طول عمر شخصي     خود  و هم  تجربه ن
شان داده اريخ ن ان و از  در طول ت م آدمي ه ه است آ

د، نمي              جمله خود او، خيلي چيزهايي را آه مي بينن
د، نمي  ه مي خواهن ايي را آ ي چيزه د و خيل خواهن

ردي            به  . بينند ه ف ساني در تجرب تعبير ديگري هر ان
و هم انسانها در تجربه نوعي خودش به اين واقعيت          

رده           است    با گوشت و پوست و خون خود اخت پيدا آ
ل     آه خيلي از آنچه آه در جهان مي      ذرد مطابق مي گ

و خواسته من نيست و خيلي از چيزهايي آه مطابق           
ذرد و       ي گ ان نم ت، در جه ن اس ته م ل و خواس مي

ان آنچه             . يان ندارد جر ن تضاد مي ه اي به محض اينك
ان دارد در       ان جري ه در جه واهم و آنچ ي خ ن م م
د               سان باي ًا ان ذهن ضمير انسان متولد مي شود، طبع

رد                 ان بب ضاد را از مي ن ت ه اي راي اينك . آاري بكند ب
ا در     ه روح م اعي است آ انيزم دف وع مك ك ن ن ي اي

اعي است             انيزم دف ا مي      ميان دارد و با اين مك ه م آ
اعي در             انيزم دف توانيم زندگي بكنيم و هر چه اين مك
رين   م ق ا ه دگي م د، زن دا بكن شتر پي ق بي ا توفي م

د؟ يكي      . آامراني بيشتر خواهد بود    ن دو راه آدامن اي
ي    رون هست آن ه در بي ه آنچ ال  آ وييم  ح ه بگ اينك

يم،            نيست آه ما مي    رون را عوض آن خواهيم پس بي
شود  تا بيرون مطابق درون م       ن است      . ا ب راه دوم اي

ا مي خواهيم،             ه م ان نيست آ رون چن ه بي آه حال آ
شود               رون ب ا مطابق بي يم ت . درون خود را عوض آن

ت و     تالم و مالزم وعي اع ن دو ن د اي االخره باي ب
د    دا بكنن ديگر پي ا يك ازگاري ب اهنگي و س اال . هم ح

اگر بنا است سازگاري پيدا بكنند مي شود درون را            
رد ت ون آ ود دگرگ د و مي ش رون بيفت ا بي ق ب ا مواف

ا درون             ه مطابق ب بيرون را دگرگون آرد براي اينك
ه        . بيفتد انسان سنتي، انساني آه بيشتر بر اين است آ

ساني        درن ان سان م د و ان درون خود را دگرگون بكن
ا             د ت است آه بيشتر مي خواهد بيرون را دگرگون آن

  .مطابق با درون شود
ا   ه گم ي و ب ستين ويژگ ي  نخ رين ويژگ ن مهت ن م

اس           ي است در قي رات بيرون ر تغيي د ب مدرنيسم، تأآي
ي رات درون ا تغيي ه مي. ب ن آ ه اي ه  البت د ب ويم تأآي گ

ه       ي ب رات درون ا تغيي اس ب ي در قي رات بيرون تغيي
جهت آن است آه به هرحال نه در دوران سنت مي          
ه در   داد و ن ر ن ًال تغيي رون را اص اي بي ود دني ش

ر          دنياي مدرنيته مي   اي درون را اصًال تغيي  شود دني
دهيم و               . نداد رون ب د در بي ا تغييراتي باي همه وقت م

م دردرون ي ه ه  . تغييرات ر آن است آ ا بحث ب منته
ي   م م ن را  مه يم؟  اي ي دان م م دام را مه ه  آ يم آ دان
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رون    ا بي ا ب يم ت وض آن شتر ع ان را بي درون خودم
رون  موافق بيفتد يا  اين را مهم مي    ر  دانيم آه بي  را تغيي

  .بدهيم
ود               ن ب ًا دغدغه اش اي  انسان سنتي انساني بود آه واقع

ي  . آه خود را عوض آنم تا آنچه مي بينم، بخواهم           وقت
ي  ه م ه را آ ي آدم آنچ د نم ه   بين ه را آ د و آنچ خواه

ه درون خود          بيند مي   نمي خواهد، يك راهش اين است آ
رون      ه در بي ه را آ ه آنچ د آ ون بكن ان دگرگ را چن

رون نمي             بي  مي م در بي ه ه د،    ند، بخواهد و آنچه را آ بين
رون دسترسي                ا بي وعي آشتي ب ه ن نخواهد و بنابراين ب

د دا مي آن ن است .  پي ود دارد و آن اي م وج راه دوم ه
ي    رون م ه را در بي ن آنچ د م ار آن ه اظه نم  آ بي

ي ي    نم ه م ه را آ س آنچ واهم پ رون   خ ا بي نم، از دني بي
نم و        در آن تغيير ايجاد م    . برم  مي ي آنم، نابودش مي آ

خواهم پس سعي مي آنم آن را          آنچه را آه نمي بينم مي     
  .پديد بياورم، بوجودش بيارم

ه      سم را ب اي مدرني اير ويژگيه ي س ن ويژگ د از اي  بع
د از             ه بع ردم،  آ اقتضاي اين ويژگي اصلي فهرست آ
رط               ه گرايي مف آن ويژگي اصلي ويژگي دوم را تجرب

سم ت م زدگي مدرني ا عل ردمي ي آ ه . لق ا توضيحاتي آ ب
ي              دادم بار ارزش منفي  ندارد، و از آن به تجربه گراي

  .مفرط يا علم زدگي تعبير آرديم
شرفت              شه پي ودم اندي رده ب  ويژگي سومي آه عرض آ
شه               ه اندي ل ب بود مدرنيسم در جهان بيروني خودش قائ

اً           شر آن ًا      پيشرفت است يعني معتقد است به اينكه ب ه آن  ب
ه            درحال پي  شرفتي آ ن پي شرفت است و گفته بودم آه اي

ت در     ل اس ه آن قائ سم ب صور    6مدرني ل ت ت قاب  جه
ه دومي و   ي ب ي از اول ات  وقت ين آن جه است و در ب

يش مي                ه همين ترتيب پ م،    از دومي به سومي و ب روي
ر مي شود            شرفت آمت شه پي ي  . تعداد طرفداران اندي ول

شرف       شه پي ه اندي ًا ب ستها عموم ال مدرني ل بهرح ت قائ
شرفت است  ال پي شر در ح ه ب د آ ستند و معتقدن ه . ه ب

اده            اين معنا آه هميشه ديروز نسبت به امروز عقب افت
ه                   ا ب ر است ي اده ت ردا عقب افت تر و امروز نسبت به ف
ر است               شرفته ت روز پي تعبير بهتر هميشه امروز از دي

  .و فردا از امروز پيشرفته تر است
ا ي ي ري گراي ارم براب ي چه   ويژگ

)Equalitarianism (ود سمي . ب شه مدرني در اندي
ه   سانها ب ه ان ه هم ا است آ ن معن ه اي ي ب ري گراي براب
ا شما                 ا ب ورد آنه جهاتي آه ذآر شد، و به تفصيل در م

ستند      ر ه م براب ا ه ردم ب حبت آ ضيل  و   . ص يچ تف ه
ا           د ادع سان ديگر نمي توان رحجاني انساني نسبت به ان

ك ا    د ي ا بكن م ادع ه ه د و اگ ن  بكن سمي اي شه مدرني ندي
  .تفضيل و رجحان را نمي تواند بپذيرد

ي از      ه ناش ردم آ رض آ ه ع ري آ ي ديگ  ويژگ
د ستيزي             دگرايي، تعب برابري گرايي است، عدم تعب

د        . و تعبد گريزي است    ز و تعب انسان مدرن تعبد گري
ت  تيز اس ه در    . س د آ ايي از تعب ان معن ه هم ه ب البت

ن  بحث      همان جا عرض آرده بودم و ديگر وا        رد اي
  .شويم نمي

ا آن              سان مدرنيست ت ه ان ود آ ن ب  ويژگي ششمي  اي
ه مدرنيست                 ا آن عمقي آ حد آه مدرنيست باشد و ت

ت    را اس تدالل گ د، اس ايي    . باش ر ادع راي ه س ب پ
د     ي طلب اقي م تدالل آف تدالل (اس ) . objectiveاس

م                  ا اگر ه ذيرد ي دون استدالل نمي پ هيچ سخني را ب
ا عذاب وج ذيرد ب ذيردبپ ن را توضيح . دان مي پ اي

يچ  ه ه يم آ ا نمي آن يچ وقت ادع ا ه ه م ودم آ داده ب
ي    ذيرد ول ي پ ي نم دون دليل خن ب يچ س ستي ه مدرني
ذيرفت و خودش             ي پ دون دليل اگر روزي هم سخن ب
ه      ل پذيرفت دون دلي خن ب ه س ود آ ن ب ه اي حواسش ب

ود      ي ش دان عارضش م ذاب وج وع ع ك ن ت ي . اس
يم،       مانند اين آه ممكن است         ل باش ن قائ همه ما به اي
د است        تن ب دًا      . آه دروغ گف ديم ج ه معتق ي از اينك ول

وئيم        دروغ گفتن بد است بر نمي آيد آه دروغ نمي گ
چه بسا دروغ هم ميگوئيم،  اما فرق آسي آه دروغ           
ا آسي                 د است، ب ه دروغ ب مي گويد و معتقد است آ
آه دروغ مي گويد ولي معتقد هم نيست آه دروغ بد           

ه دروغ             است،  در اين است آه هر دو ممكن است آ
ي  ه دروغ م ا آن آ د ام ت   بگوين د اس د و معتق گوي
د، عذاب وجدان        دروغ بد است وقتي دروغ مي        گوي

د               پيدا مي  د نيست دروغ ب ه معتق آند، ولي آن آسي آ
د  دا نمي آن م پي داني ه ذاب وج ابراين از . است ع بن

اً     نفس اينكه من معتقدم دروغ  د است  لزوم ويي ب بر گ
اما اين بر مي آيد     .  نمي آيد آه من دروغ نمي گوييم      

ي   ت دروغ م ر وق ه ه دا    آ داني پي ذاب وج ويم، ع گ
ي ي    م ي م نم ول ا       آ افعي و ي اطر  من ه خ ويم ،  ب گ

به تعبير  (به همين ترتيب هم انسان مدرن       . مصالحي
ط        ) دقيق، مدرنيست  انساني است آه هر سخني را فق
سانهاي       آه بدين معن  . مستدًال مي پذيرد   ه  ان ا نيست آ

د، سخني       مدرن هيچ وقت سخن نامستدلي نپذيرفته ان
از سر احساسات و عواطف، بخاطر عشقي، بخاطر        
افع گروهي،           ردي، بخاطر من نفرتي، بخاطر منافع ف

تلقينات دوران آودآي، بخاطر جو       بخاطر القائات و  
ي،             ر معرفت افكار عمومي و بخاطر ديگر عوامل غي

د  ه ان دون    م.  نپذيرفت ده اي را ب ت   عقي ن اس مك
ن              ي، بغضي و اموري از اي استدالل فقط بخاطر حب
ك   ه ي د و  از اينك ي پذيرن ي م ا وقت د، ام ل بپذيرن قبي
دا            وعي عذاب وجدان پي چنين آاري آردند آگاهند، ن

ي د م ست    . آنن سان مدرني ويم ان ري بگ ر بهت ه تعبي ب
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اي    ك خط دلل را ي خن نام ذيرفتن س ه پ ساني است آ ان
ه نظرش مي     . ي محسوب مي آند   اخالق ًا      ب ه اخالق د آ آي

ه سخن بي استداللي را از هر آسي مي                   خطا است آ
  . خواهد باشد بپذيرد

سان              سان گرايي ان ا ان  ويژگي هفتمي آه گفتم امانيزم ي
درن  سان م ايي ان ه چه معن ه ب تم آ ود و گف مدرنيست ب
ان،    نت گراي نتيان و س ا س ه آن معن سان گراست و ب ان

  . نيستندانسان گرا
د       ر ش ه ذآ م آ دي ه ي بع  ويژگ

ي    .    بود  )Individualism(فردگرايي در انسان گراي
د            وه بكن د جل ه مي توان ع      . نيز دو گون سان گرايي جم ان

ه   رد گرايان ي ف سان گراي ه و ان شه . گرايان در اندي
  .مدرنيستي انسان گرايي فردگرايانه جلوه آرده است

ه گر    ي، عاطف رين ويژگ م و آخ ي نه ود   ويژگ ي ب . اي
ن                ه اي ه گرايي ب انسان مدرن عاطفه گرا است و عاطف
ج                دار درد و رن ر م معنا آه معتقد است تمام اخالق دائ

ه درد          . است هر آار اخالقي در صورتي خوب است آ
ي در        اظ اخالق اري از لح د و آ اهش ده ج را آ و رن

د     ه  .  صورتي بد است آه درد و رنج را افزايش ده هم
د    ر م الق دائ ز در اخ ت،   چي ه اس ساس و عاطف ار اح

ج     يعني دائر مدار لذت و الم است، دائر مدار درد و رن
ت ع     . اس ت در واق ي نيكوس اظ اخالق ه از لح اري آ آ

ه                  اري آ د و آ آاري است آه درد و رنجي را مي آاه
ه درد و                 ه ب اري است آ از لحاظ اخالقي قبيح است، آ

  . رنجي را مي افزايد
ن  ر 9 اي وان مهمت ن بعن ي را م اي  ويژگ ين ويژگيه

ودم   رده ب ه آ ست ارائ سان مدرني ين  . ان ن ب ه در اي البت
اب               ه هاي اجتن ه مؤلف نكات جنبي هم گفته بودم راجع ب
اي حق و  ه ه ذير، مؤلف اب پ اي اجتن ه ه ذير و مؤلف ناپ

ا ديگر نمي              ه وارد آن بحثه . شويم   مؤلفه هاي باطل، آ
ذير              اب پ در آل همه اين ويژگيها را به ويژگيهاي اجتن

 بودم و در ميان      ژگيهاي اجتناب ناپذير تقسيم آرده    و وي 
ي        م  بحث ذير ه اب پ ذير و اجتن اب ناپ اي اجتن ويژگيه
ر          ه ديگ ودم، آ شيده ب يش آ ل پ ق و باط ه ح ع ب راج

  . تكرار نمي آنم
را             سان سنت گ ه ان رداختيم ب سان    . بعد از اين پ يم ان گفت

ست ددگرا ني ه تج ساني آ ي ان را يعن نت گ سان . س ان
نت ه  س را چ ًا گ ژگيش طبع ين وي ايي دارد؟  اول ويژگيه

رين    وان شاخص ت ه عن ه ب ي است آ ان ويژگ ي هم نف
انسان سنت گرا انساني است    . ويژگي تجددگرايي گفتيم  

ي ه م ل  آ ه مطابق مي د آ ان را مي بيني ي جه د وقت گوي
ر    ب تغيي د و در طل ان را عوض آني ست خودت ما ني ش

ر جان باشيد          . جهان نباشيد  شتر در طلب تغيي ي   .بي  وقت
د دگرگون                    م نمي سازند جان را باي ا ه ان ب جان و جه

ان را  ه جه رد ن نت . آ د را س شترين تأآي ان در  بي گراي

ين        . باب اين موضوع دارند    م هم البته انسان سنتي ه
ي                ه سنت گراي گونه بوده ولي من االن بحثم راجع ب

  .به معناي دقيق آن است
ا  ويژگي ديگري آه گفتم اين بود آه انسان سنت گر        

ل     س و عق ي در ح ابع معرفت ه من ست آ د ني معتق
ند صر باش ه در آن  . منح ايي آ الف ويژگيه ر خ ب

ودم      ه ب د است          . قسمت قبل گفت را معتق سان سنت گ ان
ع معرفت شناختي و       آه غيراز حس، بعنوان يك منب
ناختي    ت ش ع دوم معرف وان منب ل، بعن ر از عق غي

ل              يعني نيروي استدالل   ا، مي شود گفت الاق  2گر م
م            3به تعبيري حتي     و   ع معرفت بخش ديگر ه   منب

ًا معرفت بخش هستند،                 م واقع ا ه ه آنه وجود دارد آ
ا                  ه م ع ب ا واق ع اطالعاتي مطابق ب يعني از عالم واق

 يعني  Intelectاين منابع عبارتند از يكي      . مي دهند 
م وحي        است  ) Revelation(عقل شهودي، يكي ه

ت   ثًال يهودي الم و م صورت وحي اس ه ب ال چ ه ح آ
ت و      دا اس ام خ از پي ي آشكارس ا وح ي آنه وح
ل وحي مسيحيت             آشكارساز اراده خدا، چه وحي مث
از اراده  ه آشكارس ت ن دا اس از ذات خ ه آشكارس آ

دا    ام خ ا پي دا، ي االخره  . خ ي ب  (Revelation)ول
ه      ري آ ا تعبي ه ب د، چ اهر بكن ود را ظ دا خ ه خ اينك
دا          يهوديان و مسلمين دارند يعني خود ظاهرسازي خ
د            منحصر مي شود به اينكه پيام خودش را ظاهر بكن
ه   ان آ ه آنچن د و چ اهر بكن ود را ظ ا اراده خ ي
ود را     دا ذات خ ه خ د آ دوان معتقدن سيحيان  و هن م

ع معرفت             . ظاهر مي آند   م يك منب ن ه به هرحال اي
د                  ه حساب مي آي را ب سان سنت گ . بخش از لحاظ ان
ر از آن   م غي ومي ه ش س ت بخ ع معرف ك منب  2ي

ل              مور ن اگر ارجاع و تحوي د قبلي وجود دارد آه اي
 آه گفتم، آن وقت تعداد منابعي       Intelectبشه به آن    

آه انسان سنت گرا غير از حس و عقل در نظر مي            
ولي اگر اين را قابل ارجاع و       .شود  گيرد دو منبع مي   

دانيم   ل ن ود 3تحوي ي ش ع م اظ اول .  منب ن لح از اي
ر        را عالوه ب سان سنت گ ه    گفتم آه ان ل ب  حس و عق

ل است ع ديگر قائ ري سه منب ه تعبي ا ب م . دو ي آن ه
اني است  هود عرف شف و ش هود  . آ شف و ش ر آ اگ

ورد       Intelectعرفاني را نوعي     ن م  بدانيم، طبعًا اي
اني           به آن ارجاع مي    شود و اگر آشف و شهود عرف

ستقل از وحي و        يم و م ورد سومي تلقي آن را يك م
ستقل از  ه  آن وقت طبIntelectم وييم آ د بگ ًا باي ع

ل       5يك انسان سنت گرا به        منبع معرفت شناختي قائ
ت ر،     . اس تدالل گ روي اس اي ني ه معن ل ب س، عق ح

اني   ه عرف ي و تجرب هودي، وح ل ش شف و (عق آ
  ). شهود عرفاني
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ود                 ن ب ودم اي ه ب ي گفت   ويژگي بعدي آه از سنت گراي
ه   د است آ ه معتق ساني است آ را ان سان سنت گ ه ان آ

ن دگي اي دگي   زن راي زن ه اي است ب ط مقدم ان فق  جه
ه نيست            شتر ازمقدم ده و بي م و   . جهان يا جهانهاي آين آ

ن لحاظ اهميت دارد             ه اي ان فقط ب ن جه آيف زندگي اي
ه من در              آه اين زندگي مقدمه اي است براي زندگي آ

ت       واهم داش ري خ اي ديگ ا در جهانه ر ي ان ديگ . جه
. است خودش معطوف بذاته نيست بلكه معطوف بغيره        

ه         زندگي اين جهان براي خودش خواسته نمي شود، بلك
راي      د ب اني باش ه نردب ود آ ي ش ته م ن خواس راي اي ب

  . زندگي يا زندگيهاي ديگري آه در آينده داريم
  ويژگي بعدي آه گفته بودم آه ناشي از همين ويژگي           
ه                را محك هم است اين است آه در نظر انسان سنت گ

ا       در نظ . امور، آن جهاني است    را، اينج رانسان سنت گ
د      . هيچ چيزي محك زده نمي شود      سا نيكوآارانن ا ب اينج

د از           آه بدون اينكه پاداش نيكوآاري خودشان را بگيرن
ر          ه آيف دون اينك ه ب د آ سا بدآارانن د، ب ي رون ا م دني

د     ي رون ا م د از دني ان را ببينن دآاري خودش ًال . ب اص
ست ر ني اداش و آيف ا دار، دار پ ا دار. اينج ، دار اينج
د  . حسابگري نيست؛ دار محاسبه نيست    اينجا فقط ما باي

يم ل بكن وم   . عم ان معل ن جه دگي اي د از زن به بع محاس
ه چه آسي              . مي شود  آن جا است آه معلوم مي شود آ

دگي              ا ارزشمند زن ارزشمند زندگي آرده و چه آسي ن
رد         . آرده است  ان نمي شود پي ب ن جه ز اي از هيچ چي

وب ز  ساني خ ه ان ه اينك د   ب ساني ب ا ان د ي ي آن دگي م ن
دگي         . زندگي مي آند   همه اين حسابگريها به پس از زن
  . ارجاع مي شد

الق اخالق است  تم ات ه گف م آ ي ديگري ه از .   ويژگ
ود         ي وج ي مطلق ام اخالق را احك نت گ سان س ر ان نظ

د  ي دهن ان را از دست نم ا اعتبارش يچ ج ه ه د آ . دارن
ام اخال     ن احك داد از اي ه تع ه چ ن آ ال اي ق  ح ي مطل ق

ان اختالف است        ين سنت گراي ي در  . وجود دارد، ب ول
ك      ه ي ستند آ ول ه ق الق ر متف ن ام ا در اي ه آنه ل هم آ
ار               ام اعتب ن احك ه اي سلسله احكام اخالقي وجود دارد آ

اني  د) Universal) (Global(و حجيت   جه . دارن
ال ممكن        . يعني هيچ جا از اعتبار نمي افتد       ه طور مث ب

ه اگر       د آ وع خوب        است بگوي ه همن يم خدمت ب ا گفت  م
دارد              م ن تثناء ه ورد اس م يك م يم    . است اين حك اگر گفت

تثنا           ورد اس م يك م آه خيانت به همنوع بد است اين حك
دارد ق،   . ن ي، مطل ام اخالق سله احك ك سل ا ي ابراين م بن

م        تثناناپذير داري ر سر      . جهاني، دامن گستر و اس حال ب
ت    تالف اس ي اخ ام اخالق ن احك داد اي ين . تع در تعي

م اختالف هست شان ه ود . هويت ن وج ي بهرحال اي ول
نظام جهان به اين لحاظ يك نظام اخالقي است،             . دارد

دِي         وبي و ب ه خ سبت ب ان اوًال ن ه جه ا آ ن معن ه اي ب

اهي دارد         د   . آارهايي آه ما انسانها مي آنيم، آگ و بع
د               شان مي ده اهي واآنش ن ن آگ ا اي نظام  . متناسب ب

ت آه به قسمي ساخته شده باشد،        جهان اين گونه نيس   
ن  ه اي د، آ م نباش رايش مه ه ب د آ ان باش ان چن ا جه ي

ي    ن م ه م ه اي آ ا دروغ    جمل ت ي ت اس ويم راس . گ
تن را از      ت گف د و راس ي آن امًال درك م ان آ جه
ز           دروغ گفتن تميز مي دهد، خدمت را از خيانت تمي
د، احسان              مي دهد، تواضع را از حجن تميز مي ده

م            را ازاسائه تم   د و عدالت را از ظل ز مي ده اوًال . ي
شعور              ا بي ال م جهان نسبت به بد و خوب اخالقي افع
ا صادر                  ه از م زي آ ا آن چي نيست و ثانيًا متناسب ب

  .مي شود، واآنش نشان مي دهد
حال از امروز قصد دارم به چند ويژگي ديگر سنت          

ن است        . گرايي بپردازم  ويژگي بعدي سنت گرايي اي
ي در  نت گراي ه س ت،  آ ي اس ه گراي ست ضد عاطف

سمت  ه در ق ايي آ ان معن را بهم ه گ ا ضد عاطف منته
تم  ددگرايي گف ه    . تج وعي عاطف ددگرايي ن ه تج آ

ن   . گرايي بسيار قوي و شديد در آن وجود دارد         به اي
ج هستند،         معنا آه احكام اخالقي دائر مدار درد و رن
م                ا يك حك اگر درد و رنج اين جهان آاسته شود ما ب

 مي گويد فالن آار خوب است، سروآار         اخالقي آه 
ا              د م زايش ياب داريم؛ و اگر درد و رنج اين جهاني اف

ه مي         د است،            با يك حكم اخالقي آ ار ب د فالن آ گوي
م روآار داري ن را . س ) SentiMentalism(اي
ي ي م ه گراي وييم عاطف ه. گ د   عاطف ه ج ر ب ي اگ گراي

ه         ه شما بگوييم آ ه ب گرفته شود معنايش اين است آ
م      آا ه روي ه ري از شما نبايد صادر شود، بجز اينك

ان        ج موجود در جه ار مجموع درد و رن رفته اين آ
ه از           اري آ را يك اپسيلن، اندآي آاهش دهد و هر آ
ه                 ان ب ج جه ر مجموع درد و رن شما صادر شد آه ب
ه              ع ب دار در واق ان مق اندازه يك اپسيلن افزود، به هم

ام داده        د لحاظ اخالقي يك آار خطا انج اگر دقت   . اي
ان              ن جه د اي آنيد اين ديدگاه خيلي به خوشايند و بدآين

ه           . اهميت مي دهد   ن است آ دار اي يعني خيلي دائر م
ا   ل م د و از قب ا نرنج ه آسي از م يم آ اري بكن ا آ م

شود د آسي ن ن در سنت . درد عاي درست خالف اي
ه مي          . گرايي است  شود    در سنت گرايي اگر چه گفت
ي ا م ه م يچ آ ه ه د ب ه  باي ه ب يم از جمل م نكن  آس ظل

ايند         دار خوش ر م خودمان، اما ظلم را بجاي اينكه دائ
د               سده مي آنن دار مصلحت و مف و بدآيند آنند، دائرم
ا             و خيلي فرق است بين خوشايند و بدآيند از سويي ب

اده      . مصلحت و مفسده از سويي ديگري       ال س يك مث
زنم        الون در حكومت     . از قرون وسطاي مسيحي ب آ

ه ي آ ان را دين ه مخالف رد، هنگاميك ا آ ر پ و ب  در ژن
ي وزاند م ان  (س ه دارش رد ، ب ي آ شان م ي اعدام وقت
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اريخي و در          ) مي آشيد  استداللي آه دقيقًا در آتابهاي ت
ه او خود مي       . آثار خود آالون به صراحت آمده بود       آ

ه مي سوزنم                   ايي آ ن آدمه ه اي ه من ب دار مي   (گفت آ
سئ  . به شدت عالقه مندم   ) زنم ه من         اما م ن است آ له اي

شان       ه روح راي اينك رم ب ي ب ين م ا را از ب دن اينه ب
د   دا آن ن     . نجات پي ر سر اي ه اگر بحث ب سلم است آ م

ِن     ا روح را، م يم ي ات ده دن را نج د ب ا باي ه م د آ باش
يم               آالون مي  د روح را نجات ده ه باي ه البت ويم آ من  . گ

دا                  رايش پي ه الحادي گ ا ب ه ي اگر آسي را آه آفري گفت
رده وزانم آ شم(، مي س ه دارش مي آ ن ) ب تداللم اي اس

دتر        خص عالقمن ه آن ش ما ب ه ش ن از هم ه م ت آ اس
ن روش . هستم ه اي ه اگرآدمي ب م مي سوزد  آ من دل

ه               د و وقتي آ زندگي آند دائمًا به گناهان خود مي افزاي
ع روح خود را          آسي بر گناهان خود مي     افزايد، در واق

د  ي آن اه م وي   . تب واهم جل ي خ ن م ن روحش را  م اي
اهي           . بگيرم ه گ مگردر زندگي شما پيش نيامده است آ

ود را ،     سر خ ود را، هم زان خ رين عزي ا عزيزت وقته
ت         پاريد دس ي س ود را م اي خ ه ه ادر و بچ در و م پ

د ي گويي راح و م و  . ج ن پاش ن، اي ع آ شتش را قط انگ
ست؟        ببر چرا اين آار راانجام مي       د؟ استداللتان چي دهي

د ل ب ر آ د اگ ر از آن مي گويي د بهت ا باش ك پ دون ي ن ب
رد                 ين بب دن را از ب ردا ب ي ف د، ول ا بمان ن پ . است آه اي

ن         من هم انچنين مطرح مي     آنم آه جهان منحصر در اي
دنش                ر از ب نم، غي بدن نيست، اين انساني آه من مي بي
ر از ذهنش               يك ساحت دومي به نام ذهن هم دارد و غي

 از نفسش  يك ساحت سومي به نام نفس هم دارد و غير 
م دارد              ام روح ه ه ن ارمي ب من  . چه بسا يك ساحت چه

مي گويم همينطور آه شما حاضر بوديد يك پا را قطع            
م حاضرم                د، من ه دن بمان آنيد براي اينكه الاقل بقيه ب

نم        دن   (يك دفعه يك ساحت را تعطيل آ راي   )ساحت ب ، ب
الم       سش س احت نف د، س الم بمان نش س احت ذه ه س اينك

د ن را. بمان ر اي ن   اگ ايش اي رد، معن د بگي ه ج سان ب  ان
ه شما خوشتان مي                   دارم آ اري ن است آه من اصًال آ
د محل توجه من                   ايند و بدآين د، خوش آيد يا بدتان مي آي

ت ن اس ه م ل توج ما مح صلحت ش ست، م ي . ني خيل
وقتها، مصلحت شما در اين است آه من با شما معامله           

ست     ما ني ايند ش ه خوش ه البت نم آ ا . اي بك ي آاره  خيل
ي                   ايند شما است ول نم خوش ا شما بك است آه اگر من ب

اده آن  در         . اتفاقًا به مصلحت شما نيست     ي  س مثال خيل
شجو خود است، اگر                ا دان م ب ار معل زندگي عادي  رفت
ار              شجويش سرو آ معلمي در تمام طول مدتي آه با دان
شود و      ت ب م و راس د، خ ي بين ت او را م ر وق دارد ه

ه سؤاالت          بگويد شما اول نابغه عا     لم هستي و شما  هم
ه     ست آ اج ني ًال احتي واب دادي،  اص وب ج را خ

ي         . سرآالس حاضر شوي   شجو خيل ن دان ممكن است اي

ه              ه  همچين معامل شجويي آ خوشش هم بيايد، اما دان
. اي با او بكنند، فقط به جهت مفسده او آار آرده اند           

ه              ه ب معلم بجاي اينكه به دانشجو بگويد اين تكليفي آ
ن  ان  م ن امك ر از اي ود و بهت وب ب ي خ دادي خيل

سيار تكليف            نداشت، مي  ن تكليفت ب توانست بگويد اي
ود     ن نمي شد نوشت       . مزخرفي ب دتر از اي اصًال  .ب

سد            من انتظار نداشتم  آسي مثل تو چنين تكليفي بنوي
اينها بدآيند دانشجو را دارد، البته دانشجو بدش مي         . 

د،   ر بكن م او را تحقي ه معل د آ تهزا  آي م او را اس  معل
بكند معلم او را تخطئه  بكند، حتي معلم از او  انتقاد              

د صلحتش است . بكن ه م ا ب د، ام ي آي دش م از آن . ب
ستيد،       ه ه ما عالم ه ش د هم ه بگوي ي آ رف معلم ط
ا از من                  د،  شما اينج شگاه  آمدي ه دان اصًال بيجهت ب
شمندتر                  ه  شما از من دان د، هم اد نمي گيري چيزي ي

ستيد مم از و  ه ا را  ن ف م ت اول عواط ن اس ك
من  . نوازشي بكنيد ولي  ما را بيسواد نگه مي دارد           

آالبند بعنوان يك انسان سنتي و يك سنت گرا بعنوان          
ه شما مي               د، ب ويم    آسي آه از اين آار دفاع مي آن گ

ي را   ما معلم د، ش ي آني ار را م ين آ ما هم ه ش آ
د               دوست مي   اد بكن ه شاگرد انتق ه ب د آ ه آ  . داري ا  ب نه

د          ه او بده  سال   5او  . فشار بياورد ، تكليفهاي شاق ب
ال، 6،  ت     10 س م ناراح ن معل ت اي ر دس ال زي  س

شود و خودش مي         است، ولي بعدها يك دانشمند مي      
رده                 ه او آ م ب ن معل رين خدمت را اي فهمد آه بزرگت

ا مصلحت          . است بنابراين نبايد خوشايند را مساوي ب
سد  ا مف ساوي ب د را م ت و بدآين تگرف ر . ه گرف ه

ي    صور است، يعن ي مت اظ منطق ه لح ت ب ار حال چه
نم             حالتي متصور است آه آاري آه من با شما مي آ
ز       ن ني هم خوشايندتان باشد، هم به مصلحت شما و اي
ايندتان            ه خوش نم آ ا شما بك متصور است آه آاري ب
ارم       ت چه ا حال ست ي ما ني صلحت ش ه م ست و ب ه

ايندتان ني    ه خوش نم آ ما بك ا ش اري ب ه آ ست و ب
ه لحاظ منطقي        4هر   .  مصلحت شما هست    حالت ب

سان مي          امكان دارد، اما وقتي وارد روان شناسي ان
ن                   وارد از اي ًا در غالب م ه اتفاق د آ  4شويد مي بيني

ه              ه ب حالت، اين دو حالت پيش مي آيد آه آارهايي آ
ايي  ست و آاره ايندتان ني ما هست خوش مصلحت ش

سده ش         ه مف ابراين  . ما است  آه خوشايندتان هست ب بن
ي       دارم،  وقت ت ب ما را دوس ًا ش ر واقع ن اگ م

ي   و م ك س صلحتتون  از ي ايندتو از  م رود و خوش
رم              سوي ديگر، من بايد جانب مصلحت شما را بگي
ي   م وقت ب ه ين ترتي ايندتان را و بهم ب خوش ه جان ن
ما از        سده ش ي رود و مف و م ك س ما  از ي د ش بدآين

سده شم            د جانب مف ه   سوي ديگر من باي رم ن ا را بگي
دتان را  ب بدآين ه   . جان د گرفت ه ج ب ب ن مطل ه اي اگ
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وع     ي ن ا بن اط ب ن در ارتب ه م ن معناست آ ه اي ود ب ش
ه      تان و چ ه زيردس ودم، چ ان خ م نوع ودم، ه خ
ارم، چه             زبردستان، چه فرزندم، چه همسرم، چه همك
د بجاي        استادم، چه دانشجويم و چه هر آس ديگري باي

زي    ه چي نم از چ ه ببي ه    اينك د و از چ ي آي ش م  خوش
ه سودش               زي ب چيزي بدش مي آيد، ببينم بالمأل چه چي

ت    انش اس ه زي زي ب ه چي ي  . است چ أل يعن ود بالم س
سده       د      . مصلحت و زيان بالمأل يعني مف ابراين من باي بن

ايد و        ه خوش نم ن ت بك ما را رعاي د ش صالح و مفاس م
  .بدآيندتان را

يم       م اضافه آن ه دو تبصره ه ، تبصره     حال به اين نكت
ته   ال را داش ن ح د اي م باي ودم ه ه خ سبت ب ه ن اول اينك
نم               ايندهاي خود صرف نظر آ باشم، آه از خيلي خوش
ين   نم و در ع تقبال آ ود اس دهاي خ ي از بدآين و از خيل
را انجام            د آن اينكه خيلي از اين آار متنفر هستم ولي باي
ي   ستم ول ار ه يفته آن آ ي ش ه خيل دهم و در عين اينك ب

د آ دهمنباي ام ب ه   . ن را انج ه ب صره اول است آ ن تب اي
ي  ز برم ودم ني صره دوم  خ ا تب ردد و ام ه . گ و آن اينك

ي       سده يعن دت و مف ود درازم ي س صلحت يعن ون م چ
دگي پس       دت، زن دت، و منظور از درازم ان درازم زي

ا           . از مرگ است   الون ب معنايش اين است آه اگر من آ
ا آخر             ه ت ن معامل  عمر شما     شما معامله اي آردم آه اي

ورد              د م هم سودي به جيبتان نريخت، باز هم نمي تواني
گويم همين آه مرديد، مي   مي. نقضي به من نشان دهيد 

ودم      انده ب ود رس و س ه ت ن ب در م د چق ي  . فهمي ا نم ام
ن     ود اي ه س ست آ ن ني دت اي ور از درازم د، منظ فهمي
ريم،      ه را بگي ك هفت ود ي يم، س ا آن صف روز را ره ن

ا ه را ره ك هفت ود ي ريم،  س اه را بگي ك م ود ي يم، س  آن
يم و سود             ا آن ريم،      10سود يك ماه را ره  سال را بگي

رت را         ود آخ يم و س ا آن ا را ره ود دني ي س ه يعن بلك
ابراين          . بگيريم چون اين زندگي مقدمه آخرت است، بن

يم   ا آن وانيم ره ي ت ا را  م ام دني ه  . تم ما ب ر ش ال اگ ح
اي                 ام دني ده اي و تم و آم ه ت د آ ا      آالون گفتي ا را از م م

م   از ه ه اي؛ ب ورد ) Counter example(گرفت م
بًال يك          مي گويد مي   . نقضي نشان نداده اي    م، شما ق دان

را            خوراك داشتي آنرا هم نداري، يك نوشابه داشتي، آن
رفتم،       و گ م از ت را ه تي آن ذايي داش داري، غ م ن ه
تي و       ي داش رفتم، تفريح م گ را ه تي آن تراحتي داش اس

ردي آ سافرتي مي آ ر م ي اگ رفتم، حت و گ م از ت را ه ن
ي، مي  ا گرفت م از م م ه د عل م  گفتي در عل ه، چق د بل گوي

دتري      ! مضردر عالم وجود دارد    دانشگاه ها هم وضع ب
دارند، اينها اصًال مهم نيست، مهم اين است آه من مي           
دگي وجود دارد                 ه يك زن دهم آ ات ب خواهم به شما التف

ه اي    ود و هم ي ش از م ما آغ رگ ش س از م ه پ ن آ
ال خود، سودي واقعي در آن        ه دنب زيانهاي ظاهري ب

ه        . جهان خواهد داشت   اين يعني مصلحت گرايي و ن
ه ممكن است              . عاطفه گرايي   ا است آ دين معن ن ب اي

ريم                ين بب ا را از ب ي ه ه خيل د آ . مصلحت ايجاب بكن
ا              از حضرت پيامبر نقل شده است در يكي از جنگه

شان رد مي          د و    وقتي اسراي جنگ را از مقابل  آردن
د، حضرت لب             دي  در واقع حضرت سان مي ديدن خن

ل              . زدند م مث و ه د، ت يكي از اسيران گفت آه يا محم
المي ان ع ه فاتح ساني در  . هم ه آ د آ ي بينن ي م وقت

ده  ل ش وار و ذلي شان خ ي دست د، م د ان ت . خندن آن وق
ه من اصًال از آن جهت                پيامبر در جواب گفتند آه ن
د               نمي خندم فقط از اين مي خندم آه چه گونه من باي

ه ما را ب ر ش ا غل و زنجي شانمب ما .  بهشت بك ه ش ب
د،               مي ول نمي آني د بهشت قب گويم بياييد راحت بروي

دم و               حاال من بايد غل و زنجير به پا و دست شما ببن
  .شما را به بهشت بكشانم

ر                ًا ممكن است غل و زنجي   اين تلقي است آه واقع
سوزي              ًا از شدت دل ي واقع دازم ول و بين اي ت هم به پ

نم     ا گفت     . است آه مي آ ه اگر بچه اي          همن باره ام آ
شتر از   سايه را بي ه هم و بچ ا ت د، باب درش بگوي ه پ ب
ه من       من دوست داري، بعد بگويد آه چطور است آ
ي دارم؟        ت م و دوس شتر از ت سايه را بي ه هم بچ

ي ال     م د س سايه االن چن ه هم ه بچ اطر اينك د بخ گوي
ار       است آه آارنامه رفوزگي به خانه مي       و يكب برد، ت

ر  اش نك ه او پرخ م ب شيدي، ه م سرش نك دي، داد ه
ره               ا نم دي ي ه ردي، تجدي اما من هر وقت يك آارنام
ه او را              وم است آ بدي آوردم، سرم داد آشيدي، معل

من . دوست مي داري آه اصًال سرش داد نمي آشي        
ي، دوست نمي داري آن  وا مي آن در دع ه اينق را آ
ا جان             وقت پدرش چه جواب مي دهد؟ ميگويد نه باب

ت ا!  ن جه ه اي ي دارم و داد ب تت م ه دوس ت آ س
سايه را دوست نمي دارم و              سرت مي آشم، بچه هم

  . داد سرش نمي آشم
د               ه آن مي گوين سيحيان ب    اين آن چيزي است آه م

شق  شونت ع ه    . خ سبت ب شونت دارد آدم ن شق خ ع
معشوقش خشونت مي ورزد چون معشوق او است            

ان  . ه درخياب د آ د بگوين ن نباش ر آسي معشوق م اگ
ويم حاال ان شااهللا هر                يك ماش  ين هم به او زد مي گ

ود  ي ش وب م ر خ ه زودت ه   . چ ه ب نيدم آ ر ش ا اگ ام
ين عكس             معشوق من يك ماشين زد آه نمي توانم چن
العملي داشته باشم ممكن است سرش هم داد بكشم و           
ان   ن سمت خياب ي مي خواهي از اي را وقت ويم چ بگ
ي پس   اه نمي آن ان درست نگ روي ان سمت خياب ب

چشم را براي چه به تو داده اند؟ خشونتي دراين          اين  
برخورد هست، اما اين خشونت عشق است وعشق           

د      ه ناشي از         . آدم را خشن مي آن ن خشونتي آ ا اي ام
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ت   شق اس سيحي  (ع اليم م شق : در تع شونت ع ا ) خ ت
ه         ما عاطف ي ش دگاه اخالق ويي، دي ه بگ ت آ ي اس وقت

ي  د) Sentimentalism(گراي ي  . نباش ه گراي عاطف
د        مي ه او نباي گويد اگر عاشق آسي هستي از گل آمتر ب

ي             اد بكن رايش ايج بگويي نبايد برنجانيش، نبايد دردي ب
رد    ي آ ان  م ن را بي ستي اي ي مدرني ه گراي ا . عاطف ام

ي                 ه گراي ه جاي عاطف يد، ب را باش وقتي آه شما سنت گ
مصلحت گرايي را مي آوريد ان وقت ممكن است من             

مي گويم اين را    . يلي بزنم به معشوق خودم سه تا هم س      
ره          ادت ن ه ديگه ي ز     !زدم براي اينك و عزي چرا چون ت

وانم                مني، من اگر تو را از دست بدهم آه ديگر نمي ت
اين درست نيست از اين سمت خيابان برو        . زندگي آنم 

دهم          ع     . ان سمت خيابان آه تو را از دست ن ن در واق اي
ه ب     ن نكت ي است اي ي مهم سئله  خيل سئله است وم ه م

ًا               عقيده من  نتايج فراواني دارد و من نمي خواهم واقع
د ،              وقت دوستان را با بيان ان بگيرم ولي اگر دقت آني
د مرز                 االخره روزي باي دگي ب هر آدام  از شما در زن
ود      راي خ ي را ب صلحت گراي ي و م ه گراي ين عاطف ب

دگي مصلحت        روشن آنيد، آه من اساساً      مي خواهم زن
دگي        گرايانه نسبت به خو    ا زن د و ديگران داشته باشم ي

البته، به عقيده من   زندگي       . عاطفه گرايانه داشته باشم   
اع      ل دف ه قاب يچ وج ه ه ا ب ه در  ان معن ه گرايان عاطف

اع است    ي  . نيست ، زندگي مصلحت گرايانه قابل دف ول
يم مصلحت چه                  ا بفهم ه از آج بحث به سر اين است آ

ه  م آ ج ه اطرش درد و رن ه بخ ت؟ آ زي اس ه چي  ب
د           ات  مي آن م اثب ات عشق را ه من  . معشوق بدهيم اثب

ود        ه خ ا بچ وب ي ا محب شوق ي ه مع وانم ب ي ت ي م وقت
م از روي                   ه خرج مي ده ه ب ن خشونتي آ بگويم آه اي
ن                 ه نتيجه اي نم آ عشق است آه بتوانم براي او اثبات آ

ت ود او اس ه س شونت ب ات  . خ ن اثب دولوژي اي مت
ال     ل ا مث ه در مقاب ي آ ست؟ بحث ان  چي الون در جه  آ

وجود دارد اين است آه اصل سخن شما درست است،           
اع              ل دف اين سخن صحيح است  آه مصلحت گرايي قاب

ي  ه گراي ه عاطف ت ، ن د  . اس ي خواهي ي م ي وقت ول
ا   د در اينج ين آني صلحت را تعي ن م صاديق اي م
ا              ر چه اساس ادع ست؟ يعني شما ب متدولوژي شما چي

الون  ( مي سوزانمش     ميكنيد آه وقتي من اين آافر را       آ
شان  سانها را مي سوزاند اي ادي ان ر ع ه صورت غي ب
دازد               اصًال اعتقاد نداشت آه آدمها را بايد در اتش  بيان
الون           رد ـ آ ا مي آ ر پ ي عظيمي ب تا بسوزند آتش خيل
اقي  ودش ب الحات را از خ ات ص ن باقي ار اي ين ب اول

ًا      ي شخص را از فاصله تقريب ري 4گذاشت ـ  ول  مت
دآي                روي اي  ان ان ه در زم د آ ن  آتش آويزان مي آردن
سوزد  ي و  . ن د وچر ب ي ش دن آب م ه ب ه چك ه چك بلك

نم       . گوشت ذره ذره مي چكيد     مي گفت چرا چنين مي آ

ن    وي اي ه ت م آ ذابي ه ن ع ود اي ه خ راي اينك ، ب
د           .)  ساعات مي آشد هم باز روحش را تطهير مي آن
ه لحاظ تئور        يك   ببينيد چگونه  ممكن است آه آسي ب

ن دروغ است           ه اي ا بحث از     . اثبات نكرده باشد آ ام
ه        ن آ ابيم اي ه دري اين و به سر اين است آه ما چگون
أمين شده                 انش ت ه مي سوزد ،ان جه ن گون امروز اي

ون           .است   ه اآن م است آ دراينجا متدولوژي خيلي مه
رده ام               راي شما تنگ آ دگي را ب ه  . آه من تمام زن ب

ران    ر ق يهم االر (تعبي ت عل ت زاغ ا رهب ) ض بم
رده ام ،در               زمين با اين فراخي را براي شما تنگ آ
ه ان   دهم آ ان  ب وانم اطمين ي ت ا م وض  از آج ع
ا   ست؟  از آج ا ني ر از اينج م تنگ ت سراي ديگر ه
ود   ال خ ه دنب شادگي ب ا گ ًا در انج ا حتم ن تنگي ه اي
ايي     ان نه ايي و زي ود نه شف س دولوژي آ دارد؟ مت

نم    چيست؟ من فقط اين نكته را م       ي خواهم عرض آ
ي،       . وگرنه اصل سخن درست است         ر منطق ه تعبي ب

ام مشكل در               بالكبري اين استدالل درست است ، تم
يش        . صغري استدالل است   يعني  تطبيق ان  مشكل پ

ه در شب         دهم آ ازه نمي مي آورد وقتي به فرزندم اج
امتحان تلويزيون بييند، يا حتي شب امتحان ازخواب        

نم    ي آ وگيري م ت   ا.اوجل دولوژي اس ن داراي مت ي
شان                   ايج آن را ن دم  نت ه فرزن وانم ب را مي ت ،چرا زي
شب را از      ه ام ويم آ ه او بگ ابراين ب م و بن ده
ه   ن و ب ر آ رف نظ ود ص د خ ايند و بدآين خوش
ر   ا ب ي بن ا وقت ديش ، ام ود بيان سده خ مصلحت و مف

وم            سده پس از مرگ معل اين باشد آه مصلحت و مف
ه  شف آن چ دولوژي آ ود مت ن  ش ود ؟ ممك د ب  خواه

ا را              است آسي خسر الدنيا و االخره شود ، يعني دني
شد                 ين مي اندي د و چن رده ان اينچنين براي او تنگ آ
م          ا را ه آه با يك آخرت گشاده اي مواجه است ، آنج
ا و هو                 ذه اعم تنگ تر از اينجا بيابد ، من آان في ه

سبيل           ا و اضل ال ا ويژگي بعدي       . في االخره اعم ام
ه در ي پررنگ است و در  آ ي خيل ر سنت گراي تفك

ن   واجهيم اي ا  ان م ان ب نت گراي نتيان و س ار س آث
شرفت   د پي شه ض ه اندي وانم  ب ي ت ي ازآن م ويژگ
شه      سم اندي دمات مدرني ي از مق نم ، يك ر آ تعبي

ه         . پيشرفت است    ردم  ب همينطور آه درقبل اشاره آ
شر هر                  ه ب ن است آ ابش اي انديشه پيشرفت لب و لب

ي؟       .  روز قبل بهتر است      روزش از  ا در چه جهت ام
ود       ي ش اهر  م ر ظ ش نظ ش ش ن پرس ل اي در مقاب

آساني گفتند  منظور از آغاز        .) آنچنان آه گفته شد   (
شر هر روز         . علوم تجربي است     در علوم تجربي ب

نسبت به روز قبل  يك گام  جلوتر رفته است برخي          
ه  در صناعت        . مالك دو مي ارائه آردند        و ان اينك

ين است ز چن ن آوري ني ود صناعت و . و ف ه خ البت

www.neeloofar.org



 8

د      اوت دارن ه تف ودم  آ ه ب ا گفت ن آوري را در همانج ف
م نيست                  اوت مه ن تف ن بحث اي دين  . ولي از لحاظ اي ب

نعت    ه ص اظ ان چ ه لح م ب ه ه ا آ ) Industry(معن
ي ن آوري      م ه ف اظ آنچ ه لح م ب اميم، ه ن

)Technology ( شرفت ال پي سان در ح ام دارد ان ن
   .است

ز روز                 سانها ني ادي ان اه م ه  رف ديدگاه سوم اين است آ
شرفت       ي و پي وم تجرب شرفت عل ر پي ه روز در اث ب

ود  شتر مي ش اريخ بي ن آوري در طول ت . صنعت و ف
د   د و گفتن رح آردن ارمي را مط شرفت چه ساني پي آ
اي  اظ آرمانه ه لح سانها ب ادي ، ان اه م ر رف الوه ب ع

د    شرفت آردن م پي ي ه سانهاي . اخالق ي  ان روز خيل ام
سانهاي      ا ان د ت ي آنن دگي م ر زن ي ت ال 100اخالق  س

سانهاي    100پيش و انسانهاي     ا ان اس ب  سال پيش در قي
ه    .  سال پيش و به همين ترتيب    1000 دگاه پنجمي آ دي

اظ     ه لح ي ب د حت ساني گفتن ه  آ ود آ ن ب د اي رح ش مط
شر    دالت و آزادي ب ل ع اعي از قبي اي اجتم آرمانه

شرفت ششمي مطرح       پيشرفت داشته است و آس      اني پي
ي  اي روح ه روز ظرفيته ه روز ب د و آن اينك آردن

اهوش      . بشردر حال افزايش است    انسان روز به روز ب
زايش               درت تفكرش اف ال و ق تر مي شود و سرعت انتق

ي ي   م ي و ذهن اي روان ه توانائيه ا از آن ب ه م د، آنچ ياب
شه           مالحظه مي . تعبير مي آنيم   ه هر چه از اندي د آ آني

شرف رف 1ت پي ه ط ا 4 و3 و 2 ب يم ادعاه ي آي  م
ه حد           . جذابتر شده است   شرفت حتي ب اما اگر انديشه پي

وم      شرفت عل ي پي د، يعن ل باش م قائ شرفت ه صاب پي ن
ا                   ه م د مي ورزد آ ن سخن تأآي ر اي االخره ب تجربي، ب

ت    ر اس يش بهت ان از روز پ ر روزم نت  . ه شه س اندي
ه   د آ ي آن ا نم ب  اآتف ن مطل ه اي ط ب ه فق ا گرايان م

توانيم دليلي براي اين پيشرفت روز به روز داشته            نمي
ي              باشيم، بلكه باالتر از آن و آن اينكه ما دليل داريم مبن

من  . بر اينكه روز به روز پسرفت داريم و نه پيشرفت   
ديهاي       ا رده بن وارد اديان و مذاهب مختلف نمي شوم ت
ه از لحاظ رده               زماني اين اديان را عرض آنم، چرا آ

شر هر          . فرق مي آنند  بندي   ه ب لكن همة آنها معتقدند آ
دو و   . چه جلو آمده بدتر شده است     ين هن مثًال شما در آي

ان                حتي به يك معناي توسعي مي شود گفت در آل ادي
ين          شرقي، يعني در آيين هندو،  آيين بودا، آيين دائو، آي

ينتو     ه مي شود             . چنگ و آيين ش ان گفت ن ادي ه اي در هم
شر  ه ب ته،  اول دوره  روز را 4آ ر گذاش شت س پ

ره، پس از                ن، پس از آن دوره نق طاليي يا عصر زري
ن  د دوره آه رق و بع ا االن در دوره . آن دوره مف م

. هستيم آه بدترين دوره بشر است     ) دوره آهن (آاريوتا  
در تفكر اديان غربي يعني اسالم، يهوديت و مسيحيت            

دارد             . باز اين رده بندي زماني به اين صورت وجود ن

ث   ي بح ود دارد، يك ث وج االخره دو بح ي ب ول
سان       ه ان سان     (روزگار اولي و يكي   ) بهشت زميني ان

بحث آخر الزمان و در فاصله بهشت زميني و آخر             
ستند؛        تن ه ب رف ال عق سانها در ح ًا ان ان دائم الزم

اين انديشه اي است   . آامًال در حال عقب گرد هستند     
ر اي            داريم ب ي ن شر در     آه فقط نمي گويد ما دليل ه ب نك

ل                  ا دلي د م د بگوي ه مي خواه شرفت است بلك حال پي
ن   . داريم بر اينكه بشر در حال عقب گرد است          از اي

ه  شه هاي سنت گرايان ه اندي ه هم م هست آ لحاظ ه
د    ي خواهي ر م د اگ ما بگوين ه ش د ب ي خواهن ي م وقت

د مي    د بكني د چه باي د    رشد آني د اگر مي خواهي گوين
د   رشد آنيد، بايد به حالتهاي     ه   .  اوليه بگرائي در حاليك

اي    ه حالته د ب د باي ي گوي ست نم ك مدرني اه ي يچ گ ه
ه          . اوليه برگرديد  ه حالتهاي اولي در مورد بازگشت ب

را                   سان سنت گ ه اوًال ان نم آ ه عرض آ ن گون بايد اي
د،              معتقد است آه انسانها با علوم و معارف داشته ان
د    ا باي ه است و م ان رفت و يادش د جل ده ان ه آم ر چ ه

ه         ب وم و معارف اولي ه عل سان سنت      . رگرديم ب يك ان
دعايش را                   د م ه جد بخواه ه اگر ب گرا آسي است آ

ه     ه آنچه آ د ب ما برگردي د ش د، مي گوي  2000بگوي
شما  . شده است      سال پيش گفته مي    3000سال پيش   

د، اال            امكان ندارد يك سنت گراي جدي هندو را ببيني
ه  م ب از ه د ب ر بخواه شر اگ د ب ه مي گوي ت اينك  حال

ه در               امي آ ه احك د ب ردد، باي نيكويي به زندگيش برگ
ه در   امي آ ده، احك ا آم ده،   مهابهارات ا آم بهگبگيت

ه    امي آ ي احك ده، حت شادها آم ه در اوپاني امي آ احك
ردد  ده است، برگ و آم ن ي وانين م اب ق ي . در آت يعن

ر  ي زود اگ ي خيل ي خيل ه خيل ا آ ه آنه د ب برگردي
ه  ت آ د گف ند، باي ده باش ته ش ال از 3300 نوش  س

ت ته اس شان گذش ته شدن ن . دوران نوش ايش اي معن
ا االن               ه م ستند، آ است آه آن آدمها چيزهايي مي دان

وعي         . يادمان رفته است   ه لحاظ ن آه اين فراموشي ب
ه اصًال                     ديم آ ا آم ه دني ه ب است و گرنه من و شما آ

يم   وش آن ز را فرام ه چي م، چ سته اي ت ندان يچ وق . ه
ايي ر  ك چيزه شر ي وع ب ادش  ن وده ي د ب بًال بل ه ق ا آ

ه  د    . رفت ويم اگر شما معتق ر بگ اده ت ان س ه زب اگر ب
د                    ا بل ه م د آ وده ان د ب ايي بل ديميها چيزه هستيد آه  ق
العكس           را هستيد و ب ا سنت گ نيستيم، شما به اين معن
د                د بودن ديميها بل اگر بگوييد آه نه ما االن هم آنچه ق

ه ا      ل ب ما قائ ديم، ش م بل افه ه ديم اض شه را بل ندي
ن          . پيشرفت هستيد  ر از اي من ديگر وارد بحث فني ت

د مي        . بياني آه آردم نمي شوم      اگر دوستان بخواهن
اب      ه آت د ب د رجوع آنن م   توانن ت و عالئ سيطره آمّي

ه    . گنوناثرآخر الزمان    د آ  در آنجا خودتان مي بيني
سد،         36،  35يك آتاب مفصل     ون مي نوي  فصلي گن
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ا ان سا چيزه ه ب ات اينك ستند در اثب ديم مي دان سانهاي ق
ا   ه آنه رديم ب د برگ ستيم و باي د ني ا االن بل ه م ون . آ گن

اب                ن آت ود، در اي ي ب راز اول فيلسوف و رياضي دان ت
ت     ( ده اس ه ش م ترجم ي ه ه فارس ه ب ي) آ ه   م د آ گوي

شماريد  ول را ن ه پ د آ ي گفتن ديميها م م  . ق ت ه راس
ن حرفي    . پول را اگر بشماريد آم مي شود      . گفتند  مي اي

ديم م بخن ا ه وانيم ب ما مي ت ي مي . است و من و ش ول
ي    د و م ي خريدن سي م ي جن ا وقت ديميها تنه د ق گوي

مردند ي ش ول م د، پ ول بپردازن تند پ ا . خواس در آنج
گويد طبق     ايشان يك سلسله قوانيني ابراز مي آند و مي        

م مي شود              ولش آ . اين قوانين هر آسي پول بشمارد، پ
ول،     خواهي جنس بخري    هنگاميكه مي  ، وقت پرداخت پ

ه     تومان افراز مي آني و پرداخت مي    100 ي، اينك آن
ا      مي. ماند نبايد توجه آني     چه ميزان باقي مي    گويد  اينج

د و از        ي گيري دي نم ما ج ت،  ش دي اس انون ج ك ق ي
ري،              ه جدي نمي گي ديدگاه گنون مشكل همينجا است آ
ًا      شنويم واقع ايي را ب ين ادع ي چن ما االن وقت ن و ش م

ك م  يمش ته    . ي آن ن را نوش ون اي ًا گن وييم واقع ي گ م
ا عجيب است         دين معناست      . است، واقعًا براي م ن ب اي

در  ل ان اه عاق ام نگ م تم ي رغ ديم عل سانهاي ق ه ان آ
وانيني درك                  يم حكمتي و ق ا مي آن ه آنه سفيهي آه ما ب

ي     ا نم وانين را م ن ق ون اي ه اآن د آ رده بودن يم و  آ دان
وانين      اين قواني . يادمان رفته است   ن اختصاصي هم به ق

د ناختي ندارن ده اي از آن  . روان ش ك بخش عم ه ي البت
قوانين روان شناختي و انسان شناختي است، يك بخش       
ين اختصاص              ان شناختي هستند و همچن هم قوانين جه
ا                  د و م وده ان د ب ا بل هم به  قوانين مابعد الطبيعي آه آنه

ا    بلد نيستيم، ندارند، حتي قوانين طبيعي هم بو        ه آنه ده آ
ستيم            د ني ا بل د و م وده ان ا          . بلد ب ه آنه د آ يعني فكر نكني

ا امروزه        د و م رده بودن تنها در متافيزيك خيلي رشد آ
ك و       ي در فيزي داريم حت ك ن ه متافيزي وجهي ب ر ت ديگ

ا باشيم          د شاگرد آنه اب       . شيمي هم باي ين آت شما در هم
ا           يوگا ناندا  رن م  آه يكي از بزرگترين عارفان هندي ق

رد     ب نا آ دوئيزم آش ا هن ا را ب ه آمريكائيه در . ود آ
ه شده است        -خاطراتش   م ترجم ان فارسي ه  -آه به زب

ه                شان نزديك ب ا اي ين ج ه در هم انون   34-33آمده آ  ق
ه مي الم طبيعت ارائ ه  ع وط ب د و مي مرب ما  آن گويدش
د       همين قوانين را بكار بزنيد و نتيجه       د دي . اش را خواهي
م ت ه الم طبيع ه ع وط ب ال مرب ن ح ا اي ست ب  ه

ما   ان ش ست شناس ما، زي يميدانان ش ما، ش دانان ش فيزيك
ستند   د ني م بل م      . ه اني ه ن جه وم اي ين عل ما در هم ش

رده  شرفت نك د پي شه   . اي د اندي اي ض ين معن ن اول اي
ه         پيشرفت است، يعني علوم و معارفي قدما داشته اند آ

ه است ان رفت ا االن يادم شان را . م وانيم آتابهاي ر بت اگ

ه            بفهم ا را ب شر آنه ه ب ريم آ اد مي گي ايي ي يم، چيزه
  .دانست سادگي هر چه تمامتر مي

   اما مورد دومي آه سنت گرايان به آن قائل هستند          
شرفت    (در باب اين انديشه      ن است    ) انديشه ضد پي اي

ا االن              آه قدما نه فقط علوم و معارفي بلد بودند آه م
سله تواناييهاي روحي          م در    بلد نيستيم، بلكه يك سل  ه

ست     ا ني ه در م وده آ دما ب م   . ق ده اي ه ش ا آوتول . م
همينطور آه يك آمريكايي يا آفريقايي بلندقد و قامت           
ان                    ه بومي ا حتي ب د ي اه مي آن وقتي به يك ژاپني نگ

ا           اندونزي نگاه مي   آند،  مي بيند آه آوتوله هستند ام
د ي آنن ود حس نم دونزي . خ ه در ان ايي آ ه اينه البت
د ي  ي آنن دگي م دگي  زن تراليا زن ه در اس ايي آ ا اينه

سي      ا آ ون ب ستند، چ ه ه د آوتول ي دانن د نم ي آنن م
ل       . خودشان را مقايسه نكردند    در هر حال آساني مث

گنون اعتقاد دارند آه اگر يك آدم قديمي االن سر از            
ا                    ه م ان حكمي آ د، هم اه آن ا نگ قبر بلند بكند و به م

ع  يم، راج ا مي آن ه ه ي آوتول دن اول ه ب ه راجع ب  ب
ا         ذهن و روح ما صادر مي      ا و روحهاي م آند، ذهنه

د  را ذهنها و روحهاي حقيري مي       ه   . بين ن رو آ از اي
ه                ه ب شارتهايي آ به گفته گنون،  به سادگي يكي از ب
ه      انسان سنتي مي دادند اين بود آه اگر آسي در خان
ه        دم آ واب دي ن خ شب م د دي د و بگوي ما را بزن ش

ه معشوق         مي .  نزديك شده است      ميريد و وصالتان ب
د        امروز اگر من و       . شما به او مژدگاني هم مي دادي

ايد سرطان                  ه ش م آ اري داري ه يك بيم شنويم آ شما ب
ر  د اگ ه 20باش د آ ته باش ود داش م وج اري ه  بيم

ود      ا خ رطان است ب ل س ا مث اهري آنه وارض ظ ع
 احتمال ديگر    19گفتيد آه حتمًا سرطان گرفتم و         مي

د        را منتفي مي آنيد و بعد م       ه چه خواهي علوم است آ
رد ي . آ ون م ه    گن ي ب ت روح سان ظرفي د آن ان گوي

ته ا داش شتري از م ب بي ه  مرات ساني آ ت، ان اس
ي    اد نم ي در او ايج ًال تالطم دگي اص ات زن ناماليم
ا         ه م ت آ ته اس زي داش گفت انگي ش ش رد، آرام آ

وع ظرفيت ذهني            . نداريم ه يك ن -اين علم نيست بلك
نت سان س ه در ان ي است آ وده روان ا ب شتر از م ي بي

ت شرفت      . اس د پي شه ض م در اندي ومي ه اي س معن
ل                     ه قب ه شما هر چي ب وجود دارد و آن اين است آ
ي    دگي م ر زن وده ت ردم آس ه م د آ ي بيني د م برگردي

رديم             دگي آ اآرامتر زن ديم ن . آردند ما هر چه جلو آم
ال          ه ح وريم ب ه بخ د غبط ا باي ر م ري ديگ ه تعبي ب

ا  دگي آنه ه . زن ه مرحل س س ه اول  پ د مرحل ان ش  بي
اي           ه ظرفيته مرحله فقط علم است، مرحله دوم مرحل
دگي        ه زن وم مرحل ه س ت و مرحل ي اس ي روان ذهن

ل هستند                  ه آن قائ ان ب ه سنت گراي ا است آ . عملي م
وم برآت است            ه  . يك نمونه خيلي خوب آن، مفه البت
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ان   ا ايراني ين م اب برآت در ب ي در ب ق دقيق يچ تحقي ه
ان    . يقًا در اديان چيست    نشده است آه برآت دق     ه ادي هم
ستند    ل ه ت قائ ه برآ اب    . ب ن ب دي در اي ار ج ه آ البت

ا است             از . نكرده ايم ولي همين برآت در لسان خود م
د                ا باي ه م نظر سنت گرايان اين يك قانون جدي است آ
ه                زي است آ ر از آن چي به آن توجه آنيم آه برآت غي

دما      . بدست من و شما مي رسد         ر، ق ر بهت ه تعبي ا  ب ي م
ا اصًال چون                 ه م بين سه مفهوم تفكيك قائل مي شدند آ

رده  وش آ ًا فرام وم را تقريب وم دوم و س ك  مفه م، ي اي
داريم شتر ن وم بي ك  . مفه ه ي تند آ اد داش ا اعتق دماي م ق

ام نعمت          ه ن وم   -دارايي -مفهومي وجود دارد ب  يك مفه
ام    م بن ومي داري وم س ك مفه ام رزق، ي م بن ي داري دوم

روت چه              اگر بخوا . برآت دا از لحاظ ث ه خ د آ هيد ببني
وال                 ام ام د تم د بروي ميزان به من نعمت داده است، باي
ه از                  ي است آ ن نعمت در است و اي ه چق من را بيينيد آ

ام        . اند  لحاظ ثروت به من داده     اما قدما مي گفتند اگر تم
ه او   د آ د و گفتي سابرسي آردي ي را ح روت فالن  nث

ازه ن روت دارد، ت ان ث ون توم ادي او را ميلي ت م عم
د ده اي ادي آن  . فهمي ست رزق م ن ني ادي اي ا رزق م ام

ن   دار از اي ذت     nمق ه از آن ل ت آ ان اس ون توم  ميلي
يعني اگر من    . حائز بشود باقي ديگر رزق نبوده است     

الي       رم روي دو  ق ام عم ي تم م ول ته باش الي داش ده ق
م  ده باش ه     . خوابي ت و بقي وده اس ن ب ا رزق م آن دو ت
وده ا ترزق نب ما از آن . س ه ش ي آنچ رزق يعن

ه       . برخوردار مي شويد     د، ن اع مي بري آنچه از آن انتف
قدما در تفكر سنتي خود بين اين       . اينكه نگهبانش هستيد  

رزق آن است آه من      . گذاشتند  دو مفهوم خيلي فرق مي    
ن است    ه ممك رم و نعمت آن است آ ي ب ود م ازآن س

ام ب     ». نگهبانش باشم  وم سومي بن ه مفه ز   آنها ب رآت ني
ي،         ر رزق د ه ي گفتن ه م ود آ ن ب د و آن اي ل بودن قائ

يم،  من             . برآت نيست  ر باش يعني ممكن است ما سه نف
ما  10 م، ش ته باش سل داش و ع و و شخص 20 آيل  آيل

ا     .  آيلو عسل داشته باشد    30سوم   و از    1اما همه م  آيل
يم     صرف آن وانيم م ود را بت سلهاي خ ن . ع و 1اي  آيل

ت و آن  ا اس و9رزق م افه،  آيل وي 19ي اض  آيل
وده است 29اضافه و  وي اضافه، رزق نب ون .  آيل چ

ه هر           ا، آ تو فقط از اين استفاده آرده اي، اما از بين م
ا  ه م زان ب ك مي ه ي ا ب و عسل خورديم، آي ك آيل دام ي آ
ا                 دگي است و آنه ردن، برآت زن زه آ مزه آرد؟ اين م

ي ي    م زه نم وع  م ك ن سان ي ه ان م ب ا ه ه رزقه د آ گفتن
د ه   .دهن ده را ب يد و زبي ارون الرش روف ه تان مع  داس

ت      ده اس اريخ آم ه در ت د، آ اطر بياوري اني، . خ در اق
يد         ارون الرش ه ه د آ ي آن ل م فهاني نق والفرج اص اب
ار     ور روزگ رين امپراط ه بزرگت ي مبالغ ه ب ي آ عباس
دل   اس مب ا لب بها ب ه ش ود آ ن ب ادتش اي ود، ع خودش ب

 زندگي  ميان مردم آوچه و بازار مي رفت آه وضع        
د ا راببين زرگ . آنه انوي ب ده، ب ا زبي ار ب ك ب ي

ون   . حرمسراي هارون مي گشتند    امي   1از آنار ت  حم
تند رزن و . گذش ه پي د آ ده ديدن يد و زبي ارون الرش ه

د         از الي در  . پيرمردي در تون حمام زندگي مي آنن
وي خودشان             نگاه آردند، ديدند آه يك ظرف آب جل

ته شك ه گذاش ان خ دار ن ك مق د، ي رد ان م در آن خ
د ي آورد و   . آردن ن آب در م ه از اي ك لقم انم ي و خ

ه                 م يك لقم ذارد و شوهر ه در دهان شوهرش مي گ
ذارد    ي گ انمش م ان خ ي آورد و در  ده د . در م بع

ده              ي؟ زبي هارون به زبيده گفت آه زبيده چي مي بين
رده             ه من فراموش آ . ام  دو صفحه شعر گفته است آ

ن است           ي است مضمونش اي نم       شعر عرب ه مي بي  آ
ه شاهان و شاهزادگان در                د آ آه اينها لذتي مي برن

ذت          آرزوي اين لذت مي    ن ل ه اي د و هيچ وقت ب ميرن
ه              . نمي رسند  د آ ل مي آن والفرج اصفهاني نق د اب بع

ده          ه زبي رد و مي گفت آ ه مي آ هارون الرشيد گري
ه هستيم،             . همين طور است     م همين گون و ه من و ت

ه ا   ت ب يچ وق م، ه و ه ن و ت يم  م ي رس ذت نم ن ل . ي
ل        خن قاب ن س ه اي د آ ا برس ر م ه نظ ت ب ن اس ممك
ه            دا ب را، خ دفاعي نيست، ولي به نظر انسان سنت گ

د  ي ده دگي برآت م ن زن ان . اي ان ن ي او از هم يعن
ذت  ان ل ما از چلوآبابت ا ش رد، ام ذت مي ب خشكش ل

د ي بري ه    . نم ت، هم ده اس ما ش ه رزق ش م آ ن ه اي
ا يك جور           ن         رزقها به همه دهانه د و اي زه نمي آن م

ست  ا ني ط در خوردنيه ه دو بخش  . فق ا ب ام نعمته تم
ا داده        ه م تقسيم مي شوند، آنهائيكه نعمتي هستند آه ب
ا هستند،              ه رزق م شده ولي رزق ما نيستند و آنهائيك
وند،   ي ش سيم م ته تق ه دو دس م ب ا ه ام رزقه و تم
رد و            رزقهاي بي برآت آه انسان از آنها لذت نمي ب

  .  برآت آه انسان از آنها لذت مي بردرزقهاي با
ت     روف فاوس شنامه مع ه در نماي ي از (   گوت يك

ر فاوستس               اره دآت ه درب ده اي آ نمايشنامه هاي عدي
ات                راوان در ادبي ه ف ر از گوت نوشته شده است و غي

ته   شنامه نوش تس نماي ر فاوس اب دآت د غرب در ب ) ان
اريخي و      ه ت ره نيم ك چه ع ي تس در واق ر فاوس دآت

اد           ه افسانه نيم ن اعتق رون وسطي اي اي است آه در ق
                                                            

  تون محام در واقع بدترين جـايي         1 
در قدمي  . بود آه در عامل وجود داشت     

 محـام را بايـد گـرم مـي          چون زيـر  
آن وقت  . آردند تا آب محام گرم شود     

در اين زير عالوه بر اينكه حـرارت        
مهيشه بود، مواد سوختين و نفت نيـز        
ــوي     ــم ب ــشه ه ــت و مهي ــود داش وج

   .آمد انگيز خيلي بدي آن جا مي شگفت
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ته است ن شخصيت وجود داش ه اي تند آ ر . را داش دآت
ه الي رتب سيار ع شمند ب ك و دان ك پزش تس ي اي  فاوس

وده  دگي ناراضي ب شه از زن ه همي بي . است است آ ش
ه او مي         شيطان نزد دآتر فاوستس مي      د و ب ه      اي د آ گوي

ذت   من حاضرم روحت را  از تو بخرم ولي ب          يشترين ل
دهم      و ب ه ت اني ب ن جه دگي اي م  . را در زن تس ه فاوس

د ول مي آن ي قب ذاآرات فراوان د از م االخره بع مي . ب
ا مي                   ه قولت وف ًا ب و واقع ه ت م آ ا بفهم گويد من از آج
ي؟         ي ده ن م ه م اني را ب ن جه ذت اي ًا ل ي و واقع آن

ن                   مي ه اي راف آردي آ و اعت ه خود ت گويد من وقتي آ
رم      هلذت را به من داد     روحت را  . اي روحت را مي گي

نم،                 آه مي گيرم نه به اين معنا آه قبض روحت مي آ
ار من است         د در اختي ه بع ن ب هر  . يعني روحت از اي

شترين  ًا بي ه ديگر واقع ردي آ راف آ وقت خودت اعت
ه  من مي                  ام است آ ويم    لذت را بمن داده اي آن هنگ گ

شترين           مي. طلب من را بده    ا بي ذت  گويد آه من از آج ل
ردن            مي. را بفهمم  ذت ب گويد وقتي آه آن قدر در حال ل

هستي آه خطاب به زمان بگويي، اي زمان از حرآت          
ست ي  . باي سان نم د ان ب باش ي جال ذت خيل ر ل چون اگ

ي   ون م ذرد چ ان بگ د زم ي   خواه ين م ذت از ب د ل گوي
دآي                ه در هر صورت ان رود و به حالتي مي انجامد آ

دتر            ن حالت ب ده از اي ه ش سيار    .  است هم آ د ب مي گوي
ت  دگي فاوس ود، زن ي ش م م ور ه ين ط وب و هم خ

ي  روع م د     ش صور آني ه ت ذتي آ وع ل ر ن ود و از ه ش
ر ي به د م ود من ه  .  ش د آ ي رس التي م ه ح م ب اني ه زم

يش                فرياد مي  ان، از حرآت بايست ديگر ب د اي زم زن
دارم  صور ن ذت ت ن از ل د و  . از اي ي آي يطان م و ش

ده    گويد  من به وعده ام         مي و      وفا آردم و آم ا روح ت ام ت
  . را بگيرم 

ل  ساني مث ي از آ سلي  خيل دوس هاآ ر او آل ه نظي ، آ
سياري      هم زياد است، در فلسفه جاودانه بيان مي        د، ب آن

يدند،   ي رس ت م ن حال ه اي نتي، ب ر س ا تفك سانها ب از ان
د          ه شيطان بدهن ه روحشان را ب ًا   . بدون اينك يعني واقع

ان از حرآت   به حالتي مي رسيدند آه م    ي گفتند اي زم
ي    . ديگه بيش از اين لذت امكان ندارد      . بايست ي وقت ول

د تعجب مي               ا را مي ديدي دگي آنه د    شما فيزيك زن آردي
ا                    د، ب دگي مي آن يم زن ن گل ا اي ه ب آه اين بيچاره چگون
ست  دگي ني ه زن ن آ د، اي ي آن دگي م وق زن ن حق اي

ان حال مي          . مردگي است  ه زب ع ب ي او در واق د   ول گوي
ان از             چنين زندگي  ه اي زم اي آه انسان بتواند بگويد آ

ن تفكيك در     . اي بابرآت است    حرآت بايست، زندگي   اي
ت،      نتي نعم سانهاي س ست، ان نتي ني سانهاي س ان ان مي
ن و  صور رزق از ذه ي ت د ول ورد اول، را دارن م
ن و      م از ذه صوربرآت ه ت و ت ه اس ان رفت ضميرش

ي از مطالعات  . ضميرشان رفته است      ه   خيل  تطبيقي آ

ن حيث                 رد، فقط از اي در باب اديان صورت مي گي
ك         اب تفكي در در ب ه چق د آ ي آنن ر م ان نظ ه ادي ب
د  ن تُاآي ن دي نعمت از رزق و رزق از برآت در اي

ده   مي شرفت است      . است   ش ًا ضد پي شه واقع ن اندي . اي
ًا       ت دائم يد، آن وق ل باش ن قائ ه اي ًا ب ما واقع ر ش اگ

از         و مي هواي زندگي قبل را داريد       د اي آاش ب گويي
ان                  ه هم رديم، ب اليم برگ ام و تع ان احك ه هم مي شد ب
ه   ت و ب م و درياف زان از فه ان مي ه هم ا، ب داده ه
ا              م و دريافته ه ناشي از آن فه ي آ همون زندگي عمل

  .و داده ها و معلومات است 
يعني  .    اين انديشه در تفكر ديني ما هم وجود دارد        

ه است      تفكر ديني ما به اين لحاظ      .  آامًال سنت گرايان
شر                    ه ب ه مي شود آ ًا گفت ه دائم د آ شما اگر دقت آني
ه    ت آ ن اس م اي تش ه ود، عالم د ب روز اول موح

ود   ر ب شر پيغمب ستين ب ه   . نخ د آ ي بگوي ر دين اگ
ا است   م بودهاست،بدين معن ر ه شر پيغمب ستين ب نخ

وده   د ب دش موح دو تول شر از ب ه ب م . است آ و آن ه
ه پيغمب      د هزار شرك و         . ريموحدي در رتب ي بع ول

د       يش آم اريخ از خوبي         . هزار فسق پ ان ت يعني جري
ه    وبي و ب وي خ ه س دي ب ه از ب دي است ن سوي ب ب
ه از     سرفت، ن تعبير امروزي آن از پيشرفت بسوي پ

شرفت رف پي سرفت بط ت . پ ويي اس ع نيك از وض
دي   ه  . بطرف وضع ب شرفت آ شه پي رخالف اندي ب

د             مي ه ب دتر ب شه از ب ا همي ه خوب         گويد م د ب  و از ب
صميم              . سير مي آنيم   رده باشيم ت ا دقت آ از اگر م ب

د،      . ايم  خود را در اين باب نگرفته      اگر شما دقت بكني
ا               اهي وقته ا، گ ان م ا در مي حتي روشنفكرترين آدمه
ه  داميك از شماست آ د، آ ي مي خرن ال چين اب ف آت
تم       ه دس ديرات ب اب تق ت آت يچ وق ن ه د، م ا آن ادع

ده   ا نخوان يده ي ه   . ام نرس ه ب م ممكن است آ شه ه همي
ي   ه است، ول ا خراف ه اينه ه البت د آ تانتان بگويي دوس
از   اب را ب د، آت تانتان رفتن ي دوس بها وقت ان ش خودت
ه              مي آنيد، ورق مي زنيد آه آنها آه در برج حمل ب

ي ا م ت؟ در غرب   دني د داش ه وضعي خواهن د چ آين
ديرات               اب تق ا آت رين آتابه ر تيراژت امروز يكي از پ

سته     چ وز نتوان ود را هن صميم خ ون ت ت، چ ي اس ين
رد ما      . بگي ت، ش شرفت اس ال پي شر در ح ر ب اگ

رش   ل از عم ه الاق ابي آ د، آت ال 4300مجبوري  س
د   مي گذرد، هنوز هم به آن توجه مي    آنيد و مي گويي

آه حاال اين اگر از اين جهت به آن جهت رفته، پس      
 معلوم مي شود آه فردا فالني با من دوست مي شود          

ست        ود،يا ورشك ي ش من م ن دش ا م ردا ب س ف ا پ ي
ًا  . شوم، پس اين معامله را نبايد انجام دهم        مي ما واقع

ل             ا قائ ائليم ي شرفت ق شه پي ه اندي در اين باب هم آه ب
 . ايم  نيستيم، به نظر من تصميم نگرفته
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  چهاردهم جلسه
  نجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف

  
  

مؤلفه بعدي آه يك مؤلفه مابعدالطبيعي سنت گرايي در         
الم هستي است         الم    . باب مراتب ع راي ع تجددگرايي ب

الم              راي ع ي ب هستي مراتب قائل نيست ولي سنت گراي
ل است      م بحث          . هستي مراتب قائ ودن ه ل ب مراتب قائ

ت   ده اي اس اني از     . پيچي ر زب ه در ه ست آ كي ني ش
ان فارسي صفات تفضيلي و عالي وجود                جمله در زب
ت آن  ا اس ندلي زيب ن ص ه اي وييم آ ي گ ثًال م دارد م
ندلي      ندلي از آن ص ن ص ي اي ت ول م زيباس ندلي ه ص
ريم                ار مي ب داريم صفت عالي بك زيباتر است مشكل ن
شمند  سان دان شمند است آن ان سان دان ن ان وييم اي مي گ

اق است  است  ن ات رد اي شمندترين ف سان دان ي آن ان ول
رين      . صفت عالي هم بكار مي بريم   ر و ت ن  ت ا اي ا م ام

م    ضيلي را و عالئ فت تف الي و ص فت ع ن ص را، اي
ريم     ي ب ار نم ا بك ه ج ضيلي را هم الي و تف فت ع . ص

ن صندلي    ن صندلي زيباست و اي ه اي وييم آ مثًالمي گ
صندلي است،   هم زيباست و اين صندلي زيباتر از اين         

م     ن ه ن صندلي است اي ه اي وييم آ وانيم بگ ي ت ا نم ام
درست  . صندلي است ولي اين از اين صندلي تر است         

ن         است آه  مي توانيم بگوييم اين ضبط صوت است اي
ر             ن گرانت هم ضبط صوت است اين ضبط صوت از اي
ن      بط صوت از اي ن ض ت اي وان گف ي ت ا نم ت، ام اس

ر است       ه  . ضبط صوت ،ضبط صوت ت ان مي   ب نظرم
ود      ي ش راي ضبط صوت نم رين را ب ر و ت ه ت د آ آي
اني                 ا در هر زب ه عرف م بكار برد اين درست است آ
ز اضافه                      ه چي ه هم رين را ب ر و ت ه ت د آ اقتضا مي آن

يم ا       . نكن ت ؟ آي ت اس دام درس ستي آ اب ه ال در ب ح
اتر و    ت زيب ود گف ي ش ه م ايي است آ ل زيب ستي مث ه

ه       ت آ ندلي اس ل ص ا مث اترين ي ت   زيب وان گف ي ت نم
رين   ر و صندلي ت ان مي  . صندلي ت ظاهرًا عرف زب

ل صندلي است        ن        . گويد هستي مث وانيم بگوييم اي مي ت
ا            موجود است مي توانيم بگوييم اين هم موجود است ام
ت    ن اس ر از اي ود ت ن موج ويم اي وانيم بگ ي ت ا م آي

ودن      . ؟ظاهرًا نمي توان گفت    ا موجود ب درست است م
ندلي ب    ل ص م مث وانيم     را ه ي ت ه نم يم آ ي دان ودن م

ت  ندلي اس ر از آن ص ندلي ت ز ص ن چي وييم اي بگ
ا سنت                   د ام ن را مي گوي ه عرف اي ،درست است آ
د                  ه در عرف مخالف است و معتق ن نكت ا اي گرايي ب
است موجودات از لحاظ موجود بودنشان تر و ترين         
ود     م موج سان ه ود است ان دا موج د خ ي دارن ر م ب

ر         سان است توجه مي         است ولي خدا موجود ت از ان
ود     م موج وش ه ك خرگ ود است ي سان موج د ان آني
ه   ودتر است و ب سان از خرگوش موج ي ان است ول
م           همين ترتيب خرگوش موجود است درخت سرو ه
موجود است ولي به نظر يك سنت گرا يك خرگوش           
رو        ت س ت و درخ رو اس ت س ر از درخ ود ت موج

ت     نگ اس ر از س ود ت ب   .  موج ستي مرات ي ه يعن
د غلظت و  د را مانن ك سنت گ ستي از نظر ي ارد، ه

م               ر و بعضي ه يظ ت ه  بعضي غل رقت مربا است آ
د      (رقيق ترند  ق ترن م      ) آم يا بيش رقي ودن ه موجود ب

ا     مانند غلظت و رقت داراي مرتبه است، همه مرباه
ه يك درجه نيست ،                    ا ب ا  غلظت آنه غليظ هستند ام
ستي    ان ه ودات جه ه موج د هم ان معتقدن نت گراي س
دوم                ا مع ه بعضي از آنه وييم آ موجود هستند نمي گ

ستند ه    . ه ا ب شتر ي ضي بي ودن بع ود ب ي موج ول
ود   ت و موج ر اس ضي ديگ ديدتر از بع ري ش تعبي
ه              ر از بقي ر و ضعيف ت . بودن بعضي ديگر خفيف ت

ودات از     ين موج ان ب نت گراي دگاه س ابراين از دي بن
ود دارد      عف وج دت و ض ودن ش ود ب اظ موج لح

ا   د      وموجودات ب رق دارن م ف ن منظر هستي       .  ه از اي
ك       ه ي دها از آن ب ستي من ه ه ه هم ت آ ي اس واقعيت

ستند وردار ني دازه برخ ودات . ان ه موج دا از هم خ
ورد         . بيشتر از وجود بهره مند است       ن م ه  در اي البت

ام وجود از                  د گفت  تم شترين و حتي باي بايد گفت بي
ه اسالف مراتب                سته ب ه موجودات  ب آن اوست، بقي

ن را   . دشان  از هستي بهره هاي متفاوت دارند       خو اي
ا                     د، ام ر نمي تاب اني ب د هيچ زب زبان  ما بر نمي تاب
د ان دارن ه سنت گراي ادي است آ ه هر حال اعتق . ب

ط است ،در   د غل ي تاب ر نم ان ب ويم چون زب ي گ نم
ر و     عرف ما موجود بودن مثل صندلي بودن است ت

لم مجردات  ترين بر نمي دارد ، اما سنت گرايان  عا         
الم طبيعت را داراي              االتر و ع را داراي مرتبه اي ب

ه د  مرتب ي دانن ر م ايين ت الم  . اي پ وق ع والم ف در  ع
ود دارد      ف وج ب مختل م مرات ت ه ه  . طبيع ا اينك ب

سيحي،     ان م نت گراي ا س سلمان ي ان م نت گراي س
ب        ن مرات راي اي ي ب مهاي مختلف دو اس ودايي، هن ب

ره      بكار مي برند، همه آنها معتقدن      د آه  موجودات به
د      د      . هاي متفاوتي از هستي دارن وان فهمي چطور ميت

آه بهره هستي يك خرگوش بيشتر از بهره اي است           
ت       ك درخ ستي دارد و ي رو از ه ت س ك درخ ه ي آ
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سرو بهره اش از هستي يك قطعه سنگ بيشتر است و            
ور      ت و بط ات اس شتر از حيوان سانها بي ا ان ستي  م ه

ر از      الم ماوراءطبيعت است و        آلي عالم طبيعت آمت  ع
ب      ه مرات ه ب ستي مالئك م ه ت ه الم ماوراءطبيع در ع
ابوت ،الهوت                 د ه دا و بع ه خ آمتر است از بهره اي آ

د ستي دارن وت از ه روت و ملك ش . ،جب ا ش در اينج
ده است  اوت عرضه ش ار متف ن .معي ال  اي ين ح در ع

ه هر چه       . شش معيار در يك چيز مشترك هستند           اينك
ار و خواص  ود     آث ي ش ادر م ود ص ك موج ه از ي ي آ

شتري برخوردار             بيشتر باشد، اين موجود از هستي بي
چون اين آثار و خواص ، آثار و خواص هستي            . است

يش فرض            . هستند   مانند اين است آه شما بعنوان يك پ
د    ول آني يش فرض ،نمي خواهم     (قب وان يك پ تم بعن گف

  )بگويم اين درست است
ول آ          ز را قب رين را          آن وقت دو چي ه ت رديم يكي اينك

ي در                يم ول سبت مي ده اگر چه به موجودات مختلفي ن
د  ه خود آب باي دهيم؟ ب سبت ب ه چه آسي ن د ب ع باي واق
اس                 ن لب ر است اي ه ت نسبت بدهيم ولو مي گوييم اين تك

م  ثًال(ه ر   ) شال م م ت د دست من ه ر است فرض آني ت
د           دام از       .است ولي در واقع اشتباه مي آني ري هيچ آ ت

ه آب              اي د ب ه باي سبت داد بلك ه خودشان  ن د ب نها را  نباي
يم سبت ده ين  . ن يم اول ول آن رض را قب يش ف ر آن پ اگ

نتيجه دوم هم دارد و آن اين است         . نتيجه اش اين است   
ر            ل ب آه هر آدام از اين موجودات بيشتر تر  بودند دلي
ول       د قب ن دو را باي د اي شتر دارن ه  آب بي ت آ ن اس اي

يم ن س. آن ين اي ود  ع اب وج ان در ب نت گراي خن را س
ه يكي              . مي گويند  ر و خاصيتي آ مي گويند اوًال هر اث

از موجودات دارد در واقع متعلق به آن موجود نيست            
ار و      .متعلق به وجود آن موجود است        توجه مي آنيد آث

ات                ه ظهور مي رسد از نبات خواصي آه از جمادات ب
ه ظهور مي رسد               ات ب  از  به ظهور مي رسد از حيوان

ه                  سانها هستند ب ا ان وق م ه ف ما انسانها از موجوداتي آ
ا موجودات      ظهور مي رسد اينها آثار و خواص خود م
ا       ه در م ت آ ودي اس واص وج ار و خ ست آث ني

ودات هست  ر  .موج ه ه ن است آ م اي ه دوم آن ه نتيج
ند        ته باش شتري داش واص بي ار و خ ودات آث ه موج چ

شت  ز بي ه چي ود از چ ود آن موج ي ش وم م ري معل
وردار است    شتري برخ ود بي وردار است ،از وج برخ
ود از     دام موج ه آ يم آ واهيم بفهم ه بخ ابراين اينك بن
هستي و وجود بيشتري برخوردار است و آدام موجود         
ار             ه آث از هستي و وجود آمتري برخوردار است بايد ب
اه               و خواصي آه از اين موجودات صادر مي شود نگ

يم واص صادر ش  .آن ار و خ ه آث ر چ د ه شتر باش ده بي
ن   ه اي ر چ شتر است و ه ود بي ود از وج ره آن موج به
ر             م آمت آثار و خواص صادر شدني آمتر باشند بهره ه

ايي هستند              .است   ار و خواص چه چيزه ن آث حاال اي
ه       6؟ د بعضي ب اثر و خاصيت را معموًال نام مي برن

ه         6يكي از اين     ا بعضي     2 تا قائل هستند بعضي ب  ت
م    5ا بعضي به  ت4 تا بعضي به   3به   ا و بعضي ه  ت

ه هر  ه  6ب ه هم ي آ ك مطلب ستند ي ل ه م قائ ا ه ا ب  ت
اينها مي گويند اين است آه قدرت مهم است هر چه            
شتري    ستي بي ن از ه د اي ادرتر باش ود ق موج
شتر يعني هر چه موجود           درت بي برخوردار است ق
يچ    ه ه دا آ د و خ ر باش ش آمت ل روي ع در مقاب موان

ابلش وجود        وم مي شود          مانعي در مق ن معل دارد اي ن
رين            ادرترين است موجود ت قادرترين اوست چون ق
ي از آن       درت يك س ق ت پ ستي اس ان ه ود جه موج
ا   راي م ود ب ه مالك خوبي مي ش ايي است آ چيزه

يم           مطلب  . براي اينكه بتوانيم يك همچين داوري بكن
ت  اني اس ت زم ه .دوم ديموم ر چ د ه ي گوين م

شتر با  ودي بي اني  موج ت زم ي  ديموم شان م د، ن ش
شتري دارد     ره بي ه از هستي به د آ ًا  . ده بعضي دقيق

وييم، در               اب ديمومت مي گ همان چيزي را آه در ب
د ان گفتن اب مك اني  . ب داد مك ه امت ر چ د ه گفتن

شتري     ره بي ستي به د ، از ه شتر باش ودي بي موج
ه . دارد ر چ د ه دت، گفتن اب وح ضي در ب بع

د     شتر باش دتش بي ودي وح اي  (موج ه معن دت ب  وح
وحدت دو  . از هستي بيشتر بهره مي گيرد       ) بساطت

د،              ه موجودات وحدت دارن معنا دارد به يك معنا هم
ه يك موجود است              ه  . هيچ موجودي نيست اال اينك ب

ون     ت، چ دت اس ودي داراي وح ر موج ا ه ن معن اي
نم              ه آن اشاره بك هيچ موجودي نيست آه من بتوانم ب

ا   پس اينها وحدت دا   . و بگويم دو موجود است     رند ام
اي        وحدت به اين معنا محل بحث نيست، وحدت  معن

ساطت     ام ب ه ن م دارد ب ي ه ه   . دوم ر چ ي ه يعن
ن   ده آن  همگ شكيل دهن زاء ت ودي اج موج

ر ساطت  ) (homogenousت ند،داراي ب باش
شتري است ه  . بي يد آ يده باش ي پوش ما اگرآت ثًال ش م

ن   سرتاسر اين آت از يك پارچه دوخته شده باشد،          اي
سم پارچه  ه از سه ق ي آ ا آت شتري دارد ت وحدت بي

د    ده باش ه ش ديگر دوخت ه يك ضمام ب ا ان ا  . ب ه اينج آ
ت    ساطت اس اي ب ه معن دت ب سانها در  . وح ا ان م

اي      ن معن ه اي خودمان دقت مي آنيم و مي بينيم آه  ب
داريم دت ن دنمان  . دوم وح تخوان در ب ثًال اس ي م يعن

ت         ا اس رق  هست گوشت هم هست اما گوشت ب خوان ف
از           . مي آند  دنمان هست، گ مايع هست جامد هم در ب

د                رق مي آن م ف ا ه د  . هم در بدن ما هست، اينها ب بع
ده             شكيل دهن مي گويند هر چه يك موجودي اجزاء ت
ا   شتري دارد اينج دت بي ند، وح ر باش ن ت اش همگ
سيط                ساطت يعني هر چه موجودي ب وحدت يعني ب
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اجور  زاء مختلف ن د، مرآب از اج ر باش  ناهماهنگ ت
د            ساطت مي گوين ه معني ب ن را وحدت ب ه  . نباشد، اي ب

د،   شتر باش ودي بي ه در موج ر چ ساطت ه ي ب ن معن اي
شتر است ره آن موجود از هستي بي ار پنجمي . به معي

وداتي در درون       ه موج ر چ ه ه ود آ ن ب د، اي ه گفتن آ
شتري  ره بي ند، از به ري داشته باش زاع آمت خودشان ن

ت    وردار اس ود، برخ ه   از وج ارفي آ ابراين ع و بن
ستي      ود دارد، از ه ش وج ي در درون اهنگي درون هم
زاع      ود ن ه در درون خ ره دارد آ ما به شتر از ش بي

د ود را     . داري اهي خ د، گ ي آني ت م ود را مالم اه خ گ
د              دا مي آني هر  . نفرين مي آنيد، گاهي تنفر از خود پي

چه موجودي در درون خودش هماهنگي بيشتر، داشته         
شتري داردباشد، از هستي ره بي م .  به ار آخري ه معي

ه       سبت ب ودي  ن ه  موج ر چ ه ه د و آن اينك گفتن
موجودات بيشتري عليت داشته باشد خودش از هستي           
ره              بيشتر بهره دارد و هر چه اين عليت آمتر باشد ،به

ه       . او از هستي آمتر است       از آن نظر خدا آه علت هم
 نام  موجودات است، بيشترين بهره را دارد و چيزي به        

م هست            -هيوالي اولي     - آه من نمي دانم چه چيزي ه
ت  ستي دارا  اس ره را از ه رين به ت .آمت ون علي چ

ولي باالخره اين   . براي هيچ چيز نمي تواند داشته باشد      
اوت هستند، موجودات . وجود دارد مراتب هستي متف

اوت           به لحاظ اينكه از هستي چقدر بهره برده باشند متف
ان         سخني هم در  . هستند  باب انسان مي گويند آه در مي

ي              رين موجود، يعن الم طبيعت ارزشمند ت موجودات ع
رين موجود،است     ان موجودات       . موجود ت سان در مي ان

سان   ه ل ا ب مندتر است و م ه ارزش الم طبيعت از هم ع
ا         ت، ام ات اس رف مخلوق سان اش وييم ان ي گ الي م ع

  . تعبير درستي نمي آنيم
  

   1سؤال از استاد
  
  

  :اد جواب است
ًا     ي تقريب ؤال دارم ول ك س د ي ما گفتي ؤال 6-5ش  س

د  ك مي    . آردي وانم تفكي ه مي ت دار آ ا آن مق حال من ت
ويم      سلمان         . آنم و مي گ ه م د بعضي از فالسفه  آ ببيني

ا          هم هستند ،مسيحي، يهودي، باالخره ديني هستند، اينه
دا            ادله . اي مي آورند، به عنوان مثال در اثبات وجود خ

ه را  ن ادل ر اي تدالل گ ل اس ي (reason) از راه عق  م
ه          reason. آورند ده، آ ن نتيجه انجامي ه اي ه ب  است آ

دا وجود دارد  ا مي. خ ل  ادع ن عق ه اي ا ب ه اينه ود آ ش
اي  ه معن ل ب ه Reason،عق ل Intelect و ن  ، عق

                                                            
  . متاسفانه سوال واضح نبود1

د     ا          . استدالل گر، بها دادن ه به نم آ ده عرض مي آ بن
د ا را نمي دادن ن به ي اي آاش اي د ول ل ب. دادن ه دلي

ود          ه س شان ب ن عقل ا اي ر ج ان، ه ين آقاي ه هم اينك
ول مي                د، حرفش را قب مدعيات ديني حرفي مي زن
ي   دعيات دين ان م ه زي ل، ب ين عق ا هم ر ج د و ه آنن

د   ي آنن ول        نم رفش را قب د، ح ي زن ي م . حرف
ست ا ني ع معرفت بخش هست و ي ا منب ل ي ر . عق اگ
د ن              ن مي گوي ه موافق دي ه    نيست، آنجايي هم آ د ب باي

وش داد  رفش گ ش     . ح ت بخ ع معرف ًا منب ر واقع اگ
ه                  د ب د باي ن مي گوي ه مخالف دي هست، آنجايي هم آ

ويم  . حرفش گوش داد    راي شما بگ ه اش را ب . نمون
سوف    رين فيل رين و بزرگت ل گرات ينا عق ن س اب

ن               .اسالمي است     ه اي دا عقلش ب اب خ ينا در ب ن س اب
م مي   خوب متون مقدس ه   . رسيد آه خدا وجود دارد    
دا     . گفتند آه خدا وجود دارد    ه خ اين را داد مي زد آ

ن   ه م م ادل ن ه ود دارد و اي اد،  . وج اب مع ا در ب ام
ان  اد جسماني امك ه مع يد آ ن رس ه اي ي عقلش ب وقت
ان      سماني امك اد ج ه مع زد آ ت، داد ن دارد، آن وق ن

اد جسماني          . ندارد د مع گفت آه البته عقل ما مي گوي
صدق     ادق م ون ص ا چ ست، ام ارت (ي ني ين عب )  ع

ول             ه قب م البت فرموده است معاد جسماني هست، ما ه
يم ل  . مي آن ا آسي مث ينا ي ن س ل اب سي مث ه آ ن ب م

ن        ل اب ًا مث سيحيت دقيق ه در م اس ،آ اس آآوين توم
گويم آه ديگر نمي توانيم يك بام         سيناست، اين را مي   

يم   ل آن وا عم ش    . و دو ه ت بخ ع معرف ا منب ل ي عق
ا  ه م ايق را ب ع   است و حق ا منب د ي ي آن شوف م  مك

ع معرفت بخش است          . معرفت بخش نيست    اگر منب
د حرفش را     آنجايي آه موافق دين حرف مي      د باي زن

ن حرف مي         ه مخالف دي م آ يم و آنجايي ه ول آن قب
ع معرفت   ر منب يم و اگ ول آن د حرفش را قب د باي زن
ي   ن حرف م الف دي ه مخ ايي آ ست، و آنج بخش ني

ول نمي        يم،   زند حرفش را قب ن     آن ه موافق دي  آنجاييك
يم              ول آن د قب د حرفش را نباي نفس  . هم حرف مي زن

د       ي زن رف م ن ح ق دي ه مواف ا آ ر ج ما ه ه ش اينك
ن   الف دي ا مخ ر ج د و ه ي آني ول م رفش را قب ح
وم      د، معل ي آني ول نم رفش را قب د ح ي زن رف م ح
دس  ون مق تخدام مت زاري در اس ه آن را اب ت آ اس

ام    هر چه اين نوآر موافق م     . گرفته ايد  يل ارباب انج
ام داد خوب   الف انج ه مخ داد، خوب است و هر چ

نكته ديگري در بيان اين خواهر گرامي بود،        . نيست
من  . اينكه فرمودند آه گاهي وقتها عقل خطا مي آند 

ا              د، آنج مي گويم اگر قبول مي آنيد عقل خطا مي آن
ه          وت عام ات نب د و اثب آه اثبات وجود خدا را مي آن

ا           را مي آند و اثب     د  آنجاه ات نبوت خاصه را مي آن
رده باشد؟                  ه ممكن است خطا آ د آ هم قبول مي آني
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ن است               ايش اي آن وقت مي دانيد معنايش  چيست ؟ معن
يم،     وت بكن ات نب يم، اثب دا بكن ات خ ستيم اثب ا توان ه م آ
د                م بعي ا ه ا اينجاه يم، ام اثبات نبوت عامه و خاصه بكن

رده باشيم      ان   . نيست اشتباه آ  االن دارد مي     اصًال عقلم
وت وجود                   م نب ايد ه ا ش وت وجود دارد، ام ه نب گويد آ

د  ته باش د   . نداش ا بكن ان دارد خط ون امك ه  .چ سي آ آ
ي اب آن   م د، در ب ا بكن ان دارد خط ل امك د عق  13گوي

دس                   ا مق ا آن ه دس ديني  ب گزاره اي آه اصًال متن مق
 13چون  . شده هم مي گويد عقل ممكن است خطا بكند     

تن مقدس شود     گزاره بايد اثب   ًال متني م . ات شود  تا عق
تن             شود م مثًال عهد عتيق بشود متن مقدس، عهد جديد ب

ن    . مقدس، قرآن ما بشود متن مقدس      زاره   13حال اي  گ
تناد                 ا اس د را ب رآن بياي اي آه بايد براي اثبات حجيت ق

رد         ات آ ه خود        . به خود قرآن نمي شود اثب چون اگر ب
ه فال     د    قرآن استناد بشود، به گفت يش مي آي . سفه ،دور پ

و  ه ت يد آ ود من بپرس ه از خ د آ ل آن مي مان ي مث يعن
دا         . راستگويي يا دروغگو      شما و دوستتان اختالف پي

ا دروغگو        ان راستگوست ي ه ملكي مي آنيد درباره اينك
ود          د از خ يديد ،بيايي ه نرس ه نتيج م ب ا ه ر ب د اگ ؟ بع
ا دروغگو؟               و راستگويي ي ان ت ه ملكي ملكيان بپرسيد آ

ا دروغ            انطور  . من هر چه بگويم، يا راست است ي هم
ود،    ي ش ودش نم ات صدق آدم توسط حرف خ ه اثب آ
اب     ود آت ط خ م توس دس ه اب مق ك آت ت ي ات حجي اثب

ن     . مقدس نمي شود   زاره را چه آسي        13پس بايد اي  گ
ات       . اثبات آند؟ عقل   اگر عقل بايد اثبات بكند،ـ آه تا اثب

د     تن مق ًا    نكند متن مقدس شما اصًال م س نيست ـو اتفاق
د  ه مي گويي ما آ د چه؟ ش رده باش ا آ ا خط اب آنه در ب

زاره  13عقل جايزالخطاست، امكان دارد آه در اين          گ
د  رده باش ا آ م خط ي  . ه ه نم د آ ت آني ن را دق پس  اي

د  ازي آني وا ب ام و دو ه ك ب ل، ي ا عق د ب ا . تواني ل ي عق
ا                 د، ي ا مي گوي ه م حجيت دارد، يعني واقعًا حقايق را ب

ن              . جيت ندارد ح م موافق دي دارد وقتي ه اگر حجيت ن
دارد            . حرف مي زند، دلتان خوش نشود چون حجيت ن

ي    ن حرف م الف دي م مخ ي ه ت دارد وقت ر حجي و اگ
د  اري نكني ان آ د، پنه ي. زن ايق را م د حق ه . گوي نكت

ه    ن آ ود و آن اي ي ب واهر گرام ن خ ان اي ومي در بي س
ود از        ي ش د م ا آن ر خط ل اگ ه عق د آ ون فرمودن مت

ل           وعي تكمي د ن تند بگوين مقدس استمداد آنيم، مي خواس
ود دارد   دس وج ون مق ري در مت ت  . گ ن اس ل ممك عق

و خطايش را مي      خطا بكند،ولي توسط متون مقدس جل
ريم د     . گي دهيم، بع سي  آدرس ب ه آ ثًال  ب ه م ل اينك مث

ي    سي را م ك آ ي رود ، ي تباهي م يم اش ساس آن اح
ه  ر ب ن را بب وييم اي تيم مي گ ه فرس ل اينك ه مث  آن آوچ

د               ن نقش را مي گوين ه آن آوچه واي مي خواهد برود ب
ش  ري  complementaryنق ل گ ش تكمي ي نق .  يعن

خيلي ها در مسيحيت هم گفتند، يهوديها هم زياد مي           
دس            . گفتند اب مق مي گفتند عقل ما خطا مي آند و آت

د يلش آن ه تكم الش آ ه دنب تيم ب من مي . را مي فرس
ما آت  ر ش ويم اگ ر  گ ل گ د تكمي دس را بخواهي اب مق

وان       ي ت ه نم دي دارد آ ي ج وازم خيل د ل ل بداني عق
 3بعنوان يك متدين، ملتزم به آن لوازم شد و حداقل            

ن     ه اي ديني ب يچ مت ه ه ه دارد آ ي  3الزم ه نم  الزم
دين       . تواند ملتزم شود   اگر بخواهد آسي بگويد من مت

ون     ويم مت دين هستم مي گ ه مت هستم و در عين اينك
 .آند دس آمده اند براي جاييكه عقل ما خطا ميمق
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  پانزدهم جلسه
  نجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريفا

  
  
  

ام  1 اب نظ اري درب ه آث ري آ سان ديگ ان آ در مي
ان هستي نوشته   د ، مي  ذومراتب جه ساني   ان شود از آ

اب نوشته و                  ن ب ابي در اي ه آت مثل الن واتس نام برد آ
م        متفكر سنت  سيار مه اب ب گراي انگليسي است و از آت

تايمر  ف اش اني ،رودل ر آلم ك متفك ه از آن    ي ل آ االص
ه       وزدهم ب رن ن ر ق ستم و اواخ رن بي ل ق ران اوي متفك

ي د حساب م اب. آي ام را در آت ن نظ م، اي شان ه اي  اي ه
م    ان فارسي ه ه زب ه ب اب آ ك آت ه ي ف و از جمل مختل
ان      عيفي دارد،  بي سيار ض ه ب ي ترجم ده ول ه ش ترجم

ه    . آرده است  يله  آتابي است به نام جهان برتر آه ب وس
ان      ه زب يش ب ال پ د س ّرر چن ود مح دس محم اي مهن آق

تايمر        . فارسي ترجمه شده است    اب رودل اش ن آت در اي
ستي را از   ان ه ودن جه ب ب ه ذومرات د آ سعي مي آن
م                 ه فه راتبيم، ب م ذوم ان ه ه خودم راه اينكه ما بفهميم آ

د     سان            .ما نزديك آن ه اگر ان ن است آ تايمر اي دة اش عقي
م       تب است، مي  بفهمد آه خودش ذومرا    فهمد آه جهان ه

ت  ب اس ن . ذومرات راي اي ا     ب ه م د آ شان بده ه ن آ
الم                مراتب هستيم   ذو داري و ع الم بي اوت ع ه تف ، ما را ب

د و مي        ه خواب            خواب توجه مي ده ه آيست آ د آ گوي
سله                   مي ا در خواب از يك سل ه م بيند و چگونه است آ

ه      آگاهيهايي برخوردار مي شويم و نصيب مي            ريم آ ب
ا اصًال               در   بيداري آامًال از آنها محروم مي شويم و ي

ا       داري ؟ م عالم خواب عالم واقعي تري است يا عالم بي
ك     واهيم ي ي خ ي م ان وقت رف عاديم روزه در ع ام
ال        ت مث راي واقعي و ب ك الگ ه ، ي ك نمون ارادايم ، ي پ
الم     ون ع يم ، چ ي زن ال م داري را مث الم بي بزنيم،ع

و و ن اراديم و الگ داري را پ ي بي ل واقعيت م ه آام مون
دانيم ،از اين لحاظ وقتي سخن از عالم خواب و خواب       
وًال  ا مي شود، معم ه روي وم بلك ط ن ه فق ي ن دن، يعن دي

يم    واقعيت تلقي مي       عالم نوم و عالم رويا را عالم بي        آن
ل         ن          و اين است آه به وفور در تمثي ه اي ان ب هاي خودم

زي                 ه شب آسي در خواب چي م آ مي  نكته اشاره داري
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ي از     ي وقت ت دارد ول د واقعي ي آن ان م ه گم د آ بين
دار مي     ان           شود مي     خواب بي ه گم زي آ د، آن چي فهم

ع واقعيت  ته در واق ه واقعيت داش رده است آ مي آ
داري           . نداشته است  الم بي ه ع اين معنايش اين است آ

الم خواب وارد      . عالم واقعيت است   ه ع وقتي آه ما ب
ذيانات نزديك مي    مي شويم اگر نگوييم آه به عالم ه       

ه                    ل ،ب الم اباطي ه ع ام ،ب الم اوه ه ع ع  ب شويم در واق
د   ه فروي ا تفكيكي آ شويم، ب ك مي ات نزدي الم توهم ع

ذيان مي گفت         م و ه ين فه رد ب ا   illusionمي آ  ب
dellusionآند  فرق مي.  

االت ،               دارها ، خي الم پن ه ع ا ب ما در عالم خواب گوي
ع وا  الف واق صورات خ ل، ت ام ،اباطي ي اوه رد م

الم               . شويم د ع ًا باي ا واقع آيا واقعًا اين طور است ؟ آي
ه             بيداري را مصداق َاَتّم واقعيت دانست و آنچه را آ
الم   ا ع اس ب ل در قي ود دارد الاق واب وج الم خ در ع

ي داري، ب ن   بي ه عكس اي د آ رد؟ نكن ي آ ت تلق واقعي
ي   واب م ه خ ي ب ا وقت د و م الم  باش م وارد ع روي

دار مي    واقعيت مي شويم و وق     الم       تي بي شويم وارد ع
ه             .شويم    توهمات مي  ن آ ر اي ي وجود دارد ب چه دليل

خواب آمتر از بيداري واقعيت دارد ؟آيا هيچ سخني         
واب   ر از خ داري آمت ه بي اب اينك ود در ب ي ش نم
ي        ه دليل ن چ ر اي ما ب د،گفت؟ ش ته باش ت داش واقعي
الم          الم خواب ع ه ع ر اينك داريد ؟ الاقل بايد بگوئيد ب

الم         . م است ،دليلي نداريم   اوها الم خواب ع سا ع چه ب
به عبارت ُاخري شما چه جور مي         . واقعيت هاست 

ه              د ب گوئيد آه عالم خواب عالم توهم است؟ مي گويي
د،               ا نشسته ان اين دليل آه االن همه اين دوستان اينج
ه              و نور در اين فضا وجود دارد و عرض مي آنم آ

ز        ا وجود دارد، مي ي وجود دارد  صندليهايي در اينج
ود دارد وآتي وج ي  . ،م واب رفت ه خ ر ب و اگ ي ت ول

ل  ا غاف ة اينه رد ، از هم ان خوابت ب وي ملكي ثًال ت م
ه اشخاص ديگري را ادراك مي            .مي شوي    ديگر ن

ود        ه وج ي، ن ي آن ضا را ادراك م ور ف ه ن ي، ن آن
ي  ي آن ت را ادراك م ندليها و موآ دام . ص هيچك

ه     . ازاينها را ادراك نمي آني     ين آ و وقتي وارد     هم ت
ه   ايي آ وم مي شوي از واقعيته الم ن ا و ع الم روي ع
وم            در اطراف تو وجود دارد بي خبر مي شوي ،معل

ده مي شود               . است آه دارد ارتباط تو با واقعيت بري
م       ن سخن را ه به نظر مي آيد آه مي شود  عكس اي

سله               . گفت م يك سل ه خواب مي روي ي شب ب ا وقت م
ه ابيم و ب ايي را مي ي واب چيزه ه از خ  محض اينك

ابيم           خوب ممكن    .مي پريم ديگر آن چيزها را نمي ي
ار يك               است آه آسي به ما بگويد آه شما االن در آن
سلسله واقعيت هايي به سر مي بريد اما حيف آه در           
دا      روآار پي ا س ت ه ا آن واقعي د ب ي تواني واب نم خ
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از است و از آن            . آنيد االن چون بيداريد چشم سرتان ب
د واقعيته صيب نداري ع ن ستيد .ا در واق ي توان ر م اگ

ستقيم و   اس م له تم د بالفاص واب ببري ان را بخ خودت
د            صرف  .مواجهه يا رويارويي با واقعيت  پيدا مي آني

نم              اينكه وقتي من به خواب مي روم و شماها را نمي بي
ت    الم واقعي واب ع الم خ ه ع ود آ ي ش ن نم ر اي ل ب دلي

دار هست           ه بي م آ ايي را      نيست، چون حاال ه م يك چيزه
دم                   ا را مي دي ودم آن چيزه ه اگر خواب ب نم آ . نمي بي

د         ه باي ا چ ه م رد آ تدالل آ ود اس ي ش ن نم س از اي پ
م              . بگوييم ن ه دما حتي از اي مشكل از نظربعضي از ق

دام يك          بيشتر مي شد و آنچه مي گفتند در واقع اصًال آ
د                 دام يك را باي از اينها را بايد تعبير به خواب آرد و آ

توجه  ! حتي اين هم مشكل است     . تعبير به بيداري نمود   
ويم    ي را بگ اعر چين تان ش واهم داس ي خ ن نم د م . آني

ًا در   ين تقريب روف چ عراي مع ي از ش ال 2400يك  س
ان  ه زب يش ب الها پ ه س ت آ روده اس عري س يش ش پ

ن است     . فارسي ترجمه شده است    من نمي   : آن شعر اي
وا            ه ديشب در خ ي هستم آ رد چين ه   دانم يك م د آ ب دي

ا من                   د ي رواز مي آن ا پ ه روي ابره پروانه اي است آ
ه االن             پروانه اي هستم آه روي گلها پرواز مي آند؛ آ

ستم    ي ه رد چين ك م ه ي نم آ ي بي واب م داميك از . خ آ
ه اي هستم                   ه من پروان د آ اينها واقعيت من است؟ نكن
نم                   اهي خواب مي بي نم و گ رواز مي آ آه روي گلها پ

ي ه  رد چين ك م ه ي ا  . ستمآ ت است؟ م ك واقعي دام ي آ
ًا             يم تبع معموًال چون بيداري را پارادايم واقعيت مي دان
ا    ه روي گله دي آ ي دي ه م ه اي آ وييم آن پروان ي گ م

وده است و ب اي ت رد روي رواز مي آ رد . پ ان م و هم ت
دي       ايد       . چيني هستي آه ديشب خواب دي ا از آجا؟ ش ام

شجوي  پروانه اي هستم آه گاهي خواب مي بينم آه د          ان
ه    نم آ ي بي واب م اهي خ ستم، گ نعتي ه شگاه ص دان
الن رشته اي        تاد ف دانشجوي فالن رشته اي هستم يا اس

ستم ي      . ه وهم نم ه آن ت ن ب ه م ت آ ن اس ث اي ا بح ام
اظ       ه لح ه ب ه آ ن نكت ه اي ين ب ردازم و همچن واهم بپ خ

رده  سوفان مطرح آ ناختي بعضي فيل ايي ش ه  زيب د آ ان
ت  ب اس ي جال ه . خيل يم آ رض آن ام  ف صي در تم  شخ

ه از              ن باشد آ بانه     24عمر خود وضعش اي  ساعت ش
 ساعت را خواب است و در خواب بر         24روز نصف   

د             . يك آشور پهناور پر از ناز و نعمت پادشاهي مي آن
ه است   ر محل ك رفتگ بانه روز ي ر ش و در نصف ديگ
ه        ود و زن و بچ اري خ رض و بيم شقت و ق ا م ه ب آ

شكالتي را دارد ه است و م ردي را در . مواجه اال ف ح
العكس در        بانه روز در       12نظر بگيريد آه ب  ساعت ش

بيداري پادشاه يك آشور پهناور است با همان اوصاف          
ه يك              اما به محض اينكه خوابش ببرد خواب مي بيند آ
ده مواجه                 ه ش اي گفت ان محنته ا هم ه ب آارگري است آ

ت رجيح دارد . اس دگي ت ن دو زن ك از اي دام ي در . آ
د     24نصف هر دو شما      ساعت را پادشاهي مي آني

داميك    د، آ ي آني ري م ر را رفتگ صف ديگ و ن
ه        ن است آ ا اي رجحان دارد؟ ما مي گوييم رجحان ب

 ساعتي آه پادشاهي مي آند، در بيداري باشد و           12
ا آن مشقت در           ساعت آه رفتگري مي      12آن   د ب آن

د        عالم خوابش باشد اما اگر آسي گفت فرقي نمي آن
ّذتي مي      12 حال در    شما در هر دو    د و      ساعت ل بري

ي   12در  ا م د و م ي بري م م د ال ر داري اعت ديگ  س
ي   رق م وييم ف اراديم      گ از پ ه ب ل آ ن دلي ه اي د ب آن

ه آدم در               وييم آ واقعيت را بيداري گرفته ايم و مي گ
ا رفتگر باشد،          عالم واقع پادشاه باشد و در عالم رؤي

ع رفتگر باش الم واق ه در ع ن است آ ر از اي د و بهت
احثي جدي است        . در عالم رؤيا پادشاه باشد      ا مب اينه

يم                ه آن دقت مي آن ر ب ه آمت . آه واقعًا جدي است آ
ه                ا از جمل ران خود م سياري از متفك قدما از جمله ب
ه    ي و هم ن عرب دين اب ي ال يرازي ، مح صدراي ش
ن عربي سير مي                 دين اب آساني آه در تفكر محي ال

ن          ل اب وي مث اري،     آنند مثل صدرالدين قون زه فّن  حم
شن راز،      احب گل ستري ص ود شب يخ محم ل ش مث
تش   واب واقعي الم خ ه ع ت آ راين اس ان ب اعتقادش

ه   . بيشتر از عالم بيداري است   ان ب آنها مي گويند جه
الم             ردات، ع سه رتبه بزرگ تقسيم مي شود عالم مّج

اده الم م ال، ع الم . مث ال از ع الم مث د ع ا مي گفتن آنه
أن وجودي اش آمت الم مجردات ش ا از ع ر است ام

ه در    ا آ ت و م شتر اس ودي اش بي أن وج اده ش م
به محض  . بيداري هستيم با عالم ماده سروآار داريم      

ال مي شويم            الم مث م وارد ع اينكه به خواب مي روي
ال    صل است و مث ال مت ا مث ه انه ه گفت ه ب و آن آ ول
متصل البته با مثال منفصل فرق مي آند، حاال وارد     

اي             جزئيات نمي خواهم     ه هر حال معن ي ب شوم ول  ب
رزخ   (اينكه اين عالم ماده پايين است عالم مثال        عالم ب

الم        ) ، عالم ميانين   عالم وسطاست و عالم مجردات ع
ه               المي مي شويم آ باال است و ما در خواب وارد ع

اده است  الم م شتر از ع تش بي ي؟  . واقعي ه دليل ه چ ب
المي است             اده ع چون يك تجّرد ناقصي دارد، عالم م
م آن    ه از اس م آ ردات ه الم مج رد، ع امًال غيرمّج آ
ه       ال آ الم مث رد و ع امًال مج الم آ ت ع شخص اس م
ه             عالم خواب نمونه اي از آن است، عالمي است نيم
ادي                 ه م ه مجرد و نيم مجرد، نيمه مادي و چون نيم
ان       ت رجح ادي اس ره م ك س ه ي المي آ ر ع ت ب اس

ر، از ر       . وجودي دارد  اه اشتايمر در آتاب جهان برت
داري مي         د      مقايسه عالم خواب و عالم بي د بگوي خواه

شود پذيرفت آه جهان هستي ذومراتب است،          آه مي 
م ذومراتب هستيم      ه   . آما اينكه من و شما ه يك مرتب
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ك   د؛ ي ي آن ار م داري است، در روز آ الم بي ا در ع م
ه        مرتبه ما به محض اينكه به خواب مي        ديل ب رويم و تب

ن      . ار مي آند  انسانهاي خفته مي شويم، آ     ه جالب اي نكت
د                 ه آن توجه جدي آن سان ب است آه عالم خواب اگر ان
راي  ك شواهد ب ه آدم ذومراتب است، ي م در اينك م آ آ

ه مي     د         انسان ارائ ابراين متجددان اگر بخواهن د و بن ده
وجهي              م بي ت جهان را ذومراتب ندانند بايد به خواب ه
دي       واب را ج الم خ واب و ع ه خ سي آ ون آ د، چ آنن
ات              سان بي التف ودن ان ه ذومراتب ب د ب بگيرد نمي توان

د ن      . بمان ه اي دد متوج ران متج سياري از متفك ًا ب اتفاق
ده  ساله ش ه خواب توجه    م درن اصًال ب سان م ه ان د آ ان

نمي آند اگر دقت آرده باشيد خواب در زندگي ما هيچ           
ا              شأني ندارد پدران و مادران ما اين طور نبوده اند آنه

ن ور و آن ور          يك خواب را آ    ه اي د محل د چن ه مي ديدن
د و        ر خواب آن د و تعبي دا آنن مي رفتند تا معّبري را پي
دگي خود را               رد زن آامًال به اساس تعبيري آه او مي آ
وري     ن ط واب اي ون خ د چ ي گفتن د م ي آردن يم م تنظ
ر را            ن دخت ا اي م ي سر نمي ده ن پ ه اي رم را ب دم دخت دي

سرم نمي     ن         براي پ درم اي رم؛ چون پ ده      گي  خواب را دي
ا  . خري اين خانه را نمي  اما ما اصًال اين طور نيستيم م

عالم بيداري ما سواي    . دانيم  خوابها را مثل توهمات مي    
وده تنظيم و تعقيب مي شود                 آنچه آه در عالم خواب ب
د و                رده ان دا آ بسياري از متجددان به اين نكته توجه پي

روم            است در   شايد يكي از بهترين اين متفكران اريك ف
ه              م ترجم آتاب زبان از ياد رفته، آه به زبان فارسي ه

د است روم مي. ش ك ف اب اري ن آت د يكي از  در اي گوي
ان خواب              ه زب خصايص ممتاز بشر متجّدد اين است آ

ه          . ديگر از يادش رفته است     الم خواب ب ه در ع آنچه آ
ه                   ه او گفت ه ب ان بيگان ه يك زب ويي ب او گفته مي شود گ

ه آن      د          شده است و ب م نمي ده ر ه گذشتگان   .  ترتيب اث
ه آن                زبان خواب را هم  بهتر از ما مي فهميدند و هم ب

ال  . بها مي دادند  يعني فكر مي آردند آه اين هم يك آان
صيم    د در ت ابراين من باي ا هستي و بن اطي است ب ارتب
ه ديشب چه خوابي                   نم آ م توجه آ گيري هايم به اين ه

دم ة   . دي ا از مقول ه خوابه اال چ ر  ح ده نگ اي آين خوابه
باشند چه خوابها از مقوله گذشته نگر باشند و چه در               
ر         ال نگ اي ح ا خوابه اي م ه خوابه ري آ وارد آمت م

ا معطوف          است، قالب خوابهايي آه ما مي       ًا ي يم طبع بين
ايي                  ده است و خوابه ه آين ا معطوف ب به گذشته است ي
را هم داريم آه معطوف به حال است گذشتگان به هر            

آردند اما ما امروزه اينگونه       له خواب توجه مي   سه مقو 
وان                 . نيستيم ه عن ه فقط ب ه خوابهاي گذشته نگر آ ما ب

اه  ستند نگ ادآوري ه ة حافظه و ي ه از مقول ايي آ چيزه
يم و            ام مي دان م اوه ده نگر را ه اي آين يم خوابه مي آن

ال اي ح يچ    خوابه ت،  ه م اس ا آ داد آنه ه تع م آ ر ه نگ

ه          نمونه آن   . شأني ندارند  د آ اين است آه فرض  آني
ده             ايه خوابي در تابستان در حياط خانه تان در زير س

يد ي  . باش ان م ر روي پايت اب ب د و  آرام آرام آفت آي
ه         . پايتان گرم مي شود     ان حال ممكن است آ در هم

ان مي             خواب بببينيد آه افتاده ايد داخل تنوري و پايت
وزد ستند و  . س ادري ه اي ن ا، خوابه ن خوابه اي
ند اي حال نگر مي خوابه  ع امري  . باش يعني در واق

داري رخ مي                 الم بي دنتان در ع ر ب آه در آن لحظه ب
  .دهد باعث ي شود آه خوابي متناظر با آن را ببينيد

ر      ت از ه ب اس ان ذومرات ه جه ال اينك ر ح ه ه  ب
ه سود آن جمع                 رائن را ب راهي آه بشود شواهد و ق

ه آن اع          ان ب ه سّنت گراي ه هم اد  آرد امري است آ تق
ا خرده مي     ر م ي ب د و خيل تند و دارن ه  داش د آ “ گيرن

ي      اد نم واب را ي ان خ ما زب را ش ه   چ د و ب گيري
ه        ” خوابهايتان دقت نمي آنيد    ايي آ ل پيامه درست مث

م      گيريد و روي ان محاسبه مي       در بيداري مي   آنيد  ه
د   به آني د روي آن محاس الم خواب مي بيني ه در ع آ

دار و خي  الم پن واب ع الم خ ه ع ه آ ست، بلك ال ني
ه       ه ب رو و بلك ن قلم دازه اي ه ان ه ب ت آ روي اس قلم

انش  . مراتب بيشتر از اين قلمرو واقعيت دارد    اما زب
ان              . را بايد دانست    ه زب ابي ب ه اگر آت ان طور آ هم

ان       ه زب ن صرف اينك د م ته باش ود داش ي وج روس
اب          ن آت روسي بلد نيستم و نمي توانم بفهمم آه در اي

ده،    ته ش زي نوش ه چي ه    چ ست آ ن ني ر اي  دال ب
ي وده است  نم اب بيه ب آت ه  مطال ت آ وان گف ه . ت ب

د ،               همين دليل هم اگر شما زبان خواب را نمي فهمي
د   ده اي ه دي اظري آ واب  آن من ه در خ د آ نمي فهمي
ه شما           زي مي خواست ب ود، چه چي ه چه ب مشعر ب
م               اظر وه ه آن من بگويد اين داللت بر اين نمي آند آ

ه مي         در واق . بوده است  ه شما گفت ه      ع چيزي ب شده آ
د        رده اي دران و       . شما به آن توجه نك سل پ م ن وز ه هن

ي هر چه                 د، ول مادران ما به خواب اهميت مي دهن
م      واب آ ه خ ان ب ه خودم يم آ ي بين اييم، م وتر بي جل

ان هستي         . توجه مي شويم    ودن جه ه   -ذومراتب ب  آ
سان     -مورد اعتقاد همة سنت گرايان است        اب ان  درب

سئلة خ سان م ه شأن ان د و آن اينك ان مي آن اصي بي
ه است؟            رار گرفت آجاست؟ انسان آجاي اين جهان ق
ه در             همة سنت گرايان در اين نكته وفاق داشته اند آ
الم  ه موجودات ع وق هم سان ف الم طبيعت شأن ان ع

ابراين مي   . طبيعت است  رين موجود در         بن د برت گفتن
ت   سان اس ت ان الم طبيع ه.ع نت  البت ضي از س  بع

ي      ت نم الم طبيع ه ع تص ب أن را مخ ن ش ان اي گراي
أوراي طبيعت              الم م ه در ع دانستند و عقيده داشتند آ
د اشرف              ر از خداون هم انسان از همه موجودات غي
ات است                 سان اشرف مخلوق ه ان ر آ ن تعبي است و اي
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دا                 ه خ زي آ از اينجا ناشي مي شد آه مي گفتند هر چي
ق       خلق آرده است چه آنهايي       را آه در عالم طبيعت خل

رده و    ق آ ال خل الم مث ه در ع ايي را آ ه آنه رده و چ آ
چه آنهايي را آه در عالم مجّردات خلق آرده است در            

ابراين  . قياس با همه آنها انسان از همه اشرف است           بن
ن                د اي اق دارن ر آن وف آن چيزي آه همة سنت گرايان ب

سان خ     ر از ان ريف ت ت ش الم طبيع ه در ع ت آ ق اس ل
م           ن ه ان حتي از اي نشده است اما برخي از سنت گراي
ّل       باالتر مي گفتند آه نه فقط در عالم طبيعت بلكه در آ

شده است            ق ن سان خل ر از ان سان فقط از     . هستي برت ان
يك موجود فرودست تر است و آن هم از خود خداست         
ودي     يچ موج يم ه ر آن دا صرف نظ ر از خ ه اگ وگرن

ه          شريفتر از انسان نيست و ال      ود آ ن ب زمة اين تفكر اي
ن             جهان طبيعت هم براي انسان خلق شده باشد؛ و از اي
لحاظ مي گفتند آل جهان طبيعت براي انسان خلق شده          
راي         م ب ا ه تاره ه ن س تند اي ده داش ي عقي ت و حّت اس
ه               انسان خلق شده است وهر آدام آنرا به يك نحو توجي

ي د م ا زين . آردن تاره ه ن س ه اي د آ ت بعضي مي گفتن
د از                اه مي آني آسمان هستند آه وقتي شما به آسمان نگ

ي ذت م قف  آن ل ه از س ايي آ د چهلچراغه د، مانن بري
ا             . اويزان مي شود   ه ستاره ه د آ برخي ديگر مي گفتن

ه  ه راه را ب ن است آ راي اي ست ب راي زينت ني ط ب فق
ن راه                  ن راه شمال  و اي ه اي شما نشان دهند و بگويند آ

رق و   ن راه ش وب و اي ت جن رب اس ا در  .  غ ه اينه آ
تارگان     ه س د آ ي گفتن ي م ده است و برخ م آم رآن ه ق
ه شما                   سله امور ديگري را ب ه سل د آ براي اين آمده ان
ي وجود دارد، اسئلك عن     د، مباحث مختلف گوشزد آنن
د   ي گوين ند و م ي پرس اه م اي م و از هالله ه از ت االهل
اه شب اول باريك است و در شب دوم يك                    چرا اين م

د و شب                   مقدار دا مي آن ه پي ي پهن تر مي شود و ادام
ب       د و ش ي آي دايره در م ك نيم ورت ي ه ص تم ب هف
ه              چهاردهم به صورت آامل در مي آيد و مي پرسند آ
چرا هاللهاي مختلفي به وجود مي آيد؟ ُقل هي مواقيت          
ما روز را از روز   ه ش راي اينك ّج ب اس و للح للن

ي            م پ د روزي مي آي ه     تشخيص دهيد مثًال بگويي و آ ش ت
راي من و شما        . شب ماه آامل باشد    ه ب يعني اصًال اهل

ا   . است و آن هم در حد مواقيت من و شماست          رار ب ق
ايم              هم مي خواهيم بگذاريم آه فالن وقت مي خواهم بي
م  وقت حج                    ديدن تو و تو بيا ديدن من و براي حج  ه

ان است                 ّج ت ن   . را هم بفهميم آه مثًال آي وقت َح و اي
راي آن دي  ات     ب رف مخلوق ن اش ه م ت آ ي اس دگاه آل

هستم پس طبعًا آل جهان بايد براي ما سودي را داشته       
ه شمسي              ا خود منظوم ه ت . باشد حاال از ستارگان گرفت

ه شما                 ده آ حتي رنگين آمان هم براي اين به وجود آم
رد                  د آ ابود نخواه دا شما را ديگر ن ه خ د آ . يادتان بياي

ه     نكتهبنابراين اشرف مخلوق بودن انسان       اي است آ
سان   ه ان ر آ ن ام ت و اي اع اس ورد اجم ًا  م تقريب
ه طور قطع             شريفترين مخلوق عالم طبيعت است، ب

ان است           ة سنت گراي اع هم ادي    . مورد اجم ايج زي نت
ام احصا آن              از اين امر بدست مي       ه من در مق د آ آي

سان را           . نيستم آه قائل بودن به چنين تفكري آه ما ان
ه         اشرف مخلوقات بدانيم   ه دارد و ب   الاقل هفت الزم

اين لوازم قدما  هم در اخالق ، هم در روان شناسي             
ه               م در مابعدالطبيع سان شناسي و ه و به طورآلي ان
ل  ه آن عم دو ب زم بودن ت ملت الم سياس م در ع و ه

ه نظام سياسي            مي د آ آردند؛ و حتي قدما معتقد بودن
ه   را آ د، چ د ذومراتب باش ز باي اعي ني ام اجتم و نظ

د و آن   اي ذير باش ستي الگوپ الم ه د از ع م باي ن ه
يك سلسله مراتبي آه در آنجا وجود        . ذومراتب است 

ا وجود               سله مراتب در اينج داشت متناظر آن يك سل
ي .) دارد د م د جدي ديس در عه ولس ق سانها  پ د ان گوي

اي را آه جهان هستي دارد، دارا         هم همان سه مرتبه   
د د ساني باي ابراين هر ان ستند و بن وم ه ه معل ر جامع

ق دارد و                    ه تعل ن سه مرتب دام يك از اي ه آ باشد آه ب
ورد ان نخ ايش تك سيم  مي. از سر ج سانها تق گفت ان

ي ه اول و    م اني در درج سانهاي روح ه ان وند ب ش
سانهاي جسماني           انسانهاي نفساني در درجه دوم و ان

وم ه س اني  . در درج د روح اني باي سانهاي روح ان
ساني  سانهاي نف ند، ان ولسباش ر پ ه تعبي د  ب ديس باي ق

د جسماني              م باي سانهاي جسماني ه نفساني بمانند و ان
د،   حتي اگر راه خدا را هم مي  . باشند خواهند طي آنن

سماني ي    ج ي م دا را ط ي راه خ ا از راه د،  ه آنن
ساني اني   نف ري و روح ا از راه ديگ م از راه   ه ا ه ه

ري ، نت(                      ) ديگ سلمان  س راي م گ
ايش            بسي د از آتابه ار معروف روزگار ما در سه جل

ل مي       پولس   اين نظر  ديس را نق د و براساس آن        ق آن
ه يك روان       ه يك            نه فقط ب ه است، بلك شناسي پرداخت

ان     ه گم وب ب اعي مطل ي اجتم سله مراتب ام سل نظ
سله مراتبي             خودش پرداخته است آه در آن نظام سل

وند   شخيص داده ش د ت سانها اول باي اعي، ان ه اجتم آ
د سير            اند، نفساني   روحاني اند يا جسماني هستند و بع

دام سنخ رواني               ه آ و سلوك خود را براساس اينكه ب
د       سانهاي جسماني    . تعلق داشته باشند، بايد سير آنن ان

وي         ه س ساني ب سانهاي نف د، ان د برون ويي باي ه س ب
دوستان  . دومي و انسانهاي روحاني به سوي سومي       

ي ه آ  م د ب وع آنن د رج ابتوانن ت؟؟   ت الم و حكم  اس
شان            ان اي ه ادي ايشان، همچنين به آتاب وحدت متعالي
ا بحثي                 ن آتابه و هم آتاب ؟؟ آه در هر سري از اي

ه دوستان توصيه مي        .در اين باب دارد    ه      من ب نم آ آ
ه    ث عالق ن بح ه اي ه ب ورتي آ ي  در ص د م ند  من باش
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اب    آتاب سلسله عظيم هستي از الف جوي را در اين ب
  . بخوانند

ر        ي تفك ة اخالق نتي، مؤلف ر س ة تفك رين مؤلف   آخ
ّدد سنت ا اخالق تج م ب ه آن ه ان است آ ه و  گراي گرايان

الق  سا اخ دد   پ ت  تج اوت اس ي متف ه خيل . گرايان
ل  سنت ذهبي قائ ن و م ه چه دي ه ب ه اينك سته ب ان ب گراي

اوتي را    يش متف م و ب ي آ اي اخالق ًا نظامه ند، طبع باش
س     باالخره يك سنت   . دارند را ب ودائي         گ ه يك ب ه اينك ته ب

ن و      ا دي د، ي سلمان باش ك م د، ي ودي باش ك يه د، ي باش
سته            مذهب ديگري داشته باشد، طبعًا نظام اخالقي آن ب

ن و مذهب خود آن است      نظام اخالقي آتابهاي    . به دي
ست  م ني بيه ه ًا ش ه دقيق اريخي و نهادين ان ت دس ادي . مق

ي ام اخالق ه نظ ست آ صوير  شكي ني رآن ت ه در ق اي آ
ي  ام اخالق ا نظ ده ب ده،   ش ودا آم اب ب ثًال در آت ه م اي آ

د     ي عه ام اخالق ب نظ ين ترتي ه هم ست و ب م ني ل ه مث
م                د ه د جدي عتيق هم مثل اينها نيست، نظام اخالقي عه
اي    ه نظامه ب هم ين ترتي ه هم ست و ب ه ني ن س ل اي مث
م  ا ه ده ب ف آم دس مختل ون مق ه در مت ي آ اخالق

د ايي دارن ا. تفاوته ين ح ا در ع يام ه  ل م وان گفت س ت
نت     ي س اي اخالق ه نظامه صر در هم شترك   عن را م گ

ت ي      . اس يد فرق سلمان باش ا م يد ي ودايي باش ما ب ش
د    آند، اين سه عنصر را همه بر آن تأآيد مي            نمي ورزن

ه است      و مي  ن سه نكت گويند در واقع جان اخالق در اي
ه در    ورت آ ن ص ه اي دام ب ه هيچك ه نكت ن س ه اي آ

هاي اخالقي      رد، امروزه در نظام     گرايي وجود دا    سنت
تجّددگرا وجود ندارد، چه نظامهاي اخالقي تجددگرايي       

گرا هستند، چه نظامهاي اخالقي تجددگرايي           آه وظيفه 
گرا هستند، چه نظامهاي اخالقي تجددگرايي             آه نتيجه 

آه فضيلت محورند و چه نظامهاي اخالقي تجددگرايي         
ي بزرگي آه   در هر چهار نظام اخالق    . آه حق محورند  

رده       ه       در دوران مدرن ظهور آ د، يعني وظيف ي،    ان گراي
ودن     محور بودن و حق      گرايي، فضيلت     نتيجه .  محور ب

ار نظام اخالقي        با تمام تفاوت   ن جه ه اي هاي عظيمي آ
ي  صر را نم ه عن ن س د، اي د دارن صر  . بيني ه عن ن س اي

د از  داقت -1عبارتن سان  -2ص ع-3اح ي . تواض منته
س  داقت و اح ن ص ا   اي د ب ي آن رق م ع ف ان و تواض

صداقت، احسان و تواضعي آه االن با عرف متجددان          
ي رود  ار م ه آ ه   . ب ر ب اي ديگ ن در جاه ه م ا اينك آم

ان دو     ام احسان و تواضع از نظر سنت         تفسير گفته  گراي
فضيلت هستند آه در برابر هم قرار دارند، ولي مكمل           

و چن               . يكديگرند ه ت ه من ب ن معناست آ ان احسان به اي
ه                    ن معناست آ ه اي و مني و تواضع ب ا ت بنگرم آه گوي
و هستم و صداقت                 ا ت ه گوي من به خودم چنان بنگرم آ

ه من            مختلف وجودي     ساحتهاي هم به اين معناست آ
  .ام از يكديگر جدايي نپذيرد

ي  سان م ضيلت اح ه ف ردازم اول ب راي  . پ ن ب ر م اگ
ر         ن ام د، اي يش بياي امطلوبي پ ر ن ك ام ودم ي خ

ر امر نامطلوبي آه مي خواهد باشد، چه     نامطلوب ه 
امطلوب   ر ن ه ام د، چ سماني باش امطلوب ج ر ن ام
ه هر                ي باشد آ امطلوب روان ذهني باشد و چه امر ن

ن سه نباشد،          سه فردي مي   دام از اي شود و نه هيچ آ
راي            ه ب ه در صحنه جامع امطلوبي باشد آ يك امر ن
امطلوبي   ر ن وع ام ر ن االخره ه د، ب ي آي يش م ن پ م

راي ردي،    ب امطلوب ف ر ن ه ام د چ يش بياي ن پ  م
امطلوب      ر ن ه ام ي و چ ا روان ي ي سماني، ذهن ج
ن    ه م ين آ د، هم يش بياي ن پ راي م اعي ب اجتم
يش               راي خودم پ ه ب ودن آن موضوعي آ نامطلوب ب
آمده به آستانه آگاهيم رسيد، سعي مي آنم با سرعت           
ع و                 امطلوب را از خود دف ن امر ن هر چه تمامتر اي

ن     ع آ ه              . مالاقل رف سبت ب ه من ن ن وضعي است آ اي
د    سماني باش ر ج امطلوب اگ ور ن ن ام ودم دارم اي خ
ي    ود، ذهن ي ش ن م ارض م ه ع دان دردي آ ل دن مث

ي     ن م ارض م ه ع اداني آ ل ن د مث ه   باش ود آ ش
ي م در     م ي اطالع ادانم، ب ر ن الن ام ه در ف م آ فهمم

ي  اداني و ب ن ن ر و اي الن ام امطلوب  ف اطالعي را ن
ي ي م ه روان م، چ تخوش  دان ه دس ي آ ل وقت د مث  باش

ي    طراب م دوه و اض دي و ان ر    ناامي ه ام وم و چ ش
ن   روي م ه آب ي آ ل وقت د مث اعي باش امطلوب اجتم ن

تهم             پيش ديگران مي   ه دزدي  م ه ب رود، مثل وقتي آ
ه              مي ه ب ه محض اينك امطلوب ب شوم همه اين امور ن

ن       ن اي نش م ين واآ يدند، اول ن رس اهي م تانه آگ آس
اما آيا  . امطلوب را رفع و دفع آنم     است آه اين امر ن    

نسبت به شما هم همينطور هستم؟ يعني اگر يك امر            
ه شما                  ه ب ار مقول ن چه دام از اي نامطلوبي، از هر آ

ن     عارض شد آيا به همان سرعتي آه سعي مي         آنم اي
ورد                نم در م ع آ امر نامطلوب را از خودم رفع و دف

دان     ن دن دردي شما هم همين آار را مي آنم؟ مثًال اي
ه سرعت هر چه             آه عارض خودم شده چه جور ب

انم    تمامتر خودم را به يك مطب داندانپزشكي مي         رس
دان درد                   ه دن م آ ا اگر بفهم نم، آي آه مشكلم را حل آ
ه يك              عارض شما هم شده به همين سرعت شما را ب

ورد         . رسانم  بيمارستان مي  ه در م اري آ اگر همين آ
ر واقع به شما    خودم مي آنم در مورد شما هم بكنم د        

رده     اه آ ه                 چنان نگ ا شما خود من هستيد ب ه گوي ام آ
وييم    مي  charityاين احسان     احسان يعني امور      . گ

ان  وند در من هم ما مي ش ه عارض ش امطلوبي آ ن
امطلوب     ور ن ي آن ام ه وقت زد آ شي را برانگي واآن

ه شما          . عارض خودم شده بودند    ًا ب وانم واقع يعني بت
ا          ه گوي نم آ ان           چنان نگاه آ ه هم خود من هستيد و ب

سرعتي آه در جهت رفع مشكل و حّل مسئله خودم             
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م    اقدام مي  آنم، در جهت حل مشكل و حل مسئلة شما ه
  .به همان سرعت اقدام آنم

ورد تواضع است        ه        .   عكس اين م تواضع يعني من ب
د شما   . خودم چنان بنگرم آه گويي توام      مثًال فرض آني

ايزه  ك ج ده ي د در ورزش برن ن  اي ش ا م يد، آي ه باش
گويم به من چه ربطي دارد، او          خوشحال مي شوم؟ مي   

ده شده است       ه شما نعمتي     . جايزه را برن اصًال از اينك
نم     ي آ حالي نم ن خوش ده م دتان ش ه   . عاي ي ب ن وقت م

نم            شود، خوشحالي مي آ د ب ابراين  . خودم نعمتي عاي بن
روز        اش دي حال ب د خوش ن بگوئي ه م د ب ي آيي ما نم ش

اش        نوبل شدم،جون مي  برنده جايزه    گويم تو خوشحال ب
ه                شوم؟ چرا؟ ب د خوشحال ب آه برنده شدي من چرا باي

اه نمي            ان نگ ه شما چن ا خود          خاطر اينكه ب ه گوي نم آ آ
ي   ما م ما را ش ستي، ش ن ه ودم   م ودم را خ نم، خ بي

ده        شويد، مي    وقتي شما برنده مي   . بينم  مي ويم شما برن گ
شده          شده ده ن ه برن ده شدم،من      ام؛ اگر      ايد، من آ من برن

ه     . شاد مي شوم نه شما   ه حالي برسم آ اما اگر بتوانم ب
دار           ان مق ه هم وقتي به شما نعمتي عارض مي شود، ب

شود،    من خوشحال بشوم آه وقتي به خودم عارض مي        
رده          دا آ ر    . ام  در اين صورت من تواضع پي تواضع غي

ه      نمي . گوييم  از معناي تواضعي است آه ما مي       ويم آ گ
ا  ن معن ه در  اي ا درست، چرا آ ط است ي ي تواضع غل

دارد ود ن ط و درست وج اني غل ويم  مي. مع واهم بگ خ
ر از     ت، غي ان اس نت گراي راد س ه م عي آ تواض
تواضعي است آه مراد من و شماست آه مقابل هم خم            

يم    و راست مي   ه   . شويم و ادب را رعايت مي آن ه گفت ب
د                شه مي آنن ه شي ديگر را ب ايرج ميرزا مردم خون هم

وند ا ر وارد ش اق زودت ه از در ات ستند آ ا حاضر ني . م
م       ا داري ه م ن تواضعي است آ ر از    . اي ن تواضع غي اي

اد مي   ه ايج د و سنت تواضعي است آ ه آن  آن ان ب گراي
د     ًا        .التفاط مي آنن ه شما واقع ه من ب  تواضع يعني اينك

چنان نگاه آنم آه گويا من هستيد و بنابراين هر شادي             
اطني ، هر           و هر آرامشي، هر امي     دي ، هر رضايت ب

ه جسم، چه                  دگي، هر نعمتي چه در ناحي معنا يابي زن
حنه   ه در ص ه روان، چ ه در ناحي ن، چ ه ذه در ناحي

وت       م     نصيب اجتماع، چه در صحنه خل  شما شد من ه
زان داراي شادي و سرور شوم ان مي ه هم ك . ب ر ي اگ

گويند چنين آسي     وقت مردم مي    چنين حالتي پيش آيد آن    
متواضع خودش را در وضع ديگري          . است متواضع  

تواضع يعني من و    . آيد  قرار داده، تواضع از وضع مي     
ه      ور آ ريم و همينط رار بگي ديگر ق ع يك ما در وض ش

دا مي            اد مي       شما وقتي فالن نعمت را پي د ش شويد،    آني
ن خاصيت      . من هم به همان اندازه شاد شوم        تواضع اي

سته  ه آه ود   را دارد آ ودي خ ما از خ سته ش رون آه  بي
ا  مي ه گوي د آ اه آن ان نگ ه خودش چن ي ب د، آدم وقت آيي

ا                   ه گوي د آ اه آن ان نگ ه ديگري چن ديگري است و ب
رون مي         د   خود اوست، از خودي خود بي يعني از   . آي

دا مي              ه خودش ربط پي ه ب ه     جميع چيزهايي آ د، ب آن
اد . شود   آهستگي خالي مي    ن         سنت   اعتق ر اي ان ب گراي

ه    راه حاصل مي است آه رشد معنوي از اين    شود آ
د        رون آي شه        . آدم از خودي خود بي ه همي الي آ يك مث

نت ي   س تفاده م ان از آن اس ه     گراي ت آ ن اس د اي آنن
شبيه مي          ه ني ت د   انسان را ب د ني وقتي        مي . آنن گوين

دهد آه درون آن خالي باشد، اگر           صداي خوشي مي  
ه وز آن رگ ي هن اي ن واد   ه وز م د، هن ل آن باش  داخ

م آن ني         چوبي داخل آن ب    اشد، اگر بهترين نوازنده ه
ي    رون م ي بي ي از ن داي ناخوش وازد، ص د را بن . آي

انسان هم تا خالي نشود، صداي خوشي از او بيرون          
وانيم         . آيد  نمي ًا بت ه واقع خالي شدن ما در اين است آ

ه  يم وگرن وش آن ا فرام ن معن ه اي ان را ب خودم
ان را فراموش نمي ان  خودم ود خودم ي خ يم، يعن آن

يرا شف نم يم  آ ده، . آن ه ش ع گفت سان و تواض اح
خاصيتش در اين است آه شما را از خودتان عاري           

ستيد            آند و آم    مي ل ني ان شأني قائ راي خودت ا  . آم ب م
ر آن            ين اث وقتي براي خودمان شأني قائل هستيم، اول

ي       ف م ا متوق وي م د معن ه رش ت آ ن اس ود و  اي ش
دا   دومين اثر آن اين است آه تعارضهاي اجتماعي         پي

  .آنيم مي
  

  والسالم عليكم و رحمة اهللا
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   شانزدهمجلسه
  نجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف

  
 سعي ما ت، در چند جلسه اي آه در پيش خواهيم داش

اين است آه اصول و ارآان جهان بيني يا از جهان 
 توضيح  راتعبير مي آنيم به پست مدرنيسم نگري آه

 .ميده
 پساتجدد گرايي ، جهان نگري است  ياپست مدرنيزم

و عوامل معرفتي در پيدايش آن نقش لل عآه هم 
 هر دو  آهداشته اند و هم علل و عوامل غيرمعرفتي

 يا ،علل و عوامل قابل رديابي دقيق هستنداز دسته 
الاقل االن ما در وضعي به سر مي بريم آه بتوانيم 

 .هر دسته را رديابي دقيق آنيم
از يكي از دو ،هر عقيده اي آه هر آدام از ما داريم

 ه تعبير مي آنيم بها از آنآه . بدست آورده ايم زيرراه
راههاي  .راههاي معرفتي و يا  راههاي غيرمعرفتي

 شما يك فقره رگا.معرفتي منحصر هستند در استدالل
 فقره اين داراي دليلاعتقادي داشته باشيد آه به اين 

اعتقاد شده ايد آه به سود آن عقيده براي شما استدالل 
خودتان رجوع آرده ه آه هر چه بآرده اند، استداللي 

 ديده ايد آه اين استدالل را نمي توانيد نه در ،ايد
استداللي آه به  .ديد آنيدراش ت صورتش و نه در ماده

 هم به ،نظر شما بي عيب و آفت است صورتًا و مادتًا
لحاظ شكل و فرم استدالل و هم به لحاظ مطالبي آه 

استداللي .ستادر مقدمات اين استدالل به آار رفته 
براي شما اقامه شد آه عيب و نقصي نداشت به لحاظ 

شما نمي لذا منطق صوري و به لحاظ منطق ماّدي و 
 .توانيد در هيچكدام از مراحل استدالل خدشه اي بيابيد

 اين استدالل معتقد  يدر اين صورت اگر به نتيجة
 از اين به بعد نتيجه اين استدالل مي شود يكي ،شديد

 . شما آه از راه معرفتي آسب شده استاز عقايد
در راههاي غير معرفتي آسي به سود مّدعا استدالل 
نكرده است بلكه از راههاي ديگري ما را به مّدعا 

اعم از اين آه خود آن آسي آه ما را  .باورانده است
 خودش به سود اين مّدعا ،به اين مّدعا باورانده است

ولي به هر حال براي  .ته باشد يا نداشته باشدشدليل دا
به اين راهها مي گويند  .ما دليلي اقامه نكرده است

اين  .راهها يا علل و عوامل غيرمعرفتي آسب عقيده

راهها را هم معموًال آساني آه در روان شناسي 
ا صباور يا روان شناسي معرفت آار مي آنند اح

گفته اند آه ما از اين راههاي غيرمعرفتي  .آرده اند
م، نه فقط مي تواني .نيم آسب عقيده آنيمهم مي توا

 . بلكه غالبًا مي آنيم، نه فقط مي آنيم،بلكه مي آنيم
  ، عشق و نفرتيناين راهها عبارتند از القاء ، تلق

منافع  دوستي و دشمني، منافع فرديو يا حتي 
اين عوامل متعدد مخصوصًا زماني آه .گروهي

فتي را ويليام جيمز نخستين بار نقش عوامل غيرمعر
 )پس از او ، ما نشان داد بهدر روند باورپذيري
در اين (به اين طرف  1910يعني تقريبًا از سال 

ما چه امور و در عقايد باب آار آرده اند آه 
تعليم در شكي نيست آه .عوامل غيرمعرفتي موثرند

و تربيت در دوران آودآي تلقينات پدرا ن و 
 تلقين و القا البته.مادران ، مربيان خيلي مؤثر است

در تلقين  .دنبه لحاظ دقيق با هم خيلي فرق مي آن
 دائمًا ،شما به جاي اينكه به سود مّدعا دليل بياوريد

پس از مدتي تكرار آردن  .مدعا را تكرار مي آنيد
به آن مّدعا باور  مّدعا آهسته آهسته مخاطب شما

 آهسته آهسته آساني آه مثال در تبليغات.مي آند
 تحت تأثير تلقين شما قرار مي ،ستندمخاطب شما ه

 . تكرار مدّعا را به جاي دليل مي گيرند وگيرند
  ما معموًال در تعليم و تربيت دوران آودآيرا آهچ

هيچ وقت آسي نگفت نماز به  .اين طوري هستيم
 فقط گفته اند بايد نماز ،چه دليلي بايد گذاشت

از اين لحاظ هم بود آه  . بايد روزه داشت،گذاشت
 گفتم آه ،من قبل از اينكه وارد جملة اخير بشوم

 ،شخصي آه با ما آار تلقين را انجام مي دهد
خودش براي آن مّدعا دليل داشته باشد و خواه 

اگر از راه تكرار مّدعا ما را باورانده ،نداشته باشند
 ديگر فرق نمي آند ،اند از راه تلقين عمل آرده اند

 مّدعاي براياشد آه آن مّلقن خودش دليل داشته ب
هم ما خيلي  از راه القا.خودش يا دليل نداشته باشد

چيزها را مي پذيريم در القا نسبت به مّدعااصًال لب 
تر نمي آنيد ، يك سلسله حرفهاي ديگر را مي زنيد 

مثًال به  .و آهسته آهسته مرا به مدعا مي باورانيد
 قبول مي آنم ،االن زمستان است من مي گوييد آه

د زمستان هم روزها آوتاهتر است و يگويو مي 
 مي آيا مي گوييد ،هلزودتر شب مي شود مي گويم ب

داني آه در تابستان مردم تا ديروقت در خيابانها 
رفت و آمد مي آنند ولي در شبهاي زمستان مردم 

 مي گويم درست ،زود به خانه هايشان مي روند
 است و مردم در زمستان هم تمام در و پنجره ها را

 ، مي گويم اين هم درست است،هم آيپ مي آنند
بعد مي گوييد اين را هم مي دانيد آه سالهاي اخير 
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 مي گويم اين هم ،استشده در ايران وضع ناامن تر 
شما به من نمي گوييد آه از خانه بيرون  .درست است

 فقط اينها را به من مي گوييد من روي هم رفته .نرو
 گويم آه معلوم شده آه از مجموع اينها پيش خودم مي

يك وضعي وجود دارد آه اقتضاي آن وضع اين است 
 suggestionالقاء  .آه من از خانه بيرون نروم

يعني يك سخني آه بدون اينكه خودش را بياوريد و  
تكّلم بكنيد مجموع اوضاع و احوال را فراهم مي آنند 

سياستمداران معموًال از روش القا  .آه مردم باور آنند
ناشي آه انسان به چيزي باور دارد .تفاده مي آننداس

خيلي وقتها آدم  .از عشق است يا ناشي از نفرت است
 .به چيزي باور دارد به جهت بيمي يا به جهت اميدي

همه اينها  .منافع گروهي هم موثرند و منافع فردي
ما غالبًا از همين راهها  .عوامل غيرمعرفتي هستند
 از فيلسوفان به جاي بعضي .آسب معرفت مي آنيم

اينكه اين دو تعبير را به آار ببرند دو تعبير ديگر به 
آار مي برند مي گويند گاهي وقتي انسان داراي 

ن باور مي آباوري مي شود با گذر منطقي داراي 
شود و گاهي با گذر روان شناختي داراي آن باور مي 
شود وقتي انسان با گذر منطقي داراي باور مي شود 

 اين است آه استداللي به سود آن باور اقامه معناش
شده آه اين استدالل قابل رد نيست و اگر با گذر روان 
شناختي داراي باور شديم معنايش اين است آه ما با 
يك سلسله اصول غيرمنطقي فقط در اثر احساسات و 

خود  .امور ديگري داراي آن باور شده ايمو عواطف 
 مثل هر ،ز باورهاپست مدرنيزم مجموعه اي است ا

امل و باور ديگري مي شود گفت آه هم عهمجموع
 . و هم علل و عوامل غيرمعرفتيدندمعرفتي موثر بو

در ميان علل و عوامل غيرمعرفتي دو عامل خيلي 
مورد تأآيد آساني است آه تاريخ انديشه را مي 

اين  (آه غيرمعرفتي هم هست)عامل اول  .نگارند
تجربي و فن آوري متناسب است آه در اثر رشد علوم 

علوم تجربي آهسته آهسته انسانهاي ساآن از و برآمدة 
بر روي آره زمين از اوضاع و احوال يكديگر با 

يكي از چيزهايي آه در نقاط مختلف  .اند خبر شده
جهان مي گذرد و من از آن با خبر مي شوم آراء و 

من االن خودم داراي هر عقيده اي باشم  .عقايد است
مة آراء و عقايد بديل و رقيب و مخالف اين رأي از ه

خودم داراي هر آيش و  .و عقيده با خبر مي شوم
ي باشم از ساير آيش و آيينها با خبر مي شوم و ينآي

هر دين و مذهبي دانسته باشم از هر دين و مذهبي با 
رت ارتباطات و سرعت ثاين آ.خبر مي شوم

ه آهسته آهست،ارتباطات آه در قرن اخير پيش آمده
انسانها را از اينكه غير از مكتب من هم مكتبهاي 
ديگري در جهان وجود دارد غير از دين و مذهب و 

آيش و آيين من دين ها و مذهب ها و آيش ها آيين 
نه فقط  . آگاهتر آرد،ها ديگري هم وجود دارد

 بلكه آساني هم ،اديان و مذاهب ديگر وجود دارد
سالك دلبستگي و آه به آن مذاهب و دين ها و م

آنها هم زندگي شان مي ،التزام و پاي بندي دارند
بنابراين  . همچنان آه زندگي من مي چرخد،چرخد

اوًال غير از مكتب ، مسلك و دين و مذهب من 
وجود هم مكتب ، مسلك و دين و مذهب ديگري 

نها هم زندگي مي آ دوم اينكه در مقام عمل هم ،دارد
 اگر ُحسني در ،ي مي آنيمآنند آما اينكه ما هم زندگ

 مهم هنكت .نها هست در زندگي ما هم هستآزندگي 
نها مي توانند با آتر اين است آه در عين حال نه 

هيچ استداللي نشان دهند آه راه و روش ما 
نادرست است و نه ما مي توانيم با هيچ استداللي 

 يعني ،نشان دهيم آه راه و روش آنها نادرست است
اقامه نشده آه با آن استدالل يكي از هيچ استداللي 

يك  .اين مكتبها بتواند ساير مكاتب را به در بكند
دسته اي مي گويند خدا وجود دارد يك دسته اي مي 

تا االن هيچ برهاني نبوده  .گويند خدا وجود ندارد
نهايي آه مي گويند خدا وجود ندارد آ :آه بگويد

دا وجود نهايي آه مي گويند خآاشتباه مي آنند يا 
درباب زندگي پس از مرگ هم  .دارد  خطا مي آنند

 ما را به چيزي مي رساند ا اين هامجموع .هميطور
ر تكث) فرهنگي لوراليزمآه از آن تعبير مي آنيم به پ

، بايد قبول آرد آه فرهنگهاي مختلفي (فرهنگي 
وجود دارند و هيچ آدامش هم حق مطلق نيست و 

بنابراين بايد  .تهيچ آدامش هم باطل مطلق نيس
راضي بشويم به همزيستي مسالمت آميز همه 

 لوراليزمپ . فرهنگيلوراليزمفرهنگها و اين يعني پ
در عرصه فرهنگ هيچ فرهنگي يعني فرهنگي 

چنان قاهر و قادر نيست آه همه فرهنگها را 
مغلوب آند وا لبته هيچ فرهنگي آن قدر ضعيف 

 لوراليزمبا پوقتي شما .نيست آه بتواند از بين برود
فرهنگي سروآار پيدا آرديد و عادت آرديد به 

 لوراليزمزندگي در يك دنيايي آه در اين دنيا پ
 ممكن است آه آهسته ،فرهنگي قابل  قبول است

نمي توانيم بفهميم آه ما آهسته معقتد بشويد حاال آه 
 ،ي بر حق نيستسآه چو ي بر حق است سآه چ

گوييم هيچ آس بر پس بگوييم همه بر حق  اند يا ب
اينجاست آه من بعدًا خواهم گفت آه  .حق نيست

پست مدرنها به يك چنين ديدگاهي رسيده اند و اين 
ميشود  .ديدگاه به نظر من منطقًا قابل دفاع نيست

 ما را اينجا زندان آرده باشند و ما هيچ رگاگفت 
وسيله اي نداشته باشيم آه از اين اتاق بيرون برويم 

هيچ وسيله اي نداريم آه با جهان بيرون و بنابراين 
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 يكي مي گويد آه بيرون باران مي ،ارتباط پيدا آنيم
 ،آيد و يكي مي گويد آه اتفاقًا آفتاب خيلي شديدي است

ي راست سآه چون هيچ وسيله اي نداريم آه ببينيم چ
آذب  يسآه  چ،ي دروغ مي گويدسآه مي گويد چ
 بايد بگويم ،ي صدق منطقي داردسآه  چ،منطقي دارد

آه نزاع نكنيد ما نمي توانيم بگوييم آه حق با آيست و 
ي ثواب مي گويد و سآه ي باطل مي گويد و چسآه چ
مي  در آنار هم زندگي ام .ي خطا مي گويدسآه چ

تو معتقد باش آه برف  .آنيم و روي اعتقاد خود باشيم
مي آيد و من معتقد باشم آه سه سال است آه برف 

اما اگر يكي از ميان  .( فرهنگيوراليزملپ)نيامده است
ما بر خاست و گفت آه حاال آه ما نمي توانيم بفهميم 

ي دروغ مي سآه ي راست مي گويد و چسآه آه چ
 مي توانيم نتيجه بگيريم آه همه ما راست مي ،گويد

 يعني حاال ،گوييم يا بگوييم آه همه ما دروغ مي گوييم
سخنان نداريم آه روشي براي احراز صدق و يا آذب 

معتقد بشويم آه همه سخنان رقيب صادقند يا همه 
 فرهنگي لوراليزماينجا ما از پ .سخنان رقيب آاذبند

 يعني ، فرهنگيلوراليزمرسيديم به يك چيزي زائد بر پ
رسيده ايم به اينكه اصًال حقي وجود ندارد يا باطلي 

اگر گفتيم همه مان بر حق هستيم  .اصًال وجود ندارد
و اگر گفتيم همه مان بر حق  .طلي وجود ندارد پس با

پس عامل اول . نيستيم پس حقي وجود ندارد
غيرمعرفتي آه در پيدايش پست مدرنيسم وجود داشت 
با خبر شدن از آنچه آه در عالم افكار وآرا مي گذرد 
و وقتي آه نمي توانيم آنچه را آه در عالم افكار و آرا 

ت و آدام باطل مي گذرد بفهميم آه آدام حق اس 
است؛ اعالم آنيم آه همه بر حق اند يا همه بر باطل 

  .اند
 يك عامل غيرمعرفتي روحي هم وجود دارد و آن دو 
جنگ جهاني آه در اروپا رخ داده است، البته اين دو 
جنگ خودشان به آشور آمريكا و آشور آانادا آشيده 
نشده اند، اما به هر حال آثار فرهنگي آن به قاره 

در جنگ جهاني اول و . يكا هم سرايت آرده استآمر
يك واقعيت اين . دوم انسانها با دو واقعيت مواجه شدند

بود آه اروپاييها باور آردند جنگها را قدرتهايي راه 
یکه (اندازي آردند آه امروزه به قدرتهاي توتالیار 

تعبير مي آنيم، قدرتهاي يكه تاز قدرتهايي هستند ) تاز
مكتب حق است و بعد اين مكتب را به آه معتقدند يك 

هر وسيله اي آه شد در مقام نظر و در مقام عمل 
اگر شما يك . باید در ساحت زندگي جمعي رسوخ داد

چنين اعتقادي را داشتيد آه مكتبي را آه داريد حق 
است هر مكتبي آه مي خواهد باشد و بعد گفتيد حاال 

ي دانيم آه حق است و ما مي دانيم آه حق است و ما م
آه هر مكتبي غير از اين مكتب باطل است پس بايد 

سعي آنيم آه در عالم نظر و در عالم عمل، در 
ساحت زندگي جمعي، اين مكتب را رسوخ دهيم و 
آنها مي گويند شما يك نظام سياسي را به وجود 
آورده ايد آه توتالیتر است، يعني فقط نمي گويد 

 همه در عرصة خاصي من دخالت مي آنم، در
عرصه ها از اقتصاد و سياست گرفته تعليم و 
تربيت گرفته فرهنگ، خانواده؛ در همة اينها مي 
. خواهد در واقع سخن خود را به آرسي بنشاند

شد ديگر نمي تواند با  وقتي يك حكومتي توتالیتر
استدالل اين آار را انجام دهد طبعًا چاره اي  ندارد 

اين آار را انجام جز اينكه با روشهاي غيراستداللي 
هر جا استدالل آارآيي نداشته باشد شما چاره . دهد

برای آساني آه . اي  نداريد جز با فريب يا خشونت
سطح ذهني، فكري و علمي شان فراتر از آن است 
آه فريب بخورند، آن وقت مي گوييد، اگر باور 
نداريد آه الف ، ب است، چنان زندگي  آنيد آه 

نيد و اين براي من آافي مي دا گويا الف را ب
لذا وقتي استدالل در آار نباشد يا فريب يا .است

وقتي فريب مي دهيم معتقد مي شوند به . خشونت
اما يك . همان چيزي آه ما مي خواهيم معتقد شوند

نخبگاني هم هستند آه اين نخبگان را نمي شود 
فريفت به دليل اينكه يا قدرت ذهني يا قدرت فكري 

آه به جهت يكي از اين . ومات دارندو يا آثرت معل
خوب طبعًا  .سه عامل شما نمي توانيد فريبشان دهيد

است آنها معتقدند الف،  ب ،اينها قبول نمي آنند الف
شما مي گويد قبول است آنها در درون . نيست ب

نيست ولي من با خشونت  خود بگويند الف، ب
وادارشان مي آنم چنان زندگي آنند آه گويي الف، 

.  است و همين هم براي من آفايت مي آندب
صحنه فردي براي من اهميت ندارد براي من 

شما در زندگي اجتماعي . صحنه اجتماعي مهم است
. است تان جوري زندگي آنيد آه گويي الف، ب

حاال در درونتان هر چه  مي خواهد بگذرد، 
به گفته  بگذريم از اين آه حكومت هاي توتالیتر

 آهسته آارشان به جايي مي آهسته جرج اورول
رسد آه  صحنه ضمير و خلوت نهانگاه درون شما 

در   )  orwell(. جرج اورول .را هم تحمل ندارند
 نشان مي دهد آه مثًال سالروز تولد  1984رمان 

آه آدم اعظم جامعه است و (برادر بزرگ است 
همه مردم جامعه بايد پاي ) اشاره دارد به استالين

 در مراسم بايد شادي و خوشحالي مي تلويزيونها يا
آردند از اينكه برادر بزرگ يك چنين روزي به 

قهرمان داستان را بعد از مراسم .  دنيا آمده  است
مي گيرند و مي برند در سازمان امنيت حكومت و 
به برادر بزرگ مي گويد مگر من چه آاري آرده 
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من هم آف مي زدم هم مي رقصيدم و هم شادي . ام
به او جواب مي دهند فيلمبرداري آه از تو . ممي آرد

آردند نشان ميد هد آه تو از ته دل نمي خنديدي، بايد 
در مقاالتي هم آه بعد  جرج اورول. از ته دل بخندي

نوشته است و مجمموعه مقاالت  1984از آتاب سال 
در آنجا اين نكته را ) به زبان انگليسي(آن منتشر شده 

مي پردازند به  ي توتاليترآه آهسته آهسته رژيم ها
هم  اين حكومت هاي توتاليتر. نهانخانه دل انسان

جنگ جهاني اول را باعث شدند و هم جنگ جهاني 
به محض اينكه جنگ جهاني دوم تمام شد . دوم را

آساني آه در تاريخ انديشه سياسي آار مي آردند به 
پيدا آردند آه جنگ جهاني اول و دوم  يك نكته تفطن

. اعث و باني اش حكومت هاي توتاليتربودندهر دو ب
بعد مسئله به اينجا انتقال پيدا آرد که چه چيزي باعث 
مي شود آه اين حكومتها اين چنين جنگي را بتوانند 

تجزيه و تحليل شان به اينجا رسيد که هر . برپا آنند
وقت  آسي معتقد باشد که برحق است، خشن مي شود 

معه آارش به خشونت و براي اينكه بخواهيد آه جا
آشيده نشود بايد اين اعتقاد آه من بر حّقم از اذهان و 

چون اگر شما صادقانه معتقد . تضعيف شود نفوس
باشيد که بر حقيد، معنايش اين است آه هر آسي هم 

عقيده شما نيست؛ معتقديد آه وي دارد با حق و اضح  
 عقل"به تعبير قدما . و عريان مخالفت مي آند

آسي آه با عقل شفاف مخالفت ). قل شفافع"( صراح
مي آند چاره اي جز اين نيست آه با خشونت با او 

بنابراين همه آساني آه به نوعي براي . رفتار آنيم
خودشان حقانيت قايلند دير يا زود آارشان مي آشد به 
اينكه به همه آساني آه با آنها مخالفتند، خشونت 

يش پيدا آنيم به بنابراين بايد يك جوري گرا. بورزند
آهسته . اينكه هيچ سخني حق مطلق و واضح نيست

آهسته آساني در صدد برآمدند آه بيايند و يواش يواش 
از چه . بگويند ما حقانيت مطلق  را تضعيف مي آنيم

راهي اين آار را مي آنيم؟  از اين راه آه نشان مي 
دهيم هيچ عقيده اي را حق مطلق نيست آما اينكه هيچ 

همهء عقايد هم . اي هم باطل مطلق نيستعقيده 
سرنوشت اند اگر بنا است حق بدانيد همه را حق 
. بدانيد و اگر بنا است باطل بدانيد همه را باطل بدانيد
 .اين انگيزه شد براي پيدايش مكتب پست مدرنيسم

خيلي از آساني آه تاريخ نگارند شخصًا مي گويند 
فرانسه ظهور علت اينكه پست مدرنيسم اولين بار در 

آرد، اين است آه اتفاقًا فرانسه تنها آشوري است آه 
خشونتي آه با مردم . در هر دو جنگ اشغال شد

فرانسه رفت، مردم فرانسه را به اين فكر انداخت آه 
اينها چرا اين آار را با ما مي آنند؛ اينها ما را حق 
نمي دانند خودشان را حق مي دانند؛ لذا ما بايد به آنها 

ان بدهيم هر دومان برحقيم يا هر دومان بر نش
آيا راه حلي موفقي است يا نه يك داستان . باطليم

ديگري است و بحث ما در عوامل غيرمعرفتي بود 
و عوامل غيرمعرفتي آار خودشان را مي آنند چه 

به . گذر، گذر منطقي نيست. حق و چه باطل باشند
تعبير ديگري حتي اگر اثبات بشود آه تمامي 

شونتهايي آه در طول تاريخ رخ داده است از خ
طريق  آساني رخ داده آه خودشان را بر حق مي 
دانستند و مخالفان خودشان را بر باطل، از اين 
منطقًا نتيجه نمي شود آه هيچ عقيده اي حق نيست 

اما در عين حال گذر، گذر . يا همه عقايد حقند
در جوامع ما هم همينطور . روان شناختي است

ت اگر دقت آنيد خيلي وقتها هست آه يك عقيده اس
اي را آساني به آن گرايش پيدا مي آنند نه براي 
اينكه استدالل به سود آن عقيده برايشان اقامه شده 
باشد، بلكه به عقيده خالف آن عقيده موجود مّضرت 
بار و زيان آور متمسك شده اند که هيچ دليلي هم به 

ال به نظرشان مي ولي در عين ح. سود آن ندارند
آيد ما اين عقيده را بايد يك جوري دست از سرش 
برداريم چون اين عقيده است آه ما را به اين وضع 
آشانده، بنابراين ميل مي آنيم به عقيده نقيض اين 

با اينكه در عقيده نقيض هم هيچ دليل منطقي . عقيده
اين دو تا عامل ، يك عامل اينكه با . اقامه نشده است

دند آه زندگي ها ي ديگري غير از زندگي خبر ش
من هم هست آه آن زندگي ها هم هيچي از زندگي 

و يكي هم ) پلوراليزم فرهنگي( من آم نمي آورند
اين مطلب آه خشونت هميشه از آساني صادر مي 

اگرا نسان . شود آه خودشان را بر حق مي دانند
مقداري در حق بودن خودش شك آند خشونت نمي 

ابراين به اين دو جهت ما بايد رو بياوريم ورزد و بن
يكي . به مكتبي آه دو امر را براي ما حاصل آند

اينكه همه مثل ما هستند و يكي اينكه وسيله اي 
براي خشونت نه من بايد شوم و نه ديگران مي 

اگر آسي اين . توانند وسيله اي براي خشونت شوند
ته اي آه دو آار را بايد بكند؛ بايد بيايد و اولين نك

به حساب آمد را ) نكته قوت مدرنيسم(در مدرنيسم 
تضعيف آند و آن عقالنيت است پس عقالنيت 
مهمترين رآن مدرنيسم است اگر ما اين عقالنيت 
مدرنيسم را تضعيف آنيم، به آن غرض و غايتي 

چرا .آه ما پست مدرنيسم ها مي خواهيم مي رسيم
لق شود آه عقالنيت نمي گذارد آه همه چيز حق مط

و يا همه چيز باطل مطلق شود و ما پست مدرنيسم 
ها مي خواستيم همه چيز را حق مطلق بكنيم يا همه 

چاره اي جز اين نيست . چيز را باطل مطلق بكنيم
چرا عقالنيت چنين .آه عقالنيت را تضعيف آنيم
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مشكلي را دارد؟ در عقالنيتي آه در زمان دآارت تا 
وده، در همه دنيا االن هم نيمه اول قرن بيستم  رايج ب

هنوز رواج دارد ولي به نظر آساني يا الاقل به نظر 
خود پست مدرنها آهسته آهسته رنگ مي بازد،  دراين 

است و اين  فضاي عقالنيت؛ اگر من گفتم الف، ب
است نه فقط از باب اين گفتم آه وضع خودم  الف، ب

ب را نسبت به جهان، به شما خبر دهم؛ بلكه از اين با
گفتم آه مي خواهم شما را هم آه معتقد نيستيد الف، 

به اين معنا .ب است معتقدتان بكنم آه الف، ب است
البته اين غير از درد .(است که از شما قبول خواستم

يعني اينكه من از شما مطالبه قبول ) دل انسان است
در اينجا .مي آنم نه صرفًا يك همدردي و همدلي

ت هر آس از شما مطالبه عقالنيت مدرنيستي مي گف
. قبول آرد، شما هم حق داريد از او مطالبه دليل آنيد

يعني هر آه رأي گفت و از شما خواست آه قبول آنيد 
شما هم بايد از او دليل بخواهيد آه حرفت را قبول آنم 

در فضاي مدرنيستي پس از دآارت ما . يا قبول نكنم
نيت در واقع با چنين وضعي روبرو هستيم آه عقال

اقتضا مي آند آه انسان ميزان دلبستگي و پاي بندي 
اش را به يك عقيده ، با قوت ادله اي آه به سود آن 

هر چه ادله اي آه به . عقيده اقامه شده، متناسب آند
سود يك عقيده اقامه مي شود قوي تر مي شود 
دلبستگي و پاي بندي ما هم به آن عقيده بايد بيشتر 

آه به سود يك عقيده اقامه شود شود و هر چه ادله اي 
تضعيف شود دلبستگي و پاي بندي ما هم به آن عقيده 

فرض مي آنيم آه شما از من دليل . بايد سست تر شود
 خواستيد من مي گويم دليلم بر اينكه مي گويم الف، ب

. است است و ميم هم ب است، اين است آه الف، ميم
 راست :شما مي گوييد. است پس قبول آن آه الف، ب

است و  اگر آسي قبول بكند آه الف، ميم. مي گوييد
اما . است است، بايد قبول آند آه الف، ب ميم هم ب

اين . من مي گويم الف، ميم است را هم قبول ندارم
نمي تواند تا بي نهايت ادامه پيدا آند اگر تا بي نهايت 
ادامه پيدا آند معني اش اين است آه يكفقره عقيده را 

سال عمر طرف را هم بگيريم نمي  70 من و شما
اما در مقام عمل روزمره، . توانيم به ديگري بباورانيم

يك دليل . هيچ مطالبه اي اين قدر آش پيدا نمي آند
روان شناختي آن اين است آه انسان يكجا خسته مي 
شود و ديگر تا بينهايت براي يک فقره ادعا مطالبه 

دليل منطقي آن، عقالنيت براي . دليل نمي کند
مدرنيستي مي گفت، اين آه آدم تا ته دليل با طرف 
مقابل نمي رود، اين است آه در اين سيربه يك جايي 
مي رسيم آه براي آن دو نفر، گزاره ها واضح است 

آدم براي چيزي آه واضح است مطالبه دليل نمي  و
هر وقت در اين سيرگزاره ها رسيديم به جايي . آند

 تا سه تا گزاره اي آه وجود داشتند آه براي آه دو
مخاطب، يعني براي شما آه حرف مرا قبول نداشته 

سير استدالل . ايد،واضح باشد و اقامه دليل نطلبيد
وقتي حرف را قبول آرد آه . منطقًا قطع مي شود

از انضمام دو تا گزاره واضح نتيجه اي خاص مي 
ملزم مي شود،از اين نتيجه اش آن نتيجه قبلي را 

آنيم؛ به همين ترتيب مي آييم باال و باال و باال تا 
  مي رسيم به الف جيم است و جيم ب است

پس ما به گزاره هاي واضح وقتي برسيم ديگر 
مطالبه دليل نمي آنيم مدرنيست ها اين جور مي 

 اما در مورد وضوح و صدق يک قضيه بايد .گفتند
 صرف وضوح يك قضيه صدق آن قضيه گفت که

 يعني منطقًا از وضوح يك گزاره .را نمي رساند
 خيلي .نمي شود صدق آن گزاره را نتيجه گرفت

وقتها گزاره اي واضح است ولي صادق و مطابق 
با واقع نيست و از آن طرف ممكن است گزاره اي 
 .پيش شما واضح تيست ولي مطابق با واقع است

آما اينكه از عدم وضوح يك گزاره هم نمي شود به 
 .رت منطقي عدم صدق گزاره را نتيجه گرفتصو

در عين حال چه آن دسته از مدرنيستي هايي آه 
د بودند از وضوح صدق را مي شود نتيجه عتقم

گرفت و چه آن دسته اي آه معتقد بودند از وضوح 
 در يك جهت هم ،صدق را نمي شود نتيجه گرفت

 ما به ، سير استدالليکه اگر درداستان بودند، 
 طرف مقابل از ما يم، رسيدحي واضگزاره ها

 آند ي مطالبه دليل نماگر .مطالبه دليل نمي آند
چون گزاره واضح را مطابق با واقع مي داند يعني 

 و چه ذسيدمعتقد است از وضوح به صدق مي شود 
ست آه از وضوح مي شود به صدق نيمعتقد هم 
 ولي مي گويد آه براي من اين گزاره رسيدغ

ال بايد توجه به اين نكته ن حعي در .واضح است
كنيم آه منطقًا هيچ وقت انسان نمي تواند از ب

 .وضوح يك گزاره صدق يك گزاره را نتيجه بگيرد
خيلي از گزاره ها واضحند و صادق نيستند و 
مخصوصًا خيلي گزاره ها غيرواضحند و 

.  اتفاقًا خيلي هم صادق هستند وغيرصادق نيستند
س ما وقتي به فضاهاي مدرنيستها را مي گفتند پ

واضح مي رسيم آنجاست آه ديگر مطالبه دليل 
ش اين است آه ضرفصورت نمي گيرد اين پيش 

 .گزاره هاي واضح براي همه آدميان مثل هم هستند
 ب است اگر براي شما واضح باشد ،يعني الف

 گويا گزاره ،براي آن آقا و خانم هم واضح است
 ،نيستهاي واضح فقط وضوحشان وضوح فردي 

 يعني يك گزاره هايي هستند آه .وضوح نوعي است
براي نوع بشر واضحند و اگر شما سير استداللي 
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تان را توانستيد برسانيد به آن گزاره ها ديگر حرفتان 
 اگر گزاره ها وضوحشان وضوح .را قبول مي آنند

نوعي باشد معنايش اين است آه براي تمام انسانهاي 
مكاني هر مختصة روي زمين در هر مختصه و 
 يك سلسله گزاره ،زماني و هر مختصة وضع و حالي

 گزاره .ها واضحند و ساير گزاره ها واضح نيستند
هايي غيرواضح را بايد با استناد به گزاره هاي 

.  خودشان واضح نيستند، چرا کهواضح ، واضح آرد
اين ديد گزاره ها را تقسيم مي آرد به گزاره هاي بّين 

ه هاي بّين گزاره هايي هستتند آه  گزار.و مبّين
خودشان واضحند گزاره هاي مبين گزاره هايي هستند 
آه خودشان واضح نيستند ولي به وسيله اين گزاره 

اگر من توانستم يعني . هاي واضح، واضح خواهند شد
 ديگر ،به گزاره هاي واضح برسانمرا مدعاي خودم 

زاره  چون براي همه گ،همه انسانها بايد قبول آنند
 اگر آسي قبول نكرد اين .هاي زيرين واضح هست
 ومي آند محاربه يا ستيز ديگر به گفتة قدما  با عقل

 بايد قبول ،اگر نمي خواهي با عقل ستيزه آرده باشيد
محل مناقشه قرار دادند   پست مدرنها اين نكته را.آنيد

و گفتند ما قبول داريم آه آدم وقتي در سير استداللي 
د واضح مي رسد ديگر از طرف مقابل خبه گزاره و

مطالبه دليل نمي آند ولي گزاره اي آه چه بسا براي 
 واضح است همان گزاره براي حسين واضح نحس

 بنابراين حسن مطالبه دليل نمي آند اما حسين ،نيست
وضوح، وضوح . براي گزاره مطالبه دليل مي آند 

فردي است نه وضوح نوعي يعني ممكن است يك 
براي يك فرد واضح باشد براي ديگر قامض و گزاره 
 سخن پست مدرنيستها مقبول در اين صورت.برعكس

قتي بگوييد آه گزاره واضح، ا که و چر؛واقع مي شود
 چه بگوييد گزاره و همه انسانها واضح نيست ايبر

 براي  وواضح استه اي است آه براي يك جامع
 چه بگوييد گزاره  وجامعه ديگري غيرواضح است

ي است آه براي يك فرهنگ واضح است براي يك ا
چه بگوييد گزاره اي  وفرهنگ ديگر غيرواضح است

است آه براي يك خرده فرهنگ واضح است و براي 
چه بگوييد و يك خرده فرهنگ ديگر غيرواضح است 

گزاره اي است آه براي يك قشري از مردم يك جامعه 
واضح است و براي قشري ديگر از مردم همان 

عه غيرواضح است و چه بيايد پايين تر و پايين تر جام
تا بگويد آه گزاره ها به افراد بستگي دارد براي يك 

 .فرد واضح است براي يك فرد ديگر واضح نيست 
معنايش اين است آه سير استداللي ، سير قانع آننده 
اي نيست، يك سير استداللي براي اين آقا يا براي اين 

گ يا براي اين جامعه يا براي خانم يا براي اين فرهن
اين تمدن وقتي عرضه مي شود اين سير استداللي 

قانع آننده است براي سير استداللي ديگر قانع آننده 
نيست و اين معنايش اين است آه قانع آننده بودن يا 
قانع آننده نبودن استدالالت به خودشان بستگي 

ذا ل. بلكه به مخاطبان استدالالت بستگي دارد،ندارد
يك استدالل واضح ممكن است براي عده اي قانع 

 لذا.باشدنآننده باشد و در جاي ديگر غيرقانع آننده 
حرف اين ما ديگر نمي توانيم بگويم آه حقانيت 
حرف اين براي همه قابل اثبات است و بطالن 

 نه حقانيت يك گزاره ؛براي همه قابل اثبات است
ره قابل قابل اثبات قطعي است نه بطالن يك گزا

به اين آه مخاطب است  بسته  واثبات قطعي است
 قانع آنندگي يك امر روان .تو چه آسي باشد

 .شناختي است نه يك امر معرفت شناختي
مدرنيستها گويا گمان مي آردند آه قانع آنندگي يا 

خود ناشي از قانع ناآنندگي خاصه اي معرفتي 
 ولي ما فهميديم آه اين خاصه اي ،گزاره هاست

ست آه به روان شناسي مخاطب گزاره ها بستگي ا
دارد و يك خاصه رواني است نه يك خاصي 

در اينجا پيش مي آيد آه چه مي که  سوالي .معرفتي
است و واضح شود آه يك گزاره اي براي يك نفر 

براي ديگر واضح نيست؟ يا براي يك جامعه واضح 
است براي يك جامعه ديگر واضح نيست؟ مگر 

ه فرقي با هم مي آنند يا فرهنگها يا جامعه ها چ
 مگر با هم چه فرقي مي .خرده فرهنگها يا افراد

آنند آه يك چيزي اينجا واضح است آنجا واضح 
 علل و عوامل متعددي وضوح و عدم .نيست

آنند، وقتي در صدد يافتن آنها مي تبين را وضوح 
 قرن پيش 5/2 ديديم آه اين تبينها الاقل از ،برآمديم
مدرنيسم حتي (  آهسته در نظرات فيلسوفان آهسته

 اما يك رگه هاي در فكرشان .رخنه آرده بودند)
 .مدرنيسم ها مي خوردغيربود آه االن به درد ما 

آه چرا يك فكري براي آسي قانع ي اّولين تبيين
 آننده است و براي آس ديگري قانع آننده نيست در

ي آه  برخالف چيز، او گفته بود.پيدا شدآرا هيوم 
احساسات و عواطف و غرايض ( قدما مي گفتند 

 آه احساسات و عواطف ،)تان را تابع عقلتان آنيد
و عرايض را تابع عقل آردن ممكن نيست بلكه اگر 

 يعني اگر شما بخواهيد .ممكن بود مطلوب نبودهم 
تمام غرايض و احساسات و عواطف خودتان را 

امكان  اوًال ،و مهار عقل قرار دهيد مهميز زير
 استداللي آورد درباب طبيعت آدمي آه وي . ندارد

امكان ندارد آه انسان بخواهد احساسات و عواطف 
و عرايض خودش را تابع نيرويي به نام نيروي 

مبني ه آرد مبعد استدالل جالب تري اقا. عقل آند
 اصًال مطلوب ،بر اين آه نه فقط امكان ندارد
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ساسات و عواطف  ما نبايد عقل مان را تابع اح.يستن
خودمان آنيم اين سخن چه درست باشد چه نادرست 

 يعني پست .ن وجود داردآيك رگه پست مدرن در 
 مي بينيد يك گزاره اي ، اگرمدرن مي توان بگويد

 قانع آننده ديگري اي بر، يكي قانع آننده استايبر
است آه يكي تابع بعضي از دليل اين به نيست، 

ت و ديگري تابع احساسات و عواطف خودش اس
 .بعضي از احساسات و عواطف ديگري است

احساسات و عواطف دو انسان يا دو گروه انساني يا 
مختلف دست هاي  اگر به صورت،دو جامعه انساني
 يعني تاثيرات مختلف بر عقل مي ،اندر آار باشد

 عقل نمي ؛ احساسات و عواطف حاآم بر عقلند.گذارد
 بدليل .ف باشدتواند حاآم بر احساسات و عواط

 عقل يكي تحت تأثير يك ،تأثيرات مختلف بر عقل
سلسله احساسات و عواطف اين گزاره را واضح مي 
بيند و عقل ديگري تحت تأثير يك سلسله احساسات و 

 قانع .عواطف ديگر اين گزاره را قانع آننده نمي بيند
آنندگي و ناآنندگي گزاره ها به جهت اين است آه 

ن ا سيطرة احساسات و عواطفشعقول آدميان تحت
رخنه اي در سّد عقل درست شده  هيوم  در فكر.است
 عقل تا  مانند ترازويي شده بود آه هر جايي آه ،بود

دعوايمان مي شد به آن رجوع مي آرديم و ما همة 
احساسات و عواطف و غرايض و اميال داريم ولي 
الاقل يك چيزي وجود دارد آه همه ما وقتي خيلي با 

ن رجوع مي آنيم ، حاال آنزاعمان مي شود به هم 
فهميديم آه اين عقل هم اتفاقًا عروسك خيمه شب بازي 

عقل را که فکر . است به دست احساسات و عواطف
 حاآم و داور باشد مي فهميم آه مي کرديم مي تواند

 .اتفاقًا خودش محكوم است به احساسات و عواطف
ي عقالنيت  برا رامشكل دوميهيوم، کانت بعد از 
 همان مثال ديدگاه عينكي ، کهدرست آرد  مدرنيستي

  و شارحانو ديدگاه آينه اي است آه آه در آثار آانت
 آانت مي گفت آه قبل از .آانت شما فراوان مي بينيد

من همه فيلسوفان گمان مي آردند آه عقل يك آينه 
 اين آينه را در اگر.موج نداردتحدب و تقعر واست آه 

چيزي بگيريد دقيقًا همان چيز را نشان مي مقابل هر 
 نه اشكال و نه اميال و نه رنگها  و نه نورها  در .دهد

  مي گفت تا زمان من.دنمي آننآن دخل و تصرف 
 تصور فيلسوفان بر اين بود و بنابراين وقتي )کانت(

 فيلسوفان مي ،آه نزاع بين افراد مختلف پيش مي آمد
ا يه يكي از اين آيينه ها گفتند اختالف براي اين است آ

 شما در مثال. چند تا از اين آيينه ها مخدوش است
 در ابتداي .جامع المقدماتي آه طالب مي خوانند ببينيد

 بدان آه ذهن آدمي آينه اي «منطق آبري مي گويد 
ر معقوالت ومش آرده است صقاست آه در آن من

 آانت مي .»چنان آه در آينه صور محسوسات
 ذهن ما به جاي اينكه آيينه باشد ، من به نظر،گفت

 اول مشكالت ، تازهعينك است و اگر ذهن عينك شد
 مي گفت شما فرض آنيد  کهاين بود او  مثال.است

آه يك عينك خاآستري رنگ به چشم بگذاريد در 
. اين صورت همه چيز را خاآستري رنگ مي بينيد

گر منطقي نباشيم مي گوييم چون عالم را ما آبود ا
 معنا است آه عالم خاآستري  به اينبينيم مي 
 اما اگر منطقي باشيم مي گوييم من يك عينك ،هست

بر چشم دارم آه عالم را خاآستري نشان مي دهد 
ولي عالم در واقع سه حال در آن مصور است يا 
 عالم هم واقعًا سرتاسر خاآستري است يا عالم هيچ

ن خاآستري رنگ نيست يا يك تكه آن آ از جز
 هر که .آستري است و يك تكه خاآستري نيستخا

 آدام درست است ؟ راهش اما. سه تا مصور است
آن است آه عينك را از چشم برداريم عينك را اگر 

 .مي توانيم ببينيم کدام شق درست استبرداشتيم 
آانت مي گفت ما االن يك عينك در چشم روح مان 

ك  با اين عينك عالم را ي.است به نام ذهن يا عقل
 اما اگر منطقي را آه در مثال ،جورهايي مي بينيم

 بايد سه تا تکرار کنيم،مي گفتيم در مورد خودمان 
 عالم دقيقًا هماني است آه يا يعني .احتمال بدهيم

 عالم اصًال آن جوري يا ،ذهن ما حكايت مي آند
 عالم يك يانيست آه ذهن ما حكايت مي آند 
ا حكايت مي بخشهايي از آن هماني است آه ذهن م

آه ذهن ما حكايت مي آن طور آند و يك بخشهايي 
درست  احتمال کدام  براي اينكه ما بفهميم.آند نيست

عينك برداشتني اما  .مري عينك را بردابايداست 
  که چرا. نيست، عينك ذهن را نمي شود برداشت

جور به محض اينكه بخواهيم ببينيم اين عالم چه 
فهميم آه اين عالم چه  باز از طريق ذهن مي ،ستا

 وقتي عينك برداشتي نباشد معنايش اين .جور است
عالم واقعًا چه طوري است اينکه است آه درباب 

  بايد) ما از عالم ارائه مي آندذهنن آه آغير از (
عالم واقع آه من به آن به  بايد گفت .ساآت باشيم

 فنومنون ها ما فقط به ، راه نداريمنوِمنون،مي گويم 
ه ظاهري آه بر ذهن ما پديدار  ب يعني،داريمراه 

 به فنومنون وقتي ادم از .مي شوند راه داريم
آند آه بتواند عينك را از چشم مي  راه پيدا نومنون

 اما ما از چشم و روحمان اين .روحش بردارد
 هيچ نومنونعينك را نمي توانيم برداريم پس ما از 

ن اين ريشه هاي پست مدردر  آيا .خبرنداريم
 ،ما به عالم واقع راه نداريم آه گفتيدوقتي نيست؟ 

معنايش اين است آه ما هستيم و همين چيزهايي آه 
 درباب اين آه .فقط بر عقلمان عرضه مي شود
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عالم واقع ، واقعًا همين طور است يا واقعًا همين طور 
 اين دومين رخنه اي .نيست ما نمي توانيم سخن بگوييم

 سومين رخنه در عقالنيت .ادآه در عقالنيت افتبود 
 انداخت ، آه مي گفت منافع ، مارکسرا  بعد از آانت

آامًال ، طبقاتي در اين آه ما جهان را چگونه مي بينيم
تاريك خانه را به آار تشبيه  وي .تأثير مي گذارند

در تاريك خانه عكاسي همه تصويرها   مي گفت.برد
 شما وارونه اند يعني سر شما پايين تصوير و پاي

 عين اين آار را ايدئولوژي ،باالي تصوير ميشود
براي ما مي آند ما در واقع جهان را وارونه مي 

 منافع طبقاتي براي ما ايدئولوژي درست مي آند .بينيم
 همان طور آه .و ايدئولوژي يعني آگاهي وارونه

 مي  مارکسآانت مي گفت آه ذهن را نمي شود آند
 شود از خودتان دور گويد آه منافع طبقاتي را نمي

 بخواهيد يا نخواهيد يك منافع طبقاتي شما .آنيد
اين منافع طبقاتي براي شما يك آگاهي آاذب يا .داريد

آگاهي وارونه ايجاد مي آند به آگاهي آاذب يا وارونه 
 آگاهي آه جهان را آن .ايشان مي گفت ايدئولوژي

گونه آه هست نشان نمي دهد بلكه آن گونه نشان مي 
 يك نوع . آه منافع طبقاتي من اقتضا مي آنددهد

مناسبتي بين منافع طبقاتي هر آسي و تصويري آه از 
 .جهان هستي در ذهن و ضمير او وجود دارد هست

به تعبير يكي از نويسندگان ما مثل چرك پوست بدن 
در .  تا پاک شودميرومبه حمام نيست آه بگوييد 

ي بورژوا به گذشته کساني که به قولي از خانواده ها
خوابگاه مي آمدند و مي خواستند اداي ديگران را در 
بياورند، بهشان مي گفتند اين کار شدني نيست تو 

 نمي شود منافع نچولذا. همان بچه بورژوا هستي
 هيچ وقت ،كنيمب منخلعطبقاتي را يكسره از خودمان 

 .هم نمي توانيم به آشف واقعيت جهان راه ببرييم
 از جهان يم يا بيش آج و ماوجتصويرهاي آشه همي
 پس عقل هم آن قدر آه فكر مي آرديم آه مي .داريم

نيست تواند جهان را به ما نشان بدهد مبرا از منافع ما 
 فرويد آمد مارکس، چندي بعد از . تابع منافع ماستو

 گمان مي قبل از فرويد،تا .بحث را روان شناختي آرد
  آن آه از آن مقداري است،آرديم آه آل وجود ما

 يعني از نظر قدما آدميان فكر مي آردند آه ؛آگاهيم
  ،ساحت وجود من اگر  يعني، آه آگاهند هستندهمان

دايره باشد ساحت آگاهي من دقيقًا به اندازه همين دايره 
 يعني ساحت آگاهي و ساحت وجود به هم ،است

 فرويد ؛ آگاهند آنانطباق دارند يعني هر چه هستند از
ت وجود ما يك دايره بسيار وسيعي است مي گفت ساح

 . از دايره ما آگاهي داريمتنها نسبت به قطاعيآه 
 چون وزن .مثالي آه او مي زد مثال آوه يخ است

 اگر آوه يخي در اقيانوس ، است10/9 يخ خصوصم

 اين تكه اي . ازش با خبر هستيم10/1درست شود 
 ضمير هوشيار آدمي و فتآه از آن با خبريم مي گ

البته در  . ضمير ناهوشيار آدميفتيه را مي گبق
د ساحت وجود ما را به سه دسته تقسيم ويفرابتدا 

 ضمير هوشيار و ضمير ناهوشيار و :آرده است
؛ که البته بعدا تئوري اش ساده ضمير نيمه هوشيار 

 را انجام مي ييك آارما وقتي وي مي گفت .تر شد
 ديني يك يكبه  ، يك عقيده اي اتخاذ مي آنيم،دهيم

 آن ضمير .مكتبي يك جناح سياسي مي پيونديم
 ما را به ،استا وجود م غالب  آه،ناهوشيار ما

اين از  ما است، درحاليکهمكتب آشانده اين انتخاب 
چرا اين مي پرسيم .ضمير ناهوشيار خبرنداريم

 خبر  را،مكتب را انتخاب آرديم نه آن مكتب
به اين مكتب  ما را ،رونيد  رانه هاي آه آن.نداريم

 بعد پيش  لذا و و اين فكر و اين عقيده آشانده اند
 چرا اين ،خود مي گوييم من آه يك انسان عاقلم

 از اينكه مكتب ؟ يعني بعدمكتب را انتخاب آرده ام
وردن بر  آ شروع مي آنيم به دليل،ميرا انتخاب آرد

 گويي مي خواهم بگويم .اين آه اين مكتب حق است
بعد و  شده بود مستدل بر ما اول حقانيت مكتب

 در صورتي آه فرويد .مه امكتب را انتخاب آرد
آن ( باطني خودت رانه هاي تو اول تحت فتمي گ

 اين مكتب را انتخاب آرده )ضمير ناهوشيار خودت
بعد  مي خواهي ژست متفكرمآب بودن را و بودي 

ن مكتب آبگيري و آن وقت شروع مي آني به سود 
 دليل فتويد به استدالالت مي گفرلذا .دنورآدليل 
 مي گفت هر چيزي آه شما بهش مي گوييد .تراشي

reasoning فرق  .  من فهميدم دليل تراشي است
دليل تراشي با استدالل اين است آه در استدالل اول 
من استدالل را دنبال مي آنم بعد اگر استدالل قانع 

ا ن استدالل رآآننده بود مدعاي آن استدالل و نتيجه 
مي پذيرم اما در دليل تراشي من اول مدعا را 

 آرده ام و بعد به خاطر اين آه ژست بخانتا
عاقالن و انديشمندان را گرفته باشم به سود اين 
 .مدعايي آه اتخاذ آرده بودم دليل اقامه مي آنم

آرايمان را غيرعقالني انتخاب مي آنيم و بعد يعني 
در دين و  .كنيمبن آمي خواهيم دفاع عقالني از 
 را د شما اول دين خو،مذهب هم مثل جاهاي ديگر

ليل به دانتخاب مي آنيد بعد شروع مي آنيد 
 براي اينكه بگوييد من مكتبي را آه انتخاب ،تراشي

 در آار  تامليآرده ام بي رويه انتخاب نكرده ام
عقالنيت را خدشه دار  بازحرف فرويد  .استبوده 
ن وقت آه ما تا ن چيزي را آآ همه ، چرا کهآرد

  است فهميديم آه يك نوع نيتفكر مي آرديم عقال
 ما در زندگي عادي خودمان .دليل تراشي است
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گاهي وقتها اين را حس مي آنيم ولي فرويد مي 
اين آه .كنيدبهميشه بايد اين را حس  خواهد بگويد آه

دمي يك بخشي به نام ضمير آچگونه در ضمير 
بر ضمير خودآگاه ما   وناخودآگاه به وجود مي آيد
ت ضمير خود آگاهمان ححاآم مي شود و ما در سا

چيزهايي را آه او به زور به ما تحميل آرده شروع 
 داستان ديگري ،مي آنيم به سود آن اقامه دليل آردن

 بعد از فرويد آساني آمدند طرز تكّون .است
 اما اصل ،ضميرناخودآگاه را از فرويد قبول نكردند

 فرويد . قبول آردند،ودآگاه وجود دارداينكه ضمير ناخ
مي گفت آن ضمير ناخودآگاه به جهت اينكه غرايض 
جنسي ما ارضاء نمي شود پديد مي آيد اما آساني 
بودند آه مي گفتند اصًال دليلي هم ندارد آه ما ضمير 
ناخودآگاه و تئوري غريضة جنسي فرويد را قبول 

چيزي به  ولي باالخره به هر جهتي آه هست ما ،آنيم
تحت فرمان او هستيم و که نام ضميرناخودآگاه داريم 

بعد از . بعد فكر مي آنيم آه با استدالل آار آرده ايم
 سال از زمان تئوري فرويد نگذشته 20دود ح( فرويد 
 يك جنبه ديگر به از) فيلسوف آلماني( نيچه )بود

 او مي .قضيه نگاه آرد و وضع را در واقع بدتر آرد
آدميان هميشه فكر مي آنيم آه تابع دليل گفت آه ما 

هستيم يعني تابع معرفت هستيم ولي من با روان 
شناسي خودم به اين نتيجه رسيدم آه انسانها تابع 

 هر وقت يك . اصًال تابع معرفت نيستند وقدرت هستند
عقيده اي به قدرتشان مي افزايد آن عقيده را قبول مي 

درتشان را تضعيف  ق، هر وقت آه يك عقيده اي وآنند
 اول ژست آساني را .مي آند آن عقيده را رد مي آنند

 ولي ،مي گيرند آه فقط طالب معرفت و حقيقت هستند
اتخاذ ، بر گرفتن و وا نهادن عقايد، فقط براساس اين 
صورت مي گيرد آه اين عقيده اي را آه مي خواهم 
برگيرم يا وانهم قدرت من را افزايش مي دهد يا 

 همه انسانها عقايدي را برمي گيرند .دهدآاهش مي 
 انسان عقايدي را موجب ضعف .آه به آنها قدرت دهد

مي تابد و بيرون مي آند ولي  بر نخودش مي شود
 نيچهد، قدرتي آه البته نعقايدي آه قوت قلب مي ده

به معناي و آنرا مي گفت يك نوع قدرت خاص نبود 
دوم قرن  بعدها در نيمه ،خيلي عام به آار مي برد

 مي گفت يك معناي نيچهآمد قدرتي را آه  فوکوبيستم
 از اين جهت فوکو به آن داد و بنابراين مضيقتري

فيلسوف معروف انگليسي ( راسل.نيچه بودادامه سخن 
  )در آتاب قدرتش آه به زبان فارسي هم ترجمه شده

مي گويد ما و  را قبول مي آند نيچههمين سخن 
واست ن منحصر مي شود درخماي ستهااوآدميان همه خ

همه  قدرت ، اراده ما ارادة معطوف به قدرت است و
آارهايش را براي قدرت است و بعد در طي فصولي 

 استدالل مي آند آه همه ما آدميان در پي راسل
قدرت هستيم حتي وقتي آه در باب علم هستيم ، 

اگر . مي خواهيمآنرا علم به ما قدرت مي دهد آه 
ت باشد معنايش اين است آه ما فكر انسان تابع قدر

مي آرديم آه عقل ما تحت تأثير چيز ديگري نيست 
فهميديم آه تحت تأثير غريضة قدرت طلبي ماست 
عقل ما هميشه دارد به قدرت طلبي ما سرويس مي 

ما در اين آه چه رأيي را قبول آنيم و چه . دهد
 رأيي را قبول نكنيم تابع قدرت طلبي خودمان هستيم

فقط آدمهايي آه . ه صورت آگاهانه و ناآگاهانه بچه
 مشي تابع قدرت طلبي خودشان هستندآگاهانه اين

زندگي عملي آنها با ما تفاوت مي آند وگرنه به 
لحاظ نظري آنها هم آراء و نظراتشان تابع غريضه 

 پست مدرنيستها بعد از .قدرت طلبي خودشان است
ش به اينكه به جهت دو تا عامل غيرمعرفتي گراي

 براي دفاع از موضوع سپسپست مدرنيسم آردند 
هيوم، کانت، مارکس، فرويد ديدند آه مي شود از 

 مي خواهيم ببينيم . برگ برنده گرفت،نيچه، راسل
اين عوامل معرفتي آه در آثار اين فيلسوفاني آه 

 واقعًا مدعاي پست مدرنها را اثبات مي آيااسم بردم 
پست مدرن ممکن است  اما يک انسان يا نه ؟. آنند

به من بگويد که تو اصال الباي بازي يادت رفت ، 
نشان نمي را  مي گوييم دليل هيچ چيزي چرا که ما

دهد اما من مي خواهم بگويم به اين سادگي هم نمي 
شود گفت آه دليل چيزي را نشان نمي دهد و آار 

 اينکه اصال مدعيات اصلي پست مدرن هادوم 
چه نتايجي ت مدرنيستي چيست؟و از نفي عقالني

ينده آ اين دو آار را در جلسات ،اتخاذ آرده اند
 .خواهم گفت
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  ١۵⁄١١⁄٨١ هفدهمجلسه 

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  
  
  
  

ته سه گذش وه تدر جل اب نح دماتي در ب ون مق سا ک  پ
ردم  ددگرايي عرض آ سهيا از .تج ث در  ن جل ه بح  ب

سا تجددگرايي        ردازم    باب مهمترين مولفه هاي پ .  مي پ
ه               قبل از اينكه اين مولفه هاي مهم را ارائه بكنم يك نكت

  مكتوبات متفكران و انديشمندان    .ي را بايد عرض آنم    ا
درن   ان،    پست م ه گم ر     ب ق،  پ ر    قل ر از   ، اضطراب  پ  پ

ار از  ام و سرش ام و ايه مابه ب در ه ه مطال و  آميخت
م تدره ن . اس وع  اي تنن خن گف دگاه  از يناش س دي

ه    است، متفكران پست مدرن     د شد        آ وم خواه دا معل  بع
ا اعتقاد  .  چيست  ٌان علت ام       سرش  شان ام ار است از ابه

ام  ل،و ايه ي دلي خنان ب ه از ،س ر چ ه اگ خناني آ  س
ق سيار عمي ات ب سياري از نك ست وب الي ني  ، لطيف خ
م دارد   تدالل آ شوانه اس ا پ ه ت  وام شتر ب ا  بي ن ه   يفط

ه     ام ب دريجي و گ تدالالت ت ه اس ا ب بيه است ت ي ش دفع
ام ن جهت.گ ه اي بيه   ب ه ش البي آ ن صورت ،مط ه اي ب

نم     وان  ينم  ،عرض مي آ يم م  ي ت ذا  .ببين د    ل ه    باي از انبوه
   .دياستخراج بكن  رااين مطالب لب مطالب و جان آالم

دارم     با متفكران پست مدرن      من اگرچه   دلي ن خيلي هم
دارم ول ن شان را قب ي از نظرات تان ،و خيل ي دوس  ول

ايندي خودم               ن گزارشم ناخوش گمان نكنند آه من در اي
  .دهميمرا دخالت 

ه پ   رين مولف ت     مهمت ه معرف ك مولف ددگرايي ي سا تج
اگرايي است          معرفت  . شناختي است و آن مولفه رد مبن

ه اش   ط دغدغ ه فق سفه است آ اخه از فل ناختي آن ش ش
اط      ه چه ارتب ل    ياين است آ دعا و دلي ان م دعا   مي آن م

به عنوان يك شاخه     (همين طور آه منطق     . وجود دارد 
ي     ط    )ديگر از علوم عقل د ک   يتوجه م    فق ا واق  کن ا   ه آي ع

ما از  دمات ش هشودي ممق ا    را نتيج رد ي تنتاج آ  اس
ه              منطق کهيدر حال .ريخ د آ ار نظر نمي آن  اصال اظه

ه     ا ن ت ي ت اس ما درس تدالل ش دمات اس ق من. مق ط
ر م       ه اگ د آ ي گوي ما م ه ش وري ب ه    عص د آ د باش تق

نبه هست     « ه هست   ، »امروز سه ش د      ،آ  و اگر معتق
يد ست  «آهباش م و اراده ه سان داراي عل ه، »ان  آ
ه ،هست د آ د بگويي م نمي تواني از ه ا در « ب االن م

    . با اين آه هستيم»زمستان واقعيم
ه يدر حال ه اولک ومجمل ت و دوم وس ت اس .  درس

ه اول و دوم يول ه  ،از جمل ي  جمل ه نم وم نتيج س
سان است   «از جمله  : منطق مي گويد   .شود ه ان  »گرب

 مي شود نتيجه گرفت         »انسان بي شعور است      «و  
ه اول     .» شعور است  گربه بي «آه    با اين آه هم جمل

ه     م جمل اذب است و ه ه دوم آ م جمل اذب است ه آ
ن      : منطق مي گويد   .سوم آاذب است    من فقط آارم اي

  .است آه آيا از مقدمات مي شود نتيجه گرفت يا نه
ت شنا سفه (ي س معرف ر فل اخه ديگ وان ش ه عن  )ب

وع  ي  ه ديگر  از يك جنب     ،نسبت به اصل سخنان     ک ن
ه     يميس  معرفت شنا   .است ف طر ي ب شاخه ردازد ب  پ

هيا ينک ما وقت اي ش ا   ادع ان ب سبت دليلت د ن ي آني ي م
د  ثباتآيا دليلتان ادعا را ا . ه است تان چگون ادعا  ميكن
ه ا ن ا را  وي ا ادع ل  آي ه الاق ا ن د ي ي آن د م ا .  تايي آي

دنش    ه ش ه پذيرفت ايي است آ ما ادع اي ش لادع  الاق
ول  يحتهست يا   معقول   م معق ا يا ادعاآي .  نيست  ه ن ت

ر از هر شك                  ا فرات فراتر از هر شك ممكن است ي
ست  ن ني ر      .ممك ك ام وان ي ه عن د ب ا را باي ا ادع  آي

اني ر امك ا  ام ذيرم ي روري بپ ك . ض وان ي ه عن ب
ك ادعاي  وان ي ه عن ا ب ذيريم ي د بپ ي باي ادعاي تحليل

ذيريم د بپ ي باي د  .ترآيب ايي باي ك ادع وان ي ه عن  ب
ه         ا ب ه         بپذيريم آه پيشين است ي وان يك ادعايي آ  عن

اطي                .پسين است  ه چه ارتب ن آ ر سر اي  فقط بحث ب
ود دارد    ما وج دعاي ش اي م شتوانه ه دعا و پ ين م  ب

سبت       است و  ه  من در اين ربط و ن نم   مداق ه  .  مي آ آ
راي                ه ب ايي آ شتوانه ه ساني و پ بين مدعاهاي هر ان
رار    سبتي برق ط و ن ه رب د چ ي آن دعاي خودش م م

ت سبتيآ .اس ط و ن د  تاا رب ري دارن د گ ط و ييي ا رب
ا     عقا ربط و نسبت     ي ي گر  اثبات نسبت وليت سازي ي

سبت    نسبت محتمل سازي يا    د  ديگري     ربط و ن  .دارن
ا    ،چون پشتوانه هاي سخنان ما     راي سخنان م  ربط   ب

د   جاد  يا مختلف   يو نسبت ها   شتوان    .مي آنن اهي پ ه  گ
د             ر مي آن اهي سخن   ؛سخن من سخن من را معتب  گ

د مي           ؛من را معقول مي آند      گاهي سخن من را تايي
د د    ؛آن ي آن ات م ن را اثب خن م اهي س اي ؛ گ  آاره

ي        ن م خن م ا س ن ب خن م اي س شتوانه ه ي پ مختلف
د ا .آنن اي طبع د بحثه ناخت باي ت ش راوان معرف  ف

صودند ن مق ه اي ه مقدم ه هم د آ ري بكن د .ديگ  باي
ه  د آ ستند بگوي ا چي ناخت م ابع ش ا ابزار؛ من  يه

ا چي  ناخت م ستره عل؛ستندش در است  گ شر چق  ؛م ب
وع   توجيه چه  ؛محدوديت هاي علم بشر چقدر است        ن
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ا    ؛آاري است   ه ب سبتي دارد   صدق  توجي  ؛ چه ربط و ن
د            معرف   .باور چگونه با دليل ربط و نسبت پيدا مي آن

ان           ده   شناختي يكي از شاخه هاي فلسفه است و به گم  بن
  .ستا شاخه فلسفه نيمهمتر

ا د      سم ه ست مدرني ه پ ايي آ ين ادع ايي   اول د ادع ارن
وط م     به معرفت شناسي    و معرفت شناختي است    ي مرب

  . ييبر مبناگرا است ردي ن ادعايا.شود
ه     ( از زمان ارسطو       که معرفت شناسان   يبحث ي ب و حت

ي  ان خيل اگم ون  ه ان افالط د ) از زم رده ان رح آ    ط
ان           نستيا ا آدمي دام از م م    دي عقا آه هر آ راوان داري  . ف

واهيم   ر بخ ي اگ هيديعقايعن م ک زاره  ، داري زاره گ  گ
يم تخراج بكن ه   ،اس ك ب الغي نزدي سان ب ر ان  100 ه

ارت    .ميليون فقره اعتقاد دارد    ه دآ ه  به گفت دا  در    ک  يابت
ساني           «د  يگويت عقل م  ي هدا رساله ه نظر من هيچ ان  ب

ن هما اما .»است تا به حال گاليه نكرده       دهي عق از آمبود 
دار  ه مق انک ان آدمي ده مي ده ادي زعقي ع ش ، است توزي

ده ع ش م توزي م آ اهرا عل ا . استظ ي چيزه ه خيل ا ب  م
م هست       است فقط عقيده    هاعقيده داريم اما اين    م ه  . يا عل

د   ، ب  براي اين آه ببينيم چقدر از عقايدمان علم هست          اي
م نيست    ي علم هست و آِ      ببينيم عقيده آِ   من االن   . ي عل

باور دارم آه امروز سه شنبه است اين عقيده اي است        
ن دارم ه م م استايآ. آ ا عل ده ام واقع ن عقي ي ؟ اي  يعن
ه امروز سه شنبه است            «بايد بگويم    اور دارم آ ا   »ب  ي

ي  »ميدانم امروز سه شنبه است   «مي توانم بگويم      خيل
د  ي آن رق م م ف ا ه نبه  .ب ه ش روز س ه ام اور دارم آ  ب

ه    ،است خيلي آسان تر مي شود به زبان بياييد         ن آ ا اي  ت
م   ادعاي  »مي دانم« .مي دانم امروز سه شنبه است     عل

ا    سا اور دارم «ت ام ده است   »ب ن   .  ادعاي عقي راي اي ب
م ده يه عقآ ه عل ديل ب ود،تب د    ش ه باي زي آ ين چي  اول

شود  ته  اگر. استصدقاضافه ب م صدق نداش د عل باش
دما         ب عقيده   .ستين ر صادق را ق ا  ه يك امر غي جهل  "  ب

د و   ير م  ي تعب" مرآب  يدر معرفت شناس     امروزه     کنن
ضاعف  ل م ي) double ignoranti (جه دم .  نامن

د  ي دان زي را نم ك چي ي آدم ي ه  ،يعن د آ ي دان ي نم  ول
ه   ( جهل مضاعف    .نمي داند  )  جهل مرآب  ،جهل دوگان

سي   يعني ت آ ر وق ه چه ده اي دارديزي ب  و آن  عقي
ست   ادق ني ز ص ع    و چي ا واق ابق ب ت و مط اذب اس آ

م   ، جهل دارد  ؛ علم ندارد  ،نيست و غير واقع است      آن ه
ه از آدم   .بلکه دو جهل    جهل نه يك   مي پرسند   وقتي آ

م «و مي گويد   آدم يك جهل   ن صورت  ي در ا »نمي دان
  .  نمي داند جواب سوال را جهل به اين آه.دارد

ده اي    اگر  بنابراين   رار است   عقي شود         ق ديل ب م تب ه عل  ب
ي                   افي نيست حت م آ ن ه ا اي بايد مطابق با واقع باشد ام

از  د ب ده اي صادق باش ر عقي م اگ سته م ني ي. عل   وقت
ز درست              چيزي را  آدمي ا آن چي د و اتفاق  حدس مي زن

. ست باز نمي توانيم بگوييم اين را مي دان        ؛درمي آيد 
ستاده                وار اي ن دي من حدس مي زنم آه حسن پشت اي
م                  ه درست ه د آ د و مي بيني باشد اتفاقا شما مي روي

ت ي گوي.اس ا دي م دس خ م ح ودط حدس دس ،ي نب  ح
ائ ودبص ا.ي ب ي    اي آ ام ن م ه م ويم آ وانم بگ ي ت  م

ه من          .  اينجاست   حسن دانستم آه  وانم بگويم آ نمي ت
ستم  ي دان ته     . م ده اي داش ر عقي اهرا اگ ابراين ظ بن

باشم به يك چيزي و آن چيز مطابق با واقع هم باشد             
م          وانم بگويم عل ذا       داشتم  باز هم نمي ت  زي چيك    و ل

اينجاست آه از قديم معرفت     . اج است ي احت سومي هم 
م داشته باشيم            ش ا عل  ؛ناسان مي گفتند براي اين آه م

يم  اوال ته باش ده داش د عقي ا ، باي ان    ثاني ده م ن عقي اي
م       ،صادق باشد  آن . ميداشته باش   ثالثا ضامن صدق ه

ده             آدمي آه حدسي زد و حدسش درست از آب درآم
ود     ،بود ود          ، عقيده اش درست ب م ب ع ه ا واق  مطابق ب

ي ضامن صدق نداشت ه وقتچرا. ول  مي  او ازيک
ه چه آسي پشت                 « :ميدپرسي ي آ ا مي دان و از آج ت

ت  ستاده اس وار اي ست   »؟دي د ني زي بل ر چي ه  ديگ ک
د ان      .بگوي ده م ه عقي ن آ ر اي الوه ب د ع ا باي س م  پ

ك   ع ي ا واق ت ب راي مطابق د ب ع باش ا واق ابق ب مط
ا       . ضامن هم داشته باشيم    حاال اين ضامن صدق را م
م ا مي آوري ا ؟،از آج ين اينج واب را ارسطو  اول ج

شان در            ،داده است  ا ضامن صدق د م  آه بعضي عقاي
ت ان اس شان آ  وخودش امن صدق د ض ه عقاي ن  بقي

ستند ته اول ه د دس ل ه  بسهر آ. عقاي ن نظر قائ اي
ت     ل اس اگرايي قائ ه مبن د ب ت   . باش ي گف طو م ارس

ايي               ه تنه عقايد ما آدميان و عقايد هر آدمي خودش ب
د اين جوري است آه آل نظام عق       ل       اي ساني مث  هر ان

د        اييك هرم    ي هرم     در قاعده   ، يك مخروط مي مان
ن  ه اي د آ دي وجود دارن سله عقاي ك سل ا مخروط ي ي

 خودشان   ،عقايد ضامن صدقي از جايي نمي خواهند      
ستند  ان ه ي ،ضامن صدق خودش شان م ان ن  خودش

ان صادقند ه خودش د آ واهي صدق  .دهن ان گ خودش
د     دي ه       . خودشان را مي آنن ا عقاي ن ه ه در    اي ستند آ

ا هستند       هرم معلومات ما در قاعده ه       رم معلومات م
د م  ن عقاي ستندباي ر   ،ين ني د ديگ يله عقاي ي بوس  يعن

 خودشان روشن     يعن ي ن هستند  يُِّب. روشن نمي شوند  
ستند ستند  . ه ا ه ايي م د زيربن ا عقاي د .اينه ن عقاي  اي

ست     راوان ني ان ف ه تعدادش ايي البت اب و زيربن در ب
در هستن      دام عقا  د و   اين آه چق ا يد ز ي ک  ، هستند  ييربن

د            نيب رام قائلن ن مسلك و م  اختالف   ، آساني آه به اي
ايي هستند          . وجود دارد ولي باالخره اين عقايد زيربن

و از  قوائد منطقي    و   عقايد زيربنايي     با استفاده از   ما
تفاده    و   )ييمبنا( آردن اين عقايد زيربنايي    لزمم ا اس ب

د ديگري      از قوائد منطقي   ه عقاي ه .مي رس  ي م   ب ن   ب  اي
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ه روي                   ايي آ ه آن ه ايي و ب د مبن وييم عقاي عقايد مي گ
ا مي                     ن ه شان را از اي د و صدق رار مي گيرن ا ق اين ه

ايي         د بن وييم عقاي ا (گيريند مي گ ه نظر      . )ييروبن پس ب
دانه دانه عقايد شما آه انگشت  آسي مثل ارسطو روي     

دذبگ ست   ارن رون ني ال بي ا از آِن. از دو ح د ي  عقاي
ت   بنزير دقش اس امن ص ودش ض ه خ ت آ ا ،ايي اس  ي

د رو اعقاي تا ييبن ه . س وال ب دما معم ا زير ق ي بناه  م
ا  رو گفتند بديهيات و به      د     )هر چه باشد     ( بناه  مي گفتن

د            « و لذا    نظريات ر عقاي ا مبتني است ب عقايد نظري م
ايي    يعني عقايد بنايي ما مبتني      . »بديهي ما  بر عقايد مبن

سان خود ارسطو ب    . است م ا ل ا      ب ا ي د م د بگوييم عقاي اي
  . خود ضامن هستند يا ديگر ضامن

ا چ ه م ي   گون ين م د روي ه عقاي رين ب د زي  از دل عقاي
ن                 . ؟رسيم د منطق اي تفاده از قوائ ا اس ا ب او مي گفت م

يم ار را مي آن د باشم .آ ي اگر من معتق الف ب « يعن
رين من باش         »ب جيم است   « و   »است د زي  ؛دناز عقاي

ي گوي   ق م ت منط زم   آن وق واني از مل ي ت و م ه ت د آ
ردن  ت «آ ف ب اس ت «و » ال يم اس ه » ب ج  نتيج

ري  ب  ديگر » الف جيم است   «و» الف جيم است  «گي
ين است          پس  .از عقايد زيرين نيست بلكه از عقايد روي

ه       ده اي دارد آ ك قاع ا ي د م رم عقاي ده  در ه ن قاع اي
د      انعقايد ضامن صدق خودش     سر مي برن م     و    ب ه ه بقي

اال  د آيي  از قائده آه مي     ا  ب ه راس هرم   ت ي ب  ب ه  درس  هم
 مي  گران يد هستند آه ضمانت صدقشان را از   عقايدي
اگرايي        . گيرند  چون   .به اين مكتب مي گويند مكتب مبن

د           ا دارن ه هم . اين مكتب معتقد است آه معلومات ما مبن
ده مب      د ما يعقا ر آن قائ ده        ب ي هستند و آن قائ  ضمانت   تن

ه اگر   ين مسلك    طبق ا بر  . صدق بقيه را مي آند      شما   ب
ه  د آ هگفتن د  چگون ي گويي ادق دهي عقني ا م  ص

ه            يزمان؟است د آ شان بدهي  شما مي توانيد صدقش را ن
ن           ه اي ، 3،  2از  ده  ي عقبا استدالل منطقي نشان بدهيد آ

ا  5، 4 ده   ت ه ش ه گرفت ايي نتيج د مبن تاز آن عقاي . اس
د آن وقت      اگر بتوانيد اين آار را       را  انجام بدهي هر   يب

ان ل به يك دسته از عقايد زيرين      تان با توس  ه رويين عقيد  ت
د              برايش   شان داده اي د و ن راهم آورده اي ضامن صدق ف

يم         .آه صادق است     اگر اين مكتب را قبول بكنيد مي بين
د        اول. د مطلب را بايد بپذيري      که سه  ه عقاي ه هم ن آ  اي

ست م ني ل ه شان مث ا وضع ه يدرحال. م ضيک هبع   ب
د و بع   ر محتاجن ضي ديگ ر  بع ضي ديگ ه بع ضي ب

ستند اج ني د بپذيري دوم .محت ا د باي د م ه عقاي ه هم  آ
 ضمانت   خودشان را،آنهايي آه زيرين هستند خودشان    

ين هستند خودشان نمي               ؛مي آنند  ه روي ايي آ ي آنه  ول
د    اخودشان ر توانند د بپذيري     .  ضمانت بكنن ه   دسوم باي  آ

ا قواعد منطق                 د ب ين باي ر  هر عقيده اي از عقايد روي ب
ن مكتب درست          .مبتني شده باشد   ن  يريد ز ياعق   اگر اي

د آن وق وانيم باش ي ت ا م عازت م ا واق ت ب   مطابق
يم      علومات بسياري از م   ين آن ان يق  که يدرحال . خودم

رين ات زي ع  ،معلوم ا واق ابق ب ه مط ستند آ وم ه  معل
د ر ف.ان ر ه ا   ق دمان را ب ده جدي د و عقي وم جدي ه معل

د  تفاده از قوائ وانيم بمنطق اس ي ت هم ل سنجيم ک  قاب
تنباط  تخراج و اس ه ازاس ا ن رين هست ي د زي . ؟ قوائ

ست  ر ه ع     ،اگ ا واق ابق ب ده مط ن عقي وييم اي ي گ   م
ت ع   . اس ا واق ابق ب وييم مط ي گ ست م ر ني اگ
دام عقا     ،ن نظر يبنابر ا .نيست ه ک ا  ي  ک   هستند؛  ييد مبن
ده   و شعبه مكتب سه   مختف در مبناگرايي  بوجود آم

ت ي . اس ا م ضي از مبناگراه دبع ه گفتن د  ک  عقاي
مبنايي چون خودشان صدق خودشان را تصديق مي      

ا وجدانيت       ،  اين ها محسوسات ما هستند      ،آند ن ه  اي
ستند و اول ا ه ستندوم ا ه ات م ذاي ته  و ل ه دس ن س  اي

ه از    عقايد يعنيمحسوسات   .زير قرار مي گيرد    ي آ
اي ح  ردن آاناله از آ ع  راه ب الم واق ر روي ع سي ب

ت م د،ي آيبدس دين وجيهش در  عقاي ه ت ستند آ  ه
از مي          مثال من    .خودشان است   وقتي چشم هايم را ب

الم طبيعت     آنم و از طريق باز آردن اين مجرا ب         ا ع
نم     ه من م             آ ،ارتباط پيدا مي آ ه چشم ب زي آ  ين چي

د  ظ در ق در راگوي ب لف ن ورم وآ يمال د اي  از عقاي
ن  ايي م تمبن ثال اگ . اس ندلي    م ن ص تم اي ن گف ر م

رخ رنگ است ن ا،س اي د مبن تي از عقاي ن اس . ي م
ويي           ا مي گ ن   ؟  ديگر نبايد بگوييم از آج  د را ي عقااي

 گزاره هاي   راا  ه و اين گزاره      مي گفتند  عقايد حسي 
ين       .دندي نام ي م محسوس م هم  گزاره هاي وجداني ه

ايي است           . طور است  زاره هاي وجداني آن چيزه گ
د      در درون خودش  وآه آدم به خودش رجوع مي آن

د  ي ياب ودش  در.م اب خ ي   ، ب ال درون اب افع  در ب
اال،خودش اب انفع اب ، خودشيت درون در ب  در ب

و ودش ق ي خ د اي درون ي ياب ي  .  در م ن وقت ثال م م
نم       شنگي مي آ ن        ،احساس ت شنه ام اي تم من ت  اگر گف

ايي است         د     و  از آن عقايد مبن ل نمي خواه  دسته  .دلي
ايي      زاره ه ين  سوم هم گ د   اول د       ، ان ايي بودن زاره ه  گ

ه آدم و صور موضوعيآ ي ت ومي اي قت ي را  مفه م
زاره صادق است      که   بايد قبول آند     ،آند ثال   .اين گ  م

م     كل ه گ است داراي ش ه داراي رن سمي آ ر ج ه
ست ن. ه ه از رااي رراه  ن ه از راه درون نوبي  و ن

در آدم هر چ  ومي شود يقين آرد    د،  يفکر م    ق  مي    کن
زي رنگ داشته       ،بيند راست است   نمي شود يك چي

ك  ا ش د ام دباش ته باش زي . ل نداش دارد چي ان ن امك
د ادار كل نباش ي داري ش د ول ي. ي رنگ باش ا وقت  ي
م     » است  هر چيزي خودش  « دي کن يق م يتصد ن ه  اي

ه شما تصديق      . از گزاره هاي اوليه است  ا وقتي آ ي
د   ي آني د    «م ي توان و نم ودش جل زي از خ يچ چي ه
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د ا . »بزن د    «ي ي توان ب نم ودش عق زي از خ يچ چي ه
د يچ چي«.»بزن ود   ه ه وج ودش را ب د خ ي توان زي نم
ه          »بياورد زاره هاي اولي ارسطو مي    . ندسته  اين ها گ

ه   ايي آ زاره ه ت گ سوسنداي گف ايي  ا ي ، مح زاره ه گ
ستند   داني ه ي ا يوج اي اول زاره ه ي   ،گ رار م ر ق زي

  .گيرند
زاره هاي                يم گ ا  نمي دان  مبناگرايان ديگر مي گفتند م

ي       کدام نزيري زاره        هستند فقط اين را مي دان ن گ ه اي م آ
رين  اي زي ه       ،ه ود ب ي ش ه نم ستند آ ايي ه زاره ه  گ

ه نفعشان          . استدالل آرد  شاننفع ان استدالل ب  اصال امك
دارد ود ن ي است اصال .وج ب دقيق ي مطل م خيل ن ه  اي

ان ندارد         د   بعضي از گزاره ها هستند آه امك  کسي بتوان
ه   يدر منطق صور  .آنها استدالل بکند  به نفع     گفته اند آ

م     ل شك  4. ستدالل وجود دارد    ا نوع 64  استداللي داري
ر كه م ل ش تداللي ه  ضربدر 4  ، ضرب دارد16 اس
وع  64از . 64 مي شود   16 ا بعضي   15 استدالل  ن  ي

 نوع 49آن  .  استداللش درست است   نوع 19مي گفتند   
ا آن   ر ي وع 45ديگ ستند   ن تي ني تدالل درس ر اس  . ديگ

وانيم   استداللي آه ما م نوع 64بنابراين از تمام آن     ي ت
يم   تدالل بكن ا 15اس ت   19 ي تدالل درس وعش اس  ن

ستند تند . ه تداللهاي نادرس تداللها اس ه اس ا . و بقي ي
د ن . عقيمن ا 15در اي ه درست  19 ي تداللي آ وع اس  ن
ب «،  »الف ب است    « مبتني بر استدالل      تمامًا ،هستند

ت س »ج اس ت«، پ ف ج اس د»ال ي باش ن .  م ه اي ب
الف «، پس  »ستب ج ا«، »الف ب است «استدالل  
 مي   نوع 64ضرب اول از شك اول از ان         »جيم است 

االخره          . گفتند د ب همه استدالالت درستي آه بشر مي آن
ن است   ر اي ه حاال . مبتني ب د ک ا اگر پرسش ش  از آج

ي  ه ييگوم رد آ د «اگ ف ب باش د «و»ال يم باش  »ب ج
الف  «من قبول ندارم آه اگر       . ؟»الف جيم است  «انگاه

. »الف جيم است     « حتما   »باشدب هم جيم    « »ب باشد 
د    چون هر اس     د،يد استدالل کن  ي توان يشما نم  تداللي بكني

ب جيم   « و   »الف ب باشد  « اگر   آن استدالل خودش به   
ه     .دارد توقف    »الف جيم است   « آنگاه   »باشد  چون هم

د آن       ي گيرن ن م شان را از اي ر صدق تداللهاي ديگ اس
يم    ن بكن ود اي ه س تدالل ب ك اس واهيم ي ر بخ ت اگ آن وق

رد       ،صدقش استدالل ا بگي يش مي      ؟پس را از آج  دور پ
 »الف ب باشد   « آه جمله اگر     معنان  يبه ا  در واقع    ،آيد
در گفته  (»الف جيم است  « پس آنگاه    » ب جيم باشد   «و

دما ود ) ق صلکي خ ه شرطي مت ه استه جمل را ک   چ
ه    خودش صدقش را از خودش بايد داشته باشد         ، چرا ک

بنابراين بعضي   . بياوريماستدالل به سودش نمي توانيم      
ضاياي         ن ق يم اي ي دان ا نم د م ي گفتن ان م از مبناگراي

ايي داممبن ستند ک ه ، ه وان آ ک يبت ک ت ما  م ت راي ش  ب
يم  ين بكن ا    ،تعي ضاياي مبن ه ق يم آ ي دان ي  م ي آن ي ول

ستند  ايي ه ال ،ه ه اص ان  آ ه سودش وان  ب ي ت   نم
استدالل  نمي شود      چون به سودشان       و استدالل آرد 

يم       نها آ ما ،آرداقامه   ول مي آن دون استدالل قب  .  را ب
ول سوم ردي عقادي گوي مق ه ني زي ستند آ ايي ه  آنه

ا      يم     م  يبخواه  اگر به آنه اب ه   شك بكن ده ي چ عقيدر ب
وانيميا ه نمي ت يمب نيقي  ب ثًال. رس د ام هي مانن ا نک  م

ا   يئي را ب ر ش دن ه يم تابان ي آن ن م ور روش ا ،ن  ام
ا چ  ور را ب ود ن يم هخ ي آن ن م ي ن.  روش ور را نم

د خودش،         ،توان با چيزي روشن آرد     زي باي  يك چي
 آن بقيه چيزها را بايد توسط        .خودش را روشن بكند   

 هستند   نهوگ زير مبنا اين   گويا اين عقايدِ  . روشن بكنيم 
د و صدق      صدق خودشان را خودشان روشن مي آن

دگاه    ن دي ود اي ي ش ن م ا روش ن ه ط اي ه توس بقي
ت  طو اس ا  . ارس ار م ه  يعن(در روزگ ي آ ي از وقت

د      د آم درن        )فالسفه مدرن پدي سوفان م سياري از فيل  ب
ا      ن معن ه اي د و ب ول آردن طو را قب رف ارس ن ح اي

اگرا د مبن ساب آمدن ه ح رين . ب ا معروفت ارتآنه   دآ
اگرا هستند    جان الك     ودآارت   . است د    . مبن مي داني

اي    رج دوقلوه ود ب ي ش ه م درن گفت سفه م ه در فل آ
ارت  ت شناسي دآ ان و معرف ستندالكج ن .  ه  دواي
ناختِي ت ش ه معرف درنقل سفه م ر دو، فل خن ، ه س

اگرايي  طور را در اصل مبن تند ارس ول داش ا .  قب ام
وارد  در ا م طو مبن ا ارس تند ب تالف داش  در . اخ

ول داشت                ن حرف را قب ا راسل اي  .روزگار خود م
وئيس                ا ل ار م زرگ روزگ يكي از معرفت شناسان ب

ول دارد   ر را قب ن نظ ان.اي ان    در مي ت شناس معرف
ده چي نا( زمزن رين معرفت ش ار سبزرگت  در روزگ

ا ول دا)م اگرايي را قب سوفان . در مبن ه فيل  هم
ف    اي مختل ا روايته سم ب قمدرني اگرايي مواف  مبن

د بود        .بودند د اوال معتق ه  ي شما وقتي مدرنيسم بودي د آ
ع              دام مطابق واق ه آ بين عقايدتان مي توانيد بفهميد آ

د     ًا ثاني .واقع نيستند هستند و آدام مطابق       بعضي عقاي
ول    ع    هستند آه قب د واق ا  و  داري ذا   و    هستند  زيرمبن   ل

  .راهش به طرف عالم واقع مسدود نيست ن فرديا
ه          ييمبناگرا پست مدرن ها با      د و ب  مخالفت مي آنن

ه هر       سهجاي اين نظريه      سه  تا نظريه ابداع آردند آ
الم       کهنيا:در يك چيز مشترك هستند     ع   راه ما با ع واق

ت  سته اس ه.ب ه چ     گرچ يم آ وانيم بفهم ي ت ي ه م  م
ذرد خنان را به،گ ضي س خنان  بع ضي س ر از بع ت

ي پذيريم ر م ذيريم ،ديگ ي پ ر م ضي را آمت  ،بع
ها داري  ا م، پذيرش ش ه م وازن ا   داري ض وابرامه نق

مي    جر و تعبير   ، تاييد و تضعيف ها مي آنيم      م،يدار
. داريم اما اين آه عالم واقع چه هست ما خبر ن           ،آنيم

د  صور آني ردت ند  ي ف رده باش داني آ يچ  و را زن  ه
اطي  ته باش ارتب ع نداش الم واق ا ع  در آن صورت.دب
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ي توان ورد  در دم ك   م رون ي الم بي ي ع ع يعن الم واق ع
ايي بكن  ه زدنه ورد در.دگمان الم   م ه از ع ايي آ  حرفه

ي ز ع م د،نواق ي توانن ر راد م ضي ديگ اي بع   خط
ن حرفي   دو بگوي  دمچ بعضي ديگر را بگير . دبگير  اي

ا آن حرفت   د ب ي زني ه م ت انآ ازگار اس ثال .  ناس  م
ده        دديروز مي گفتي   اران نيام  است    آه سه سال بيرون ب

ن دو    و، تر است   ، آه امروز بيرون   د حاال مي گويي   و  اي
م ناسازگار استحرف ا ه ع .  ب الم واق ا در ع ا واقع ام

داريم     ر ن ا خب ت م ر اس ه خب تراك ؟چ ل اش ست  مح  پ
 ،درن  را قبول ندا   ييمبناگرا آه چون    است  اين مدرن ها 

د  ر رفتن ه راه ديگ ه س ل ا.ب ترمح ن ك اش ه راه اي آن س
ت سته است   اس ع ب الم واق ه ع ان ب ا راهم ه م  نياول. آ

م         )آل گرايي ( holismمكتب   ه ه د ب  ميگويد همه عقاي
ت  کيکه  نياز دارند نه اين    ه     ه   دس از داشته   هي بقشان ب  ني
ه      . شان نياز نداشته باشند    ه  باشد و يك دست    د ب ه عقاي هم
د    اط      ن صورت    ي در ا .هم نياز دارن ضمانت صدق ارتب

ده صدق او را        . يك سويه نيست   ن عقي مگر مي شود اي
د        .كندتاييد ب  ن مي مان ل اي ه من      ، مث انم     بگويم  آ ن خ  اي
د      ههر چ  د    .  مي گويد راست مي گوين انم بگوي ن خ و اي

ن   .  مي گويد راست مي گويد     هملكيان هم هر چ    براي اي
د  درآه ما بفهميم اين خانم     ، همين جمله اي آه مي گوي

ه    د ب د باي ي گوين سراست م ه ک يميچ وع آن ه ، رج  ب
ه            . ملكيان ين نداشته باشيم آ ان   ههر چ   اما اگر يق ملكي

د ان است  راست ،مي گوي ه را از ملكي ن جمل ود اي  خ
س چ   يم پ ول بكن وانيم قب ي ت ه نم ك  گون ه ي ود آ ي ش م

 ضمانت آند و ديگري     ي ديگري را   صدق حرفها  آسي
ن ر اي اي دا صدق حرفه ي .  ضمانت آن ه خيل ن نكت اي

د       در بادي امر    آه آدم   چرا  . مهم است  به نظرش مي آي
 مثالهاي   کل گرايان  .مكتب غير دفاعي است    کل گرايي 

ا               د اتفاق ه عقاي عديده اي زدند آه براي ما نشان بدهند آ
د          د بكنن ديگر را تايي د هم ه      مهمت  .مي توانن الي آ رين مث

شما يك   .  است » مثال جدول آلمات متقاطع    «ند  مي زن 
اطع   15 در   15جدول   د       آلمات متق .  را در نظر بگيري

ن جدول  به   در حاليکه   ،هيچ آدام از جواب سئواالت اي
راي .نداريد% 100 يقين   شما رودي است در  «ل ا مث ب

 8 تا رود در ايران و       5شما  . » حرف است  8ايران و   
ن         پسبلديد؛  حرفه   ه از اي دامش  5 يقين نداريم آ  رود آ

اق جدول آلمات           .درست است   در اآثريت قريب به اتف
اطع ئوال ،متق ر س واب ، ه ك ج يش از ي ل اول ب   محتم
ر . دارد وال ديگ ا س دولام ت  ج ن اس سان « اي ان
داد        هم   »انسان شجاع «براي  . »شجاع ه تع ه ب د آلم چن
د    خانه   ن جواب    .متناسب مي داني ئوا  اي م    س  شك  ل را ه

مد ر يك . اري اي ياگ ئوا از جوابه ي از  ل دومس ا يك  ب
ئوا جوابهاي   ي  س آن جوابي     آن وقت   ، شدند  جور  ل اول

د ه رود دادي ه ب دآ ه مي ده ه نتيج ه  ک ه ب وابي آ  آن ج

ه        و   شجاع داديد درست است     ه ب  شجاع آن جوابي آ
ه         که نتيجه مي دهد  داديد   ه ب د  رود آن جوابي آ  ، دادي

ه      در جدول مت   يعني شما   . درست است  سبت ب اطع ن ق
د   آنچه آه اظهارنظر مي     تک تک  ره      ؛آني  اگر آن فق

م       به ان  را به تنهايي در نظر بگيريد      ره شك داري . فق
؛ دم آ  آمك يكي ديگر      به ن فقرات ي از ا   اگر يكي  اما  

ن يكي      يکي ديگر هم     د و      به آمك اي ع     مي آي  در واق
ه  ممکن است در حاليکه   پس  .اين را تقويت مي آند      ب

 ،شك داشته باشيم    مان  معلوماتاز  دام  يكان يكان هر آ   
د شكها             دند  مي توانن وه ش ديگر را    ياما وقتي انب  يك

امر مشکوک ديگر       ،يك امر مشكوك    . از بين ببرند  
ن     و را از شك بيرون مي آورد    ورد شك اي آن امر م

رون مي آورد      امر مورد شك را از مشكوك بود       ن بي
ه     اگر ند معتقد کل گرايان . اندو به يقين مي رس     هر  ب

ه     ، هستند  وکشكم  نگاه بكنيم    معلوماتکدام از    ا ب  ام
ن   .  تا يقين حاصل کنيم    هم آمك مي آنند    ر اي د  نظي   دي

ديماز ا  ق اه ه سئله دادگ ه   در م دون اينک ه ب متوج
ا   .است  وجود داشته     باشند، ه لباسش خوني     آي  هر آ

 آيا  . پس همه قصابها هم قاتل هستند      ؟است قاتل است  
ه  پس    ؟ت قاتل اس  د، بلرز شدستهرکه   ا  پيرمرد هم  ه

ا . ند قاتل هاو پيرزن  ه      آي  دن  دو دو مي ز  شچشم هر ک
ا  هيچ آدام از اين      ، قاتل است؟   پريده شرنگيا    ادعاه

ايي  ه تنه ودنب ل ب د قات د  رانمي توان ات بكن ا . اثب ام
ردي    بدن اگر ت   ،خوني باشد   ف ارد دس  ، باشد ش يك آ

 آن شبي آه    دو ايست داده ايد فرار آرده باش      اگر شما 
دام   ( ه است؛ رخ داده معلوم نبوده آجا بود      قتل هيچ ک
ناز ودن  اي ل ب ات قات ايي اثب ه تنه ا ب رد ه  را نمي ف
د   هم  باهايژگين و ي ا وقتي )آند د   مي آين  ويمي گوين
ه در         است قاتل م رفت ا روي ه ارد  6 اين ويژگيه  ميلي

   ¹.مشاهده شده است در ويآدم فقط 
ات م ال معلوم ا اص ات م ي رمخعلوم ي و هرم وط

ستند ل آن ر مخدر  .ني ي آ ي و هرم اتوط  معلوم
که ياستوار گشته است، درصورت      قاعده   وروي پايه   
ره است      ن حالت  ي در ا  معلومات ه     يك آ اگر آمي     ک

ي   ب ر م ه ديگ ك نقط اال روي ي وپ ح ه ت د هم غلطاني
د            لذا  .ايستد وپ مي توان راي آل     هر نقطه اي از ت ب
بل است  آه ارتباط متقا    معنا به اين . قاعده بشود توپ  

ذا و  اه       ل شم نگ ك چ ه ي ان ي ه معلوماتم ه هم د ب  باي
  . بكنيم

سوفان معروفاز ( بزانکه  رن فيل ه دوم ق   و20 نيم
ه صورت       اين   )هگليان انگليسي از    يك   نظرات را ب

شي   رون آ ل بي اي هگ ب از دل حرفه ان .دمكت در مي
 معرفت شناس   (از سالرز  ،مازمان  معرفت شناسان   

  .مي توان نام برد)آمريكايي
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وان     يك جدول را چند جور      رد     مي ت ر آ  هايي جدول  ؟ پ
د   کل دارن ک ش ه ي د ک ود دارن دوج ي چن رح  ول ش

د ه.دارن رح س اوت  ش سندمتف ي نوي ي . م دوليعن ا  ج  ب
ه  به اين   . مي شود  سوم و دوم و اول    شرح     معنا است آ

وند  3 ي ش م م ه ضامن صدق ه د آ ته جوابن ر . دس اگ
يم  کل گرايي نظريه   ول آن وان   مي ، را قب الم    ت  گفت ع

رد ير تصو حالت  3  درواقع را  مي شود      ا جدول   . آ م
رد    در يک حالت   عالم را    م ه ا  حل آ ي ممكن است       ي ول

ك   شود ي ع را ب الم واق ل ع وعآ رد ن ل آ ر ح  در . ديگ
ا      حاليکه   ن حله ه          ا  موفق  همه اي ه هم ا آ ن معن ه اي د ب ن
ددر اجزاء  د مي آنن ديگر را تايي ا هم ن راه حل ه . اي

د       اما در عين حال به     ه     ره اي از صدق ندارن در چرا ک
د داشته          قعاعالم و  تنها يکي بهره اي از صدق مي توان
م    افکار من مي توانند     تنها کل گرايي ير  عببه ت .باشد ا ه ب

ا   ند؛ ام ته باش ازگاري نداش ر  ناس ا  اگ ن ب ار م مافك   ه
ن           ار        نسازگاري داشته باشد ضامن اي ه افك مي شود آ

ان      ال براي مث  .من با واقعيت مطابقت دارد     ام رم  در تم
م     اجزا   دنيا آل     معمولي در  هاي د مي   رمان با ه  ؛خوان

ان  اجزاي ولي آيا آل   م      رم ا ه د بب ه    ،خوان ا ب  است   معن
ه يك         ؟ستابا واقع   مطابق  اين رمان   که   ن آ  صرف اي

د                م سازگارند  آفايت نمي آن نظام فكري اجزايش با ه
ته     ا واقعيت مطابقت داش ن مجموعه ب ه اي ن آ راي اي ب

  .باشد
ق (ن وآيک سوفان منط ون و فيل رين منطقي از بزرگت

ا رداز ) آمريك روي مي آ ه پي ين نظري  مي گفت و هم
ان دانش جب ا نردب وييم درخت دانش ي ه بگ ن آ  ،اي اي

ش  ه دان وييم پارچ د بگ ه.باي دما آ راق ا گ د  مبن  بودن
د بگوييم        ا  باي ستند ام ان مي دان معرفت دانش را نردب

ش ه دان را  پارچ هچ اک ر ت ه ه ودي را  پارچ ك پ رش ي
د                  د مي آن ار را تايي  .تاييد مي آند و هر پودي هم يك ت

ود    ي ش ود م ار وارد پ ي   و ت تحكام آن م م باعث اس ه
   .شود و هم استحكام مي گيرد و بالعكس

م در کل گرايي       اما يك مطلب    ه آل     ، وجود دارد    مه  آ
د     و  داشته باشند   سازگاري عقايد آدم بايد با هم      اگر عقاي
از م ناس ا ه ا ب ه م ود آ وم مي ش د معل شان بدهن گاري ن

ع نيست  ا واق دمان مطابق ب ن سازگاري دو .عقاي ا اي ام
ايي   .استب فرعي   کتدو م که منشا    است   نوع  کل گراه

ستند افي    ه ا آ ردي م ات ف راي معلوم د ب ي گوين ه م  آ
ت   د اس ن عقي ه اي ض   ه اآ ان نق ده ديگرم ا عقي ان ب م
شود ضي از  .ن ا بع ا ام ل گراه ده اي   ک د عقي ي گوين  م
دهعق ه آن عقي د و البت د بكن ده ديگري را تولي ن زي ني  اي

.  نيست  کافي ينقض ناپذير   رابطه .عقيده را توليد بكند   
د آن را  .داشته باشنديد  توليدي با  رابطه د بكن   و اين تولي

ا     مثال .آن توليد بكند اين را      فنجان چاي     در  را قاشق م
يم   ي بين سته م ست     ،شك سته ني ه شك ديم آ ي معتق و  ول

شم اي چ تخط ه.  اس ل اينک ستدلي سته ني ه   شك ب
نم     زن  دست مي       به قاشق  آهاست  خاطر اين    م مي بي

ود     ؛شكسته نيست  ع چشم      . همانطور آه اول ب  در واق
ه       و  شما مي گويد دو تكه        .دست شما مي گويد يك تك

رد      ول آ ت را قب رف دس د ح را باي ع؟چ ه در واق  ب
رده     صرف اين آه دستم       تبعيض   يک نواخت حس ک

رون   قاشق را  بلکهقائل نشدم    شيدم    بي  يك   را آن    و  آ
؛و لذا  چشمم هم حرف رقيب را تاييد آرد      ديدم و   تكه  

 چاي   وقتي در  گفت    چشم مي   .  است  گفتم يكنواخت  
من هم  ه شد،   آشيد وقتي بيرون    مي ديدم، بود دو تكه    
د هماهنگ      .  يك تكه است    که قبول دارم  معلومات باي

ه يك          وقتي  مشكل در کل گرايي  .باشد د آ   پيش مي آي
ا  ديآدم عقا م ناس ا ه ه  . دنباشگار زش ب ن گون در اي

د    ك از عقاي دام ي ه آ يم آ وانيم بفهم ي ت ا نم وارد م م
ط  . مطابق با واقع و آدام يك مطابق با واقع نيست          فق

ن  وييم اي ي گ ويرا دو م ر نح ه ه تي ب م آش ا ه  ب
 صلح را     که  مثل آسي است   کل گرا يك آدم   . ².بدهيد

د  ي ده رجيح م دالت ت ر ع ذا.ب رل ره از  اگ  دو فق
د         در     ،عقايدتان با هم ناسازگاري نشان مي دهن ن ق  اي
ت       ع اس ا واق ابق ب دام مط ه آ د آ ي  ،نگويي ا راه  م

بايد  آه ببينيم آدامش مطابق با واقع است فقط          ميندار
 چون اگر  ،يك آاري آنيم آه اين ها با هم آشتي آنند      

د آن وقت وضع خراب است  م آشتي نكنن ا ه ذا . ب ل
ي طي بكنيد تا يك فقره از معلومات        شما بايد يك راه   

وي را  ر نح ه ه ازگار  ب ر س ات ديگ ا آن معلوم ب
  . راه هاي سازگار آردن مختلف است البته.دبكني

ا        ا گرايي    در ميان پست مدرن ه دا       مبن  سه رقيب پي
رد  ب  از.آ ي  ا ب دوم رقي ت گراي د    باف ي آنن اد م  . ي

ين  شتاين اول رن  ويتگن ل ق ه در اواي ت آ سي اس آ
ستم نبي د آورد     اي سيري پدي ه تف ا ب ب را بن  . مكت

ساني يك شيوه زيست           ويتگنشتاين .  دارد گفت هر ان
از مفاهيم  مهم تفكر   (form of life) شيوه زيست 

شتاين است ان عوض . يتگن ست آدمي يوه زي ي ش وقت
م     ا عوض مي  ،مي شود چيزهاي ديگري ه  در آنه

ود  ه ش ست درحاليک شان ني شتاين در  .حواس ويتگ
ا    ن              آثارش هيچ ج ه اي ه شيوه زيست ب ه آ ا نگفت   دقيق

ل ستگي داردعوام ه آ.  ب شتاثاز مجموع ين ار ويتگن
ر و   ه نظ ه ب د آ ه ان ه   يگفت وثر است آ ز م ه چي  س

اوت باشد           عاملي   نياول  .شيوه زيست من با شما متف
گ         د فرهن ي آن اوت م ا را متف ست م يوه زي ه ش آ

اعي تاجتم ي  . اس اي مختلف ا در فرهنگه دگي  م  زن
ي       يم وقت ه اي هستم و شما       مي آن من شهروند جامع

ه هاي     ،شهروند جامعه ديگري هستيد      فرهنگ جامع
ا، تم وثر اس ا م ست م يوه زي شتاين. در ش   ويتگن

ا در          درحاليکه   ه م ه اي آ دگي    آن  مي گفت جامع  زن
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يم  ي آن ه       ،م دام جامع ا در آ ه م ت آ ه داش ي توج  ول
ه           .زندگي مي آنيم   د در جامع  به يك معنا شما االن داري

د       ايران   دگي مي آني  باشيد   ي اصفهان  درحاليکه اگر   زن
د   نيز   يها جامعه اصفهان  در ذا   .زندگي مي آني  فرهنگ   ل

گ     ست فرهن دي ني گ واح م فرهن اعي ه ر و اجتم زي
ود دارد گ وج ا . فرهن م cultureم  داري

subculture داريم  subsubculture  م و ه  داري  ب
ين ترتيب ه حساب .هم ل ب ك عام ا را او ي ن ه ه اي  هم

ا ژاپني           به اين    .ردمي آو  ي ب ا وقت معنا است آه ايرانيه
م هستند          ل ه ا  ها مقايسه مي شوند مث ا   ام خودايراني ه

ه          ي خراساني با ايراني    ا اصفهاني آ ا  هاي تبريزي ي ب
م  سه مي شوند ه اوتممقاي دتف اثير  ني دوم. ان عامل ت

آه ما در چه رشته   است   اين form of lifeگذار بر 
ري    علمي  ا هن ي ي ا فن يم     ي ار مي آن  form of life. آ

اوت است      ا روان شناسان متف دان  ب  form of .فيزيك
life     د ي آن رق م سان ف ا خوشنوي ان ب وم.نقاش ن ي س
ل ي عام نخ روان ت   س ان اس ا آدمي نخ درون  .  م ن س م
 ،رم و شما برون گراي آنش گر هستيد         ي آنش پذي  گرا

ذير       يكي درون گراي آنش         و يكي برون گراي آنش پ
  .سخنهاي رواني متفاوتي دارندآدميان . گر

ر  ر او form of lifeه ه نظ راي  ب املي ب ان ع جه
 form ofوقتي  .فرد است   word pictureتصوير 

life                  ا م ب ان تصوير من ه ا شماست جه  من متفاوت ب
اوت است ما متف ان را .ش ما جه ي ش ك جور" يعن ي "ي

ي  . مي بينم  "يك جور ديگر  " من جهان را      و مي بينيد  ول
د           معاين   به نا نيست آه شما اين صندلي را سبز مي بيني

نم  ي بي رخ م ن س ر " .و م ور ديگ ك ج ن "ي ايش اي  معن
يچ دوني ر در ه ا ديگ ه م اق ست آ م وف ا ه ري ب  ام

 من  form of life معنايش اين نيست آه وقتي .نداريم
م  مان در يكي از فقراتحتي با شما عوض مي شود     با ه

ستيم شترك ني ه . م ر چ اform of lifeه ه  م م  ب  ه
رنزديك شتر   ت شترآمان بي د م زان عقاي ت مي است و  اس

اني     که جهان تصوير .بالعکس ازي زب شود ب  عوض ب
(language game)  د ي کن وض م . را ع

ست خاصي  يوه زي ما ش ي ش شتاين مي گفت وقت ويتگن
داشته باشيد و طبعا جهان تصوير خاصي داشته باشيد       

اني خاصي داشته باشيد            ان  فرق؛  و در نتيجه بازي زب  م
راي شما واضح هستند              در اين است      ه ب دي آ ه عقاي آ

براي من غامض هستند و عقايدي آه بر شما غامضند           
ستند راي من واضح ه ا جورهاي .ب ه م ي آ ي وقت  يعن

يم    ي آن دگي م ي زن ن   ک  ي،مختلف راي م ده اي ب عقي
ر من عرضه مي             ؛لذا  واضح هست    ده ب ن عقي وقتي اي

راي  اصال احتياجو شود فوري قبول مي آنم     ي نيست ب
ده        ؛من دليل بياوريد   ن عقي راي شخص ديگري اي ا ب  ام

ان     . غامض است    بلکه،نه فقط واضح نيست       اهي چن  گ

ه صد      ل بياوري    غامض است آ م متقاعد       د، دلي از ه  ب
ود  ي ش اني     . نم اي زب صويرها و بازيه ه ت ي آ وقت

اوت مي شود د  ،متف زان وضوح و غموض عقاي مي
ت  ف اس ه  . مختل التي ک ي ح ي خيل ك مطلب  واضح ي

رايم واضح است              نم ب ا مي آ د نظر     نيست و ادع ، م
ا ست؛ ي ا ني ست ام ما غامض ني راي ش ي ب ك مطلب  ي

د               شويد مي گويي سليم من ن ه ت ن آ ن   : براي اي ر اي خي
د نظر نيست      مطلب غامض است   م م ن حالت ه . ؛ اي

راي  الب ما ؛مث ف را 50 االن ش وي  رنگ مختل جل
د  من   د  چ :پرسيد مي    و   مي گذاري  من   ؟ رنگ است    ن

ستند رخ ه شان س ويم هم ي گ م . م ا اس ون واقع چ
ستم د ني اش است ا. ديگرس بل ه نق ا آدمي آ ام ك ي  ي

در دقت            ؛دختر قالي باف    دو تا رنگي آه من هر چق
ي   نم نم دهم، بك ز ب وانم تميي ا دو   ت ن ه د اي ي گوي  م

ا    هاي مختلف      عوض او آلمه    در   .رنگ هستند  را ب
انم   من مي گويم دختر       در حاليکه  هم بكار مي برد    خ

رق مي              ه ف ن آلم ا اي ه ب د آن آلم من به نظرم مي آي
 يك جاي   ه و من تيز شديك جاي ديگر   اوچون  . آند

راي او وضوح دارد           .مه ا ديگر تيز شد    ه ب  مطلبي آ
راي من وضوح دارد  ه ب ي آ دارد مطلب راي من ن ب

  .براي او ندارد
   
  )پرسش وپاسخ(
  

ا چه حد          بنسبت بين ديدگاه م   ●  ناگرايي و خشونت ت
  سبتي نزديك است؟ ن
وبي است - ئوال خ ل  .س اگرايي قائ ه مبن ما ب ر ش  اگ

شتر مي شود         ،باشيد استعدادش  .  استعداد خشونت بي
ه      بيشتر مي شود     اگرايي     به اين معنا نيست ک  هر مبن
ان الك  ل ج د مث شونت طلبن سفه  .  خ ان الك در فل ج

روف      ان مع سيار مهرب سوف ب وان فيل ه عن رب ب غ
ت د   . اس ي گوين ت م روف اس ود مع ان الك ب ه  ج آ

نيد مي         ت  وقتي زش    نوشت  ترين توهين ها را مي ش
ارتي ن« ن عب ورد م راي  در م ن ب ه م د آ ته بودي وش

ي    م معن وع    آفه ت رج اب لغ ه آت دم ب ور ش ن مجب
ه        . »آنم ن معني آ اگرايي  استعداد خشونت به اي  ، مبن
ن        فرد س در   بوعيت س بوع و درنده خوب مي تواند اي
اند  و ت برس ه فعلي دگي را ب ما  .درن ر ش ون اگ  چ

ه                 ايق  واضح است هر آ د حق مبناگرا باشيد ميگويي
د       ستاده است         ،با اين ها مخالفت بكن ل حق اي   در مقاب

ر    ا از ديگ د ي ود دارن شان را از خ ه صدق را ک چ
راي من               .مبناها د است استدالل وقتي ب  بعد هم معتق

ده هست            انع آنن . قانع آننده است براي همه انسانها ق
ت     اگرايي اس انع             طبق مبن ا ق ده است ي انع آنن ا ق دالل ي
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ده               . آننده نيست  انع آنن ه ق ن حال آ ا اي استدالل را هم ب
   . با حق  دارندنزاع پس ، قبول نكردند،بود
ته      ● دام دس ه آ دگاه معرفت شناختي شما ب ان دي  در بي

  تعلق خاطر بيشتري داريد؟ 
د، ازه بدهي ر مباحث  اج ا آخ ن ت نم را  م در عرض بك

ا ويم انته ي گ ن. م شتاين    م ه ويتگن ي آ ا  آن مكتب  اتفاق
  .قائل است من هم قائلم

ر    شناخت شناسي     دمآيا شما به تق    . ●   هستي شناسي     ب
  قائليد اگر بله به چه معنا؟

ار دي       .نه - ه      گ  من يك ب ود آ سله درسها ب ن سل ر در اي
تم دم ريدو: گف ا معرفت شناسي مق ه آي   وجود دارد آ

ت  دم اس ي مق ود شناس ا وج ي ي ود شناس ر وج ر ب  ب
ي  ت شناس ن دو  .معرف ن از اي ر م ه نظ ود  ر ب ي ش  نم

وانم بگويم             رهاي دم    ي پيدا آرد بنابراين من نمي ت ه تق ب
   . هستم قائلشناخت شناسي بر هستي شناسي

ين عوامل     آيا داوريِ   ● ان و ضرورت         ، ب ا و امك  معن
  دارد؟

ا دارد -  دارد،معن ان ن دارد، امك م ن ي . ضرورت ه  م
ا          ار ت ه شده           شود گفت از اين چه الم گفت ه از ع قصه آ

ع است   ا واق ابق ب شان مط ا دارد(آدام ي ) معن ا نم  ام
  گاهي. توانيم بفهميم آه آدامش مطابق با واقع است

وابش را     ي ج ول است ول ئوال معق ه س ست آ ا ه وقته
  نمي شود پيدا آرد

را از  ● اگراييچ د   مبن ود چن ي ش ام نم رنظ  ي فك
اوت ه    رامتف ه هم الي آ رد؟ در ح تنتاج آ ر   اس ز ب چي

ه اول ر             ز   اساس پله اول بنا مي شود آافي است پل ا چي
  ؟ي ديگري بدست آيدمتفاوتي بگيريم تا بنا

ه      .ما نمي توانيم چيز متفاوتي بگيريم      -  هر چيزي را آ
ت  ه گرف ود پل ي ش ايي   .نم ي ه ك ويژگ ه ي ن پل د اي  باي

ه           شود پل ه ب ا   . داشته باشد آ اب       مبناگراه اگر چه در ب
د ا   تالف دارن ه اخ ا معتقپل ز      م ك چي ا ي ه ه ه پل د آ دن

 دارند و آن اين است آه ضامن صدق خودشان          مشترك
ستند د       .ه ت باي ه گرف ود پل ي ش ه نم زي را آ ر چي  ه

  ضامن صدق خودش در خودش باشد 
  وجدانيت شامل خود و احوال خود بوده است؟ ●
ه خودش و احوال خودش             - ه راجع ب زي آ بله هر چي

وال     ا اح ت منته دانيت اس د وج سمت   بگوي ه ق ود س خ
ي     ، انفعاالت دروني خود   ،است احوال خود   واي درون  ق

  . خود
زي   و ● وييم  آن چي ي گ ود م ورد خ ه در م ه آ آنچ

   ؟نيست آه درباره احوال خود بيان مي آنيم
ان حرف               - اره خودم بله دو تا چيز است يك وقت درب

ان حرف مي  اره احوال خودم ار در ب ك ب يم ي مي زن
ويم         . فرق مي آند    با هم  .زنيم من  « يك وقت من مي گ

ده ام م»زن ي زن رف م ودم ح اره خ ت . درب ك وق  ي

نم      «ميگويم   اب يك      »من احساس تشنگي مي آ  در ب
اد  «و يك وقت هم مي گويم     انفعال مي گويم   من به ي

  . يك قوه است بنام قوه حافظه که »مي آورم
زي       و   ● وييم آن چي ي گ ود م اره خ ه درب ه آ آنچ

ود    وال خ اره اح ه درب ست آ يم  ني ي آن ان م ه .  بي ب
ر داد   وان خب ي ت ود م ا از خ ر آي ارت ديگ ر ؟عب  ه

دهيم     ال            ،خبري از خود ب ا انفع  فعل دروني است ي
  دروني است يا قواي دروني است ؟

البي است      - ه     .اين سئوال ج سئله اي است آ ان م  هم
 هيوم مي گفت من نمي فهمم آسي         .هيوم مطرح آرد  

ه راج               د هر آسي آ ه   راجع به خودش حرف بزن ع ب
ال       اب يكي از افع خودش دارد حرف مي زند يا در ب
ي    االت درون ا انفع د ي ي زن ودش حرف م ي خ درون

ي خودش واي درون ا ق ك .خودش ي م ي ن نمي فهم  م
اره خود              ه درب نوع چهارمي هم وجود داشته باشد آ

آدم  فيلسوفان قديم مي گفتند وقتي       در حاليکه .آدم باشد 
ودش را     اهي خ د گ ي آن ر م ودش فك ه خ د  ب ي ياب م

االت        اهي انفع ا گ ودش را ي ي خ ال درون اهي افع گ
واي درو   ي از ق ا يك ودش را ي ي خ ودش درون ي خ ن

ا هر چ        . را در هيوم مي گفت م ان رجوع       ق ه خودم ب
رديم انک افتيم خودم وني . را ني وآنت ي از (فول يک

ا  وم در عصر م داران هي ت) طرف ي گف ه :م ما ب   ش
ون  فحه تلويزي ينما  ص رده س ك پ ا ي ه بكني  ي د و  توج

ار       فرض آنيد يك پروژآتورِ    م در حال آ  روشن   ، دائ
يك  هميشه    و   شود است و يك لحظه هم خاموش نمي      

شان داده مي شود       فيلمي روي اين پرده سينما      مي   . ن
ن است آدم    ا روش وري دائم ك پروژآت ي ي ت وقت  گف

ه  رنگ خود پرده سينما را     د   چگون  رنگ خود     . بگوي
د د ببيني ينما را نميتواني رده س د.پ ي بع ن  م ت اي گف

ه    ت ب ر وق ا ه ن است م شه روش ا همي ور م پروژآت
يم         ان را مي بين ا غم خودم خودمان رجوع مي آنيم ي
ان         د خودم يا شادي خودمان يا خشم خودمان را يا امي

ان را    ستگي خودم ا خ ا...…را ي شه  م وال همي  اح
ن حرف  ابيم و اي ي ي ان را م ادي،خودم ن  انتق ه اب  ب

ينا  ت س ن س  .  اس ر اب ات ت  ااي ينا ب س  ج ثب رد نف
تداللي  ام اس ضا"بن ق در ف وم . داشت" رجل معل  هي

ط است       دمي خواست بگوي   ينا غل ن س ه استدالل اب .  آ
ه آدم خودش را ب            چون ابن     غم   دونسينا مي گفت آ

د   ي ياب م م ه      .ه ي ب ه آدم وقت ت آ ي گف ينا م ن س  اب
ي آن  وع م ودش رج ه  دخ د ن ي آن م م ساس غ ه اح  ن

ذ    ه ل شنگي ن ه ت نگي ن ه گرس ادي ن ه  ش د ن ه امي ت ن
   . خودش را مي يابد و تنهانااميدي هيچ نمي يابد

د         ي خواه ين را م م هم ده ه ئوال آنن ن س اال اي  ح
د   ه نمي        :بگوي ول دارم آ ه؟ من قب ا ن ابيم ي ا مي ي آي

ود  ا از خ ابيم ام وان ي ي ت ر دام ثال.دخب ي م ما م  ش
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سانم         .گوييد من ممكن الوجودم    ويي من ان  ، وقتي مي گ
سان   سانيد      است  خشمتان ان ان ان ا خودت ابراين من     ؟ ي  بن

ر         م خب د ه ر بده د خب معتقدم آه آدم از خودش مي توان
اما خود را نمي    . تجربي مي تواند بدهد هم خبر فلسفي      

   .شود يافت
ايي از        هگل   . 1 ه ه ه رگ درن است ک سوف م ا فيل تنه

ه               ي البت ده است ول دا ش ه   کل گرايي در ذهنش پي  ب
  .نمي گفتاينها را صراحت 

اي.2 ه دو    آدم ه اعي ب بات اجتم واه در مناس  خيرخ
وند ي ش سيم م ته تق دل اول  :دس ل ع ه اه ايي آ آدمه

ر     .آدمهايي آه اهل صلح هستند    و دوم   هستند وقتي دو نف
ي  وا م ددع حال  .کنن ستند خوش واه ني ه خيرخ ايي آ  آنه
ا              .مي شوند  د آق  اما بعضي آدمهاي خيرخواه  مي گوين

يم    ،فالني با فالني دعوايش شده      حق مي     سي ک  هچ  ببين
د  سيگوي دچه ک الم را سر .  باطل مي گوي االخره ظ ب

يم  و جايش بنشانيم  ا   . از مظلوم حمايت آن ا   ام بعضي ه
د    اري ندارن سيهچاصال آ رده  ک م آ ت ظل ي .  اس م

اري    و   يمهن بد اش آشتيبايد به هر نحوي  گويند   اصال آ
وده   کسي  هچ ندارد حق با     ر روي     وقتي .  است   ب  دو نف

ه اخالقي         هم را بوسيدند طرف اح       د وظيف ساس مي آن
آدمهاي خير  بعضي صلح       لذا  .  است اش را انجام داده   

ر    دالت را ب ضي ع د بع ي دهن رجيح م دالت ت ر ع را ب
 .صلح
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  ٢٩⁄١١⁄٨١جلسه هجدهم
  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف

  
  
  
  

در جلسه گذشته سخن راني در اين باب بود که در 
ميان همه مؤلفه هايي که جهان نگري پست مدرنيسم 

در . راتشکيل مي دهند،سه تا مؤلفه مهم وجود دارد
باب مؤلفه اول که يک مولفه معرفت 

متفکران پست .است)epistemological(شناختي
مدرنيسم و کساني که اگر چه خودشان آگاهانه متفکر 
پست مدرنيسم نبودند اما در عين حال بسياري از آراء 
و نظراتشان در نهضت پست مدرنيسم تأثير داشت، 

)  foundationalism ( در برابر مبنا گرايي 
مبنا گرايي در . معرفت شناختي موضع مخالفت داشتند

ي، ديدگاهي است که قائل است به اين معرفت شناس
که همه دانشهاي ما، همه معلومات ما، همه علوم و 
معارفي که ما انسانها داريم چه فرد و چه جامعه 

يک : بشري، به طور کلي به دو قسم تقسيم مي شود
سلسله معلومات زير بنايي و يک سلسله معلومات 

 ناحية معلومات زير بنايي نياز ندارند که از. روبنايي
معلومات ديگر توجيه بشوند  و معلومات روبنايي نياز 
. دارند که از ناحيه معلومات ديگري توجيه شوند

معلومات ديگري که معلومات روبنايي را توجيه مي 
متفکران پست . کنند همان معلومات زير بنايي هستند
با سه ديدگاه ( مدرنيسم در سه شاخه مختلف 

  . ين راي غلط استاشتراک داشتند که ا)مختلف
 معتقد foundationalismيک شاخه از  مخالفين 

کساني که از آنها تعبير مي کنيم به سازگاري (بودند 
که همه معلومات بشر هر )گرايان سازگاري گروان 
يعني هر فقره از فقرات . دو رل را با هم دارند

معلومات شما هم توجيه مي شود، توسط يکسري از 
خودش توجيه گر يکسري از معلومات شما و هم 
يک خط قاطعي فاصله نمي .معلومات ديگران است

اندازد بين معلومات زير بنايي و معلومات روبنايي لذا 

همه معلومات هم زير بنايي هستند و هم روبنايي؛ 
در واقع هرم معلومات نداريم، مخروط معلومات 
نداريم که ادعا کنيم که معلومات ما روي يک قاعده 

قاعده معلومات زير بنايي هستند و . استاستوار 
معلومات ما شکل . بقيه معلومات روبنايي هستند

کره دارد و کره را شما روي هر نقطه اش بگذاريد 
روي همان نقطه مي ايستد يعني نقطه اي که اآلن 
کره رويش ايستاده، اگر کمي کره را بچرخانيد آن 
ي نقطه باال قرار مي گيرد، و کره روي چيز ديگر

يعني مي توانند نقشهاي خودشان را . مي ايستد
البته رل اول را نسبت به يکدسته .کامًال عوض کند

از معلوماتمان دارد و رل دوم را نسبت به يکدسته 
مثل هگل در آلمان، (کساني .از معلومات ديگريمان

بزانکه که از هگليان انگليسي بود در نيمه دوم قرن 
مورد دوم کساني .دندقائل به همين راي بو) نوزدهم

بودند که از آنها تعبير مي کنيم به بافت گرايان يا 
مثل جان ديوئي ،ويتگنشتاين به ( مکتب بافت گروي

عنوان شاخص ترين و قابل دفاع ترين، تام 
ويتگنشتاين معتقد بود که هر کدام از ما ). اسکولز

بر حسب سلخ روان شناختي مان و به حسب جامعه 
ي مي کنيم و به حسب رشته اي که در آن زندگ

علمي و هنري که در آن کار مي کنيم، يک نحوه 
اين . معيشت، يک شيوة زيست خاصي پيدا مي کنيم

شيوه زيست خاص به ما يک جهان تصوير خاصي 
يعني جهان تصويري که من دارم، با . مي دهد

همه . جهان تصويري که شما داريد متفاوت است
ه جهان تصويرها اين تفاوتهايي که ما در ناحي

داريم، همه منبعث و معلول همان اختالفي است که 
هر جهان . ما در ناحيه شيوه زيست خودمان داريم

تصويري يک سلسله امور در آن واضح است و 
ساير امور در آن قامض هستند يعني غير واضح 
هستند، لذا من يک سلسله مطالب برايم خيلي واضح 

 اصًال محتاج به است و خودم را براي اين مطالب
يا شما اگر اين مطلب را به من .  دليل نمي بينم

عرضه کنيد از شما مطالبه دليل نمي کنم،ولي همان 
مطلب ممکن است براي شخص ديگري واضح 

لذا ما در ناحيه معلومات واضح مان و در . نباشد
ناحيه معلومات غير واضح مان با هم فرق مي 

ي مختلفي است کنيم؛ همه ناشي از جهان تصويرها
براي مثال، يک آدمي که واقعًا متدين . که ما داريم

است اگر ناگهان دستخوش يک بيماري شد او اگر 
واقعًا متدين باشد ممکن فوري با وضوح به گمان 
خودش با اطمينان، مي گويد اين بيماري يا باليي 
که من به آن  دچار شده ام؛ نتيجه گناهان قبلي من  

يا ممکن . ي گناهان من استمکافات دنيو. است
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است بگويد نتيجه گناهان قبلي من نيست، آزمايش 
ممکن است بگويد، اين مصيبت فقط براي . الهي است

اين بر من وارد شده است که من عطف توجه بر خدا 
به نظر . پيدا کنم و مصيبت مرا به ياد خدا مي اندازد

او اين ادعاها ممکن است خيلي واضح بيايد، اصًال 
اما ممکن است از . حتياج به دليل هم نداشته باشدا

نظر شما اين مطالب نه تنها واضح نيست، بلکه اصًال 
احتياج به دليل هايي است که اين دليلها در اختيار ما  

ممکن کسي بگويد از کجا معلوم که اصًال . نيست
خدايي وجود دارد، از کجا مي داند که خدا وجود 

اند خدا وجود متشخص متشخص دارد، از کجا مي د
انسان وار دارد، از کجا مي داند خدا در مقام آزمايش 
انسانها هم بر مي آيد، از کجا مي داند خدا مترصد 
است که مکافات اعمال هر کسي را در دنيا بدهد از 
کجا مي داند که خدا مي خواهد گاهي ما را به ياد 

همه اينها براي شما يک سلسله پيش . خودش بياندازد
رضهايي تصوري و تصديقي است که هيچکدام از ف

اين پيش فرضهاي تصوري و تصديقي براي شما 
  . وضوح ندارد

از سوي ديگر؛ شما وقتي چيزي در باب ساختار 
اما . مولکولي مي گوييد، براي شما خيلي واضح است

او مي گويد، ساختار مولکولي يعني چه؟ اينها 
گوييد مثًال حتي اگر ب. برايشان اصًال وضوح ندارد

زعال و الماس از يک ماده شيميايي درست شده اند، 
هر دو کربن هستند ممکن است بگويد اين حرف فقط 

کسي بگويد زعال به اين . از يک ديوانه بر مي آيد
ارزاني و بي قيمتي و سياه رويي را با الماس با آن 
زيبايي، گران قيمتي مي گويد، هر دوي اينها يک 

رش مي رسد حرفي است مثل جنس هستند، به نظ
بنابراين همه وقت ما به بافتي که در . حرف ديوانگان

آن زندگي مي کنيم وابستگي داريم، اگر مي بينيد کسي 
در مقابل حرف واضح شما سرسختي نشان مي دهد 
نبايد برنجيد، او در يک بافت ديگري زندگي مي کند 

 شما و اگر شما از او مطالبه دليل کنيد او هم نبايد از
برنجد چون شما هم در يک بافت متفاوتي زندگي مي 

بافتهاي مختلف نشان مي دهند  اوًال چه گزاره . کنيد
هايي محتاج دليل هستند و چه گزاره هايي محتاج دليل 
نيستند، و ثانيًا چه دليل براين فالن مدعا وافي به 

ميزان سرسختي که ما در . مقصود و قانع کننده هست
رات نشان مي دهيم يا ميزان تسليم و قبول آرا و نظ

زودباوري که نشان مي دهيم بستگي به بافت ما دارد، 
در بافتهاي مختلف اوضاع و احوال مختلفي به لحاظ 

لذا معلوم نيست حق با .معرفتي قابل تصوير است
کيست؟ در اين نزاع هايي که ما با هم داريم فقط مي 

دمان  خوcontextتوانيم ديگران را به آستانه 

 که ما در  contextوقتي به آستان . نزديکتر بکنيم
طبعًا مطالبي که . آن زندگي مي کنيم نزديک شد

و . برايش قامض بود تبديل به واضح مي شود
مطالبي که قبًال برايش وضوح داشت کم کم قموض 

اگر توانستم اثبات کنم مطلبم مطابق با .پيدا مي کند
ني، مساله اين واقع است و تو نتوانستي اثبات ک

است که چيزي که در نظرت قامض بود در نظرت 
دقيقًا مثل چيزي که فيلسوفها و . واضح مي شود

موال . عرفاي ما در باب بسياري از امور مي گفتند
که : پرسيد يکي که عاشقي چيست؟ گفتم«مي گويد 

وقتي که کسي از شما مي . »چه ما شو تا بداني
نيد هزار استدالل پرسد عاشقي چيست؟ شما نمي توا

بياوريد، هزار پيش فرض و مقدمه کنار هم بنشانيد 
 زندگي شما نزديک نشده contextاگر هنوز به 

فرض کنيد يک .  باشد عشق و عاشقي را نمي فهمد
نمي توانيد .  ساله از شما اين را بپرسد8کودک 

برايش توضيح دهيد اما اگر سني از او گذشت و 
 contextگي، آن وقت به رسيد به آستانه هفده سال
مطلبي که قبًال برايش . شما نزديک شده است

لذا . قموض داشت حاال برايش وضوح پيدا مي کند
وقتي که به آن کانتکست شما رسيد ديگر اصًال نياز 

خود به خود  مطلب براي او . به استدالل شما نيست
واضح مي شود، به نظر کسي مثل ويتگنشتاين 

وض نيست، مسئله حق و مسئله تنها وضوح، قم
به وضوح رساندن يک مدعا غير از . باطل نيست

اثبات صرف مدعا ! اثباتش صرف يک مدعاست
يک حرف است، به وضوح رساندن يک مدعا 

 يعني يا از contextنزديک شدن .حرفي ديگر
نظر نسخ رواني به هم نزديکتر شويم، يا از لحاظ 

، و يا جامعه و زير جامعه هايي که زندگي مي کنيم
  .از لحاظ رشته هايي که در آن کار مي کنيم

روايت ) پراگماتيست آمريکايي( جان ديوئي 
جان ديوئي . ديگري از اين امر به دست داده است

مي گفت اصًال باورها را وقتي در مقام عمل توفيق 
پيدا مي کنند ما اين باورها را مي پذيريم، وقتي در 

وقت اين باورها را مقام عمل توفيق پيدا نمي کنند آن
نمي پذيريم، ما اصًال خبر نداريم در عالم واقع 

بحث درباره افاده و عدم افاده . چگونه بوده است
 ها بر مي  contextاست، افاده و عدم افاده هم به 

در .  مفيد است contextيک باور در يک . گردد
براي مثال .  ديگري مفيد نيست contextيک 

 context مي گفت جبر در باور جبر ، جان ديوئي
هاي مختلف نتايج مختلف به بار مي آورد، در يک 

context اگر شما بباورانيد  مردم هيچ اختياري 
از خودتشان ندارند، مردم فقط به کاهليزم رو مي 
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اما در يک . آورند به تن آسايي به تنبلي رو مي آورند
context ،ديگر اگر به مردم بگوييد شما مجبوريد 
. ت محتوم در انتظار شماست، فعالتر مي شوندسرنوش

در خاطرم هست يکي از دوستان با من مشورت مي 
مي گفت من ازدواج بکنم يا . کرد درباره ازدواج

ازدواج نکنم؟من به او گفتم که يکي از متفکران 
به خاطر . غربي مي گويد عجبا از اين پديده ازدواج

 کس هم اين که هر کس ازدواج کرد پشيمان شد و هر
هيچ پديده اي اين طور . که ازدواج نکرد پشيمان شد

نيست که آدمي به آن نزديک شود و از آن هم دور 
  . شود پشيمان شود

فرض  که شما اين حرف را قبول کنيد، از اين چه 
نتيجه اي مي گيريد؟پاين دوست ما وقتي اين حرف را 
به او زدم گفت اگر اين طور است که آدم چه ازدواج 

د پشيمان مي شود و چه نکند پشيمان مي شود، بکن
خيلي ما هم . نظر من اين است که پس ازدواج بکنيم

ممکن است بگوييم حاال که اگر بکنيم و نکنيم پشيمانيم 
اين که چه نتيجه اي گرفته شود به . پس نمي کنيم 

خود گزاره بستگي دارد به تيپ رواني مخاطب من 
کارايي . 0ستگي داردبستگي دارد، به نسخ رواني او ب

 هاي مختلف براي گزاره و contextعملي هم در 
باور واحدي کارايي واحدي ندارد، گزاره و باور 
واحدي مي تواند در يک بافت افادة عملي مثبت داشته 

اگر . باشد و در يک بافت افاده عملي منفي داشته باشد
انسان اين مطالب را بپذيرد اين مطالب چه حق باشد 

ق؛ باالخره اگر انسان بپذيرد، رشته ارتباطش چه ناح
 بريده مي epistemologicalبا عالم واقع به لحاظ 

يعني نمي تواند بگويد که عالم واقع چگونه . شود
هست، مي گويد اين راي را پذيرفته ايم چون در مقام 

ولي باالخره سودمند افتادن يا . عمل سودمند مي افتاد
که سودمند افتادني ها و نافتادن درمقام عمل، و اين

 بستگي داشته يا نداشته contextنافتادني ها  همه به 
باشد؛ همة دريک چيز مشترک اند و اينکه تو از عالم 

اينکه در عالم چه مي گذرد تو خبر . واقع بي خبري
تو داري آرا را به لحاظ  افاده و عدم افادة . نداري

 عملي اش يا به لحاظ وضوح و عدم وضوحش قبول
  . يا رد مي کني

  راي چهارم که در واقع سومين رقيب
foundationalism آن را به نظرية عّلي .  مي شود

ايي نظريه از همة آن . معلولي معرفت تعبير مي کنند
نظرات کم توقع تر و کم ادعاتر و طبعٌا رشته 

نظري است که . ارتباطش با عالم واقع بريده تر است
گلدمن در طول عمر . به گلدمن نسبت داده مي شود

خودش دو اتخاذ موضع مختلف کرد ولي هر دو زير 
گلدمن مي گويد من . مجموعة همين رأي چهارم است

اصٌال اگر يک راي را مي پذيريم ، يا يک راي را 
نمي پذيرم به هيچکدام از اين چيزهايي که شما مي 

وقتي انسان يک ارتباط علي و . گويد بستگي ندارد
 يک چيزي که رو به رويش است معلولي خاصي با

پيدا مي کند معتقد مي شود که اين چيز رو به روي 
اگر اين ارتباط علمي و . من سرخ رنگ است 

معلولي را برقرار نکند معتقد نمي شود که اين چيز 
در مقام . فقط مسئله اين است. سرخ رنگ است

عمل اگر من از شما پرسيدم؟ که شما چه مي شود 
راب مي شويد؟ ممکن است بگوييد که مي فهميد سي

من هيچي نمي فهمم که چه مي شود که سيراب مي 
من فقط مي دانم که وقتي يک مايعي که . شوم

اسمش آب است به محض اينکه وارد دهان من مي 
آن را از لحظة اول بلغ ذره . شود و من مي بلعم

ذره احساس سيرابي مي کنم، در جرعة دوم 
در جرعة پنجم . ماحساس سيرابي بيشتري دار

سيرابي بيشتر و در جرعة دهم هم کامًال سيراب 
هستم و ديگر نياز به آب ندارم من نمي فهمم چه 

  . مي شود
من يک رابطه علي معلولي مي بينم بين ورود اين 
مايعي که اسمش آب است به دهانم، با يک حالتي 

در باب . که از آن تعبير مي کنند به سيرابي
فقط يک رابطه علي . ور استگرسنگي هم همين ط

و معلولي است که من از کم و کيف اين رابطه 
علي و معلولي هيچ خبر ندارم، نمي دانم چه مي 
گذرد، مگر اينکه مثًال در مثال، من يک بيولوژيک 
خيلي قوي باشم با فرض اينکه بيولوژي توانسته 

اگر من يک زيست .اين مکانيزم را توضيح دهد
ي فهمم که چه مي شود فقط اين شناس باشم اصًال نم

را مي فهمم که وقتي من با اين آب فالن رابطه را 
پيدا مي کنم سيراب مي شوم وقتي آن رابطه را پيدا 

در مقام اول هميشه .  نمي کنم همچنان تشنه هستم
مقام علم هم : گلدمن مي گويد. همين طور است
ما اصًال نمي فهميم چرا باور . همين طور است

يک چيزي . ه اين صندلي سرخ رنگ استداريم ک
در عالم وجود دارد به نام صندلي و با يک اوصاف 

وقتي من رابطه علي و معلولي خاصي با . خاصي
. آن برقرار مي کنم معتقد مي شوم که سرخ است

من وقتي چشم خود را باز مي کنم از يک فاصله 
خاصي در فضايي با نور خاصي و زاويه خاصي 

يک . وقتي به اين نگاه مي کنمو ارتفاع خاصي 
. باور در من منعقد مي شود به نام اين سرخ است

اگر فاصله ام با اين بيشتر شود اين باور کم يا بيش 
شما دقت کرده ايد که روي ميز . دگرگون مي شود

شما مثًال به شيشه اي نگاه مي کنيد اگر کمي زاويه 
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ديد را عوض کنيد، رنگ متفاوت مي شود رنگها 
ي متفاوت مي شود تفاوتشان بر حسب اين است که وقت

يا فاصله ما عوض شده، زاويه ما عوض شده، ارتفاع 
ما عوض شده، يا نوري که در فضا هست عوض شده 

اما اينکه در عالم واقع هم چيز سرخ رنگي . است
من درست مي فهمم يا . وجود دارد يا وجود ندارد

 وقتي هم اين درست نمي فهمم اينها را ما خبر نداريم،
رابطه علي و معلولي برقرار نشود با اين گلي که 
روبروي من است خوب من البته معتقد نمي شوم که 

اما اين رابطه هاي علي و . اين سرخ رنگ است
ما نمي . معلولي مکانيزمشان چيست، ما خبر نداريم

فهميم چرا بعضي آدمها جوري هستند که معتقد مي 
 وجود دارد، و بعضي شوند که زندگي پس از مرگ

آدمها هم جوري هستند که معتقد نيستند که زندگي پس 
بعضي آدمها هم جوري هستند . از مرگ وجود دارد

  . که معتقد هستند که زندگي پس از مرگ وجود ندارد
ما فقط اين را مي دانيم بعضي از آدمها در يک 
ارتباطات علي و معلولي که واقع مي شود به يک 

وقتي اين ارتباطات علي و . مي شوندعقايدي معتقد 
معلولي از بين برود به يک عقايد ديگري معقتد مي 

  .شوند يا عقايد قبلي شان را از دست مي دهند
 هميشه فرق هست بين اعتقاد به الف به است و عدم 

  .اعتقاد به الف به است و اعتقاد به الف ب نيست
عتقد فرق است بين، من م.  لذا من گاهي تأکيد مي کنم

باشم که خدا وجود دارد، يا معتقد نباشم که خدا وجود 
اعتقاد به . دارد يا معتقد باشم که چرا خدا وجود ندارد

نقيض فرق دارد با عدم اعتقاد به اصل، عدم اعتقاد به 
اصل يک قضيه، فرق مي کند با اعتقاد به نقيض آن 

  . قضيه
گاهي از طريق حواس ظاهريمان، ارتباط علي و 

 با عالم واقع پيدا مي کنيم و به يک چيزهايي معلولي
معقتد مي شويم، که نمي دانيم چرا به آن معتقد شده 
ايم؟ و گاهي از طريق حافظه اين ارتباط را پيدا مي 

گاهي از طريق شهود، گاهي از طريق درون .  کنيم
) شهادت ديگران (testimoniبيني، گاهي از طريق 

ر گلدمن ما از اين نظ. و گاهي هم از طريق استدالل
مکانيزم . طرق با عالم واقع ارتباط برقرار مي کنيم

اين ارتباطات براي ما کامًال مجهول است، ولي مي 
دانيم که وقتي اين ارتباطات عديده را با عالم واقع پيدا 
کرديم، بخواهيم يا نخواهيم صاحب يک سلسله عقايد 

ه شما فرض کنيد که هنوز معتقد نيستيد ک. مي شويم
و به معلم . درجه است180مجموع زواياي يک مثلث 

رياضي مي گوييد که آيا شما رياضي دان ها معتقد 
هستيد که مجموع زواياي يک مثلث صدو هشتاد 

شما مي گوييد ولي . درجه است؟ جواب مي دهد بله

مي گويد خوب من حاال براي شما . من معتقد نيستم
 يک وي. يک استدالل مي آورم که معتقد شويد

مثلثي رسم مي کند و با همان استدالل معروفي که 
وقتي فرآيند اثبات اين معلم . مي دانيد، اثبات مي کند

تمام شد، اگر شما در هيچکدام از اين گامهايي که 
در .در اين استدالل برداشته، نتوانستيد شک کنيد

پس ار : اين صورت  اين طور نيست که بگوييد
اال من هستم که بايد اينکه استدالل  تمام شد، ح

تصميم بگيرم که معتقد بشوم به اينکه  مجموع 
زواياي يک مثلث صد و هشتاد درجه است يا 
تصميم بگيرم که معتقد نشوم يا معتقد بشوم که 
مجموع زواياي يک مثلث صدو هشتاد درجه 

وقتي شما در گامهاي مختلف اثبات و . نيست
د، در آن استدالل يک معلم نمي توانيدايرادي ببيني

صورت بخواهيد يا نخواهيد به مدعايي که معلم 
اعتقاد . برايش برهان اقامه کرده معتقد مي شويد
اگر در . پيدا کردن يک امر اختياري نيست

استداللي که يک شخص براي مدعاي خودش اقامه 
مي کند من هيچ جا نتوانستم شک کنم به مدعاي آن 

 بشوم چه استدالل تسليم مي شوم چه بخواهم تسليم
نخواهم تسليم بشوم و اگر هم در يکي از آن 
مقدمات يا در بيش از يکي از آن مقدمات؛ جاي 
شک و شبهه و مناقشه باقي ماند، در آن صورت 

البته . چه بخواهم و چه نخواهم معتقد نمي شوم
وقتي معلمي استداللش را برمن عرض کرده بعد 
 من معتقد مي شوم به اينکه مجموع زواياي يک

 درجه است، اين غير از اين است که 180مثلث 
 درجه 180واقعًا هم مجموع زواياي يک مثلث 

اين که راهي من ندارم جز اين که حرف . است
معلم را قبول کنم ، فرق مي کند با اينکه بگويم 

حرف معلم درست است . حرف معلم درست است
يعني مطابق با واقع است اما من به واقع راهي 

از عدم قبول يک ) ناتواني ذهن(ز ذهن عج. ندارم
اگر شما . گزاره به معناي صدق آن گزاره نيست

ذهنتان عاجز است که قبول نکنيد يک گزاره را 
يعني مجبوريد قبول کنيد؛به اين معني نيست که اين 
گزاره صادق است، در اين صورت فقط مي توان 
گفت که شما در ذراتخانه ذهني خودتان هيچ اسلحه 

مشابه حالتي . مقابل اين استدالل کننده نداريداي در
که وقتي در ميدان جنگ آخرين فشنگ من تمام مي 
شود و دستم را به عالمت تسليم باال مي برم، به 
اين معنا نيست که قبول کرده ام دشمن من بر حق 

به نظر گلدمن وقتي شما کسي . است و من بر باطل
دمه اول، نه برايتان استدالل کرد و ديديد نه در مق

  ، نه فاز nدر مقدمه دوم، نه مقدمه سوم، نه مقدمه 
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، نمي توانيد nاول، نه فاز دوم، نه فاز سوم، نه فاز 
شک و شبهه اي روا بداريد، به اين معناي است که 

اما .  ذراتخانه فکري شما ديگر بدون اسلحه شده است
ممکن است همچنان اين گزاره کاذب باشد چرا که 

ق افتاده است که يک استدالل را من براي گاهي اتفا
اما همان . شما اقامه مي کنم و شما قبول مي کنيد

استدالل که شما را به قبول کشاند، همان استدالل را 
من در جلسه ديگري به يک مخاطب ديگري عرضه 
مي کنم، طرف قبول نمي کند چون او حاال در انبار 

يزها را ذهنش يک چيزهايي دارد که مي تواند آن چ
اما صرف اينکه شما . در مقابل من به ميدان بياورد

اين چيزها را نداشتيد در مقابله  و مواجه با من تا به 
ميدان بياوريد، غير از اين است که مطلب من مطابق 

ما يک سلسله ارتباطات علي و معلولي . با واقع است
حواس ظاهري چشم، گوش، (خاصي يا از طريق حس

 که بين قدما به حواس پنجگانه  )و المسه و غيره
معروف بود اما امروز در روانشناسي فيزيولوژيک 
حواس ما پنج گانه نيست، بلکه ما حواس بيست و 
دوگانه داريم، پنج عضو بيشتر نداريم ولي کساني مثل 
مورگان اعتقادشان بر اين است که ما با اين پنج 
عضو بيست و دو حس داريم، حواس بيست  و دو 

ما گاهي از طريق . و دوم حافظه ما.) داريمگانه 
( حافظه به عالم نقب مي زنيم ، يعني به ياد آوردن ها

البته اگر حافظه ظاهري از حافظه واقعي تفکيک 
نشود آن چنان که الک تفکيک مي کرد؛ در آن 
صورت مسأله حافظه هم در يک پرده اي از ابهام 

جان الک فيلسوف معروف انگليسي .فرو مي رود
اعتقادش بر اين بود که ما آدميان حافظه ظاهري 
داريم که غير از حافظه واقعي است؛ آن وقت بايد 
يک مالکي داشته باشيم که تفکيکي بين حافظه 
ظاهري از حافظه واقعي ايجاد مي کند، وگر نه در 
نوعي سردرگمي فرو مي رويم حافظه واقعي يعني به 

 ظاهري حافظه. ياد آوردن چيزي که رخ داده است
يعني به ياد آوردن چيزي که رخ نداده است و خيلي 
. وقتها ما چيزي را بياد مي آوريم که رخ نداده است

  .حافظه ظاهري هم يکي از اين منابع ماست
شهودهاي ما يعني آن گزاره . منبع سوم شهود ماست

هايي که هر چه به ذهن فشار مي آوريم مي بينيم که 
وع و محمولش، اين گزاره را صرف تصور موض

يعني صرف تصور به اعضا گزاره ها، ما وادار به 
مثال دکارت مي زند اين بود که .  تصديق مي شويم

هر چيزي که داراي رنگ است، داراي شکل است، 
شما احتياج نيست که رجوع کنيد ببينيد دانه دانه 
چيزهاي عالم را تست کنيد و بيازماييد اگر به ذهن 

 مي توانيد تصور کنيد يک خود فشار بياوريد آيا

. چيزي که رنگ داشته باشد، و شکل نداشته باشد
بنابراين . هر چيزي که رنگ دارد، اين شکل دارد

تصديق مي کنيد که هر چيزي رنگ دارد، شکل 
يا تصديق مي کنيد توپي که سرتاسر سطح . دارد

رويينش سفيد است در سطح رويينش  لکة سياهي 
  .ن شهود ماستاي. تصديق مي کنيد. نيست

بعضي ها گفته . باالخره ما شهودهاي فراواني داريم
اند بعضي از قضاياي رياضي شهودي هستد، مثًال 
در مثلث هر ضلعي کوچکتر است از مجموع دو 

من قبول دارم که اين ادعا را از . ضلع ديگر است
راه شهود مي يابيم، پس قضايايي هستند که وقتي 

 کند، مي بيند که آدم اجزاي قضيه را تصور مي
  .حتمًا بايد اين قضيه را تصديق کند
درون نگري (  چهارم درون بيني 

introspection .(  وقتي من به خودم رجوع مي
کنم، در باب احوال خودم هر چيز را که مي يابم از 

. اينها را بايد تصديق کنيم. راه درون بيني مي يابم
گي مثال وقتي به خودم رجوع مي کنم احساس تشن

مي کنم مي گويم من تشنه ام، وقتي احساس غم مي 
کنم مي گويم من غمگين هستم، ظاهرًا نمي توانم 
اينها را نپذيرم، اينها را من از راه درون بيني 

  . بدست آورده ام
يک سلسله گزاره هاي ديگر را از راه 

testimony شهادت ديگران(  بدست مي آيند .(
 نرفته اند اما به در ميان شماکساني هستند که مکه

قسم مي خورند که مکه وجود .  وجود مکه هم قائلند
اما شما که نديده ايد از کجا مي دانيد که مکه . دارد

وجود دارد؟ چون معتقديد که انسان يک ارتباط 
علي و معلولي هم با عالم خارج از طريق شهادت 

من باور دارم که کشوري به . ديگران  پيدا مي کند
  ود دارد اما ژاپن را نديده امنام ژاپن وج

همان راه معلم رياضي . راه آخر راه استدالل است
  . بود که مثال زدم

گلدمن مي گويد من همه اين راهها را قبول دارم که 
اما چون . باور آفرين هستند و خلق عقيده مي کنند

اين راهها به لحاظ روان شناختي براي ما آدميان 
ل نمي شود که اين راهها لذا دلي. خلق عقيده مي کنند

. عالم واقع را چنان که هست به ما نشان مي دهد
نشان دادن عالم واقع چنان که هست داستاني است 

ما از راههاي . و باورآفريني داستان ديگري است
مختلف باور پيدا مي کنيم ولي معلوم نيست اين 
راههاي مختلف که در ما قدرت باور آفريني دارند 

به . ًا مطابقت با واقع هم داشته باشداين راهها حتم
اين دليل با هم گفتگو و بحث مي کنيم که نکند کسي 
يک ارتباط علي و معلولي را برقرار نکرده، 
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ادعايي بکند متناسب با کسي که آن ارتباط را برقرار 
گفتگو نمي کنيم که بگوييم حق و ناحق را . کرده است
ن نورها با مثال در اين فضايي که اي. تمييز بدهيم

همين کيفيت شدت وجود دارند و همين فاصله را من 
با همين صندلي ها دارم و با همين ارتفاع و همين 
زاويه من  به اينها نگاه مي کنم،من ادعا مي کنم که 

اما اگر براي کسي . اين صندلي ها سرخ رنگ هستند
يکي از اين شرايط از بين رفته باشد، مثًال اين فضا 

ک باشد و باز هم ادعا کند که اين صندلي کامًال تاري
يا چشمش نابينا باشد و باز هم او . ها سرخ رنگ است

ادعا کند اين صندلي ها سرخ رنگ است، يا پشت به 
اين صندلي ها کرده باشد و باز هم ادعا کند که اين 
صندلي ها سرخ رنگ است، يا فاصله اش با اين 

دعا کند که اين صندلي ها پنج کيلومتر باشد و باز هم ا
صندلي ها سرخ رنگ است، در همه اين موارد ما 

قدما فکر مي کردند وقتي ما به . اعتراض مي کنيم
چنين موارد چهارگانه اي که من اشاره کردم 
اعتراض مي کنيم، گويا به طرف مي خواهيم بگوييم 

گلدمن مي گويد !. چرا سخن خالف واقع مي گويي
ه چرا سخني مي گويي اعتراض ما به آن فرد اينست ک

که فقط کساني حق گفتن را دارند که ارتباط علي و 
  . معلولي خاصي را برقرار کرده باشند

تو که ارتباط علي و معلولي متناسب را برقرار نکرده 
اي چرا سخني مي گويي که فقط زيبنده دهان کساني 

  .است که ارتباط را برقرار کرده باشند
ه همان طور که  ماحصل حرف گلدمن اين است ک

نمي فهميم چه طور وقتي غذا مي خوريم سير مي 
شويم، به همين ترتيب، اصًال نمي فهميم چرا بعضي 
از عقايد در ذهن ما متکول مي شوند و بعضي از 
عقايد متکول نمي شوند، فقط مي فهميم عقايدي که در 
ذهن ما متکول ميشوند از راههاي ارتباط علي و 

براي مثال .حاصل شده اندمعلولي خاصي براي ما 
 درجه 60اگر شما دست راستتان را در يک آب 

بکنيد و دست ديگر را در يک آب صفر درجه فرو 
کنيد، بعد هر دو دست را وارد آبي کنيد که بيست 

دست اول احساس گرما مي . درجه سانتي گراد است
کند و دست دم احساس سرما مي کند کدام درست 

   .است و کدام نادرست است
گلدمن مي گويد هر دو درست است، اين نوع ارتباط 

ولي . علي و معلولي بايد همين اعتقاد را به آدم بدهد
در عالم واقع آب بيست درجه سرد است يا گرم است؟ 
ما درباره اين چيزي نمي دانيم؟ ما فقظ مي دانيم آب 
بيست درجه سانتي گراد دما را اگر پس از اينکه 

 درجه بوده بيرون آورده و 2دستمان را که در آب 

درون بيست درجه قرار دهيم احساس گرمي مي 
  .هم اين درست است هم آن. کندو برعکس

امر مشترک بين کساني که مبنا گرايي را رد مي 
 باشند يا قائل holismچه خودشان قائل به .( کنند
 باشند يا قائل به نظريه علي contextualismبه 

که رشته مستحکمي بين اين است ) و معلولي باشند
نمي توانيم .باورهاي ما و عالم واقع وجود ندارد

بگوييم عالم واقع  چنان است که در باورهاي ما 
  .جلوه مي کند

پست مدرن ها .  اين اولين راي پست مدرن هاست
در واقع ما را در عالم هستي غوطه ور مي دانند، 

 که معتقد نيستند. اما با خبر از عالم هستي نمي دانند
ما واقعًا مي دانيم که عالم واقع چگونه است؟ وقتي 
که از عالم واقع صحبت مي کنند منظورشان عالم 
ماوراء طبيعت نيست، پس از مرگ نيست، همين 
عالم طبيعتي که به نظر مي آيد در دسترس ماست 

  . منظور است
به عنوان مثال، آيا مي دانيد فهم اينکه چرا انسان 

پا مي زند روي آب قرار وقتي روي آب دست و 
اما يک شناگر .مي گيرد؛ چقدر پيچيدگي دارد

ام از اينها را بلد نيست، اما بلد است خود را هيچکد
يک استاد تراز اول مکانيک . روي آب نگه دارد

اگر شنا بلد نباشد و قوائد روي ّآب ماندن را بلد 
اين دو . باشد، اما خودش بلد نيست روي آب بماند

اينکه من در عين حال . با هم خيلي فرق مي کنند
ي ناظر بر شنا که شنا بلد نيستم همه قوانين مکانيک

را بلد هستم و اينکه من هيچکدام از قوانين 
مکانيکي ناظر بر شنا را بلد نيستم اما قادر هستم 

گلدمن با ذکر . خودم را ساعتها روي آب نگه دارم
آن چيزي که ما در اين : اين مثال مي خواهد بگويد

. عالم ياد گرفته ايم گويا فقط روي آب ماندن است
اگر . دانيم اما بلديم که چه بکنيمقوانين آن را نمي 

بشر موفق است قوانين روي آب ايستادن را ياد 
گرفته است اما اين قوانيني که ياد گرفته تا خود را 
روي آب نگه دارد غير از اين است عالم واقع را 

کار سهراب سپهري شعر جالبي دارد، . مي شناسد
ما نيست شناسايي راز گل سرخ، کار ما شايد اين 

ما در . شد که در افسون گل سرخ شناور باشيمبا
واقع نمي فهميم عالم واقع چگونه است، اما مي 

سرمان به سنگ . فهميم چه باورهايي داشته باشيم
مي خورد، چه باورهايي داشته باشيم، سرمان به 

من اگر باور داشته باشم که آدم . سنگ نمي خورد
از ساختمان بيست طبقه خودش را پرتاب کند؛ 

ستخوانش نمي شکند، با اين باور سرش به سنگ ا
  . واقعيتها مي خورد

www.neeloofar.org



 7

ولي اگر باور داشته باشيم که اگر آدم از چهار پنج 
متري به زمين بيافتد پايش مي شکند، سرم به سنگ 

  .واقعيتها نمي خورد
  :  اين ديدگاه معرفت شناختي ما حصلش دو نکته است

نکه عالم واقع يکي اينکه ارتباط ما با عالم واقع و اي
اما فيلسوفان . في نفس امر چگونه است، گسيخته است

سنتي مي گفتند که ما مي خواهيم عالم را چنان 
سيروره «. بشناسيم که ذهن ما مثل عالم واقع شود
، مي گفتند »االنسان عالم العقلي مضاحي للعالم العيني

ما غرضمان اين است که چنان سير  علمي و معرفتي 
 عالم ذهن ما عين عالم واقع بشود، يعني را بکنيم که

يا مي . هر واقعيتي دقيقًا در ذهن ما بازتاب پيدا کند
جهان را مي »  ما علي قدر طاقت البشريه«گفتند که 
همه اين نوع ادعاها به نظر متفکران پست . شناسيم

مدرن ادعاهايي ياوه و بيهوده اي است، به تعبيري 
ه اينها نشناخته اند يکسري واقعيتهاي انساني هست ک

و چون نشناخته اند ادعا مي کنند که ما يک 
شناختهايي به عالم واقع داريم که مطابق با خود عالم 

اين ادعاي اول ادعاي . واقع هم هست
epistemologicalبود .  

ادعاي دوم در خصوص پست مدرنيسم که بسيار محل 
فيلسوفان . تأکيد است، يک ادعاي وجود شناختي است

تعبير ) ذات گرايي(essentialism  ق از آن به منط
مي کنند، همه فيلسوفان پست مدرن مخالف ذات 
گرايي اند ذات گرايي ايده اي است که از زماني که 
براي اولين بار به دست ارسطو مصرحا بيان شد تا 
زمان ماغالب متفکران جهاني با ذات گرايي موافقت 

 هم وجود داشته البته استثناهاي  کوچکي. داشته اند
  .است

در فهم عرفي ذات گرايي يعني هر چيزي که با آن 
مواجه مي شويم يک ذاتي دارد، يک صفاتي 

مثًال معتقديم که اين آب خودش آب است ولي .دارد
زالل بودنش يکي از صفاتش است، مايع بودنش يکي 
. از صفاتش است، سرد بودنش يکي از صفاتش است

. ذات داراي صفاتي استپس ذاتي وجود دارد و اين 
تعداد اين صفات مهم نيست و باالخره شي است و 

( در بياني دوم از اين مطلب ما معتقد هستيم . صفاتش
بعضي صفات در يک شي چنان ) در فهم عرفي

هستند که اگر بروند و بيايند و جاي خودشان را به 
صفات ديگري بدهند آن شي همان شي مي ماند و فقط 

اين آب همان آب است . استصفاتش عوض شده 
اما فرض . منتها قبًال سرد بوده، حاال گرم شده است

 O٢Hکنيد اگر اين آب که فرمول مولکولي اش 
است، ساختار مولکولي اش را از دست بدهد، تبديل 

  بشود، در آن صورت ديگر به آن، آب نمي H oبه 

گوييد؛ مثل اينکه صفت ساختار مولکولي صفتي 
دست رفت نمي گوييم که خوب قبًال است که اگر از 

آب بوده و حاال هم آب است، مي گوييم قبًال آب بود 
اين صفت ؛ که من هم در . و ديگر اين آب نيست

مثال مناقشه دارم؛ ظاهرًا از صفاتي است که اگر 
لذا مي . از دست رفت آب از آب بودنش مي افتد

صفاتي . مثًال آب دو دسته صفات دارد: شود گفت
د و رفت آنها به آب بودن آب هيچ لطمه اي که آم

نمي زند فقط آب قبًال فالن ويژگي را داشته 
حاال هم آب است ولي بهمان ويژگي را  دارد .است

و صفاتي که آمد و رفتنشان، اگر باشند آب است 
ارسطو و به . ولي اگر نباشند، آب ديگر آب نيست

طبع او ارسطويان در تمام قرون وسطي همه 
ن مسيحي، مسلمان، يهودي، اعتقادشان بر فيلسوفا

اين بود که صفات دسته اول را بگوييم، صفات غير 
که آمد و رفتنشان هيچ تأثيري (ذاتي و يا عرضي 
که اگر (صفات دسته دوم را ) در خودش ندارد

ا بگوييم )بروند آن شي اصًال از بين رفته به آنه
در بيان سوم  براي اين مطلب،  مي . صفات ذاتي

صفاتي . ويند صفات به دو دسته قابل تقسيم استگ
که مي رسانند که آن چيز، چيست؟ و صفاتي که 

مثال در   مي رسانند که آن چيز چگونه است؟
 چگونگي ديگري ، زرد رنگ بشوداگر ،صندلي

  است،فقط چگونگيش عوض شدهولي پيدا آرده 
ولي اگر صفتي به چيستي صندلي مربوط بشود اگر 

يگر صندلي از صندلي بودن مي آن صفت رفت د
 قول قائل باشيد مي مشابه اين اگر شما به . افتد

يعني معتقديد آه موجودات . گويند شما ذات انگاريد
غير از صفاتي آه دارند يك چيزي ديگري به نام 

اگر شما به ذات انگاري قائل شويد . ذات هم دارند
يك نتيجه اش اين است آه يك چيزهاي ثابتي در 

. همه چيز در عالم در تغيير نيست. وجود داردعالم 
بار مثال آبي آه در اين ليوان است من اگر هزار

 تمام اين مدت آب چگونگيش را تغيير بدهم در
 پس يك چيزهاي ثابتي وجود ،بودنش ثابت است

آن چيزي آه خيلي مهم است اين است آه در . دارد
باب انسان هم يك  ذات انگاري را مي شود قائل 

. انسان ممكن است آودك باشد جوان بشود. شد
ممكن است بي سواد . جوان باشد موهايش پير بشود

. باشد باسواد بشود ممكن است فقير باشد غني بشود
ولي در عين . ورات در انسان ممكن استطهمه ت

انسان .  انسان است،حال در تمام اين مدت انسان
ست انسان فقير هم انسان ا. ثروتمند هم انسان است

و انسان فقير وقتي غني مي شود هنوز هم انسان 
  باز ثابت آن چيز  در ما انسانها،بنابراين. است
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بقيه امور ما و بقيه . همچنان در ثبات خود باقي است
اموري آه به ما مربوط مي شود دستخوش تحول 

د ولي خود ذات ما نسيالن دگرگوني و تغير مي شو
 را اوال قائل باشيم  اگر ذات گرايي.انسانها ثابت است

در باب همه موجودات بعد هم در باب انسان هم قائل 
 نتيجه اش اين مي شود آه انسانها يك سلسله ، باشيم

 آن وقت يك .ويژگيهاي ثابتي در طول تاريخ دارند
ساختار روان زيستي هم ما داريم آه آن ساختار در 

ي ما عوض اطول تاريخ ثابت مي مانند ولو بقيه چيزه
فرهنگمان عوض .  دينمان را عوض مي آنيم.دبشو

بشود تمدن ما عوض بشود تعليم و تربيت ما عوض 
بشود نظام سياسي آه در آن بسر مي بريم عوض 

 سر و آار داريم  آنبشود نهادهاي اقتصادي آه با
  خوشورات انسانيت ما را دستطاين ت. عوض بشود

ا در  اين ه. وجود داردثابت انسانيت تغيير نمي کند و
واقع مي آيند و مي روند ولي آمد و رفتشان ربطي به 

  .انسانيت ما ندارد
االن خواهم گفت آه متفكران پست مدرن هيچ آدام 

ممکن است  اما.)مورد اول(قبول ندارندذاتگرايي را 
 د، ذات گرايي را قبول دارم ولي يك استثنا  داربگوييم

ك  ي ذاتگرايي در مورد انسان . آن هم انسان است
 اين قولي است آه گاهي چه با دقت و جه .دارداستثنا 

 نسبت اگزيستانسياليم بدون دقت به بعضي از متفكران 
 ارو سيمون دوگتر،به آساني مثل سار. استداده شده 

 در ذاتگراييآنها گفته اند .است نسبت داده شده ..و
راه سوم اين است آه معتقد .مورد انسان صادق نيست

 و در مورد انسان هم  درست است ذاتگراييباشيد 
 مي خواهند صدق مي آند ولي نتايجي آه بعضَا

  .آن نتايج را من قبول ندارممن بگيرند، 
 وقتي مي گوييم چوب .وجود داردديگر هم يك نكته 

يك ذات ثابت دارد يعني همه چوبها در يك سلسله 
ويژگيهايي ثابت و مشترآند يا نه هر چوبي ويژگي 

  خود ارسطو آه بنيان . خودش داردختص بهمثابت و 
در فلسفه منطق است  معتقد بود آه ذاتگرايي گذار 

 . ندارنديافراد يك نوع هر آدامشان ذات اختصاص
همه گنجشكها يك ذات دارند همه بلبالن يك ذات 
ديگري دارند و همه آبك ها يك ذات ديگري دارند 
اين جور نيست آه هر آبكي هم براي خودش يك ذات 

 بنابراين ذات داشتن ويژگي . داشته باشديصاصاخت
هر نوعي يك  و انواع موجودات است نه ويژگي افراد

.  همه افراد در آن ذات مشترك هستندد وذات دار
 اعتقادش بر اين بود آه اتفاقا 17 در قرن تسني اليپ

 يعني اين . دارديهر شي براي خودش ذات اختصاص
 يك آب اگر. آب ذات اختصاصي خودش را دارد

ديگري هم جاي ديگري باشد آن هم ذات 
  .اختصاصي خودش را دارد

گفتند ما در باب هيچ   ميفيلسوفان پست مدرن
 ذاتگرايي موجودي و مخصوصا انسان قائل به 

 ثابتي ذاتيك انسان  اگر کهگفتيم  ميما وقتي .نيستيم
دارد پس يك نيازهاي ثابتي هم در طول تاريخ 

  و نيازهاي ثابتي هم دارداين،بنابر گفتيم   مي.دارد
 وجود دارد واحكام ثابتي در باب نيازهاي ثابت 

 دستي به ترآيباتش  و ثابتندالدهراحكام ثابتي تا ابد
 اما اگر گفتيم ما اصال قائل نيستيم .هم نمي خورد

در .آه يك چيز ثابتي در انسان وجود داشته باشد
 باورهاي ثابتي اين صورت به اين معنا است که

 آه از روز اول تا صبح قيامت در وجود ندارد 
 احساسات و عواطف .انسانها مشترك باشند

چيزهايي نيستند آه مشترك باشند در همه انسانها از 
زمان آدم تا صبح قيامت نيازها و خواسته هاي 
. ثابت وجود ندارد اراده هاي ثابت وجود ندارند

ود وقتي هيچ چيز ثابتي وج.اعمال ثابت وجود ندارد
د يك موجود آامال ونداشته باشد انسان مي ش

تاريخي يعني هيچ چيز آدم نيست آه در آل تاريخ 
 وقتي از يك متفكر .شته باشدسريان و جريان دا

 در طول که مي شود آه چگونه است سؤال ديني 
تصور مي   تمام نهادهايي آه براي انسانها تاريخ
، وض مي شودع ...)ازدواج، اقتصاد،سياست (شود

چطور يك دين براي يك انساني آه همه چيزش در 
 يك احكام ثابتي اظهار  است،حال تغيير و دگرگوني

حالل محمدا حالل الي « مي گويد آه وي. ؟مي آند
. »يوم القيامه و حرام محمدا حرام الي يوم القيامه

تمام اين تحوالت عارضي در جواب مي گويند 
.  به ويژگيهاي عرضي شان برمي گردد،است

 انسانها يك سلسله ويژگي هاي ذاتي دارند آه در
ن ويژگي ها دست به ترآيبش آورات طتمام اين ت

ند آه بخاطر مولفه هاي ويوقتي مي گ. استنخورده 
 را ذاتگرايي  است کهبخاطر ايناحکام ثابتند، ثثاب

متفکرپست  .هستنددر مورد انسان ها هم قائل 
ثابت  مدرن مي گويد آن چيزي که فکر مي کنيد

 آيا . ما آه آاري به لفظ نداريم. لفظ است استندهام
آه اين واقعيت ثابت هست ر زندگي ما دواقعيتي 

يد آه هن بدامانده باشد؟  اگر شما واقعيتي را هم نش
ن واقعيت تا آ باز ثابت ماندن ،تا االن ثابت مانده

االن داللت نمي آند بر اينكه در آينده هم بر ثبات 
 چون هر چيزي آه براي اولين .ندخودش باقي بما

 آه است د براي اولين باروبار آه دگرگون مي ش
آه قبال  است  و اين معنايش اينوددگرگون ميش
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پس از ثبات گذشته نمي توان ثبات . دگرگون نشده بود
 را در مورد ذاتگرايي وقتي .آينده را هم نتيجه گرفت

يزها نيم خيلي چا نمي تورانسان بخواهيم رد آنيم ديگ
در باب انسان بگوييم، خيلي سخنان معرفت شناختي 

ي، خيلي سخنان ارزش تخيلي سخنان وجود شناخ
 هيچ ؛)اخالقي(شناختي خيلي سخنان وظيفه شناختي

آدام از اين چهار دسته سخن ثابتي آه مي خواهيم 
 ،ن ساحت ها و مولفه هاي ثابت انسانها بار آنيمآبر
  .نمي توانيم بگوييمرديگ
 مثل قياس و ، ديدگاه هولستيك قوانين منطقردآيا ● 

  ساير قوانين نيز هم غير قطعي هستند؟
 زمغير قطعي هستند نگفتيم اصال در بحث هولي○

بحث قطعيت و غير قطعيت مطرح نيست در بحش 
هوليزم بحث بر سر اين است آه عقايد بصورت 

 اين يك ذره به .متقابلي همديگر را قطعيت مي بخشند
ن هم به اين يك ذره قطعيت مي آي دهد و ن قطعيت مآ

دهد و قطعيتهايي آه متقابال به هم مي دهند يواش 
يواش باعث مي شود آه بعضي از باورهاي ما محكم 

به تعبير ديگر بخواهيم بگوييم ديدگاه . مي شوند
   آه دهولستيك  آه قبول ندار

ز هستي بخش                      ا فتهايذات نا            
  آي تواند آه شود هستي بخش

ديدگاه هولستيك مي گويد عقيده اي آه خودش قطعي 
 قوانين .نبود مي تواند به يك عقيده ديگر قطعيت بدهد

از جانب را ي اند اما قطعيت شان عمنطق هم قط
خودشون نيست از جانب ديگران دريافته آرده اند، 
 بنابراين در ديدگاه هولستيك گفته نمي شود آه قوانين

منطق غير قطعي اند گفته مي شود قطعيتي دارند آه 
  .اين قطعيت را از جانب ساير عقايد دريافت آرده اند

آيا هيچ گزاره اي آه ذاتا قطعي باشد در اين ديدگاه ●
  نداريم؟

  نه ذاتا قطعي باشد نه نداريم○
ايا انديشه پست مدرن قائل به نداشتن ذات است يا ● 

  قائل به تغيير ذات؟ 
 اين سوال را مخصوصا .د اين سوال جالبي استببيني

آساني آه با مشرب صدراي شيرازي در فلسفه ما 
ن هميشه اين سوال طرح مي اشيآشنايي دارند برا

اگر خواستيد بگوييد آه چيزي ذاتش تغيير آرد . شود
مي خواهيد بگوييد آه پس اين چيز همان چيز است 

اشد بايد  اگر همان چيز ب؛ولي خوب ذاتش تغيير آرده
 نمي شود .فوق ذاتش خودش يك ذات ديگر داشته باشد

گفت اين چيز همان چيز است ولي خوب ذات آن 

 چرا آه اگر مي گوييد همان چيز است .عوض شده
 يه ذات عميق ،پس اگر غير از ذاتي آه عوض شده

 نمي شود قائل شد . استتري قائليم آه عوض نشده
 ذاتي در آار ين و بنابر ابه اينكه تغيير ذات بود

 آه نمي ويد نمي خواهد بگالبته ذاتگرايي. نيست
 تا :ويد مي گ.ود يك چيز ديگر بش،د يك چيزيوش

وقتي آه چيز ديگري نشده يك ويژگي درش ثابت 
 يكسري ويژگي هاي ،است اگر چيز ديگري شد
  . ودديگري درش ثابت مي ش

آيا انديشه پست مدرن قائل به اين است آه ما يك ● 
تي از واقعيت خارجي داريم به عبارت ديگر حكاي

ما مي توانيم يك رابطه ثابت بين خود و واقعيت 
  برقرار آنيم اگر چه اين رابطه تمام واقعيت نباشد؟

 من يك . استرابطه داشتن غير از حكايت آردن○
مثال براي شما بزنم چه فرقي هست بين عكسي آه 

اگر  ؟شما از حسن يا از زهره مي گيريد با خود او
حسن وجود نمي داشت امكان نداشت اين عكس 

 اين عكس معلول ، بنابراين،ديتوي عالم پديد بيا
البته عوامل ديگري در آار . وجود خود حسن است

 يك معلول ديگر هم مثال بزنم فرض آنيد .بوده اند
آه دوست من االن مريض شده من االن غصه مندم 

 اين  اما.غصه من هم معلول مريضي دوستم است
د؟ معلول اول ن مي آني با هم ه فرقچدو معلولي 

علت را نشان مي داد وقتي آه شما داريد به عكس 
حسن نگاه مي آنيد يعني داريد گويا به حسن نگاه 

يعني معلولي است آه علت را نشان مي . مي آنيد
 آيا مي ، به غم من نگاه بكنيدقدر اما هر چ.دهد
نيد؟ مثال ديگري نيد بيماري دوستم را درش ببياتو

 شكستگي دست من معلول اين بود .براي شما بزنم
 دستم شكستهو آه يه آجري از طبقه باال پرتاب شد 

 شكستگي دست من نگاه قدربه حاال شما هر چ.است
آنيد فرو افتادن  آجر را بر روي دست من مي 

 اما معلولي است آه علت ،بينيد؟ اين معلول آن است
پس معلولها دو قسمند . خودش را نشان نمي دهد

د وين خيره مي شا خودشدرمعلولهايي آه وقتي 
علت را هم مي بينيد و معلول هايي آه علت را نمي 

 در معلول هايي آه  آدم علت را هم مي بينيد .بينيد
 اين معلول حكايت مي آند از علت ويندمي گ

خودش اما در معلول هايي آه آدم علت را نمي بيند 
. ت مي آند بر علت خودشمعلول فقط دالل

يعني علت خودشو (هستند ن ومعلولهايي آه علت نم
معلول حكايت .  ما حكايت داريم)هندن مي دارا نش

 اما در معلول هايي آه علت نمون .مي آند از علت
نيستند ما داللت داريم مي گوييم آه معلول داللت 
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 انديشه پست مدرن قائل به اين .مي آند بر وجود علتي
 .داريمنه ما يك حكايتي از واقعيت خارجي است آ

فقط باور من . ن نمي دهداباور من خود واقع را نش
داللت مي آند بر اين آه يك واقعيتي وجود داشته اما 

ن واقعيت آن چنان آه در نفس واقع است در اينجا آ
انعكاس پيدا نكرده در باور من انعكاس پيدا نكرده 

يم يك رابطه ثابت به عبارت ديگر ما مي توان. است
اما اين رابطه رابطه . بين خود واقعيت برقرار آنيم
  .داللت است نه رابطه حكايت

تحول از سنت مدرنيته و از مدرنيته به پسا ● 
يا ناخواسته و آال چه . مدرنيته يك تحول خواسته بود

مقدار از تحوالت با قصد و نيت از طريق تغيير 
  اصول اعتقادي انجام شده؟

 آه د ولي آامال بستگي به اين دار استخوبيسوال ○ 
چه شما  سنت مدرنيته و پست مدرنيته را شما صفت 

نيد؟  آيا مدرنيته پست مدرنتيه و سنت  صفت ا بدسيآ
 يا صفت جوامع است يا صفت فرهنگهااست افراد 

 صفات ، صفاتبعضيست؟ است يا صفت دورانهاا
 افراد افراد انساني اند ولي صفات جوامع نيستند مثال

 ولي آيا مي توانيم بگوييم .يك جامعه ازدواج مي آنند
 بعضي صفات ؟آه يك جامعه هم ازدواج مي آند

صفات جوامع اند صفات افراد نيستند، بعضي صفات 
 صفات فرهنگ هستند و بعضي از ،ع هم نيستندمجوا

ما بايد تكفكيك آنيم .  دورانها هستند، صفاتصفات
يا مدرنيته پست آ. دوران فرهنگ و ، جامعه،بين فرد

سنت آيا اينها يك سلسله امور اختياري بوده  مدرنيته و
 جواب اين سوال بستگي به اين دارد آه آيا صفت ؟اند

يا صفت جامعه ها ست يا صفت است افراد 
مسلما اگر ؟ فرهنگهاست و يا صفت دورانهاست

صفت دورانها يا جامعه ها يا فرهنگها باشد ديگر 
خواست درآار نيست . ر آار نيستبحث اختياري د

چون ديگر اينها خواست ندارند خواست فقط افراد 
من اعتقادم بر اين است آه . انساني خواست دارند

 اوال ،مدرن بودن پيش مدرن بودن يا پسا مدرن بودن
رض نسبت داده عو بذات صفات افراد است ثانيا و بال

 صفات. مي شود به جوامع يا به فرهنگها و تمدنها
 مي تواند غير ارادي ،افراد مي تواند ارادي باشد

  .باشد
 شناخت آارآمدي و مفيد ييويدر پراگماتيزم جان د● 

بودن از چه طريقي است؟  آيا از طريق تشخيص 
  منطقي است يا رواني يا قرارداد اجتماعي؟

نه يك پديده روان جمعي است از طريق روان ○ 
و نه  نه منطقي است  .شناسي و جامعه شناسي

ن به اباورهايي هستند آه سرش. قرارداد اجتماعي
سنگ واقعيتها خورده نه طبق قراردادها و 

ن به سنگ هيچ واقعيتي اباورهايي هستند آه سرش
اين خيلي مهمه آه سر به سنگ .استنخورده 

  .واقعيت بخورد يا نه
از بزرگان پست مدرنيزم در ايران امروز چه ● 

  ؟شخص يا اشخاصي را مي شناسيد
خوب از طرفداران پست مدرنيسم در ايران از ○

متفكراني آه پست مدرنيته در ايران مي توان اسم 
برد از دآتر داريوش شايگان از آقاي بابك احمدي  
آتابهايي در باب پست مدرنيسم نوشته و به نظر من 
بهترين آتابش در دفاع پست مدرنيسم آتاب ترديد 

شه دارد ولي به البته به نظر فراوان جاي مناق.است
 ديگر آقايان .نظر من خيلي از آتابش نادرست است

 البته .يوسف اباذريدکتر مراد فرهاد پور و آقاي 
آقاي اباذري يك نوسان بين مدرنيسم و پست 

 مثل آقاي مراد فرهاد پور آامال  ومدرنيسم دارند
اينها متفكراني هستند آه در .  نيستپست مدرن

نيسم طرفداري مي آشور ما از تفكر پست مدر
  .آنند
آيا مفهوم و صورت ذهني يكي هستند يعني ● 

  داراي يك معنا و يك مصداق هستند؟
 به .نه داراي يك معنا و يك مصداق نيستند ○

 صورت ذهني .گويند مفهوم  مييصورت ذهني آل
 جزئي حسي يا جزئي خيالي و اگر آلي دناتو مي
فقط به اين صورت ذهني .  است آلي عقليدباش

   .گويند مفهوم آلي عقلي مي
در مباحث مفيد و مثمر ثمر و جدي آه از جانب ● 

شود برخي حتي بسياري  حضرتعالي مطرح مي
رسد با اذعان به  مباحث تكراري تاآيدي به نظر مي

 در صحبتي آه با يكي از اساتيد فلسفه .تنوع مطالب
در باب مباحث حضرتعالي داشتيم ايشان عالوه بر 

قاد قبلي مبني بر اينكه با توجه به تنوع اينكه بر اعت
و گوناگوني مخاطبان بايد به تغيير مباني و مقدمات 

گذاشتند معتقد بودند آه شما در حال  بحث صحه مي
اي هستيد و لذا براي  جاانداختن پروژه و پروسه

تفكيك و تقحيح مطلب خود به تكرار و تاآيد 
چون با  توضيح دهيد؟ ين بارهپردازيد لطفَا درا مي

توجه به اطالع نسبتَا دقيقي آه بنده و آن استاد 
هايي آه  محترم از ميزان مساعي مطالعات و پروژه

جنابعالي داريد شما نيازي به تكرار مطالب 
اي را بصورت جدي دنبال  ايد لذا آيا پروژه نداشته
آنيد مثَال پروژه عقالنيت معنويت آه در  مي
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اه نستوه آقاي  جمهوري خواهي جمهوري خومانفيست
اآبر گنجي هم مورد اشاره و پذيرش ايشان قرار 
گرفته؟ در صورت مثبت بودن جواب اين پروژه 

ي و ديني و عي اجتماسچيست؟ و به چه داليل سيا
طرز نوع فكري اين نوع پروژه را انتخاب فرموده و 

 ايد؟ و آيا آتابي منقح در محور مباحث خود قرار داده
   آن داريد؟  باب در تحرير و تاليفدست

 بطور اسئوال دوم ـ در مورد مكتب تفكيك و اينكه آي
گيرند يا جز گروههاي  گرايان قرار مي آامل جز سنت

 حيطه هاديگر و در واقع تفكيك مبحث تفكيك از ديگر 
  .؟در صورت امكان توضيح دهيد

راجع به سئوال دوم فرمودند مبحث تفكيك آجا قرار ○
 کياندر مجله  اي  يك مقاله من چند سال پيش.گيرد مي

.  داشتود گفتم آه سه نوع تلقي ازاسالم ميش.نوشتم
در آشورهايي مثل که تلقي بنيادگرايانه آه تلقي است 

ديگر  تلقي .دايران وجود داروعربستان و افغانستان 
 من خودم . تجديدگرايانه سومتلقي گرايانه است سنت

 جز اسالم آه مكتب تفكيك مسلمَااست اعتقادم بر اين 
ولي چون خود اسالم . دگير بنيادگرايانه قرار مي

 البته خود مكتب د،هايي دار بنيادگرايانه زير مجموعه
هاي اسالم بنيادگرايانه فرق  تفكيك با ساير زيرمجموعه

توضيحش را االن وقت نيست آه براي شما . ددار
اين  اسالم بنيادگرايانه   ولي مهترين مولفه،عرض آنم
ا بايد رجوع آنيم به متون مقدس ديني و است آه م

مذهبي براي حل مسائل و رفع مشكالت نه به يك منبع 
كتب تفكيك عقل  مقاعدتَا.مستقل ديگري به نام احكام
 .آند اما به عنوان منبع نه را بعنوان ابزار قبول مي

آند آه آدم براي استفاده از آتاب و سنت بايد  قبول مي
آند آه عقل هم  قبول نميد اما راز عقل استفاده آ

بعنوان منبع مستقل در آنار آتاب دستش 
بنيادگرايان و از جمله مكتب تفكيكيان قائلند به .دباش

 از آتاب مقدس از آتاب حقايقاين آه براي استخراج 
سنت از قرآن و روايات بايد از عقل استفاده آرد ولي 

  .عقل خودش از منابع شناخت مستقَال نيست
سئوال اول من سه تا جواب عرض اما راجع به 

آنم يكي اينكه فرمودند تكرار و تاآيد من واقعَا  مي
 آه بعضي مطالب نه فقط زياد  استاعتقادم بر اين

ن بكنيم بلكه بايد همه آدميان تا ابايد تكرار و تاآيدش
 بايد ببينيم آيا اون .ندكنبد اينها را تكرار و تاآيد اابداالب

شايستگي  مي شود، تاآيدنقدر آه تكرار و آمطلب 
خود را "؟ ه استتاآيد و تكرار داشته؟ يا نداشت

از زماني آه براي اولين سقراط در عالم ار  "بشناس
 ه زندگي نيازمود" گفت  که باز شعار دومي دادوگفت 

رم از زمان سقراط تا ظ  به ن"ارزش زيستن ندارد
زمان ما و تا صبح قيامت اگر هر روز و هر شب 

د آه نو تلويزيون و مطبوعات تكرار بكندر راديو 
زندگي نيازموده " و "خود را بشناس اي انسان"

ماللت آوري  اين هنوز تكرار "ارزش زيستن ندارد
  .نيست

هيچ وقت بحث نكنيد در اين آه فالن مطلب تكرار 
 ببينيد فالن مطلب ارزش تكرار را داشته .شد يا نشد

براين  بنا.ش تكرار نداشته و تكرار شدزيا ار
آنم تكرار  بعضي از مطالبي آه بنده عرض مي

آنم چون معتقدم  آنم و باز هم تكرار مي مي
چيزهايي است آه اگر ما ازش غفلت آنيم يا تغافل 

بيچارگي معنوي . بورزيم واقعَا بيچارگي داريم
  .آنم نه بيچارگي مالي عرض مي

م عرض بكنم اين آه هخوا  نكته دوم مي  يك
  "آنيد يا نه؟ چيزي را شما دنبال ميآيا يه "فرمودند

طبلي است که من همه جا کوفته ام و زير  کيبله 
ك چيزي هم نيست آه ي. احاف که فرياد نکرده ام

فقط ادعاي بنده باشد من فقط به اهميتش تاآيد 
آنم و نه عقالنيت حرف اوليه آه من زدم و نه  مي

  اما من واقعَا بر اين نكته مصرم آه تنها.معنويت
اگر . خودم جمع عقالنيت معنويتهرراه نهايي به تعبي

ما بتونيم آاري بكنيم آه نظرَا و عمَال نه عقالنيت 
را فداي معنويت بكنيم و نه معنويت را فداي 

عقالنيت و معنويت جمع و . عقالنيت بكنيم
ن در مقام نظر و در مقام عمل اين اترآيبش

 به شود اي است آه به نظر من مي بزرگترين هديه
همه تمدنهاي سابق به نظر . بشر امروز و فردا داد

 از اين دبيني  ميود،ش شناسي مي من وقتي  آسيب
اند آه يا عقالنيت را فداي معنويت  لحاظ ساقط شده

 بودند و يا معنويت را فداي عقالنيت آرده  آرده
  .بودند

به "م عرض آنم اين آه هخوا اما نكته سوم آه مي
 اجتماعي ديني فالن بهمان هاي سياسي چه انگيزه

  يك 76من در مجله راه نو در سال " آنيد؟ مي
اي را  اي در آن سال منتشر شد همان نكته مصاحبه

 من اصوَال اين .آنم نجا گفتم هنوز هم تكرار ميآآه 
 من .مويگ نجا گفتم االن هم ميآم ويگ دقانه مياصرا 

نه دغدغه تمدن دارم نه دغدغه فرهنگ دارم نه 
 من فقط دغدغه انسان را .ه سياست را دارمدغدغ
 من .دارم انگيزه انسان دوستانه تنها بنابراين .دارم

معتقدم تنها موجوداتي آه وجود دارند ما انسانهاي 
فرهنگ يك .دار هستيم گوشت و پوست و استخوان
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مفهوم انتزاعيه تمدن يك مفهوم انتزاعيه مكتب يك 
 هسمها هميا. اعيهمفهوم انتزاعيه مسلك يك مفهوم انتز

نهايي آه وجود دارند همين آاند، فقط  مفاهيم انتزاعي
 يا پسر .اند آه گوشت و پوست و خون دارند آدمهايي

 و بعد هم  آيند يا دختر بدنيا مي آيندبه دنيا مي
 ما نبايد به نظر من خودمون را مشغول يا .ميميرند

 . فدايي امور انتزاعي بكنيم،حتي باالتر از مشغول
 همه ، آيش، آئين، مرام، مسلك مكتب، تمدن،رهنگف

 ما اصَال نبايد غصه ؛اند اسميها  يك مفاهيم انتزاعي
مفاهيم انتزاعي را بخوريم ما غصه انسانهاي واقعي 

  .را بايد غصه بخوريم
  انسان موجودي تاريخي است يعني چه؟ ● 
انسان يك موجود تاريخي است يعني اينكه هيچ چيز ○

 در گذر  است ندارد همه چيز ممكندر انسان وجود
نگري انساني يعني  تاريخ.ودتاريخ در انسان عوض بش

معتقديم در طول تاريخ همه چيز انسانها دگرگون شده 
است و خواهد شد حتي يك مولفه در انسانها  ثابت 

  .نخواهد ماند
تواند يك   آه در آن يك گزاره ميزمآيا عقيده هولي● 

يا اين توجيه طبق منطق سري ديگر را توجيه آند آ
  ارسطويي است يا خير؟ 

 منطق ارسطويي .نه طبق منطق ارسطويي نيست○
  .يك روش استدالله

اگر اعتقاد به داشتن ذات وجود نداشته باشد چگونه ● 
  توان به تعريف رسيد؟ مي
 درست آن چيزي آه .بحث خيلي خوبيه○
  درود ت گفته ميشااب ذدر ب ontologicalدر

epistemologic  فلسفه منطق در باب تعريف و
، اگر ما  در عالم واقع قائل به ذات نباشيم ودگفته ميش
، دشا بدناتو  تعريف نميديگرفلسفه منطق در آن وقت 
 چيزي آه هيچ .دنا آه ميم است تعريف چيزي،تعريف

 .پذير نيست  ديگه تعريفد وجود ندار آنندني درام
 بحث ينآوا آساني مثل  ،بسياري از فيلسوفان منطق

 در عالم واقع به ذات قائل ديهشما بخوااگر  آه دآنن مي
 به تعريف قائل دنيامنطق هم نمي توو نباشي در فلسفه 

  .دشياب
آساني آه به تاثير شيمي و زيست در پذيرش و ● 

هايي آه همه افراد  ها قائلند گزاره عدم پذيرش گزاره
  ؟آنند بشر به آنها اعتقاد دارند چگونه توجيه مي

هاي زيستي ما  هر چه شيوههم گفتم در جلسه قبل ○ 
آنوقت جهان تصويرهاي ما به هم باشد نزديكتر به هم 

 و هرچه جهان تصويرهاي ما به هم ود نزديك ميش

هاي زباني ما به هم نزديكتر   بازيود،نزديكتر بش
 د،گر طبعَا چيزي مورد اعتقاد همه ما باشا. ودميش

آدميان يك ما يست  آه در شيوه زودمعلوم ميش
 آه آن عنصرهاي رد وجود دايعنصرهاي مشترآ

 به هها را هم مشترك باعث شده آه اين جور گزاره
 .يك سان بهش اعتقاد داشته باشيم
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  ١٣⁄١٢⁄٨١نوزدهمجلسه 

  انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  

  
و                 باب  در  گذشته صحبت  جلسه  جهان        يژگ ي در  وم  د  

گر جدد  ين سات راپ ز ايگ ه ا ود ک ه ب ه يژگين ويان  ب
ن يبه عنوان نخست       . تعبير شد "   يي مخالفت با ذات گرا            " 
 در  ي معرفت شناخت    يژگ ي ک و ي  گفته بودم که        يژگ ي و 

 هست که از آن به مخالفت با مبنا             يي گرا  ی پساتجدد    فضا 
 يژگ ي  و به عنوان و         تعبير کرديم     ) يي مبنا گرا    (   ي گرو  
ذات   ( يا وجود شناخت    ي   ي شناخت ي هست يژگ ي ک و ي   ، دوم   
به صورت مختصر در آن جلسه           .   را نام بردیم       ) يي گرا  

ن که  ي  قائل است به ا      يي عرض کرده بودم که ذات گرا                 
موجود                  يب  هر  ز صفات  ا دسته  دو  تفاوت      ي ن  : هست  

عب    يصفات. 1 ها ت ن ز آ ه ا نير مي ک ت  ي ک ا ه ذ  و يم ب
عب         يصفات . 2 نها ت آ از  که  م ي  کن ير  ه صفات غ   ي  ر يم ب

ت      ا عرض   ي   يذ باش        .   يا صفات  ئل  قا هر    ياگر شما  که  د 
هست                 ي موجود      جهان  از موجودات  ا   ي  گل  ي  مثًال  ا ي ن 

ک تکه چوب، دو دسته صفت         ي ا ي انسانها هر کدامشان          
 ي ها يگ ژي ک دسته و  ي د،  ن  دار   يژگ ي د، دو دسته و      ن دار   
ت      ا و  يذ و   ي   دسته  غ ي هايژگ ي ک  ت     ي  ا ذ  و يا عرض ي   ير 

 هر موجود     ي هايژگ ي  از و    ين باشد که بعض    ي مرادتان ا        
م                    ز  ا گر  ا که  ند  ا ا         يچنان  بروند  همان        ي ان  موجود  ن 

 ي بعض يا از دست داده ول             ر يژگ ي موجود است فقط و       
 ها در موجود چنان هستند که اگر از دست                    يژگ ي از و   

موجود               آن  و  يگر آن موجود ن          ي د بروند  قع         ست  دروا
ک تراز   ي ن لحاظ در     ي  که همه صفات به ا     عتقد هستید م 

ن که گل نشاط    ي ن ا يفرق است ب    .  شوند يو رتبه واقع نم        
 خود  يا پژمردگ    ي      وپژمرده شود       از دست بدهد      خود را    

 در هر حال      ،ولی   را از دست بدهد و به نشاط برگردد                   
گل     ي ا  همان  است  ین  بود            که    ه  پژمرد و   قبًال  ا ه  با        آلن 

اما   .   اآلن پژمرده است         ه و  ا قبًال با نشاط بود       ي نشاط شده    
 شود ي و نشاط م    ين پژمردگ    ي بنابرا   .   ن همان گل است    ي ا 

وقت      .    گل ي عرض ي  ها يژگ ي و   يند و م   ي  آ ي م يچون 
ن موجود   ي ا  شوند،  ي شوند و مفقود م      يموجود م     روند ،     

به نظر من و شما هنوز همان موجود هست فقط با                      
ايژگيو تحول و ي ه ال س  م ر ح تبدل و د الن يم

  . ري و کامًال متغيودگرگون
 ک موجود  ي  هم در    يي  ها يژگ ي  و يک سرياما ظاهرًا 

ن ي ند و روندشان با ا       ي گر آ ي  ها؛ د   يزگ ي ن و ي  که ا  هست 
اگر   .    سازد  ين موجود همان موجود باشد، نم               ي که ا  

ن موجود همان موجود است،            ي  ها آمدند ا      يژگ ي ن و ي ا 
البته   .   ستي موجود ن     ن موجود همان      ي اما اگر رفتند ا         

 وجود دارد که در            ي مفصل يلي خ ي نجا بحث ها  ي در ا   
ست که من به خدمت شما عرض کنم،           يش ن ي نجا جا ي ا 
ک ترم من در     ي اتفاقًا    .    با وقت ما سازش ندارد            يعني 

ة صفات ي ن نظر يت مدرس در باب هم           يدانشگاه ترب        
نفس     ينسب  و صفات  ت         ي  ا ذ غ     ي، صفات  و صفات  ر ي 
لسوفان قرون       ي و ف   يليان تحل   لسوف يدگاه ف    ي  از د    يذات    

ونان باستان و روم بحث کرده                ي لسوفان   ي و ف  يوسط 
م س.   ا قيمطلب ب جمال يچيق و پيار د ا ا م ست ا ده ا

به هر حال اگر شما قائل            .   ن بود که گفتم     يمطلب هم  
ک ي  در   يک شي  ها و صفات در        يژگ ي د همه و  يباش 

ز ن  را رخيت تن و   يستند ب ف ا ر ه ب د ک ن نان ا  شان چ
گر چنان  ي  د ي ماند و برخ      ي م يان ش  هم يآمدنشان ش    

ند و روند     ي ن آ ي  داشته باشند ا    ي ند و روند    ي اند که اگر آ      
ق                    يش با خود  قرار سابق  به  را  نم يء  آن           ي  گذارد؛   

ا               گر ذات  به  هست     يي وقت شما  ئل  قا ذات        ي  معموًال  د 
ان کنند،   ينکه مقصود خود را ب        ي  ا ي  برا  يان گاه   ي گرا  

گو يم  و ي   هر ش       يژگ ي ند  و صفات  ها  ا ي  بعض ي    ي 
 آن  ي چگونگ  ي دهند و بعض    ي شان را نشان م      يستيچ 
را   يش نها   .     چ   يي آ که  م          يستي  نشان  را  دهند    ي شان   

ن ي هم از ب    ين رفتند آن ش    ي هستند که اگر از ب        يي آنها  
 دهند   ي را نشان م      ي شيرفته و آنها که فقط چگونگ            

 منتها با    وجود دارد         يآنها اگر مفقود هم شوند آن ش             
گ   عاب   .   ي دي  جد يچگون ا ت فته شده   ي گري ر د يب م گ  ه
  . است

ینکه              ا فرض  با  که  حاال  يي                گرا ذات  هم      به  ئل  قا
 ذات خاص       ي ا هر موجود      ي آ ، در باب اينکه،            ميباش 

رد؟                   دا را  ذات                    ي خودش  موجودات  از  دسته  هر  ا 
 يده ا  يچيق و پ  يخاص خودشان را دارند؟ مباحث دق                    

دارد             آ يعني .   وجود  نسان                ي   ا چون  نها  نسا ا ما  همة  ا 
ک ذات و     ي مة گلها هم    م و ه   ي ک ذات دار         ي   ، ميهست 

هم         بها  چو همة سنگها                 ي همة  و  رند  ا د ذات  ک ي ک 
ت،         ا تکه سنگ   ا ي ذ را                    يهر  د  خو خاص  نیزذات 
ا                       ي   دارد؟         در  حاضر  زنان  و  مردان  تک  تک  ن ي ا 

 يعني جلسه هم هر کدام ذات خاص خودشان را دارند                     
  است؟ٌایا     ي نوع  ي ا امر  ي   ي  است فرد   ي ا ذات امر      ي آ 

 همة افراد آن         ک ذات دارد که           ي   ي نوع هر موجود        
ا        ار ت هستند،         ي نوع د ا همان ذ نه  ي   کان ي کان  ي ا 

www.neeloofar.org

mehraveh
sefid



 2

نجا ي ا    دارند؟     ي گانه ا   ا  خودشان ذات جد       ي موجودات برا       
ثًال  ه    م سطو ک ر ن  essentialismا گ ا ال ود ب س ي  ب

 ي  بود ول    essentialismس هم  يالگن  .    کرد  يتفاوت م    
 ي گفت فقط انواع هستند که ذات دارند ول                       يارسطو م    

 يراد هستند که ذات دارند هر فرد                   اف   گفت يس م يالگن  
 از  ي  از افراد گربه، هر فرد      ي، هر فردياز افراد انسان

ن در واقع      ي ا .    مخصوص خود دارد         يهم ذات    افراد آتش،        
essentialismست ه essentialismن يا.     ا   ک

 اقبال و ادوار به آن را عرض                       ير کل ياگر بخواهم س       
با    ا   ي کنم  به  بگو     ي د  در      ي ن صورت  که  ر       ي م  و  وم  ونان 

 يا به آن وجود داشت در قرون وسط              ي باستان اقبال جد      
 اسالم هم بشدت مورد دفاع                ي ا و قرون وسط       يحيمس 

ن ان باستا  يان و روم      يونان  ي ش از آنچه که       ي ب يبود و حت     
د و مخصوصًا   ي  با آغاز فلسفه جد        . خودشان گفته بودند         

تالشها    جان                              ي با  بز،  ها ز  ا بعد  و  بز  ها همه  ز  ا ول  ا  
ن سه ي  ا ي  با تالشها    وم،  يک، ه  ي ک و بعد از جان ال        ي ال 

م       ، نفر  در  مخصوصًا  نها     ي  آ ه         ان  و  بز  ها ،    ي  جان  ( وم
ايال ريک ج عترض ت شتيگاه م ا د،)  د ن   شهيا

essentialismفتها خال ها م ن ا آ ع شد و ب  ي  شرو
  . شدياديز

رن ب ر ق هايد ر ن و رسيستم د ا ا فت ب خال ه يت م م ب دي
  توجه  ن مسأله  ي در جلسه قبل به ا      .   " ني کوآ  "  مثل  يشخص
م  رد وآ .   ک ط    يک را ف ع ا ق ا ر و رين د ف ي ت خال  ن م

essentialism                    کوآ از  بعد  از  قًا  تفا ا و  است  از  ي    ن 
 اآلن سه دهه است که          يعني ن سو ي  به ا  60اواخر دهه        

essentialism  خصوصًا ست م ه د و ، ب ز ن   ا
وک"  ست و   "   ين کيسائ ياء ا ح ال ا ر ح عضد زيب   ا

. کاي س و چه در آمر      ي چه در انگل     يليمتفکران فلسفه تحل     
 يفقط م  .   ن مقوله ندارم     ي  ا يخي ر تار  ي به س ي اما من کار     

گو   م ب ه وا مه ف يخ ا    يم ه ن ب در ست م ان پ لسوف
essentialism                 لفتشان مخا چه  اگر  هستند،  مخالف    
مختلف         نحا  ا به  مختلف                يهم  دلة  ا به  بنا  هم   ی صورت و 

 که  " يت چارد رور     ي ر " مثًال  :    شود گفت  ينم .   گرفته است   
مخالف       اس essentialismمثًال  ل            د همان  به  ل و يت 

وتار که او       ي مثل ل   يبه همان نحو مخالف است که کس             
  .   بشدت مخالف استessentialismهم با 

 گفت  توان  ين مورد مشترک هستند که نم          ي اما همه در ا        
 يک ذات     ا هر دسته از موجودات              ي   ي که هر موجود       

 که در طول بقاءشان        ي دارند، که در تمام تطورات               ثابتي  
م                    بت  ثا ذات  رند  ا ند    يد ما چ   يعني   همه  د ي  گرشان ي ز 

 يدا م  يگرشان تطور پ    ي  د ي  ها يژگ ي  شود، و   يمتطور م   
 گفت  ن را نتوان     ي  ا يوقت  .    ماند  يکند اما آن ذات ثابت م            

ت ت  ين ميجه اين ق ه و ن سخن ي اي شود ک
essentialismزانه را    ي ستيي زانه را، ذات گرا            ي  ست
 ي شود که نم    ين م ي ش ا ي م معنا ياده کن    يدر باب انسان پ          

 گفت   توان    يات انسان زد، نم           ي  حرف از فطر       توان    
 را  يني ات د  ي ر فطر يتعب .   ات ثابت دارد          ي انسان فطر     

 که معموًال    است نان ي دگاه متد   ي  د بکار بردم زیرا از            
 خارج   يني ر د ياگر از تعب      .    کنند يان م  ير ب ين تعب ي با ا  
 ي گفت انسانها ساختار مشترک         توان   ي هم نم  باز  م، ي شو

 از اول     يعني .    ماند  يم خ ثابت   ي دارند که در طول تار            
ن ي ن بوجود آمده تا آخر          ي کره زم    ي  که بشر رو    ي بار  

بگو              ي بشر  هد شد،  خوا منقرض  که  تمام        يي   در  که  م 
 يژگ ي  انسانها در بسا و        باوجوداینکه       ن مدت   ي طول ا   

 باالخره در ذات خود و             يدا کرده اند، ول          يها تفاوت پ     
 ير م يتعب به صفات ذاتي       که از آنها      يمجموعة صفات   

ب   يکن  ثا چن               م  که  ل  حا  ، ند د بو چ يت  نم ي زين  ان   ي  تو   
با        چه  با     ي گفت،  گفت،  ت                ي د  ا موجود نها  نسا ا گفت   يد 

چ        همه  که  ل       ي زشان  يهستند  حا به  تا گرگون شده        ا  د  
 نده آهسته آهسته دگرگون خواهد شدو             ي ا در آ   ي است و   

ن مؤلفه   ي ا .    ماند  ي نم ي در انسانها باق       يچ مؤلفه ثابت    يه 
 بدن مربوط       که به  يثابت اعم از مؤلفه ثابت جسمان                

 و يا مؤلفه ثابت روان         ي   يا مؤلفه ثابت ذهن       ي  شود  يم 
که از نظر     (  است  ي مؤلفه ثابت روحان        يق اول   ي به طر  

  . )ستيپست مدرن اصًال قابل طرح ن
ل    ها     يو لفه  مؤ ن       ي   جسما بت  ثا ها       ي  لفه  مؤ بت    ي ،  ثا  
ق ي دق  ي ريا به تعب  ي   ي ثابت روان        ي  و مؤلفه ها     يذهن  

، منتفي   رن است    که پست مد   ياز نظر کس     ، يتر نفسان   
نباش           ي ا وقتی    خوب    .   هستند  ثابت  ها  مؤلفه  م ن   يند 

ست که  ين در ما انسانها          ي ست؟ باور    يش چ ي د معنا يدان   
بد                       ا م  تا شا زل  ا روز  ز  ند       ا بما بت  ثا    ، نیم          ا بتو تا 

ک فقره باورشان       ي ن ي  همه انسانها حداقل ا          بگوییم  
. مي ن باور را ما همچنان نگه داشته ا            ي  ماند، ا    يثابت م   

 ساحت را   ، چون    گفتم  ساحت ذهن   ي را برا    ن باور    ي ا 
ا ي   ي، ساحت روان        ي، ساحت ذهن     ي ساحت جسمان      ، 

ن    مي گوييم     ينفسا ذهن ساحت باورها و                   که ساحت 
 ثابت نخواهد        ، يچ آگاه    ي ه يعني .    ماست ي  ها يآگاه    

گر در  ي  ثابت نخواهد ماند حاال د           ي چ باور   يماند، و ه     
 .د آن هم ثابت نخواهد ماند              يمقوله باور هر چه گنج          

غ                 ور  با مقوله  در  چ              يچون  ور  با خود  ز  ا  يزها ير 
 پس  گنجند،  ينجا م ي  هم هستند، شکها هم در ا         ي گري د 

ند           يشک ما هد  نخوا ند،             يظن .    ثابت  ما نخواهد  ثابت   
 ثابت نخواهد      ي و قطع  ينيقي  ثابت نخواهد ماند،         يوهم  

عق         ، ند ا       يما ر و  ه  ند             يي د ما هد  ا نخو بت  ثا آن    .     همة 
سان هم به آن      روانشنا    و ي ذهن    لسوفان  ي که ف  يي زها يچ 
ثابت نخواهد       propositional attitudeندي  گو يم 

 که ما نسبت به گزاره ها           يي  ها ي طرز تلق   يعني .   ماند  
 يم، گاه   ي  علم دار     يم ما نسبت به گزاره ها گاه            ي دار   

دار      گاه     ي شک  دار        يم،  وهم  گاه     ي   دار      يم،  ظن  م، ي  
م، ي  دار   ي ده و رأ    ي عق يم، گاه   ي ن و قطع دار      يقي   يگاه  
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ا    تلق     ي همة  طرز  م                يي ها   ين  تعلق  ها  ره  گزا به  که   ي 
ر يا به تعب  ي  ذهن   هيما در ناح     پس  .  مانند  ي ثابت نم   رند  يگ 
اما در    .   مي  ندار   يز ثابت  ي و باور چ     يه آگاه   يگر در ناح    ي د 

چ احساس و عاطفه         ينطور است ه    يه روان هم هم        يناح  
خ مکتوب  ي  که تار   ياز آن وقت      اگر  .   ثابت نخواهد ماند       ي ا 

در   سال است،     6000م تا زمان ما که حداکثر               ي دار    
ه دي  د يک احساس و عاطفه ثابت          ي شش هزار سال      طول   

بايا کن يم ن کر ب ت م      يد ف اب فه ث اط ساس و ع ح  يم ا
ند؛اصًال        چه              6000ما بشر  نوع  عمر  به  نسبت   سال 

اد ي  است من تازه شش هزار سال را ز                 ي زيمقدار ناچ       
م اصًال شش  ي  که ما دار      يخ مکتوب  ي گرفتم؛ چون آن تار           

ن           هم  ر سال  ما يهزا تار   ست  به             ي   کثر  ا حد مکتوبمان  خ 
 شش د که يني ب ي رسد، م    يچهار هزار و پانصد سال م              

  . ک عاطفه در انسانها ثابت مانده استي هزار سال
 دارند، مثال       يمثًال انسانها پدر و مادرشان را دوست م                  

 و مطابق با فهم       common sensical واضح  يليخ 
 د که انسان    يي ن را بگو    ي د ا ي  زنم،  شما نبا      ي م و عرف    

ا  دوست   م             درش ر ه پ  يچنان ساخته  شده است ک
ا انسان چنان ساخته شده است که مادرش را                      ي دارد،        

م      که                            يدوست  است  ه  خته شد ن سا چنا ن  نسا ا  ، رد ا د  
 دارد، شش هزار سال کجا و               يفرزندش را دوست م             

 نوع بشر کجا که        يار متطور و البته طوالن            يخ بس ي تار  
نکه  گزارش    ي د که به صرف ا     يي د بگو يشما اآلن بخواه       

ا م ه م ا ب ويه ر سال ا ي گ زا ر طول شش ه ن يد، د
ت                              ثبا پس   ، ه ند ما بت  ثا طفه  عا و  حساس  ح       يا نا در  ه ي 

 احساسات و  عواطف         .    خواهد بود      احساس و عواطف         
 ي ها non propositional attitude واقع     هم در   

ه و گزاره      ي که به قض    يي  ها ي طرز تلق    يعني .   ما هستند  
 يا که به گزاره تعلق م         رد برخالف باوره         ي گ يتعلق نم  

، ي دي، ناام     ي و دشمن  ي عشق، نفرت، دوست         يعني رد،   يگ 
هت  يلي م يل و ب يم  را دت ه    و، ک را ابت   ي ا م ث چکدا

  . نخواهند ماند
وط م    رب ن م ا ه رو از ب ه ب سمت سوم ک (  شوديدر ق

قسمت اول باورها بود، قسمت دوم و سوم به روان                                 
ه خواست  .   ندستازها و خواسته ها ه        ين ، )    شود يمربوط م    

ست که  ي ن  گونه  ني ا .   ازها هم ثابت نخواهند ماند            يها و ن   
ز را احساس     ياز به فالن چ      يم انسانها تا اآلن هم ن           يي بگو 
نيم دا د، پس ب ن رد ه ني ک نيد ک ه چ ريزين چياز ب   د

ن چهار  يازها در هم       ي ن يليخ . د ماند  انسانها ثابت خواه           
. هزار و پانصد سال گذشته در انسانها ثابت مانده است                     

 خواهم     يز است که من نم     ياز و خواستن  دو چ         يالبته ن   
از يوگرنه کامًال توجه دارم که ن                .   رش بشوم   يوارد تفاس      

. از است   ير از ن    يو خواسته غ      .   ر از خواسته است        يغ 
چ يبرخ    ن       ي  بسا  چه  ل     يزها  و ز شماست  خواسته شما    يا  

از ي ن يزها که خواسته شماست ول        يو چه بسا چ     .   ستين 

 يشناسان م    روان       ي که برخ    ي زيآن چ    .   ستيشما ن 
 کاذب   ي گر، اشتها  ي ن د ي هم يعني  کاذب    ي ند اشتها ي گو 
از يد اما در واقع ن            ي  که شما خواسته دار         يي  جا يعني 

از ي در واقع ن       يد ول  ي خواه   ي را م   ي زيک چ ي د ي ندار   
ر            ا ند آن  اشتها     ي به  لبته  ا ر           ي د  ا د ذب  کا ا   .   دي   ن ي که 

نها ي ا .   ار هم متنوع باشد      ي تواند بس     ي کاذب م     ي اشتها 
ش چه خواهد بود؟       ي ارند آن وقت معنا        در واقع ثبات ند 

گفت يوقت    مصداق                      ي شما  بال  مفهوم  ثابت،  باور  که  د 
احساسات و عواطف ثابت مفهوم بال مصداق                   .   است 

 ثابت مفهوم بال مصداق        ي ازها و خواسته ها      ياست ، ن   
ن است که درباره انسان              ي ش ا ي است، آن وقت معنا          

ه ي د  م     يگر  ا مر ه   يچ  و  مسلک ي  ه   يچ  و  مکتب ي   و يچ 
، يشيچ ک ي، ه  يچ مذهب  ي، ه  يني چ د ي، ه  ي دئولوژ   ي چ ا يه 
د که  يد داشته باش    ي توان    ي، نم   يسمي چ ا ي، ه   ينيچ آئ   يه 

 انسانها اعتبار      ي برا  با ٌان     توانم    يگر م ي د، من د   يي بگو 
  .  داشته باشميشگيهم

رس              من  چون  ؟  ها                يچرا لفه  مؤ آن  به  م  ا ه  بت    ي د ثا  
ا ي  ثابت انسانها        ي انسانها و متناسب با آن مؤلفه ها                 

نه  .    دهم  يم م يا دارم تعل       ي  کنم  ي حکم صادر م     دارم     
نشا             ا جنبه  که  م  ل              يي احکا تعا نه  و  رند  ا د جنبه    ي  که  م 

چ ي در ه    و يچ مکتب ي توانند در ه       ي نم  دارند،      ي اخبار   
 که  يمکتب و مرام     در باب       يعني .    ثابت بمانند    يمرام   
گفتم ، چه در      در باب بشر        د من سخن آخر را        ي بگو 

ات که از آن      ي  اخبار   در مقولة      (  factualمقوله امور     
عب عال  يت ه ت م ب رد م  ) مير ک ر ز ه د ور ي، و چ م نه ا

evaluated  و  deontic     )      ر يکه از آن تعب
. مي  توانم بگو      ي نم   يز ثابت   يچ من  ) کردم، به احکام            

 مسلک،  ي  مکتب، ا   ي  مرام، ا      ي چرا؟ چون اگر تو ا          
 يزي من چ  يي  بگو ين،بخواه     ي  د ي ، ا  ي دئولوژ    ي  ا ي ا 

د قائل   ي انها صادق است با     گفتم که در باب همة    انس          
به  يباش  چ ي   بت   يک  ثا ا   يز  که  د ي   نها          ي ن  نسا ا در  گر 

نم      چ        .  شود يعوض  چون  ما  بت   يا ثا ندار     يز  طبعًا  ي   م 
بت         يه  ثا م  مرا ر       يچ  ا ند هم  بت     يه .   مي   ثا مکتب  هم  يچ   

ن و يش و آئ   ي مکتب و ک   ثابت بودن      مرادم از       .   مي ندار   
  universal اعتبارش     اینست که   هر چه گفتم،    

م يي  بگو يعني .    باشد يعتبارش جهان      باشد، ا    globalو 
وجود دارد، ا                يکه تا وقت       حرف در بابش          ي  بشر  ن 

ن ي ا ا ي  دهدو     يصادق است، صدقش را از دست نم                
 يحرف در بابش کاذب است، کذبش را از دست نم                        

ش ي  امروز برا        ي ر بشر ممکن است جمله ا        ي خ . دهد  
ن جمله   ي گر هم ا  ي صادق باشد، تا پنجاه هزار سال د                

کم ي  از سال پنجاه هزار و           ي ول  باشد   در بابش صادق      
ا ي د  نکند                   ي گر  بشر صدق   آن  باب  در  جمله  اگر    . ن 

ه      ا     يبخوا له  جم بگو ي د  هم           که  د يي   بشر  باب  شه يدر 
        ، باشد ا     ي صادق  له  جم بگو ي ا  بشر           يي   باب  در  که  د 
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ز ثابت در بشر       يک چ ي د ي شه کاذب باشد آن وقت با           يهم 
  داشته باشد و    ی ن جمله تناظر     ي د که ا  يسراغ داشته باش       

چ              ن  آ به  توجه  باشد         يعطف  اشته  د بت  ثا وقت        .   ز  آن 
 ، ازًال و ابداً          ز ثابت را اثبات کند           ي آن چ    جمله شما  اگر  

 کند آن   يز ثابت را نف       يصادق خواهد بود و اگر آن چ                  
 يز ثابت  ي چ ياما وقت    .   جمله ازًال و ابدًا کاذب خواهد بود                   

 ازًال وابدًا درباره            ي چ جمله ا   يگر ه ي ده باشدوجود نداشت
  .ا کاذب نخواهد بوديثابت  يزيچ

.  معنا ندارد     يشگيگر مسلک هم  ي ن است که د   ي ش ا ي معنا 
 معنا  يشگين و مکتب هم   ي د .    معنا ندارد     يشگيمکتب هم  

  . هذايندارد و قس عل
. ن حد و حدود گفته بودم           ي در جلسه قبل هم من در هم           

 يزيز ثابت فقط به آن چ       ين چ ي ن است که ا   ي حاال مسأله ا     
 ي، منحصر نم   " نوع بشر   "  گفتند  ي ما به آن م     ي که قدما   

ن چ          در آ د؛  ا م      ي زيشو قدم ه  هم ک گفتند  ي  اصناف  "  
 نوع را    ي ر مجموعه ها   ي علما ز  .    هم وجود دارد     "يبشر

  .   گفتنديصنف م
ر مجموعه نوع بشر؛        ي ن ز ي  گفتند مهمتر  يدر منطق م     

ز يم در باب زن و مرد هم چ              ياگر گفت   . زن و مرد است       
ت اب ه ا  يث د ک ر دا ود ن ج قي و ا ي ستيتضان سخن ا ز ب

essentialism     ،ست تد    ه ا م ظر م ز ن نان و  ي  ا
م        ن     يمتشرعان  ا د ل       ي  ا تو چه  فاسد يد  رد       ي   ا د در      .   ز  با

 سابق   ي  ها ي دئولوژ   ي مکتبها و در مرامها و مسلکها و ا            
 گفتند اگر مرد باشد       ي م  در انسانها      را  يي زها ي چ ي کسري 

و        است  د ي زها يک چ ي ثابت  باشد ثابت            ي   زن  اگر  گر 
 زن و   ي  برا  يد اگر ما حقوق متفاوت         گفتن ياست و بعد م    

 زن و    ي  برا   يف متفاوت    ي  اگر وظا      ، مي مرد قائل شده ا         
 ي متفاوت   ي اجتماع   ي م و اگر کارکردها         ي مرد قائل شده ا       

ف ي  هم حقوق متفاوت، هم وظا              ، مي زن قائل هست       ي برا  
ات متفاوت و هم           ار ي هم اخت    ي گري ر د يمتفاوت، به تعب        

 يکردها    ، کار    يز سوم ي متفاوت و هم چ        ي ت ها يمسئول  
جتماع      چ               يا خاطر  به  وت؛  متفا بود         ي زها ي  بتشان  ثا   .

ست و ي در مرد ها هست که در زنها ن                 ي ثابت   ي زها يچ 
ست، ي هم در زنها هست که در مردها ن                ي ثابت  ي زها يچ 

 ثابت در زنها         ي زها ي ثابت مردها و آن چ            ي زها يآن چ    
 و  function زنها و مردها،       ي  شود که برا    يباعث م   

ف متفاوت   ي م، وظا   ي ائل بشو   متفاوت ق    يکارکرد اجتماع        
ف ي ف و وظا   يتکال  .   مي حقوق متفاوت قائل شو       .   مي قائل شو  
 يارات متفاوت و از سو         يگر حقوق و اخت     ي  د ي و از سو   

نها بخاطر   ي  متفاوت؛ ا      ي اجتماع   ي  هم کارکردها       يسوم 
ا ي شما آ .   ن است که زن و مرد با هم تفاوت دارند                         ي ا 

کتاب    د؟ ي  عامه پسند را خوانده ا             ي روان شناس     ي کتابها  
 و يد در باب مثًال زنان ونوس             ي  را خوانده ا         ي جان گر    

لبته سطح بحث ما خ        يخي مردان مر        ق تر از    ي عم يلي ا
 ساده اش     يليم نمونه خ    ي  خواهم بگو     ي م ينهاست؛ ول    ي ا 

 که  ي در هر چند کتاب      ي  جان گر   ي ن کتابها  يرا در هم     
است    بينيد   نوشته  مي  م       .     هم  و  هم       يا هد  ا خو را  ي  ن 

آمده اند و مردان از کرة                  د که زنان از ونوس             ي بگو 
ن است که اصًال دو نوع        ي ش ا ي خ آمده اند و معنا         ي مر 

نقدر با هم مشکل دارند          ي ن هم که ا   ي موجود هستند و ا       
. ک نوع موجودند      ي  کنند  ين است که فکر م    ي بخاطر ا   

 وقتها اختالف      ي گاه  . ار مهم است    ين نکته بس  ي خود ا    
اش   ز ا  يمن و شما ن ا ب     ي ا ان ر م ه خود  ين است ک

تال خ نيف ما ا م  يليخ.   مي د ا ه ن و شما ب تها م ق  و
م با هم اختالف     ي کن يکه فکر م   .   مي کن يدا م  ياختالف پ    

  . ميندار
ن است   ي ن کتاب نظرش ا       ي  در واقع در ا            ي جان گر    

 دانستند که زنان از ونوس آمده اند                  يکه اگر مردان م        
 دانستند که مردان از               يخ و اگر زنان م          ي نه از مر      

 دانستند که     ي اگر م   يعني ؛  خ آمده اند نه از ونوس            ي مر 
 کردند، حاال       يدا نم  يبا هم اختالف دارند، اختالف پ                  

 خواهم دفاع کنم اما           ين او نم   ي ر فرود   ين تعب ي من از ا    
ن را قائل بودند، همه معتقد                 ي  ا ي سنتي همه مسلکها   

د که  يد فکر کن  ي شما نبا .    کند يبودند مرد با زن فرق م           
حاال  .   د ه دار   يت قض يان کردنش تفاوت در ماه         يطور ب

شتر يد که آنها عقلشان ب       يي  گو ين خودتان م     ي شما در د   
عاطف        است  .  کند ي فرق نم    ، شتر است يشان ب   ه ا ،آنها 

 ياگر م   .   ن بود  يد هم ي گفت يه را هم م    ياگر عکس قض    
فت قلشان بيگ ها ع ن ا عاطفشان يد ز ه رد ست، م شتر ا

ن است  ي ه ا ياصل قض  .   ن بود  ي  باز هم هم    شتر است،  يب 
ه  ابت ني چيکسريک ا ث عضيزه ها يست، ب ن ر ز  د

 يزها ي چ يست و برخ    ي در مردها ن         يهست و بعض    
در زنها ن                       ست، حاال آن       يثابت در مردها هست که 

 م،يم و نزاع کن     يز ثابت را سر فهرست آن بحث کن          يچ 
 ي است به قول علما     ي نزاع صغرو    .   داستان دوم است  

. مي ه ا  نداشت  ي نزاع کبرو        در این صورت         گذشته،   
ران  ي که به نظر من در ا            يي  از بحثها    يلياآلن هم خ       
 ي دارد ول       يستينينکه ظاهر فم   ي رد با ا   ي گ يصورت م   

 هم  ي ست ، من در مصاحبه ا          يق ن ي عم در فمنيسمش    
فمن                   ي در     بحث  کردم  عرض  زنان  مجلة  در    يک  زم 

 مشابه ما به نظر      ي  از کشورها     يران ما و در بعض       ي ا 
ست بحث خود   يچون آن متفکر فمن        .   ستيق ن يمن عم  

ر    ا د رح م يک سطحير ه ا ي ط ند ک ن سطح ي ک
 ي شما م و دي  گو ي خودش م      ي  برا    او   مخرب است،      

است،                      يی گو  عاطفه مان  از  عقلمان کمتر  د ما زنها 
ان ب  فه م اط ن   يع ا رد ست، شما م قلمان ا ز ع شتر ا

شتر از عاطفه تان است و عاطفه تان کمتر                 يعقلتان ب   
است         عقلتان  هم        ينخ .   از  زنان  از       ، ر ما  کم  عقلمان   

است  له بر سر فهرست     ا مسئ ي ست، گو  يعاطفه مان ن       
ن ي بحث بر سر ا    .   ستين ن ي نه اصًال بحث بر سر ا       ، 
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ر شما   گ ه ا ست ک ن يا در ست م ديک پ اشيسم ج . دي ب
 اگر در پنج هزار سال گذشته در صد                يد که حت  ي معتقد 

و                 زنان   ي ثابت مشترک      ي هايژگ ي هزار سال گذشته هم 
 ثابت    ي هايژگ ي داشتند که در مردان نبوده و مردان و                          

ن وضع، وضع     ي که در زنان نبوده، ا                داشتند   يمشترک  
  . دار نخواهد بوديمداوم و پا

خ زنان را زن کرده             ي زنان از اول زن نبوده اند، تار                        
خ مردان را      ي مردان هم از اول مرد نبوده اند، تار                    .   است 

م دو موجود      يي ست که بگو  ين طور ن   ي ا .   مرد کرده است       
  با هم داشتندو     ي  ماهو  ي  تفاوتها   ي کسري از اول       بودندو     

 شان با هم متفاوت بوده، بخاطر             يخي ر تار  يهم که س  ن ي ا 
نها وارد     ي ن است، ا    ي شان بوده؛ نه برعکس ا              ي تفاوتها    

ن تطورات     ي ا .    رخ داد       يک تطورات     ي   . خ شده اند    ي تار  
 به زنان    يعني .   زنان را زن کرد و مردان را مرد کرد                       

ست، و به مردان هم             ي داد که در مردان ن                يي هايژگ ي و 
خ به  ي  باز تار     يول  .   ستي ن  داد که در زنان            يي هايژگ ي و 
د                       يس ا د هد  ا خو مه  ا د ا د  خو ا           .   ر  است  ممکن  ا  د ن ي فر
بگ             يژگ ي و  زنان  از  را  آن                    يها  و  مردان  به  بدهد  و  رد 
 يز ثابت  يرد، به زنان بدهد ، چ           ي را از مردان بگ          يژگ ي و 

ده يش کش ين بحث را پ    ي  ا يي ک جا ي من در    .   وجود ندارد       
نطور ي  گفت اگر پست مدرنهاا           ي م يي ک آقا  ي بودم بعد      

ما  .   ن سخن هست ي ر ا يث ما هم نظ   ي ند ، در احاد      ي  گو يم 
 يعني »    النساء    يالرجال قوامون عل            « :   مي در قرآن دار          

ث ي گر حد ي  د ي از سو  .   باال بودن مردان نسبت به زنان                 
هم مثل قرآن است ، کتاب و سنت دستشان در آغوش                       

 از  يکي ث هم آمده که در آخر الزمان               ي هم است، در حد      
ه  يها  ايژگيو ست ک ان  يد« ن ا ن بلتهم  ينهم د نهم و ق

م ک ساء م    يد.   » ن بلشان ه ست و ق شان ا ول م پ رد ن م
شان  ان ن رف عوض م  يعني.   ز ست و شود ي ح ر د

م      عل                 .    شود يبرعکس  قوامون  لرجال  ا لنساء    يقبًال  ا  
 ي نم ي و .    شوند يبودند حاال در واقع النساء قوامات م                      

ن ي ن حرفهاست و به ا      ي قتر از ا   يدانست که موضوع عم        
 پست  ي شهاي د در گرا      يني ب ينکه م ي ا .   ستي هم ن   يسادگ   

ن ي رشد کرده اند به خاطر هم            يستيانات فمن   ي مدرن جر     
نجا رشد کرده اند که           ي  از ا    يستيانات فمن    ي است که جر    

 که به ما نسبت      ي ثابت  ي زها ين چ ي ند ا ي  خواستند بگو   يم 
نها در ما ثابت        ي ا )   چه خوب باشد و چه بد          (   دي ده   يم 

  . مي شويد که ما عوض ميم ديخواه. نخواهند ماند
به خودتان نسبت       شما مردان      را   يي زها يک چ ي نکه ي کماا  

 چه خوب و چه بد، در شما ثابت نخواهد                    د که ي ده  يم 
ند    دان    ياضي ک ر ي ن معنا که اگر تا اآلن              ي وبه ا    .   ما  

نکن                               فکر  است  ه  د نکر ظهور  زن  ول  ا ز  زنان    يترا د 
ن مجال را نداده        ي خ هنوز ا   ي  ندارند، تار       ياضي استعداد ر    

گ يشما م .   است  هم      يي و  هنوز  ر     ي د  زن  دان    ياضي ک   
لسوف در حد ارسطو و       يک زن ف   ي ظهور نکرده، هنوز         

د يي افالطون ظهور نکرده، از آن طرف چه بسا بگو                       
 تا به   ي مون و  ي مثل خانم س   ي ک مرد با عاطفه ا       ي که  

ک منقسط  ي د يي  گو يپس م  .   حال ظهور نکرده است           
نکه ي  اعم از ا      ي زيچ چ ي ه . هم در مردان وجود دارد                 

 در زنان ثابت            نه  باشد؛  يا نشانه کمال     ي اشد منقسط ب  
ن ي و ا  .   خواهد ماند و نه در مردان ثابت خواهد ماند                        

د ي ف زنان با مردان با          ي ست که هم وظا    ين ن ي ش ا ي معنا 
ت خ م ا ند و ه رق ک م  يف ان و ه ن ن و ز ا رد ت م ارا

اجتماع     ي کارکردها         با               ي  مردان  و  زنان  عو ي    ضد 
 يژگ ي  و ي زم معموًال رو      ينجا مخالفان فمن     ي در ا   .   شود 
ب ي ها  م     ي ولوژ   ي  نگشت  ا م             يک  ،و  رند ا گذ گو ي  ند ي  

 يژگ ي م و يم انکار کن    ي را هم بخواه      ي زيباالخره هر چ      
  مرد و زن که با هم متفاوت هستند                يکي ولوژ  ي ب ي ها 

مان ي  زا   که  باالخره زن است       را نمی توان انکار کرد،      
  .  کنديمان نمي کند، مرد که زايم

 يژگ ي  و ندي  گو ي از متفکران پست مدرن م           ياما بعض   
مگر ما آدمها      .   ک هم ثابت نخواهند ماند        ي ولوژ  ي ب ي ها 
نکه مرد و زن      ي کمان اعم از ا        ي ولوژ  ي ب ي  ها يژگ ي و 

م مثل اآلن بود شما       ي ا آمد  يم از روز ازل که به دن             يباش 
 چهار صد هزار سال قبل،         ي د انسانها   ي ريدر نظر بگ     

 شصت ي  انسانها   ي صد هزار سال قبل و حت       ي انسانها   
شان با ما فرق       يکي ولوژ   ي ب ي هايژگ ي هزار سال قبل و         

کرد   يم  تار          .     تطور  حت يخي خوب  و ي  ها يژگ ي    ي 
مخصوصًا  .    ما را هم متفاوت کرده است             يکي ولوژ  يب 

هها  ي اگر شما د    ا اش   transformist  ي دگ شته ب ا د ي د
اشيعني ع ب وا ن طور ا ه ت ل ب ائ ا.   دي ق و ا ر ت يچه ب

رو ا ايد و ا ر ه ب ويت غينش و چ ر ا ثًال ينير د ؛ م
 يهايژگ ي د که ما و   ي ري  پذ يل م   به هر حا   ، " يالمارک     " 
خوب همانطور      .   کمان هم عوض شده است        ي ولوژ  يب 

 همه ما انسانها اعم از زن و               یکي ولوژ  ي ب يژگ ي که و  
ک مردان    ي ولوژ  ي ب ي  ها يژگ ي مرد عوض شده است و       

م    بشود،             يهم  عوض  ند  توا و   ب ي هايژگ ي   ک ي ولوژ   ي 
ست يد ن ي بع ي تواند عوض بشود، و حت              يزنان هم م       

شر   سته ب ه سته آ ه ه آ نسک و ج ز د ه سه يا ن ب ود  ب
م ي کن يما اآلن فکر م       .   دا بکند  يش پ ي  بودن گرا      يجنس 

ن ذکورت    ين مؤنث و مذکر واسطه وجود ندارد، ب                   يب 
 يخي  تطورات تار       که با  و انوثت واسطه وجود ندارد،                

آهسته           آهسته  است  ید        ممکن  ٌا آهسته       .  بوجود  لبته  ا  
. گري ا سه سال د  ي گر ي م نه دو سال د       يي  گو يآهسته م    

ن  ميم ت ي آي ماد ق ه و حث   يد ک م ب ر ق ا د  م
transformistا مطرح م ردي ر مي ک ن يم ه شه م
دند که ما که تا          ز ي م ي شخنديک ن ي مواجه بودم که           

 يفکر م   .    آدم بشود       يمون يک م ي م که  ي ده ا   ي اآلن ند      
ش چشم شماها   ي گفت که مثًال پ     ين م ي کردند که دارو          

ک محدوده    ي  شود، او در       ي آدم م    يمون يک م ي ناگهان    
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عتر از محدوده       يار وس  ي گرفت بس    يدر نظر م       يخي تار  
ر    م           يخي تا نظر  در  ما  که  گ ي  ده              .   مي ري  و محد ن  آ در 
دا کردند به شکل        يمونها تطور پ      يم :    گفت ي م يخي تار   

م تا  ي ب آمد  ين ترت  ي و به هم    Neanderthal  ي انسانها    
  . ي امروزيبه شکل انسانها
ل           د چه  به  م يحال  گو يل شما  از             يي   بشر  نوع  اگر  که  د 

مونها  يلها و بعد هم تا م       ين تا اسبها و تا ف       ي ان آغاز     ي آبز  
ن تطور ثابت خواهد ماند؟               ي گر ا ي  د ده به انسان،         يرس 

ا                   ي مگر ما از        دور حرکت نکرده  ه  نجا ي م به ا   ي ک را
ده ينجا رس ي م به ا  ي د ما از کجا راه افتاده ا            ينيبب .   مي ده ا  يرس 

ن ششصد هزار سال گذشته از کجا         ي بشر در طول ا      .   مي ا 
مون يک نوع م   ي مون از    يک م ي  از   . ده است  يبه کجا رس   

ار يم بس يني ب ي امروزه که ما م           ي مونها ي که با م    يخاص 
ر ين سي د که ا  يي  گو يحال شما از کجا م        .   متفاوت است     

 يدا م  يبا واسطه باز هم ما تطور پ             .   متوقف خواهد شد      
 هم از درون ما           ي گري  د ي زها يک چ ي م ممکن است   يکن 

 يحت و   ک را  ي ولوژ  ي ب ي  ها يژگ ي  شما و يوقت  .   دي ايدر ب    
ن         هم دستگاهش را        يق اول    ي گر به طر   ي د، د   ي تطور بدا

 ي ها يژگ ي  تر و  يق اول   ي  و باز به طر     ي ذهن ي هايژگيو
 و يف ثابت  يچ تکل ي، ه  يچ حق ثابت   يگر ه ي  و لذا د     يروان     

 که  يوقت  .    گذارد    ي نم ي باق  ي ثابت  يچ کارکرد اجتماع        يه 
 يگري  د ي ر مجموعه ها   ي د، باز هم ز     يرفت ي ن را شما پذ   ي ا 
گفت      يم  توان  غ   .     ز     يما  از  ذکورت و           ي ر  مجموعه  ر 

 هم  ي گري  د ي ر مجموعه ها    ي  ز ي و زن    ي انوثت و مرد        
 روشن    يليگر خ ي ر مجموعه ها د      ي ن ز ي م خوب ا    ي دار    

 ير مجموعه ها    ي ، ز  ي  نژاد    ي ر مجموعه ها    ي ز .   هستند 
وم اي، زيق ه ه جموع ونير م از زي، اي خ ر ينها ب

نها هم من   ي چ کدام از ا       يکه به ه   .   گرند ي  د ي مجموعه ها   
 ي دهم، م    ي نسبت نم  يچ ثبات  يسم؛ ه  يمند پست مدرن    شي اند  
  .  دا بکنندينها آهسته آهسته تطور پيم ممکن است ايگو

ت ين خواهد بود که چون واقع               ي ش ا ي ن معنا ي در واقع ا        
ست، و  ي هم ن  يست، ارزش ثابت        ي درباره انسانها ن           يثابت  

. ستي هم ن   يفه ثابت   يست، وظ    ي هم ن   يچون ارزش ثابت            
 يفک ثابت    .    سازند  ي م ينظام طول     ن سه با هم کامًال      ي ا 

رد                          ا ند وجود  نها  نسا ا باب  نها               .   در  نسا ا باب  در  پس 
 چ ين ه ي و بنابرا    .    وجود ندارد       ي و ارزش ثابت       يي وجو  

obligation  ظ کل ي و و ت يفه و ت اب ود   يف ث ج م و  ه
ار  ه ت ر و ر هر د ا د شت م ا د د ه خوا ريخين  حسب  ب

 و يفي آن دوره هم تکال            ي  و ارزشها     ي انسان    ي تهايواقع    
ه     يفي وظا   هم   خوا م                     ي  متطور  ها  دوره  ما  ا داشت   يم 

 يبه طبع دگرگون        و  شوند  يتها دگرگون م       يشوند، واقع       
ع  ق ا ون م    يو رگ گ شها د ز ر بع   يتها، ا ه ط د و ب  شون

ل    ي وظا   ، تها و ارزشها       ي واقع    يدگرگون       ف هم  يف و تکا
ک ي ف را به    يفه و تکل  ينجا وظ  ي من ا  .    شوند يدگرگون م     

 اگر چه      essentialistد که  يني ب يم .    گرفته ام    يمعن 

حثش   صل ب ت   يا ود شناخ ج حث و  يعني  يک ب
 يعني   ( کال است  ي زي متاف  ي گري ر د يا به تعب  ي ک ي اتولوژ    

 استفاده عمده      ي ول  ، )  است يعي ما بعد طب   يعني   يفلسف 
 کنند در مباحث      ي م ٌان   که متفکران پست مدرن از          ي ا 
نها   .  است ي، اجتماع      ياسيس ند که  ي  خواهند بگو      ي م ٌا

ست ثابت معنا ندارد،           اياقتصاد ثابت معنا ندارد، س                
ن و مذهب ثابت        ي ت ثابت معنا ندارد، د            يم و ترب    يتعل 

آموزش و                                    ندارد،  معنا  ثابت  فرهنگ  ندارد،  معنا 
ه                          و  رد  ا ند معنا  بت  ثا بت       يپرورش  ثا د  نها معنا  يچ   

 که  يد با وضع  ي  با يهمه نهاد ها در هر زمان            .   ندارد     
م            آن به سر  در  باشد،      ي  برد سازگار        يبشر  داشته   

ت  ق تب يو ضع م ا  و  adaptacionک يد يدل شد، ب
د ي  باز با   يعني  رخ بدهد،      ي دي ک انطباق جد    ي    و ي دي جد 

نهادها عوض بشوند، نهاد خانواده عوض بشود، نهاد                       
ن و مذهب،    ي اقتصاد، نهاد آموزش و پرورش، نهاد د                     

دا يد تطور پ   ي است، نهاد حقوق، همه نهادها با             ينهاد س  
کنند را .   ب ناب ز   يب صًال ا حث ا ستگاه  ين ب وا ک خ

ontological       از آن    باشد، اما کامالً      ي برخوردار م  
ها        ه  د جتماع     ي استفا ا معنا   ي  به  ده          ي   استفا و  عامش   

  .  شودي خاصش مي به معناياسيس
ک نکته را   ي  سوم بپردازم،          يژگ ي نکه به و  ي  قبل از ا     

د که چقدر   يني ب يد م يکن م که اگر دقت      ي  خواهم بگو    يم 
ل    تفکر سنت            يخوشحا ران  ا طرفد م     ي  در  از        ي   ، ما ان 

درنظ قدر خوشحاليهور پست م ه و يسم، چ لهان ب  ا
 کنند که   ين نگاه م    ي نها فقط به ا    ي ا .    است ي احمقانه ا     

سم را شکسته است و فکر       يسم کمر مدرن     يپست مدرن     
ن است  ي ش ا ي سم را شکستن معنا    ي کنند کمر مدرن       يم 

 مدرن را هم شکستند، بعد          يني که کمر روشنفکران د        
  . ز به سود ما تمام شديهم حاال همه چ

سم اگر مورد فهم اوًال و مورد                 يدر واقع پست مدرن            
ن        ثا قع شود                             يقبول  وا لثًا  ثا جرا  ا و  اعمال  مورد  و  ًا 

 ي شکند ول   ي را م    يني درست است کمر روشنفکر د          
قطعه     در واقع        کمر شما را     قطعه  ک ي   . کرده است       

زان اشتراک شما      ي م يعني .   ن زده است    ي ضربه هم به ا    
مدرن                 پست  روشنفکران  خ يبا  کم يليسم  از      است  تر 

  .سمي با پست مدرنينيروشنفکران د
غ دو لبه است، و آن هم           يک ت ي در واقع      ،  به هر حال     

 خواهد به شما حمله کند برنده           يتازه آن لبه اش که م           
به ا     ن ل ز آ ر ا هيت ن    ست ک ا آ د ب ه وا ي خ ه    م ب

  .  حمله کندينيروشنفکران د
   يي زه با واقع گرا       ي ستيژگ ي  سوم، که و    يژگ ي و اما و    

realist يژگ ي و .    است  anti realist   )    ضد واقع
ا    ا         يي گر ر قع گ ا و ن پست        )   ي زي ستيي ،  روشنفکرا

ن  در عب.   م ال يت ئ را يعنيسم ير ر ع گ ق ا ي و ن ي  و آ
ايچ يزه الي ئ ل ر قاب ه م ستند ي ک ثًال يعنيسم ه  م
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idealist  ا ي ،  يي ا قرار داد گرا        ي   يي ده گرا   ي سم، ا  يده آل   ي ،ا
را  يساخت گ را ي، ي وچ گ يا پ را ي، ي کثر گ يا ت ، ي

pluralism)عنا ه م اصشي ب ل  يا)    خ قاب مه م نها ه
ال ئ ال.   سمندير ئ مة اير بايسم و ه ق ر ين ر ختلفش د  م

چ کدام   يه .    دارند    ي ده ا  ي ار عد  ي بس ي  معنا يفرهنگ فلسف   
ا      لفاظ     ي از  ا گفتم    ين  معنا ندار      ي  که  برا   يول   .   دن ک   ي 

م ي کن يم صحبت م ي  دار   ه چیزی  م راجع به چ     ينکه بدان   ي ا 
 خاصش را در     ي ناک مع ي سم يمن از رئال       باید بگویم     

 متفکران    که مي  گو ي خاص م   ي نظر دارم و به اون معنا            
ن ي ست به ا  يرئال    .   سم هستند يپست مدرن مخالف با رئال             

 اگر شما به دو       اینست که    حل بحث ما است    م معنا که   
د ي معتقد باش  : گزاره اول         .   ديستيد رئال    يگزاره معتقد باش        

ان وجود     ي مستقل از ذهن ما در جهان آدم                   ي که امور     
ل ي را به صورت مبهم گفتم تا بعد به تفص            ي امور   .   د دار   
  . ار کرده اميم به چه معنا اختيبگو

 مستقل از ذهن ما         ي د اجماًال امور        ياگر شما معتقد باش     
مستقل از ذهن ما        .    وجود دارد        يان در جهان هست       يآدم   
ان، مستقل از      ي مستقل از ادراکات ما آدم                  يعني ان  يآدم    

ان، مستقل از     ي ما آدم    ي اان و باوره      يد ما آدم    ي آراء و عقا      
طع و       مها، ق ه ز و ستقل ا نها، م ز ظ ستقل ا شکها، م

 که طرز    يي زها يان، مستقل از همه چ          ي ما آدم      ي نهايقي 
مستقل  .   دم ينام  )   ي گزاره ا     ( propositional  ي  ها يتلق 

و   ميا نداشته باش   ي م، و   ي داشته باش   ي نکه ما چه باور     ي از ا   
ده و  يه عق  چ م، ي داشته باش   ينکه ما چه ادراک       ي مستقل از ا    

 شک ي زي به چه چ    ، ميا نداشته باش    ي م ي داشته باش    يي رأ   
ن و قطع   يقي   ي زي به چه چ    ، ميا نداشته باش    ي م يداشته باش    
 يزيظن ما متوجه چه چ       ، ميا نداشته باش   ي م و  يداشته باش   

 مستقل از آنچه        ،  باشد ي زي وهم ما متوجه چه چ          د، باش 
ک ي .   ان وجود داشته باشد           يکه در قلمرو ذهن ما آدم                 

مستقل را هم معنا      .    وجود دارد        ي در جهان هست     ي امور   
 باشد که   ي  آن امر محل ادعا طور           يعني  مستقل   کنم،  يم 

 به  يش بستگ ي هاينه وجودش و نه عدمش و نه دگرگون                   
م مستقل  يي  گو ي که ما م    ي آن امر     .   ذهن ما نداشته باشد        

دم               آ ما  ذهن  است،      ياز  گرا        يعني ان  از  مستقل   يشهاي  
ن است که نه     ي  استقالل ا    ي  معنا  ، ان ي ما آدم     ي گزاره ا       

دگرگون                                  نه  و  امر  آن  عدم  امر نه  آن   که  ي هايوجود 
د؛ ن  به ذهن ما ندار           ي شود، ربط      يعارض آن امر م             

ستگيعني في ب وق کال ي و ت ت کا و ا ت ا ي و ا هن م ه ذ  ب
  . دنندار

باش                معتقد  گر  ا ًال  و ا مور           يپس  ا ًال  جما ا جهان      ي م  در   
 آن  ًايثان  .   ان وجود دارد           ي مستقل از ذهن ما آدم             يهست 

ان ي ما آدم    ي ش برا  يان کماب   يامور مستقل از ذهن ما آدم              
ن دو  ي اگر به ا    .   ميم بشناس ي توان   يقابل شناخت هستند و م      

ست يرئال   .   ديستيد، آن وقت شما رئال          يتا گزاره قائل باش          
ش و به همان معنا که من با آن سروکار                  ي ک معنا ي به  

ن معنا جمع  دو     ي ست به ا  يد رئال    ياگر دقت کن       .   دارم     
ا   ع د ستا ا  ي.    ا ع د ت   يک ا ود شناخ ج  ي و

 )(ontological ا ي و ع د ت يک ا ت شناخ عرف  ي م
 )(epistemological   . ا ع د ت يا ود شناخ ج  ي و

ان يمستقل از ذهن ما آدم            اینکه    اول بود که         ي ادعا    
ک ي .   ت دارد     ي هست، واقع       ي در جهان هست       ي امور    
دعا      معرفت شناخت     ي ا ملزم شد          ي  آن  به  هم  آن    ،   که   

دم      ي امور برا         قابل    ان ي ما آ ن     ي، ما م     شناختند   م ي توا
 مبهم  يليک بحث خ  ي امور     .   ميش آنها را بشناس      يکماب  
 مستقل از ذهن ما       ي ک امور   ي م،  يي  گو ي م يوقت  .   است 
 مستقل از ذهن      يي زها ي چه چ  يعني ان وجود دارد          يآدم   

ن خود  يزها ب  ين چ ي ان وجود دارد؟ در باب ا                  يما آدم     
 يزي وجود دارد که چه چ            يستها اختالف فراوان         يرئال   

دم             مستقل  ذهن ما آ دارد             ي از  وجود  اختالفات     .     ان 
ان ياما در م       .   ن باب وجود دارد            ي  در ا    يعي وس يليخ 
بًا مورد   ي  شود گفت که شش دسته تقر       ينها الاقل م     ي ا 

نها مستقل  ي ا ، ستها قبول دارند         ياجماعند که همه رئال           
 ،بًا مورد اجماعند      ي تقر .   ان وجود دارد         ياز ذهن ما آدم         

قًا مورد اجماعند چون        يم که تحق  وی  خواهم بگ    يباز نم   
ن ي  از ا    ي در بعض    ي که حت  يي ستهاي رئال    ،  نادر    يليخ 

. وجود دارند          د اظهار کردند        ي شش تا هم شک و ترد       
شتر مورد   يداها ب    ي ه کاند  ينها نسبت به بق    ي اما اجماًال ا        

 هفتم، هشتم، نهم و دهم          ي داها  ي نسبت به کاند    ( اجماعند   
  .)زدهمي سيداهايتا کاند

ه    ي سدر     ند   مورد     زد کا ا ي   ا ي د که             ي   ند  ا ه  مور شد ا ن 
نها ي  ا يعني انند  ين امور مستقل از ذهن ما آدم            ي م ا يي بگو 

  . اننديمستقل از ذهن ما آدم
مثل انسان، چوب،         .    هستند ي جواهر ماد     اولین مورد      

عت ما با آنها روبرو        ي که در عالم طب      يي زها يسنگ، چ  
اما    .   وان جوهر است       ين ل ي ا .   م اما جوهرند       ي  شويم 

فعًال بحثمان در خود       .   ستين گر جوهر   ي وان د   يرنگ ل   
. آب بحث ماست    .   جوهر است   خود آب،      .   وان است   يل 

ت           يعني جواهر       موجودا آن  د ي که صفت چ   ي   يگري ز 
ا        .   ستندين  رطوبت  ا     ي مثًال  آب صفت  است     ي ن  آب  . ن 

. خود آب جوهر است       .   ستين رطوبت جوهر ن      ي بنابرا   
ن ي بنابرا    .   وان است    ين ل ي وان صفت ا    ين ل ي  ا ينيسنگ
ر ن ينيسنگ وه ود ل . ستي ج ست  ي خ ر ا وه ن ج . وا

ًا جواهر    ي که اوًال جوهر باشند، ثان            يي زها ين چ ي بنابرا   
 ير ماد  ي چرا که جواهر غ        ي جواهر ماد     .    باشند ي ماد  

 مثل  ي ر ماد  يجواهر غ     .   ستندي ن يجزو موارد اجماع           
 ، رشتگان رف گ سا اشديک ل ب ائ رشته ق ه ف ه ، ب ک ي ب

 که قائل    يي ا مثًال آنها   ي .    قائل است   ي ر ماد  يجواهر غ     
و    آدم             به  در  هم نفس         يجود نفس  ک جوهر    ي ند، باز 

 همه  يعني ستند يآنها محل اجماع ن          .    است ي ر ماد   يغ 
اء ي اش يعني   ي خوب پس اوًال جواهر ماد           .   قبول ندارند      
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 گفتند    علم االشياء    م علم آنها را     ي  که در قد    يي آنها  ،   يعيطب 
امروزه به هر        .    نمي گوييم   اء يو امروزه به آن علم االش             

 يک قسمتش را م    ي م يي  گو يک اسم خاص م    ي قسمت آن    
و يگ ا شيک، يزيم في سمت ر سمت ي، و يميک ق ک ق

، يميک، ش ي زيهر کدام از ف       .   يست شناسي گرش را ز    ي د 
ده ي  عد ي ر مجموعه ها   ي ده و ز   ي ، شعب عد  يست شناسي ز 
رند       ي ا  ا د ا     .     د         ي خوب  ما هر  جوا جورج        ي ن  نظر  به   

 و مطابق    commonsensicalلسوف  يادوارد مور ف          
گر ي ن د ي ا .    اولین کانديداها هستند            يسيگلفهم عرف ان      

ا ز وجود م ستقل ا عًا م ق ا ميعني  ستو د ا آ گر م ان ي ا
جهان بود، ما آدم              ي م، آب در ا         ي نبود    م که  ي ان نبود    ين 

  .  هستندينها جواهر ماديا. کوهها بودند
ستند هر خاصه ه عد جوا م .   ب و سته د ا propertyد ه

 ي که در جواهر ماد          هستند ي، خاصه ها صفات    ) خاصه ( 
رند             ا د ا يمثل سرخ   .   وجود  ا     ي   گل،  خاصه  ي ن ي ن  ک 

 يزالل    .   ک خاصه است  ي ن ي ن آب، ا     ي رطوبت ا     .   است 
آب    ي ا  د   ي ن  خاصه  است ي ک  را    ي ا .   گر   propertyن 
از حواس      کی ي نها معموًال با    ي ا .    مي گوييم    خاصه يعني 

 از  يکي  با  ين خاصه ها گاه      ي ا .    شوند يما ادراک م           
 حواس ما     د دو تا از     ي  با ي شوند، گاه    يحواس ادراک م          

ما                تا  بدهند  هم  دست  به  دراک             ي دست  ا را  خاصه  ک 
بعض   .   ميبکن  با                           يمثًال  فقط  م  د آ ا  ر وزن  که  ند  ا گفته   

روان شناسي        در بحث   ني ا .    کند يالمسه اش ادارک نم           
 باالخره خاصه ها        ي است ول   ي گري ک بحث د  ي ادراک       

 گفتند  ي که قدما به آن م         ي هستند که ما با حواس        يي آنها  
  . مي کنيرک محواس پنجگانه ادا

.  ها هستند   Relation.   دسته سوم نسبتها هستند     
Relation   هستند که در خود موجودات           يي زها ي ها چ 

د من اآلن    ينيمثًال بب  .   ستند،در ارتباط موجودات هستند               ين 
 از آن خانم از        يکم ول  ي ن خانم نزد    ي م که من به ا    ي  گو يم 

 يکي  و نزد   ي ن دور   ي ا .   آن آقا که دور نشسته اند دورم                   
صفت ارتباط     .   ن خانم  ي صفت من است و نه صفت ا      نه  

ا ي ن خانم   ي  اگر من خودم را با ا          يعني .   ن ما دو تا است     يب 
چ ي دور هستم؟ از ه           يسه نکنم من از ک       ي ن آقا مقا    ي با ا  

 يکي  و نزد    ي دور    .   چ کس يکم؟ به ه    ي  نزد  يکس، به ک     
ن        من  خود  نزد               .   ستيصفت  نه  دورم  من  ما    .   کمي نه  ا

نجا ي ور بشود آن وقت ا            با آن آقا تص        يارتباط من وقت          
 و ي دور    .    شود ي مطرح م    يکي  و نزد    ي ارتباط دور           

 ها هستند از نسبتها        relation از مقوله    يکي نزد  
و سبک بودن      يسنگ.   هستند   من اگر از شما بپرسم          ، ن 

د اگر   يي  گو يا سبک است م  ي ن است  يوان سنگ  ين ل ي که ا  
اما    .    سبک است يليد، خ   ي رينسبت به کوه در نظر بگ            

ن ي سنگيليد خ ي ريک مورچه در نظر بگ        ي اگر نسبت به     
ست، ين ن ي  خود ا    در     يني و سنگ ين سبکي بنابرا    .   است 

 يسبک.   ن است ين نه خودش نه سبک است و نه سنگ          ي ا 

،  است  منظورم ثقل و خفت        ، مي  گو ي را م    ينيو سنگ 
 ر از  يجرم غ   .   هاست  propertyنه جرم، جرم از         

weight     ک ي ک ما  ي زياست در فweight   مي  دار .
دار     massک ي اآلن       از               يعني م ي   لبته  ا جرم  جرم،   

propertyاست ا هي ايعني.    ه ه يچ چين ب م ک ز ه
دارد         ي سه نشود    ي مقا  و سنگ ياما سبک   .   ک جرم   يني 

د ياگر از ما بپرس        .   ن محل بحث است    ي خفت و ثقل ا     
م که  ي  توانم بگو      ين است؟ نم    يا سنگي که سبک است    

م که نسبت به    ي  گو يم .   ن است يا سنگي ن سبک است  ي ا 
 يزها ي از چ    ينسبت به بعض    .   ديي  گو ي م ی ه چیز چ 

  . ن درست استيا سنگيسبک 
ن ي د که ا  ي  اشاره کرد     ي ن آقا ي اگر به اي و فرزنديپدر

م نسبت  يي  گو يم .    شود جواب داد       يا نه؟ نم   ي پدر است  
قا          آ ن  آ نخ               يي به  ند  ا نشسته  ن  دستشا بغل  که  پدر  ي  ر 

 که آنجا نشسته      ي اما نسبت به آن پسر بچه ا            .   ستندين 
را  د چ ن در اياا ستنديشان پ در.   شان ه  و يپس پ

د  ن رز قوله  يف ز م م ا ستندrelation ه اه س .    ه پ
relation            و قع  وا در  ها  ها يژگ ي   که    يي   هستند   در  

موجود     يه  تنها   ي چ  به  رند             يي   ا ند وجود  گر      .     ا فقط 
د د       ي موجود     با موجو قا ي گري   ا      ي  م ر  ، د ن ي سه شد

پد ي مقا  م ي سه  آ يد  د   .   دي   گرد     ي استا و شا گر شما    ي   ا  
د نسبت به   يي  گو يا استادند م    ي  شاگردند    شان ي د که ا  يگفت 

 استاد  ين آقا نسبت به بعض     ي ؟  ممکن است ا    يچه کس  
 دهد اما      ي که به آنها درس م           يي باشد، نسبت به آنها        

ه بعض   سبت ب ستاد ن  ي دين ه ا سبتها يا . ستيگر ک ن ن
مثًال اگر    .      ها متنوع تر است      propertyار از    يبس 

گو   ه شما ب ن ب ا   م يم ه اٌی ن ي اک ست م ن ي  ا ، ن د
ن دو  ي  االن ا     يعني   ؟ است relationک ي   ، اصطکاک  

است           مماس  دست  ن     ي تا  مماس  چه    يعني   ؟ ستيا  با    
.  مجاورش مماس است       ي ن دست با هوا    ي  االن ا    ي زيچ 

ا        با  ما  ن         ي ا مماس  من  دست  بودن و          .   ستين  مماس 
ا            نبودن  مقوله      ي مماس  در  هستند   relationنها  ها    .

relation  ابعد   در فلسفه م     ي ده ا  يچيار بحث پ    ي ها بس
  .  آورنديد ميعه پديالطب

 ای را باید       م نکته ي نکه دسته چهارم را بگو        ي قبل از ا    
 ها،  propertyم يي  گو يم  راکه     يي نهاي ا متذکر شوم؛     

گفت   را     يي نهاي ا  ،    relationم يکه  ها اٌ يعني   که  يي نها    
ن    گفتم    انها خاصه ها        االن به       الن گفتم      که اٌ   يي هاوٌا
سبتها  ن ي م،ن ثل ق  توا ا م ن خاصه ه ه آ گو  ب ا ب يدم م ي

م يي ا نسبتها بگو  ي ها  relationن ي  و به ا    يصفات نفس  
 گفتند صفت، منتها     يقدما به هر دو م         .   يصفات نسب  

ه  ا م propertyب فس ي ه فتند صفات ن ون ي گ  چ
 به آن دسته دوم        يول  .   نفس موجودات وجود دارند               در  

نسب     می   چون      يگفتند صفات  موجودات            در   ،  خود   
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د ن ر دا ود ن قا.   وج قط حاصل م ظر سنجسه و يف  و ين
  .  هستندينسبت سنج

، ي دادها نه جوهر ماد          ي رو  .   داد هستند   ي دسته چهارم رو       
داد جنگ، جنگ       ي مثل رو    .   نه نسبت و نه خاصه هست        

ک ي ، انقالب، انقالب            يقهر و آشت    .   داد است    ي ک رو  ي 
ن دو تا با     ي م ا يي  گو يم .   نها وجود دارند        ي ا .   داد است   ي رو  

ند            ک ي   داد است    ي ک رو   ي قهر کردن       .   هم قهر کرده ا
 ها وجود    eventدادها    ي د رو  ي کن يتوجه م   .   حادثه است    

طالق گرفتن      .   داد است   ي ک رو  ي ازدواج کردن            .   دارند     
فروختن     .   داد است    ي ک رو  ي دن  ي خر .   داد است    ي ک رو  ي 

دن و فروختن  نه خاصه اند           ي خر .   داد است   ي ک رو  ي هم  
  .  و نه نسبت اندينه جوهر ماد

د ي  با يثک بح ي  به  داد   ي ن رو  ي حاال من بعد به مناسبت ا         
داد را بعدًا ممکن است          ي ن بحث رو   ي اشاره بکنم، چون ا         

  .رندياشتباه بگ
ستند ا ه جموعه ه رًا م اه نجم ظ سته پ م .   د جموعه ه م

رند                  دا وجود  ًا  هر دم             .   ظا آ ذهن  از  م   يمستقل  مثًال   ي 
و يگ تحص   ي ل غ ا ار ه ف جموع ه ل   يم م ر و س يالن د سان

ن مجموعه هم    ي  ا –  1381ران در سال      ي  ا ي دانشگاهها    
ل از  يکان افراد فارغ التحص          ي کان  ي .   ود دارند     ظاهرًا وج     

مقوله جوهرها هستند، اما مجموعه ها هم ظاهرًا وجود                   
فقط  .    شود گفت مجموعه ها وجود ندارند                ينم .   دارند     

بحث در باب استقالل و عدم استقالل وجودشان است،                       
ا مستقل  ي ا مجموعه مستقل از افراد وجود دارند                       ي که آ  

مجموعه وجود     :    گفت ير کس اگ  .   از افراد وجود ندارند               
 ها  ياما بعض   .   د؛ فقط وجود مجموعه را قبول دارند                دار   
ند ي  گو ي م ين وجود مستقل از افراد و بعض            ي ند ا ي گويم

مثًال  .    باالخره وجود دارد              يول  .   ستيمستقل از افراد ن          
مثل  ( ست ي ن يک نظام پادشاه     ي  که نظامش    ي ک کشور  ي 

ن ي  ا سه، م مجموعه پادشاهان فران          ي اگر من بگو    )   فرانسه   
ه ست يمجموعه ت د، ا ر دا ن .    عضو ن ه عنوا ک يب
ته      د يمجموعه  ا        ، گري   اآلن         ي  مجموعه شاهان  که  ران 

د با هم   ي کن ياما شمااحساس نم        .    است يزنده اند که ته         
ن دو تا     ي م که ا   ي کن ينکه احساس م      ي فرق دارند؟ از ا               

ن ي م به ا  ي کن يدا م  ي با هم فرق دارند راه پ              يمجموعه ته   
ن ي شان قائل شد که ا     ي  برا  ي د وجود   ي اکه مجموعه ها را ب       

خوب به هر حال        .   وجود چندان به افراد اتکا ندارد                          
  . ن استيبحث مجموعه هم هم

ظاهرًا اعداد هم          .   ششم هم که محل بحث  است اعدادند            
ه يشتر از بق   ين شش دسته ب  ي ا .   مستقل از ما وجود دارند            

  .داها محل اجماعنديکاند
 يک نکته ا  ي د ي زم، با    نکه به ادامه بحث بپردا           ي قبل از ا    

کنم               عرض  خدمتتان  چ ي ما  . را  ار     ي زيک  د نام    ي   به  م 
 هم وجود    يي زها يک سلسه چ ي ، اما    event  داد   ي رو  

 ي تا 5 مثل آن    يستند، ول   ي ن eventدارند که خودشان           

 هم  يک قسم هفتم  ي د ي ا با ي ستند؛ گو  يداد هم ن     ي ر رو  يغ 
 خواستند آنها      ي م يکسان  .    دانست   ن شش تا ي ر از ا   يغ 

ا ي را رو     ها        د ن گفتند آ ند و  ن دا ا  د ب ن ز     ر به عنوا ر ي  
نها ي  گفته اند ا     يبعض .   ديدادها قلمداد کن         ي مجموعه رو     

قسم هفتم   ي گو  مستقل هستند        يا  و  ند  فرآ      .    ا نها  ندها  ي آ
process )  بارد خود     ي باران م     يهستند وقت   )   ها 

. است )   (event داد  ي ن از مقوله رو     ي دن باران؛ ا       ي بار  
بار                         خود  که  کردم  اشاره  به شما  من           اگر  به  را  ان 
د و باران که        ي نشان بده؛ شما من را کنار پنجره برد                  

زم   ي رو    ر ي  کرد            ، ختي ن  ره  اشا من  به  ا   ید   که  ن ي  
ست ن ا ا ار فتم ا وب ست من مي من گ ب ا ه آ  ين ک

بده                       نشان  من  را  باران  رو     ي ا !   . ديخواستم  که   ين 
ز يزم    است       ي ن  آب   ، چه              .   خته من  به  وقت شما  ن  آ
د اما آب از قسم         آب البته وجود دار          .   د؟ ي دهي ميجواب

دادها     ي دن باران از مقوله رو              ي بار  .  بود  ي جوهر ماد     
ن هم  ي س کرده ا    ين را خ   ي هم که زم    ين آب  ي خود ا   .   بود  

 يجاست؟ به نظر م     باران ک       .    است ي از جواهر ماد         
 ير م ي است و از آن تعب          يز مستقل يک چ ي د باران      ي آ 

 باران    يعني ک پروسه است،     ي ،   processم به يکن 
آب در     .   ستي باران ن       ي آب    هر يهمان آب است؛ ول            

نکه حرکتش    ي حال حرکت  باران است، به محض ا                   
م            دست  ز  ا ا  رو       ير هد  د زم   ي   م   ي  پخش  د؛  ين   شو

  تفاوت  ياگر کس   .    گفت باران      توان     ي نم گر به ان   ي د 
 ي در واقع تفاوت جواهر ماد                بفهمد،   را با آب       باران    

 باران     توان  يظاهرًا نم     .   ده است  يرا با پروسه ها فهم         
اما   .   داد است    ي دن رو    ي باران بار        .   داد دانست      ي را رو     

  . ستيداد نيخود باران ظاهرًا رو
ثال د   را يگريم م ي ب زن ثال گ  .    شما ب لبرت يم

ا    کسفورد               يف ( تي ر آ ه  نشگا ا م     )   لسوف د ا  م  ير زن   .
 را آورده بودند تا             يک کس ي د  ي  گو يت م ي لبرت را   يگ 

ا د            د م کسفور شگاه آ ن ا ز د کند  ي ا فتند ا  .   دن ب نجا يگ
ا            است،  نه  بخا لن  ي کتا ن   نجا سا ا ا     يسخنر است،  نجا ي ها 

خوب  :   بعدش گفته بود       . . .   .     ن جا ي ا .   کالسها است   
آکسفورد کجا                   ه  نشگا دا خوب           حاال  بودند  گفته  ست؟ 

 را که    يي نه مکانها   :   ، گفته بود    ي دي  د ن  که  ي هم يعني 
 بود، راهرو بود،             يد سالن سخنران    ي به من نشان داد         
  دانشگاه آکسفورد پس کجاست؟ .....  کتابخانه بود، و 

چه                           ي ا در    نظر شما  به  کسفورد  آ ه  نشگا ا د قعًا  ا و نجا 
ن ي ر از ا   يگر غ ي  شود گفت ما د     يا م ي  است ؟ آ   ي زيچ 

ک ي . . .   اتاقها، سالن ها، و راهروها و رستوران و                         
ريگريز ديچ ا م د ز ي ه عا جنگل غير ا ق ا ا و ي م؟ آ

 چيزي مثل     ،  چيزي مثل جنگل     ؛ درخت وجود دارد              
 را  هادانشگاه صنعتي شريف يا دانشگاه آآسفورد اين                    

 پروسه ها را جزو         اي آ   . بايد از مقوله پروسه دانست             
اين بحث     .   ؟ رويداد مي شود به حساب آورد و يا نه                      
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جدي است       قعيت                   .   خيلي  وا نديداهاي  ينها آا اي داره      ا
يك  .   در غير اين ها شكهاي فراوان وجود دارد                       . جهانند  

رد                      ا د وجود  ينجا  ا لبي  جا فهاي      .   بحث   داخل     مثال شكا
ر   وا ي ظر شما آ ؛ د ه ن م   ب ها ه فت شكاف ي شود گ ا م ي

. .  سوراخ ها و شكافها وجود دارد                  ؟ موجوداتي هستند        
 آه االن روي ميز             ي  ا شكاف يا سوراخي در پارچه                

 يك چيزي   ،  گفت غير از اين پارچه            توان    مي  ا ي ؛آ  است 
 يا اين آه سوراخ يعني          ؟ هم به اسم سوراخ وجود دارد               

 شكاف ،  ما انزاع سوراخ مي آنيم            ؟  عقب نشيني پارچه      
 در مورد      خيلي جالبي فيلسوفان تحليلي            بحث .  آنيم مي 

hole   آردند آه آيا مي شود گفت اينها               ) شكافها ( ها 
د ن ر دا ا ن د ي ن ر ا اب .   وجود د ر ب گري د ي ك چيز د  ي

mass   هاست   .  Mass             به يك معناي خاصش نه به
اگر آسي به شما گفت ابر به من           .   يمعناي جرم  فيزيك       

 آن ابر را نشان بدهيد             از  ي  ا اگر شما ذره     .   نشان بدهيد    
گونه    چ لذا    .    است نه ابر       اين بخار      ؛ آه اين ابر است         

 آه  ، بخاربشود     آب    يعني چقدر بايد       ؟ بخار ابر مي شود        
بخاري آه از روي سماور               .   بعد بگوييم اين ابر است           

 مي گوييد بايد يك         . بلند مي شود اين را نمي گوييد ابر                
 ، اما باز    . تيه مقدار هم باالتر رف           .   مقداري باالتر برود           

 بايد   .  به آن ابر نمي گوييد          ، شما همان مقدار بخار ماند           
يك مقدار بيشتر بشود، مي گوييد از اينجا ما ديگر بخار                    

است                          بر  ا يگر  د ين  ا ريم  ا ند ما              ي ا .   آب  ا  ر رد  ا مو ن 
 ير م يتعب )    نام هاي توده اي         (    massive nameبه 
رند                                   .   ميکن  دا مستقل  وجود  يا  آ اي  ه  تود نامهاي  ين   ؟ا

 ا حدفاصل بين آچلي و        ؟ ل بخار و ابر چيست         حدفاص   
 خوب آدم سه نخ مو داشته باشد               ؟ آچل نبودن آجاست       

يك  با   نخ شد،   4خوب اگر      .   حتما مي گوييم آچل است       
آند                                  نمي  ا  پيد نتقال  ا ناآچلي  به  آچلي  ز  ا م  د آ آه   !نخ 

 تا باز   5خوب يك نخ اضافه        .   خوب چهار تا نيز آچلند        
 مي بينيد آه    ، بكنيد  طي  مرتبا  هم آچل است خوب حاال         

گر     مو سرتان           50ا رد  ميليا اشته     د باشد   آچليد     ،   باز   . 
ن مشكل ايجاد مي        اتی چون همان استدالل گام اول برا                  

ين بود آه فاصله بين آچلي با             ا   استدالل گام اول           .   آند 
هر وقت گفتيد نه        . لي با يك نخ مو طي نمي شود           چناآ  

لي ديگر اينجا آچل نيست مي گويم نه اين با فاصله قب                      
م     ي رد ه آ ضاف خ ا ك ن يست ي يشتر ن خ ب ك ن ذا. ي يچ ل  ه

چل   يان آ ذر م ه و گ اصل ي ف ل ستدال اا ا ن چلب  ي آ
 اي آ .  يك مفهوم توده اي است          ي آچل . راتوضیح نمی دهد      

ند                                  ار ند وجود  ا  رند ي دا د  وجو قعا  وا ينها  ز     .   ا ين ا ا
هست              و شبهه  نديداهاي شك  بحث بر س     .   آا اين    فقط  ر 
اشي عتقد ب ه شما حتي م ست آ كدا ه ي ن  آ ي ز ا ا 6ي ا  ت

آانديداها مستقل از اذهان شما وجود دارد مثال معتقد                              
باشيد آه جواهر مادي ديگر مستقل از اذهان ما وجود                         

دوم   .   )  يعني ما آدميان باشيم و نباشيم وجود دارند                 ( دارد    

هست                   اذهان       اینکه اگر       همين آه االن   ،ما آدميان 
باشد يا خدا با يك معجزه اذهان همه ما آدميان را                               

بكند          تغيير  خوش  وجود                    ، دست  دي  ما هر  ا جو ز  با  
 معتقد باشيد جواهر مادي به اذهان ما                 پس اگر   . دارند    

را                                   مادي  جواهر  همين  ولو  رند  ا ند بستگي  دميان  آ
 شما گذر اول به رئاليزم را انجام داده                         ، معتقد باشيد  

گذر اول اين آه بگوييد چيزي مستقل از ذهن ما                       . ايد  
اگر   .    شناختن باشد  گذر دوم اينكه قابل             . وجود دارد          

اب شما حتي  ر ب سم وجود د ن شش ق ز آ سم ا ك ق ي
دميان                  ما آ ذهن  از  را         دقايل باشي     مستقل  آن چيز  و   

هستيد                   ليست  رئا نيم شما  ا بد ختن  بل شنا متفكران    .   قا
 هستند و همه آنچه را آه شما         سمپست مدرن ضدرئالي       

 يا  ؛ دانيد    آانديداي وجود مستقل از ذهن ما آدميان مي                      
ينها مستقل از ذهن آدميان وجود ندارند يا                       گويند ا    مي 

مس                بكنيم  قبول  ما  گر  ا ميان                حتي  د آ ما  ذهن  ز  ا تقل 
 قابل شناختن نيستند و به اين معنا ضد             ، وجود دارند         

  . رئاليستند
اي را     من قبل از اينكه به ادامه بحث بپردازم يك نكته                    

 در  ، گويم   گفتم خدمتتان مي       آه بايد در جواهرات مي              
خواهيم رئاليسم باشيم          دي اگر ما مي       مورد جواهر ما        

بايد معتقد    )     نه در مورد جواهر مادي در هر مورد                    ( 
دميان                                  آ ما  ذهن  از  مستقل  مادي  هر  جوا ين  ا باشيم 

  . وجود دارند و قابل شناخت براي ما آدميان هستند
در قسمت اول آه مستقل از ذهن ما آدميان وجود                              

ن وجود    دارند؛ معناي اين آه مستقل از ذهن ما آدميا                      
نمي                         دميان  آ ما  گر  ا يعني  رند  ا وجود        ي بود    د ينها  ا م 

داشتند؛ اگر نسل همه آدميان منقرض بشود يك                           مي 
 نشاجواهرات مادي وجود دارند؛ يا از آن مهمتر نسل                        

ان عوض بشود؛ چشممان         منقرض نشود ولي اذهانش            
يروي     كند، ن رق ب وشمان ف تمان گ كند، ساخ رق ب ف

مان فرق بكند، در            گر ما فرق بكند، حافظه             استدالل    
شود باز اين        تمام اينها آه ذهن ما به آلي عوض مي                

ممكن است يك سئوال در ذهن            .   جواهر وجود دارند            
دوستان بوجود بيايد به اين سئوال توجه داشته باشيد                       
و خود من هم توجه دارم و اينكه جواهر مادي يك                               

به اينها     .   اند   شان به دست ما آدميان ساخته شده               دسته 
مادي سنائي مي گوييم ما بحثمان در مورد                      جواهر     

جواهر مادي سنائي نيست ما بحثمان در باب جواهر                     
است          طبيعي  دي  ميان                  .   ما د آ ما  گر  ا آه  است  مسلم 
ان به هم     هايم   یم و يا اينكه ذهن          نبوديم يا نابود بشو           

بريزند آوهها وجود دارند درياها وجود دارند ولي                                 
اله و شال مي  آ گر ن ي ا د ن ر رد فت گ ن ،شود گ ي  ا

 درست است آه     ، شود گفت   ميكروفون و ليوان را نمي           
ينها جواهر مادي هستند اما جواهر مادي ساخت                               ا

محل بحث جواهر مادي سنائي            .   دست خودمان است       
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ه   رب ثل گ ست م بيعي ا ي ط اد ر م ه وا لكه ج يست ب ا  ن ه
وگرنه اين جواهر آه ما آدميان                .   ها  ها و خرگوش      موش  

و مبل وجود ندارد            نباشيم اصال وجود ندارند صندلي               
خانه وجود ندارد شهر وجود ندارد ما اصال خودمان                              

. بحث در وجود جواهر مادي طبيعي است                    .   ايم   ساخته 
  .گفتم  اين را بايد همانجا مي

تقس                              خه  دو شا به  معنا  ين  ا به  مدرن  پست  م يمتفكران 
يك شاخه معتقدند هيچ چيزي مستقل از ذهن                 .   شوند  مي 

. اين معنا رئاليسم نيستند          ما آدميان وجود ندارد و به                      
مي            دوم   دسته  از                 ولي  مستقل  چيزهايي  يا  چيز  گويند 

وقتي   .   ذهن آدميان وجود دارد ولي قابل شناخت نيست                       
وجود ندارند                              وقتي آه بگوييم  قابل شناخت نيست  با 

اگر يكي بگويد آه آقا من خواهر                .     آند  هيچ فرقي نمي     
اهر و   يك آسي بگويد من خو        .     ندارم يا برادر ندارم                  
اي   شناسمش به واسطه يك حادثه         برادري دارم ولي نمي             

نطقه ه م ه  ب ته آ ف ي ر ميا بينمش ن ر ب گ يچ شناسم و ا  ه
 اين دوتا ادعاست ولي در                 ، راهي به شناختنش ندارم             

چون هيچ آدامشان        .   مقام عمل هيچ فرقي با هم ندارند               
مي ر  ن ه وا ند خ گوي سي ب ه آ ند ب ن وا شان .   ت م دا يچ آ ه
هيچ  .    آه شوهر خواهرم فالن آرد               توانند بگويند        نمي 

توانند بگويند آه روز تولد خواهرم را                          آدامشان نمي       
آند ولو      زندگي عملي آنها فرقي نمي            .   بهش تبريك گفتم     

مي                                  يكي  رند  ا د ه  گا يد د و  د نظري  لحاظ  من       به  يد  گو
 را گويد من خواهر دارم ولي او                خواهر ندارم و يكي مي          

  . شناسم نمي
ل آه به دو دسته معتدل و          ها هم در عين حا        پست مدرن    

فراطي        مي    ا تقسيم  فراطي              ا دسته  ند  مي    شو يند     شان  گو
اصال هيچ امري مستقل از ذهن ما آدميان وجود ندارد                          

گويند چرا بعضي امور مستقل از             شان مي   ولي يك دسته    
ذهن ما آدميان وجود دارد ولي قابل شناخت براي ما                                

قي   ولي در عمل فر         ، دو تا ادعا است           .    نيست آدميان      
دانيم     خواهند بگويند ما هيچ نمي         در هر حال مي      .   آند  نمي 

چه  .    واقعا وجود دارد يا ندارد                     چیزی  در عالم واقع         
بگويد اصال وجود ندارد چه بگويد وجود دارد ولي ما                            

ن               .   شناسيم نمي  ا بتو که  نيست  چيزي  از    ييعني  مستقل  م 
اين يك نتيجه اي       .   اذهان آدميان بر آن انگشت بگذاريم                    

ند بايد به چيزهایي         قبول بك   را  اگر آدم اين ها         دارد آه       
  را چيزهايي آه بايد به آن التزام ببخشيم                   . التزام ببخشد      

به عنوان تواضع و توالي و لوازم اين راي اميدوارم                                  
  . آينده عرض آنمهدر جلس

  
  )پرسش و پاسخ(
  
ست  _ 1 ك پ تاخر ي ن م تگنشتاي ي ه و د آ عتقدي ا شما م ي آ

  مدرنيزم بود؟

متا       ين  ويتگنشتا پست              ـ  يك  من  آه  نگفته  جا  هيچ  خر 
چون اصال تعبير پست مدرن تعبيري          .   مدرنيزم هستم     

اصال اولين     .    پديد آمده است       1960است آه از سال      
بار تعبير پست مدرن در معماري پديد آمد در آمريكا                       

معماري   .   به يك نوع معماري پست مدرن مي گفتند                  
 این   . آه هر گونه امر تزئيني را نادرست مي داند                         

ن بار در  معماري پديد آمد بعد در فلسفه و                    يظ اول   لف 
 بنابراين      . بعد در فرهنگ به طور عمومي آشيده شد               

ديدگاه                            ما  ا هستم  آه من پست مدرن  ه نگفته  گا هيچ 
غذيه  هاي ويتگنشتاين يكي از بزرگترين ديدگاه هاي ت                     

  .ستآننده انديشمندان پست مدرن ا
ا توجه به    ـ در فلسفه تحليلي بسياري از استدالالت ب              2

آيا   .     مورد قبول قرار مي گيرد     ) intuition(شنياينتو
سان       ل ر ر د صوي هان ت فهوم ج فهوم و م ن م ي ين ا ب

  ويتگنشتاين ارتباطي هست؟
ست   ي ه باط ت ر ه ا ل ر    .   ـ ب صوي هان ت ع ج ق ا ر و د
هاي  )   intuition شهود  ( شني ويتگنشتاين شامل اينتو      

هم مي شود                            دم  آ هم مي شود شامل شهودهاي  دم  . آ
ي ی  يك جهان تصوير ممكن است شهودها              يعني در    

 مني آه در يك جهان تصوير ديگري             شته باشیدکه  دا  
 مثال خيلي ساده    .   زندگي مي آنم آن شهودها را ندارم                

آه يك   )   ست ا البته مثال     (   فرض آنيد   .   ن بزنم   برایتا   
هيچ                                 ديگر  يان  د ا بسياري  و  اسالم  ز  ا اصال  آسي 

دم مريخي را                 . اطالعي نداشته باشد          در  ، مثال يك آ
ند ينظر بگيريد مثال بيايد دم در حرم امام رضا وبب                          

آدمهايي دست به چوبي مي زنند و به چشمشان مي                       
مالند بعد مثال لبشان را نزديك مي آنند و اين چوب                       

به  .   را مي بوسند بعد عقب عقب مثال راه مي روند                     
نظرش مي آيد آه اينها يا دارند پانتوميم بازي مي                               

ضعي آه خود شما ها برويد         درست مثل و    . . .   آنند يا   
در قبيله زولو در آفريقا مي بينيد يك آارهايي مي                               

بعد  .   آنند يك فريادي مي آشند يك نعره اي مي زنند                   
رد                           ان گردنش      ا د معنا  آامال  آن  و  آنند  مي  آج  را    .

 معنا  نها براي اٌ    .   معنايش اين است آه باران بايد بيايد                
رش  صوي هان ت د و ج ر ا تفاوت  اند ا شما م ال ب ام  آ

اگر بخواهيد براي          .   ست،اما براي شما بي معناست          ا 
ندازه آمي                              ولو به يك ا هم  دار بشود شما  شما معنا 

نها                دي با  وارد جهان تصوير ٌا در باب         .    بشويد      اين 
؛ آدم      صادق است    شهودها هم در يك جهان تصوير               

ها      د ن             ی يك شهو کسا آه  رد  ا د جهان          يي  يك  در  که   
گري تصوير ديگري هستند و داراي جهان تصوير دي           

  . هستند اين شهودها را ندارند
 اعتقاد به ثابت نماندن ويژگي رواني و ذهني در                         -3

انسانها، به طور آلي ثابت نماندن گزاره ها به معناي                     
  بطالن گزاره ها در حال حاضر نيست؟
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اگر فرض آنيد آه من        .   ـ بله مشكلي ندارد درست است           
نه سقراط                              االن  است  فالطون  ا د  استا آه سقراط  گفتم 

ولي واقعا صادق       .   وجود دارد و نه افالطون وجود دارد
وقتي آه يك     .   است آه سقراط استاد افالطون بوده است               

اي از آن        چيزي در حال حرآت است براي هر لحظه                   
دق            ي شود   مي  گزارش صا ذب              nو  ک  آا گزارش  تا   

 گفت چون اين در        توان    اش نمي    براي هر لحظه      .   داشت  
 تا  nادق يا     شود يك گزارش ص         حال حرآت است نمي        

گفت                        حظه  ن ل باب آ در  ذب  ا ش آ حال     . گزار که يدر 
فت مي مه چيزشان .   شود گ ها ه سان ن تي ا ق ن و ي را ناب ب

مي      قيقه                          عوض  د ه  د نها  نسا ا ما  آنيد  فرض  مثال  د  شو
ي     ان عوض م يزم مه چ گر ه ي ال    د ين ح ر ع شود د

شود گفت االن در اين اطاق مثال سي تا انسان وجود                   مي
شته ن سي تا انسان وجود ندا         دارد ولو پنج دقيقه ديگر اي             

اشد ه  .   ب ر زا ر سر گ حث ب ست  ب لي ا اي آ شان .   ه ي ا
خواستند بگويند آه ما اگر همه           سئوالشان اين بود آه مي         

گويند     ها مي    چيزمان عوض بشود چرا پست مدرنيسم                    
خب در   .   ها گفت   شود در باب انسان          اي نمي    هيچ گزاره      

گزاره آلي محل بحث            . گوييم    ن لحظه مان  مي      ي باب ا    
اي آه از روز اول تا روز آخر در باب                            گزاره       . است 

گزاره آلي براي امر              نمي توان      .   آند  انسانها صدق مي      
متطور گفت وگرنه براي هر امر متطوري براي هر                           

تا گزارش      n صادق و    یک گزارش      شود   اش مي     لحظه 
  . گفتآاذب

شود   تنها گزاره آلي آه براي يك امر آامال متطور مي                   
 و بحث هم     . ر حال تطور است        گفت چيست؟ اين آه د          

  .در پست مدرن همين است
نمي          -4 ين  برا حال                        بنا عين  در  و  بود  مدرنيسم  توان 

  ماند؟ اي ثابت نمي اعتقاد داشت آه هيچ گزاره
  شود گفت اما اين ربطي به بحث ما ندارد  چرا مي -
توان اعتقاد داشت ويژگي ذهني رواني در                        آيا نمي    -5

هاي ذهني      ون ويژگي    ماند ولي اآن        زن و مرد ثابت نمي         
  .رواني متفاوتي دارند

 توان گفت زنها       ياالن م    .   شود   گفت مي  توان     چرا مي     -
. گويند   آنند و آدمها هم همين را مي               با مردها فرق مي          

 تاريخ     contestگويي براي      گويند هر سخني آه مي      مي 
توانيد تعميم بدهيد به            اما نمي    .   توانيد بگوييد        آنوني مي    

ينده          و به آ در باب هر بافت تاريخي مي                  . گذشته  شود   
شود گفت االن زنان اين تفاوت               مثال مي  .   اظهاراتي آرد       

را با مردان دارند اما نگوييم االن آه اين تفاوت را                                      
  . خواهد ماندfixگيريم آه اين تفاوتها  دارند نتيجه مي

. اينكه ما بپذيريم تعاريف قراردادي هستند نه آشفي                     -6
 گرفت آه امر ثابتي وجود          توان نتيجه     از اين مطلب نمي      

  .ندارد؟

اگر در    .   گفتم  عكسش را مي    . گفتم      نه من اين را نمي       
شود تعريف     انسانها امر ثابتي وجود نداشته باشد نمي                

من گفتم ما هر وقت با تعريف سر و آار داريم                  .   آرد  
بايد با امر ثابت سر و آار داشته باشيم معنايش اين                        

ود نداشته باشد به       است آه تا امر ثابت در جايي وج                 
 epistemological  به لحاظ   ontologicalلحاظ   

ئه آرد               شناختي نمي    و معرفت     ما    .   شود تعريفي ارا ا
ارائه بكنيم        وان را       نگفتم آه اگر تعريفي ارائه نشد                 

به تعبير ديگري اگر          .   حتما امر ثابتي وجود ندارد                ، 
يك امر ثابتي      باید   بخواهيم تعريفي ارائه آنيم لزوما                

آيد آه      اما از اين بر نمي           .   راغ داشته باشيم       يك جا س  
توانيد تعريفي         اگر امر ثابتي وجود داشت حتما مي                    

بينيم آن امر، امر ثابتي             ارائه بكنيد نخير يك وقت مي           
ما قدرت تعريف نداريم                    توان     بنابراين نمي        .   است ا

. نتيجه گرفت مثال در انسانها امر ثابتي وجود ندارد                         
. ت پس امر ثابتي نيست         ما نگفتيم چون تعريف نيس           

نيست                    تعريف  نيست  بتي  ثا مر  ا هرجا  ممكن  .   گفتيم 
را                              تعريفش  قدرت  ولي  باشد  ثابت  امري  يك  است 

باشيم      اشته  ثابت              .   ند واضح؛   خيلي  چيز       مثال  ترين 
ولي   .   جهان چيست؟ طبق اعتقاد آنهايي آه قائلند خدا                   

 . اتفاقا غير قابل تعريفترين چيزجهان است
ژگي ثابت در انسان وجود                شود اين وي        بلكه مي    -7

ها   داشته باشد ولي قراردادهاي ما جاي اين ويژگي                             
شوند و برخي      آند برخي در تعريف اخذ مي            تغيير مي  

آه قبال در تعاريف اخذ شده بودند در اين تعريف                               
  .شوند اخذ نمي

  بله مطلب درست است   -
مگر اينكه بگوييم خود اين تعاريف قراردادي                              -8

ايم به اينكه ذات             ما قائل شده      ناشي از اين است آه            
  ؟ثابت هيچ گاه وجود ندارد

ه چيز  شود ما قائل باشيم ک          مي .   طور نيست    نه اين      -
ثابتي وجود دارد ولي چون قدرت تعريف نداريم در                            

  .آنيم باب آن چيز به تعريف قراردادي اآتفا مي
توان نتيجه گرفت در اين برهه از زمان آه                         نمي  -9

هاي ثابتي مثال         نم ويژگي      توا    آنم نمي    من زندگي مي       
هاي ثابت       براي انسانها فرض آنم و از اين ويژگي                       

وظايف                                   و از اين ارزشهاي ثابت  ارزشهاي ثابت 
باالخره من انسان در اين برهه از                        .   ثابت اخذ آنم       

خ  يك سلسله ويژگيها و لذا يك سلسله ارزشها در               ي تار  
  .نتيجه يك سلسله وظايف دارم

آمد و گفت      اما اگر آسي      .   مدر اين لحظه داري         .    بله    -
خواهي تا روز            اين لحظه داري مي            در   اينهايي آه       

اشي شته ب ا يامت د ست  ؟ق تفكر پ ك م ه ي نجاست آ ي  ا
ممكن  .   گويد مال االن هست            آند مي   مدرن قبول نمي        

برود                     بين  ز  ا ديگر  يك سال  دو      .   است  است  ممكن 
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روز از بين برود و ممكن است صد سال ديگر از بين                      
   .برود
ذهن از عالم واقع            الل  آيا رئاليستها فقط به استق                -10

توان به زبان هم              اعتقاد دارند آيا اين استقالل را مي                        
  . تعميم داد

ما سه  . خواستم وارد آن بشوم              بحث زبان را من نمي           -
زبان                                     و  ذهن  قع،  ا و مثلث  فلسفه  در  ريم  ا د مثلث  . تا 

ام ما در واقع          همانطور آه در جاي ديگري مفصل گفته              
شويم با يك مثلثي سروآار داريم                 ي وارد فلسفه مي        وقت  

آه با يك راسش عالم واقع است، يك راسش عالم ذهن                         
در باب ارتباط هر            .   است، يك راسش عالم زبان است              

آدام از اين سه تا راس، ما به يك شاخه از فلسفه وارد                          
هاي فرعي      تواند شاخه     آه آن شاخه خودش مي        .   شويم  مي 

 بحثم االن در باب ارتباط راس                  من .   زيادي داشته باشد        
،می   عالم واقع با راسي آه مربوط به عالم ذهن است                          

ارتباط اين راس با عالم ذهن با عالم زبان يك                               .   باشد 
در  .   بحث ديگري است آه من در باب آن سخن نگفتم                   

آه آيا زبان فقط        .   باب آن هم اتفاقا اين بحث وجود دارد                    
ذرد يا آنچه را        گ  آند از آنچه آه در ذهن مي              حكايت مي   

اي از فيلسوفان          دسته .   سازد   گذرد، مي        آه در ذهن مي        
 از  يگوييم ساختگرايان يا گاه          پست مدرن آه به آنها مي         

گويند بر خالف       مي ، آنند به ساختارگرايان         آنها تعبير مي    
( گفتند زبان فقط نوآر ذهن است             آن چيزي آه قدما مي          

در ذهن     يعني فقط زبان آارش اين است آه آنچه را آه                   
 ،گويند اين نوآر          مي )   گذرد به اطالع شما برساند               مي 

قدما   .   نوآري است آه خيلي روي اربابش تاثير دارد                          
گذرد به نام        آردند يك سلسله امري در ذهن مي                فكر مي  

را          آ يد  و ضمير                       .   عقا ذهن  در  عواطف  و  حساسات  ا
آيد آنچه را آه در             گفتند زبان فقط مي         گذرد بعد مي       مي 

توانم با        با هيچ طريق ديگري نمي           و گذرد    ذهن من مي     
بنابراين زبان       .    گذارد    يان م  ي در م   شما در ميان بگذارم        

حكايتگر از     .   است )   حكايتگر  ( representativeفقط  
است      پست                           .   ذهن  فيلسوفان  ميان  در  يان  رگرا ختا سا
مي        ذهن                                مدرن  در  آه  نچه  آ ز  ا يت  حكا زبان  يند  گو

 چيزهايي     آند ولي اتفاقا خود زبان هم يك                   گذرد مي      مي 
يعني نوآري است آه در           .   آورد       را در ذهن پديد مي              

ثير مي                        تا ارباب خودش  بر  قا               عين حال  تفا ا و  گذارد 
همين است                     فكرش  ويتگنشتاين يكي از عناصر اصلي 
آه زبان فقط حاآي از ذهن نيست، بلكه سازنده ذهن هم                     

. يعني اگر ما زبان نداشتيم اين افكار را نداشتيم                       .   است 
آردند ما اگر زبان نداشته باشيم فقط اثرش                  قدما فكر مي    

توانيم احساسات و عواطف و افكار و                  اين است آه نمي     
ولي فكر    .   آرا و نظرات را به اطالع ديگران برسانيم                        

مي                                   مي  و  ريم  دا را  را  آ و  فكار  ا ين  ا به        آردند  نيم  توا
گويد اگر زبان         ويتگنشتاين مي    .   اطالع ديگران برسانيم          

 نداريم ولي خب محل بحث               نداشته باشيم اصال فكر       
  .من نبود آه وارد بحث نشدم 

  ذاتگرايي        امثال ارسطو و غيره             سنتگرايان         -11
ا مي   د و پست  ر رن ذي يسم   پ ن در يي   م گرا ت ا ا ذ ا  ه ا ر ه

يا                                نمي  آ است  ئل  قا چيز  چه  به  مدرنيسم  ما  ا يرند  پذ
  ؟آند پذيرد يا رد مي ذاتگرايي را مي

ا قبول دارند         بعضي از فيلسوفان مدرن ذاتگرايي ر                 -
ترين نظر را      الك معتدل    .   بعضي از آنها  قبول ندارند            

گفت من ذاتگرايي ارسطو را قبول                ايشان مي    .   داشت  
 را قبول دارم و ايشان            ي گري ندارم اما يك ذاتگرايي د             

ي ت      م ا سمي و ذ ت ا ا ين ذ رد ب فكيك آ د ت اي فت ب گ
 realآرد به     يك ذاتي آه تعبير مي         .   واقعي   

essence  )      آرد   يك ذات هم تعبير مي       .   ) ذات واقعي
  nominal essence( يبه ذات اسمي يا نام        

گفت ذات واقعي             را آه ارسطو مي         يگفت ذات       مي ) . 
بود و من آن را قبول ندارم، ولي ذات ديگري را                                    

. خب اين معتدلگرا بود         .   قبول دارم به نام ذات اسمي               
آرد اما يكي ديگر را            ولو اينكه ذاتگرايي را رد مي                  

داشت        بز و                        .   قبول  ها نند  ما رنها  مد ز  ا بعضي  ما  ا
هيوم به طور آلي ذاتگرايي را قبول نداشتند هيوم                            

افراطي                             افراطي       نها  آ همه  و از  هابز بود  تر   تر از 
اما    .   تر بود     ن از هيوم هم افراطي              ي ن بود آوا      ي آوا   

بعضي از فيلسوفان مدرن اتفاقا ذاتگرايي را قبول                              
وزا همه    داشتند مثل دآارت مثل اليپ نيس مثل اسپين               

  .آنها مدرنند اما ذاتگرايي را قبول داشتند
1 ست-2 مود پ ه ن جع ب ا طفا ر يسم ل ن در نر و م در ه

  .ادبيات توضيح دهيد
مي      -  ار ن يات آ ب د نر و ا ر ه ن د نم    م . آ

وشته ي   ن ا م شان ر اي ه     ه نيد آ رض آ ثال ف م م ن وا خ
به                               معروف      را  آوندرا  ميالن  ما  ميان  در  ترينشان 

اما    .   ست رمان نويس       ين مدر    عنوان بزرگترين پست            
  .ام و هيچ اطالعي ندارم واقعش آار تخصصي نكرده

چرا در جامعه ما به پست مدرنيسم اقبال وجود                      -13
  دارد؟ وجه ارزيابي از آن در آشور ما داريد؟

  اين را من بهتر است آه جواب ندهم چون پست                   -  
من خودم رايم          .   مدرنها وقتي آه بشنوند، مي رنجند               

ر آشور ما پست مدرنيسم آه رواج                    اين است آه د       
دارد به خاطر اين آه ما ايرانيها عادت به فكر آردن                        
را از دست داده ايم، يعني هيچ عملي شاق تر از فكر                      

باور بفرماييد اگر من           .   آردن براي ما ايرانيها نيست              
بگويم آقا آوه ابوقبيس را ذره ذره کن و بگذار اين                                

 شما مي گوييد    طرف، آوه الوند را بگذار جنوب قم،                   
آنيم              مي  ريج  تد به  ما                    .   آه  براي  آردن  فكر  ولي 

وقتي فكر آردن شاق        .   ايرانيها آار واقعا شاقي است             
ند   ي آ يدا م ي ضعف پ ي را ستدالل گ اشد ا تي .   ب ق و
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استدالل گرايي ضعف پيدا بكند مكتبي آه از اول دارد                        
د ي ريشه استدالل را مي زند به آام ما خيلي خوش مي آ                     

مي گفتيم حاج    .   دا ي  حضور به قول در         کي زيمثل متاف   .   
مي                              گفته  ليل  د چه  به  حرف  ين  ا آه  فهميم  نمي  ما  قا  آ

راه هايي        .   حاال آه نمي فهميد       :   مي دي شنيشد؟جواب م       
هنوز آه ما نشده اي حاال حاال بايد دود                     .   بايد طي آنيد     

استاد يعني    .   چراغ بخوري، زانو بزني در مقابل استاد                     
پست  .   اش اين است        اين به نظر من علت عمده             .     ما 

.  اعتبار آرده است        يمدرنيسم به نظر من استدالل را ب              
مثل اينكه به شما گفتند      .   دي آن وقت درست به آار ما ميآ            

مهم           خيلي  متحان  فيزيك            و  ا يا  رياضي  که      مشکل  ا  ر
اید   داشته    بدون                             ترم  اين  من  گفته  و  ه  مد آ معلم  حاال   

خوب خيلي خوشحال     .    دهم  ي م 20امتحان به همه شما      
 شويد وقتي خوشحالتر مي شويد آه بگويد اصال من             مي 

يك مكتبي ابداع آردم آه مي گويد امتحان چيز بدي                              
است نه فقط از اين جا راحت شديم اصال بعد از اين                           

كنند        ا ب ار ر مين آ د ه ن جبور م م گر ه ي علمهاي د . م
دنيا                               در  هر جامعه اي  و  بزرگترين مشكل جامعه ما 

 اقتصادي، نه چيز        نه سياسي ، نه   .   مشكل فرهنگي است    
و بزرگترين مشكل فرهنگي هم در جامعه ما                       .   ديگر   

. استدالل ناگرايي است اين آه ما اهل استدالل نيستيم                          
ري مي                          ا ل د استدال ا هر چه  يم حرفت ر بگوي نكه  اي

تو                             .   پذيرم      راي  اين  به  يبندي  دلبستگي و پا ميزان  و 
 آه اين راي تو          ي شواهد    تناسب مستقيم دارد با ميزان             

متاسفانه   .   اين در ميان ما از مد افتاده                 .    مي آند  تاييد  را  
 هجري  6االن هم از مد نيفتاده؛ در واقع از اواخر قرن         

در                              در زمان روي آار آمدن سلسله منحوس صفوي 
فتاده است                               . ايران ديگر به صورت مضاعف از مد ا

 باور آنيد آه      . تنها آار خطرناك جهان فكر آردن است               
مي                     فكر  آه  دمي  آ ما  آشور  قچي             در  قاچا هر  از  آند 

خطرناآتر مي شود، ا ز هر جنايتكاري خطرناآتر تلقي                  
آرد             يد  نبا فكر  اوضاع و                 .   مي شود  ين  ا وقتي  خوب 

يد اصال  نافكار باشد؛ يك مكتبي مي گويد نه فقط فكر نك                
.  پشيمان بودند      دم بگويم آنهايي آه فكر آردن              ه ا  من آمد   

  اصال آنهايي آه فکر آردند بي خود آردند
من  .    را مي خواهم خدمتتان عرض کنم            ي نكته ا   من يك   

پست                            فيلسوفان  آه  فكري  اخگرهاي  منكر  وقتي  هيچ 
نيستم           داشتند  نظام                  .   مدرن  از  غير  فكري  اخگر  ولي 

خيلي وقتها هست آه يك آقايي مي آيد و                  .   فكري است    
سط     ا و ا ا فاق ت ند ا ي آ ي شما صحبت م را ك ساعت ب ي
ي       طيف م سيار ل ميق و ب سيار ع كته ب ك ن  صحبتش ي

اين را قبول مي آنيد اما نبايد به شما بگويد آل                      .   گويد  
من اخگرهاي فكري آه در           .   سخنراني من را قبول آن         

فيلسوفان پست مدرن چه  آنهايي آه قبل از وضع لغت                     
پست مدرن فيلسوف پست مدرن بودند؛ چه آنهايي آه                          

اخگرهاي     .   از دهه شصت به بعد پست مدرن بودند                 
من معتقدم نيچه     .   بول دارم      از آنها را ق       ي ار يفكري بس   

نكاتي را متوجه شده بود آه ديار قبل از او توجه پيدا                       
قبول مي     .   وبتگنشتاين به همين صورت         .   نكرده بود      

ا  نم حتي ه خگرهاي  يآ ك ا ه ي رم آ ذي ا مي پ دگر ر
اما به اين معنا  نيست آه          .   فكري بسيار عميقي داشته        

 عنوان يك مسلك مواضع قابل دفاع              پست مدرنيسم به     
اخگرهاي فكري را مي توان پذيرفت ولي در                      .   ارد   د 

  .عين حال مي شود آل اين انديشه را نپذيرفت
 مورد را فرموديد             6   در مورد امور مستقل             -14

را نفرموديد تا                 را بيان                13باقي  لطفا باقي   مورد 
  آنيد؟

. نخواستم وقتتان را بگيرم           .   من جاي ديگري گفته ام           
بحث بشوم بحث       من اينجا ديگر نمي خواستم وارد                   

وجود              اً  يا  آ م  بحث                         عدا از  غير  آه  رند  ندا يا  رند  دا
يا            .     شكافهاست آه عرض شد       فقدانهاست آه آ بحث 

وجود دارند يا ندارند آه آن هم باز يك مورد ديگر                                
  .ستبحث ديگري خرافات ا            .   است آه باز هم نگفتم        

خرافه هم     يك نوع    .   آيا خرافات وجود دارند يا ندارند                    
:  گردون چاي در آمريكا گفته است              آقاي   .   د وجود دار      

م  يي نيم بگو   ا نمي تو   .   من متخصص خرافه شناسي ام          
مي گويد نه       .   آه شما سر بي صاحب را مي تراشيد            

 يا   است  نحس 13.   خرافه هم به يك معنا وجود دارد                 
نحس نيست حاال فرض آنيم آه معناي نحس را مي                    

را                         .   فهميم  معنايش  من  آه  يي  چيزها ز  ا يكي  چون 
حاال فرض بر اين آه مي فهميم           . .   حس است نفهميدم ن   

ست   عنا ا ه چه م فته شود  .   نحس ب گر گ  نحس 13ا
ي    ه ف ست آ ن ا ي عني اش ا ست م ه ا ف را يست و خ ن

به  »    نحس است  13«   ده ياما عق   .   الواقع نحس نيست       
يكي از آاندايدهاي             .   عنوان يك خرافه وجود دارد                     

ديگر جواهر غير مادي اند جواهر غير مادي وجود                        
آه اشاره اي به آن آردم مثل خدا آه                  .   ندارند    دارند يا      

جوهر بدانيم       اگر خدا را        .   يك جوهر غير مادي است         
جوهر غير مادي       ، ) بعضي خدا را جوهر نمي دانند              ( 

 جن، شيطان ،     ، فرشتگان، اشباح جنجال گر            .   است 
هستد                  هري  جوا ينها  ا فرض       که جنييان  بر  بنا غير  ،    

يا  وجود دارند          که  بحث ديگر علومند        .   مادي هستند     
فيزيك                                ، ندارند        علم  يا  آ ما  ا دارند  وجود  ها  گزاره 

رد             ا د يسيپلين                 ؟ وجود  د منظور  گويم  مي  آه  علمي   
بحث  .   آيا ديسيپلين ها وجود دارند يا ندارند                         .   است 

ديگر دوران ها هستند آيا دوران ها وجود دارند يا                                  
 من ديگر نخواستم وارد بحثشان بشوم . نه
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    بيستمجلسه

 انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
  
  

عرض سالم مي کنم به محضر همه خواهران و 
  . برادران

بحث در باب مؤلفه هاي اصلي و بسيار مهم جهان 
در ميان مؤلفه هاي به . نگري پسا تجدد گرايي بود

مؤلفه . نظر بنده مهمتر، سه تا مؤلفه قابل ذکر بودند
ت متفکران پسا تجدد گرا با يکي از مکتب اول مخالف

هاي معرفت شناختي معروف يعني مکتب مبنا گرايي 
متفکران پست مدرن در عين مخالفت با مکتب . بود

مبنا گرايي در مقام جانشين و بديل براي اين مکتب سه 
پيشنهاد ديگر داشتند که اين سه پيشنهاد را خدمت 

  .  دوستان عرض کردم
الفت متفکران پست مدرن بود با يک دومين مؤلفه، مخ

يعني .امر وجود شناختي به نام قائل شدن به اسنشاليسم
قائل شدن به اينکه هر شي ذاتي و صفاتي دارد و هر 
دگرگوني که عارض يک شي بشود فقط در صفات آن 
شي دگرگوني ايجاد مي آند و ذات يک شي، به هيچ 

ست مدرن متفکران پ.  و تحول پيدا نمي کند وجهي تغير
کامًال با اين عقيده مخالفت داشتند و معتقد بودند که هيچ 
ذات ثابتي براي هيچ شي اي قابل تصوير و تصور 

همچنانکه به گفته ديگران ، اعراض و صفات . نيست
يک شي تغيير مي کنند، اما ما همه وقت با چيزهاي 
متحول و متطور آن سروکار داريم؛ نه اينکه وراي اين 

ول و سيالن و دگرگونِي صفات چيز ثابتي تغيير و تح
  . به نام ذات وجود داشته باشد

مؤلفه سوم جهان نگري پست مدرنيستي مؤلفه اي بود 
در . که از آن تعبير مي کردند به مخالفت با رئاليسم

جلسه گذشته سخن به همين جا رسيده بود و در آنجا 
با گفتم که رئاليسم ديدگاهي است که معتقد به دو گزاره 

يک گزاره اينکه در جهان هستي موجود يا :  هم است
. موجوداتي هستند که کامًال مستقل از ذهن ما آدميانند

يعني هيچ نوع وابستگي براي وجودشان به باورهاي 
ما، به احساسات و عواطف ما، به نيازها و خواسته 

اين موجودات کامًال .هاي ما و به اراده هاي ما ندارند
اي ما، مستقل از احساسات و عواطف مستقل از باوره

ما، مستقل از نيازها و خواسته هاي ما، و مستقل از 
در وجودشان و طبعًا در .اراده هاي ما وجود دارند

حدوثشان و در بقاِءشان ، هيچ نحوه اتكا و توقفي بر 
اين گزاره اولي است که . ذهن و ذهنيات ما ندارند

نکه اين رئاليستها قبول دارند و گزاره دوم اي
علي . موجوداِت مستقل علي االصول قابل شناختند

االصول موجوداتي هستند که مي توان آنها را 
اعم از اينکه تا بحال آنها را شناخته باشيم و . شناخت

به هر حال ناشناختني نيستند، . يا اينکه نشناخته باشيم
منتهي خود شناختني ها به دو دسته . شناختني هستند
شناختني هاي شناخته شده و : تندقابل تقسيم هس

اين مدعاي رئاليست . شناختني هاي شناخته نشده
بنابراين هر کسي که گمان يا اعتقاد بر اين . هاست

داشته باشد که موجود يا موجوداتي مستقل از ذهن و 
ذهنيات ما آدميان وجود دارند، و اين موجود يا 

  ولو تا کنون شناخته نشده-موجودات قابل شناختند
.  از اين شخص تعبير مي کنيم به رئاليست-باشند

متفکران پست مدرن قاطبطًا و بدون استثنا با رئاليسم 
مخالفند و مخالفتشان با رئاليسم،  يا به جهت اين است 
که گزاره اول را قبول ندارند يا به جهت اينکه گزاره 
دوم را قبول ندارند و يا به جهت اينکه هر دو گزاره 

يعني يا قبول ندارند که چيزي يا . رندرا قبول ندا
چيزهايي مستقل از ذهن ما آدميان وجود دارد؛ يا 
معتقدند که امکان دارد چيز يا چيزهايي مستقل از 
ذهن ما آدميان وجود داشته باشد، ولي اين چيز يا 
چيزها براي ما آدميان قابل شناخت نيستند؛ و يا هر 

 چيز يا دو گزاره را منکرند، يعني معتقدند که
چيزهاي  مستقلي وجود ندارد و اگر هم وجود مي 

يعني هر دو را با هم انکار . داشت قابل شناخت نبود
اين در واقع انديشه ضد رئاليستي . مي کنند

در جلسه قبل در باب . انديشمندان پست مدرن است
اين انديشه توضيحاتي دادم اما به نظرم مي آيد که 

ک نکته ديگر را هم، براي تقريب به ذهن دوستان ي
که در جلسه قبل مي خواستم بگويم و وقت تمام شد ،  

  . عرض کنم و سپس به بقيه بحث بپردازم
ببينيد؛ حتي ما که چه بسا رئاليست هم باشيم چه بسا 

باز هم اعتقادمان بر اين نيست که  . رئاليسم باشيم
همه چيزهايي که در جهان پيرامون خودمان تشخيص 

يم ، وضعشان، بر يک منوال است و و تميز مي ده
بلكه احساس مي کنيم . هم طراز و هم ترازوي هم اند

و قبول مي کنيم که اينها با هم متفاوتند مخصوصًا به 
 من - آه ديگر همه، اآنون قبول داريم-يك چيز

 در اروپا 17تا قرن . دوستان را التفات مي دهم
ت تفکيکي بين چيزي که ما به آن مي گوييم کيفيا

اوليه و چيز ديگري که ازآن تعبير مي کنيم به کيفيات 
  ما انسانها 17يعني تا قرن . ثانويه وجود نداشت
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معتقد بوديم که همين طور که شکل هندسي اين گل 
چيزي است مستقل از ما، جرم اين گل چيزي است 
مستقل از ما، جرم مخصوص اين گل چيزي است 

قد بوديم که رنگ مستقل از ما، به همين ترتيب هم معت
اين گل هم مستقل از ماست و بوي اين گل هم مستقل 
از ماست و نرمي يا زبري اين گل هم مستقل از 

يعني وقتي يک شاخه گلي را مي ديديم، تا قرن . ماست
 همه ما اعتقادمان بر اين بود که همه چيزهايي که 17

ما اآلن در اين گل تميز مي دهيم از ما استقالل دارند، 
 از رنگ اين گل، بوي اين گل، زبري و نرمي اين اعم

گل و چيزهايي مثل جرم اين گل، جرم  مخصوص اين 
يعني معتقد . گل، شکل هندسي اين گل و اين چيزها

بوديم که صفاتي که اين گل اآلن از خودش بروز مي 
دهد و بر ساحت ذهن و آگاهي من وارد مي کند؛ همه 

ز هم اين گل مي صفاتي اند که اگر من نمي بودم با
و اگر من از ميان هم بروم اين گل همچنان اين . داشت

يعني اعتقاد بر اين بود که . صفات را خواهد داشت
صفاتي . همه اين صفات اختصاص به خود گل دارند

در . اند مال خود گل، و هيچ ربط و نسبتي به هم ندارند
 بعضي از فيلسوفان و بعضي از فيزيکدانان 17قرن 

يکي هابس : ُاس آن ها بايد از سه تن نام بردکه در ر
که بيشتر فيلسوف بود، ديگري گاليله که بيشتر عالم 
علوم تجربي بود و آخري هم نيوتن آه هم فيلسوف بود 
و هم عالم علوم تجربي؛  تقريبًا هم زمان با هم، به يک 
نکته اي تفطن پيدا کردند،و آن اينکه بايد بين اين 

بعضي از صفاِت اين گل .  گذاشتصفاِت مثًال گل فرق
چنان اند که اگر ما نبوديم ،باز هم گل اين صفات را 

اگر هم ما از دنيا برويم و نسل بشر هم . مي داشت
. منقرض بشود، باز اين گل اين صفات را دارد

بنابراين گل در داشتن اين گونه صفات هيچ گونه اتکا 
ن بود که و وابستگي به ما ندارد آنها اعتقادشان بر اي

مثًال جرم گل از اين سنخ است، طبعًا جرم مخصوص 
گل هم از اين سنخ است، جامد بودن، مايع بودن و گاز 
. بودن ، آه البته گل جامد است ، از اين سنخ است

چه شکل . شکل هندسي گل هم از اين سنخ است
هندسي منظم داشته باشد و چه نداشته باشد آه البته 

ولي باالخره معتقد .  ندارندگلها شکل هندسي منظمي
بودند شکل هندسي منظم يا نامنظم داشتن اشيا مستقل 

به صفاتي آه مستقل از ماست . از ما انسان ها است
پس شكل هندسي و جرم، جزو . مي گفتند کيفيات اوليه

اما در عين حال معتقد . آيفيات اوليه به حساب مي آيد
دارد که بودند که گل يک دسته صفات ثانويه اي هم 

آنها به ما وابستگي . آنها ديگر مثل دسته اول نيستند
دارند، يعني اگر که ما و نيروهاي ادراکي ما وحواس 
ما نمي بود يا ، مي بود و به صورت ديگري مي بود، 
يا ضعف و قوتي پيدا مي کرد، شدت و يا خفتي پيدا 

مي کرد، و دگرگوني پيدا مي کرد آن گاه اين صفات 
يعني اين صفات گويا ديگر فقط .  شدندهم متغير مي

البته به گل بستگي دارد . به خود گل بستگي ندارد
از . ولي تقريبًا به همان ميزان به من نيز بستگي دارد

اين صفات دسته دوم که آن ها تعبير مي کردند به 
مي گفتند که . رنگ را مثال مي زدند. کيفيات ثانويه

سان ها چشم رنگ ديگر مال خود گل نيست اگر ان
نمي داشتند يا اگر ساختمان چشم انسانها با ساختمان 

يا اگر در طول . چشمي که اآلن داريم، متفاوت بود
زمان ساختمان چشم ما دگرگون بشود يواش يواش 
رنگ گلها را هم دگرگون مي بينيم، کما اينکه سگها 
وقتي به  همين گلي که ما اآلن سرخ مي بينيم نگاه 

 خاآستري مي بينند کما اينکه وقتي مي آنند، آن را
که عقابها به اين گل آه ماآن را سرخ مي بينيم نگاه 
.  مي کنند، آن را تقريبًا زرد رنگ احساس مي کنند

اين نشان دهنده اين است که رنگ اين گل بستگي تام 
و تمام به خود اين گل ندارد بلكه به من هم بستگي 

شمي در جهان اين معنايش اين است که اگر چ. دارد
نبود، رنگي هم در جهان نبود، رنگ به دليل فقط 

رنگ به دليل چشمي هم که . خود موجودات نيست
به همين ترتيب اگر گوشي در . آنها را مي بيند هست

اگر اين مثال را در . جهان نبود، صدايي وجود نداشت
نظر بگيريم آه در يک جنگل در يک بيشه بسيار 

ي هيچ دياري به آن جنگل و بسيار دور افتاده که پا
بيشه نرسيده است، شاخه اي مي شكند و فرو مي 

 به گمانمآن مي آمد که اگر در 17افتد، تا قبل از قرن 
آن جنگل دور افتاده يک درختي شکست يا يک 
درختي تنه اش افتاد بر روي تنه درخت ديگري و آن 
درخت ديگر را شکست و يا يک چيزي سقوط کرد و 

اد، در عين حال آه هيچ انساني آن جا از باال افت
نيست؛ يك صدايي بر مي خيزد، ولي چون انساني آن 

اما وقتي که صدا . جا نيست آن صدا را نخواهد شنيد
از کيفيات ثانويه  شد، معنايش اين است که توي آن 
جنگل دور افتاده وقتي درختان مي شکنند، اصًال 

جاد مي صدايي ايجاد نمي شود، نه اينکه صدايي اي
چون صدا مال . شود ولي کسي آن صدا را نمي شنود

خود درخت نيست، صدا حاصل کنش و واکنش 
اگر گوشي . درخت است با پرده صماخ يک گوش

نباشد و پرده صماخي وجود نداشته باشد صدايي پديد 
بله؛ وقتي که در جايي که گوشي نيست، . نمي آيد

 آن درختي مي شکند يک تموج هوايي که بعدًا از
تعبير مي کنيم به تموج صوتي پديد مي آيد، ولي چون 
اين تموج، با يک چيزي به نام پرده صماخ سروکار 

موجي است که گويا . پيدا نمي کند، صدا پديد نمي آيد
به . چون به مانعي برنمي خورد صدا بوجود نمي آيد

همين ترتيب اگر وقتي که چشم ما نباشد، يک موجي 
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ولي چون اين موج به ساختمان از اين ساطع مي شود 
. چشم من برخورد نمي کند، تبديل به رنگ نخواهد شد

کيفيات ثانويه، صفاِت خود . به اينها گفتيم کيفيات ثانويه
اشيايي که با آن ها سروکار داريم نبودند، بلکه حاصل 
. ازدواج صفات خود اشيا با صفات حواس ما بودند

 گانه يا هر nيا وقتي ويژگي هاي حواس ما، پنج گانه 
چند گانه ما، با ويژگي هاي اين اشيا با هم ازدواج مي 
کردند، کنش و واکنش مي کردند، تفاعل پيدا مي 
کردند، حاصل اين تفاعل و هم کنشي و تعامل اين بود 

اين رنگ پديد آمده . که چيزي به نام رنگ پديد مي آمد
نگ را ما ادراک مي کنيم، ولي نبايد فکر کنيم که اين ر

بله؛ شکل هندسي اين گل به . در خود اين شي هم هست
چشم ما بستگي ندارد، به گوش ما هم بستگي ندارد، به 

به اينها مي . هيچ کدام از حواس ما هم بستگي ندارد
هم گاليله و هم نيوتن و هم هابس . گفتند کيفيات ثانويه

بر تفکيک کيفيات اوليه از کيفيات ثانويه اشاره مي 
گر اختالفي بين اين فيلسوفان با فيلسوفان و کردند و ا

عالمان علوم تجربي بعدي پيش آمد فقط در مصاديق 
اين کيفيات بود که آيا فالن ويژگي از کيفيات اوليه 

اما اصل اينکه کيفيات . است يا از کيفيات ثانويه است
به دو دسته قابل تقسيم اند ديگر محل شک و شبهه 

 گويا ذهن ما و مجموعه معنايش اين مي شد که. نبود
دستگاههاي ادارکي ما در مورد بعضي از ويژگي 
. هايي که در موجودات هست، فقط نقش آيينه را دارد

مثل اينکه ذهن من يک آينه اي باشد که روبروي آن 
شي مي گيرند و دقيقًا آنچه را که در آنجا هست 

در مورد آيفيات اوليه است که ذهن . انعکاس مي دهد
اما در مورد . س من خاصيت آينه گون داردمن و حوا

کيفيات ثانويه ذهن من آيينه گون نيست، يعني ذهن من 
در ابتدا آينه نيست، در ابتدا گويا وارد کنش و واکنش 
با آن موجود و صفاتش مي شود، و آنچه که از کنش و 
واکنش دستگاه ادراکي من با آن متولد شد، بعدًا آينه اي 

ًا انعکاس مي دهد، در واقع توليد مي شود و آن را بعد
اينها کيفيات ثانويه . شده خودش را انعکاس مي دهد

ميشود با نمودارهاي خيلي دقيقي نشان داد . مي شدند
  با ديدگاههاي 17که تصور علما تا قبل از قرن 

 تا کانت چه اندازه تفاوت پيدا 17فيلسوفان از قرن 
ز يک تغيير و اما از کانت به اين طرف با. کرده است

پس . جديدي پديد آمد که تغييري است در مرحله سوم
در واقع ما بوديم و يک ديدگاه : به عنوان يك جمعبندي 

که مي گفت همه صفات مال خود اشيا اند و آن صفاتي 
يعني . که پيش از اين به آن مي گفتيم صفات نفسي

property ها و، نه relationها و صفات نسبي  .
تا قبل .  در مورد صفات نفسي استصحبت ما اآنون

 اعتقاد بر اين بود که همه اين صفات نفسي 17از قرن 
 تا زمان کانت و حتي 17از قرن . مال خود اشيا اند

بعد از زمان کانت هم، ديدگاه بر اين بود که اين 
. صفات نفسي هم، خود بر دو دسته قابل تقسيم اند

کيفيات بعضي شان صفات نفسي اند که از آن ها به 
اوليه تعبير مي کنيم و بعضي از صفات نفسي اند که 

کيفيات . ازآن ها به کيفيات ثانويه تعبير مي کنيم
اوليه، البته به خود موجودات بستگي دارد ولي 
. کيفيات ثانويه به ما و موجودات با هم بستگي دارد

يعني آن .  يعني به مدِرک و مدُرک با هم بستگي دارد
اما با .  و آنچه که ادراک مي شودکه ادراک مي کند

اين همه تا زمان کانت يک چيزي محل اجماع بود و 
آن اينکه چه آن کساني که تفکيک به کيفيات اوليه و 

و  ) 17يعني قبل از قرن ( کيفيات ثانويه نمي کردند
 به اين طرف کيفيات 17چه آن هايي آه از قرن 

لي در و. اوليه و ثانويه را از هم تفکيک مي کردند
عين حال هر دو دسته در مورد يک چيز وفاق 
داشتند، و آن اينکه گل غير از رنگ گل و غير از 

گل غير از شکل هندسي گل و غير از . بوي گل است
اينها، همه مال گل اند، گل نيستند  . جرم گل است

به همين ترتيب . بلكه مال گل اند، از آن گل اند
زاللي . يسترطوبت آب، آب نيست، تري آب، آب ن

اينها چيزهايي . ميعان آب، آب نيست. آب، آب نيست
هستند از آن آب، مال آب، ولي خود آب يک چيز 
ديگري است و شناخت خود آب غير از شناخت اين 

وقتي من رطوبت آب را شناختم، . صفات آب است
اگر ويسكوزيته آب و يا جرم . خود آب را نشناخته ام

آب . را نشناخته اممخصوص آب را شناختم خود آب 
با تعبير کانت اگر . خودش يک چيز ديگريست

بخواهيم صحبت بکنيم به اين ويژگي ها که مال يک 
شي اند، او مي گفت فنومن ها و به خود آن شي مي 

: البته ما به زبان فرانسه  مي گوييم . گفت نومه
فنومنول و :  فنومن و نومن؛ به بيان ديگر مي شود

الح کانت در واقع فنومن ها چه پس با اص. نومنونل
فنومن هايي باشند که از مقوله کيفيات اوليه اند و چه 
فنومن هايي باشند که از مقوله کيفيات ثانويه اند 

نومن نيستند، بلكه نومن . باالخره فنومن ها هستند
خود آب، . فنومن صفات آب است. خود آب است

نومن آب است و هر چيز ديگري غير از خود آب 
ل ويژگي هاي فيزيکي آب، ويژگيهاي شيميايي آب، مث

... ويژگي هاي بيولوژيکي و زيست شناختي آب، و
در واقع کانت، در اينجا ، يک .  فنومن هاي آب اند

نکته اضافه گفت و آن اينکه قبل از کانت مي گفتند 
که غير از راه شناخت فنومن ها، نومن هم راه 

فت آه اصًال ولي کانت مي گ. شناخت خودش را دارد
فقط . نومن شناختني نيست. نومن راه شناخت ندارد

فنومن ها هستند که شناختني هستنداو مي گفت آه 
ديگر ديگه فکر نکيند که غير از ويژگي هاي آب 
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هر چه شناختيد، . خود، آب را هم مي توانيد بشناسيد
خود آب، يعني نومن آب ، . تنها ويژگي هاي آب است

ر مقوله ناشناختني ها بايد همه د. قابل شناخت نيست
نومن ها را فهرست کرد همه نومن ها، خود آب، خود 
انسان، خود آتش و خود هر چيز ديگري، نومنش، 
اصًال قابل شناخت نيست و اين قدمي بود که قبل از 
کانت کسي بر نداشته بود که بگويد اصًال شناختني 

به هاي شما، اعم از شناختني ها و ناشناخته هايتان 
و صحبت هايمان در باب . فنومن ها منحصر مي شود

در باره آن ها . نومن ها را بايد در سکوت برگزار کنيم
اآنون اگر دقت کنيد مي بينيد که . ما چيزي نمي دانيم

 به - در اين سه فاز-هر چه که ما به اين طرف آمده ايم
يک معنا ،  متواضع تر شديم و به يک معنا ، بيشتر به 

بيشتر فهميديم .  هاي علم خودمان پي برديممحدوديت
که خيلي چيزهاست که بلد نيستيم نه به خاطر اينكه 
چون فرصت نكرديم وتاريخ به نوع بشر اجازه نداده 

پس تا . است بلكه اين مطالب، اصًال بلد شدني نيستند
حاال يک گام ديگر هم برمي . اينجا سه گام برداشتيم

پس اين سه گام . نيسمداريم و مي رسيم به پست مدر
  :  قبلي اين بود 

 گام اول اين که ما نومن را مي توانيم بشناسيم ، فنومن 
را هم مي توانيم بشناسيم ، و فنومن ها هم، همه از يک 

گام دوم اين آه نومن را مي توانيم بشناسيم، . سنخ اند
فنومن را هم مي توانيم بشناسيم ولي فنومن ها همه از 

 بعضي از آنها به خود شي بستگي يک سنخ نيستند،
. دارند و بعضي حاصل فعل و انفعال اشيا با ما هستند

گام سوم اين که فنومن ها را که خودشان دو دسته 
ميتوانيم بشناسيم - کيفيات اوليه و کيفيات ثانويه-هستند

آه اين همان . ولي نومن ها را نمي توانيم بشناسيم
 است آه فنومن ها و اما گام چهارم اين.سخن آانت بود

را به آل نمي توان شناخت و حتي اين هم، آه فكر مي 
 چه از آيفيات اوليه و چه از –" ميتوانيم بشناسيم"آنيم 

.  شامل همان فنومن هاي نشناختني است-آيفيات ثانويه
البته مي توانيم درباره شان باورهايي داشته باشيم و 

رد، اما مي توان از اين باورها دفاع هايي را هم ک
باور وقتي . باوري که ازآن دفاع شده غير از علم است

از آن دفاع ميشود تبديل به حقيقت و تبديل به علم 
نميشود؛ بلكه تنها فقط يک باور مورد دفاع ، يك باور 

مي توانيم درباره اين فنومن ها سخناني . تأييد شده است
با هم بگوييم و بعضًا سخنان يکديگر را تقويت و يا 

عيف بکنيم، نشان بدهيم که باالخره اين سخن از آن تض
اما قوي تر بودن و . سخن قويتر و قابل دفاع تر است

قابل دفاع بودن يک حرف است و اينکه اين سخن ، 
حقيقت است و اين سخن واقعيت را آنچنان که هست  

اين گامي است . نشان خواهد داد حديث ديگري است
 اند و گفته اند که ما که فيلسوفان پست مدرن برداشته

درباره جهان، در باب نومن ها که هيچ، حتي در باب 
همين فنومن ها که خودشان به کيفيات اوليه و ثانويه 
تقسيم مي شوند، سخناني مي گوييم؛ در باب اين 
سخنان هم مي توانيم بعضًا با هم بحث و جدل بکنيم، 
مي توانيم در ميانشان سخن قوي را از سخن ضعيف 

خن قويتر را از سخن ضعيف تر، سخن با و س
پشتوانه بيشتر را از سخن با پشتوانه آمتر، تميز و 
تشخيص بدهيم ولي هيچ کدام از اينها به معناي علم 

چون علم فقط به معناي باور موجه ،يعني . نيست
بلکه علم يعني باور . . باور ما استدالل شده، نيست

ما گرفته واين صادق بودنش اآلن از . موجه صادق
ما ديگر معتقد نيستيم که بشود يک باوري . شده است

را اثبات کرد که صادِق صادق باشد يعني مطابق با 
واقع مطابق با آن چيزي که درجهان هم همينطور 

ما در نهايت باورهاي موجه داريم و باور . است
موجه براي تبديل شدنش به علم الاقل بايد يک گام 

گام صدق از ما .  صدق استديگر بردارد، و آن گاِم
گرفته شده است و ما ديگر، مطابق با واقع بودِن 

اين در . باورهاي خودمان را نمي توانيم تميز بدهيم
  .واقع معنايش اين است که ما رئاليسم را قبول نداريم

 اما اين بياني آه از پست مدرنبسم گفتم، بيشتر عليه 
  کدام يک از دو گزاره رئاليسم متمرکز بود؟

 گزاره دوم؛ چون مي گفتم رئاليسم يکي اين است که 
چيز يا چيزيهايي مستقل از اذهان ما وجود دارد و 

اين . دوم اينکه اين چيز يا چيزها قابل شناخت است
بياني که تا به اينجا آوردم به گزاره دوم يوروش و 

اما بعضي از فيلسوفان پست مدرن . حمله مي برد
مي کردند و مي گفتند که ما اصًال به گزاره اول حمله 

حتي به اينکه چيز يا چيزهايي مستقل از اذهان و 
ما از کجا . نفوس ما وجود داشته باشد هم، علم نداريم

مي دانيم که چيز يا چيزهايي مستقل از اذهان و نفوس 
ما وجود دارد؟ هنوز هم استدالل دکارت محکم است؛ 

رد که آن منتها دکارت فکر مي ک. استدالِل خواب دائم
استدالل را  براي يک شکاکيت موقت و به تعبير 
خودش شکاکيت دستوري مي آوردو بعد به سرعت 
مي تواند آن شكاآيِت موقت و دستوري را زير پا 

در مقام (بگذارد و لگدمال بکنهد و به يقين برسد ما 
شکي ! اي دکارت: مي گوييم) يك فيلسوف پست مدرن

 که از اين شک که آوردي خوب بود، اما جوابي
داري اصًال قانع کننده نيست و اين شک همان شک 

دکارت مي گفت که شما . معروف خواب مدام است
که از کم نشده که در عمرتان، در طول شب يا در 
روز فرق نمي کند، در خواب يک چيزهايي را ديده 
ايد، و وقتي که واقعًا در خوابيد  اين چيزهايي که 

ويا باشد، چه کابوس باشد، درخواب مي بينيد، چه ر
هر چه باشد، آنچه را که در خواب مي بينيد واقعًا 

www.neeloofar.org



 5

و واقعًا معتقديد که اينها . داراي واقعيتش مي دانيد
واقعيت دارند چنان معتقديد که واقعيت دارند که مثل 
اگر توي آن خواب، يک سگي به شما حمله بکند، تا 
 يک ساعت بعد از خواب پريدن هم هنوز عرق مي

اونجا . کنيد، هنوز رعشه داريد و هنوز ترس داريد
شادي هاي خواب شما را شاد مي کند، اندوه هاي 

در خواب چه بسا . خواب هم شما را اندوهگين مي کند
چيزهايي شما را به ياس مي رساند، چه بسا چيزهايي 
شما را اميدوار مي کند، چه بسا در خواب عاشق مي 

 مي شويد؛ اينها نشان شويد، چه بسا در خواب متنفر
دهنده آن است که شما براي آنچه  که در خواب مي 

ذره اي شک نداريد که آنچه را که . بينيد واقعيت قائليد
 واقعيت - تا وقتي در خواب هستيد-در خواب مي بينيد

دارد، اما وقتي از خواب مي پريد، مي فهميد که نه ، 
ساخته شما داشتيد با صورتهاي . واقعيت نداشته است

از يکي از : ذهن و خيال خودتان بازي مي کرديد
صورتهاي خيالي خودتون مي ترسيده ايد، و به يکي از 
صورتهاي خيالي خودتان دل بسته بوديد، و يک 
صورت خيالي خودتان در شما ايجاد اميد کرده بود، و 
يک صورت خيالي خودتون در شما ايجاد نااميدي 

ا ، نااميديها ، عشقها ، همه ترسها ، اميد ه. کرده بود
نفرتها ، دوستي ها ، دشمني ها ، کارها و گفته ها همه 
خيال اندر خيال بوده ، همه ساخته هاي ذهن خود شما 

شما در عالم خواب داريد توي ذهن خودتان . بوده است
گردش مي کنيد، منتها عجيب اين است که اين 
ن چيزهايي که توي ذهن خودتان ساخته ايد توي خود آ

بعضي از اينها شما را مي . داريد گردش مي کنيد
ترسانند و فکر مي کنيد اينها چيزهاي واقعي مستقل از 
خودتان هستند، وقتي از خواب مي پريد مي فهميد که 

حاال نکند ما به : حاال دکارت مي گفت. اشتباه کرديد
يک خواب هفتاد ساله رفته باشيم و وقتي که مي 

هفتاد سالي را هم که فکر کرديم ميريم، بفهميم که اين 
که يک کساني را دوست مي داشتيم، يک کساني را 
دشمن مي داشتيم، همسر کساني بوديم، فرزند کساني 
بوديم، پدر يا مادر کساني بوديم، دوستاني داشتيم، 
دشمناني داشتيم، قهري داشتيم، لطفي داشتيم، جنگي 

هايي داشتيم، آشتي داشتيم، عروسي و عزا و همه چيز
که داشتيم نکند اين ها همه خواب باشد و وقتي مرديم 

از کجا . از خواب بپريم و ببينيم که خواب بوده است
مي دانيم که يک چنين چيزي نيست؟ چه دليلي دارد؟ 
شايد ما يک خواب هفتاد ساله مي روي، بعد توي اين 
خواب هفتاد ساله هم، گاهي  خواب هاي نيم ساعته، دو 

ولي چه آن وقت که . نج ساعته مي رويمساعته و يا پ
توي خواب هفتاد ساله خوابيم و چه وقت که توي 
خواب هفتاد ساله بيداريم، در هر دو حال خوابيم منتها 

شبها خوابمان مضاعف  است، . در خواب مضاعفيم

. چون توي دو تا خوابيم و روزها توي يک خوابيم
ي ولي باالخره خواب شب و بيداري روز هر دو تو

آن خوابي . دل يک خواب بزرگ تري جا گرفته اند
است که يک خواب هفتاد ساله يا يک خواب هشتاد 

نظير آن حديثي که از پيامبر نقل شده که . ساله است
البته » الناس نيام اذا ماتوا فنتبهوا« : فرموده اند

حضرت براي شک دکارتي نمي گفتند، اين حرف 
 خوابند، حضرت فرمودند که مردم. ديگري است

، وقتي مردند ناگهان از »اذا ماتوا فنتبهوا«خفته اند، 
حضرت در واقع .  خواب مي پرند و بيدار مي شوند

به هر .  يک بحث اخالقي را مي خواهند مطرح بکنند
حال، دکارت مي گفت که شايد هم اينجور باشد چه 
کسي تا به حال دليلي اقامه کرده است بر اينکه ما 

هر دليلي هم اقامه بکنيد . ه نمي رويمخواب هفتاد سال
اين دليل باز توي دل چه چيزي دارد اقامه مي شود؟ 

باز مثل دليل هايي که شبها تو . باز توي دل خواب
خواب داريد، مي بينيد گاهي شب توي خواب مي بينم 
که دوستي  با من بحث کرده و توي استداللي هم مرا 

نع کننده مي مجاب کرده است، دليلش هم به نظرم قا
آيد، ولي صبح که از خواب پا مي شوم مي دانم که 
هم دوستم، هم خودم و هم بحث و جدلم، خواب بوده 

استدالل . حاال هر دليلي را هم اقامه بکنيد. است
 مرحله داشت و در اين 12دکارت در نظر خودش 

 مرحله به صورت زيگراگي عمل مي کرد يعني 12
رفت و سپس مي يک مرحله در شکاکيت جلو مي 

البته .گفت گويا در حل اين شک مي توان عمل کرد
خود دکارت شکش را صوري مي دانست به اين 
معني که حتي اگر بنا را بر شک بگذاريم از اين 

خود او براي حل .شک هم مي توانيم نجات پيدا کنيم
مي انديشم (شکش راهي رفت که به قاعده کوژيتو 

 بسياري پس از وي.معروف است) پس هستم 
فيلسوف گفتند که شک دکارتي شک بسيار قابل 

همه . اعتنايي است اما حلش چندان قانع کننده نيست
فيلسوفان پست مدرن به نوعي از اين شک دکارتي 

از خوابي که ما براي مثال اگر. استفاده کرده اند
يم و فهميديم تمام دنيا، زمين و آسمان و منظومه يدپر

 هيچ .اصل ذهن ما بوده اند همه ح،شمسي و آهكشانها
.  پست مدرن نيستفيلسوفاي شگفتي به نظر من ج

استداللهاي دآارت البته بعدها با استداللهاي ديگري 
 باب تقويت مواضع پست مدرنيته هادر  .تقويت شد

اما .  استدالل شكاآانه وجود دارد17 نزديك به آالن
به هر حال باز هم بايد گفت مهمترينش همين استدالل 

  آندآارتي است و بعد از او استداللي است آه از
 " مغز در لوله آزمايشگاه "يم به استداللنتعبير مي آ

 آه استدالل مخ در خم به ،"مخ در خم"يا به تعبير من 
آمتر از استدالل که قوتش نظر من استداللي است 
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 قابل دفاع  ها هم realist گزاره اول لذا.دآارت نيست
 آه چيزي يا چيزهايي ( ها realistگزاره. نيست

 آه بگوييم   است ممكن)مستقل از اذهان ما وجود دارد
چون ممكنه اينها مستقل از . اين هم قابل دفاع نيست

 تا آسي .اذهان ما نباشند و ما در حال يك خواب باشيم
از خواب نپرد نمي تواند بفهمد آه ما در خواب بوده 

 اگر  آسي ت که اسايم يا نبوده ايم و فرض هم بر اين
 و از )به نظر دآارت( مرده است ،آه از خواب پريد

  شناخت شمالذا. مردگان هم آه ديگر آسي خبر ندارد
آه  حتي فنومنهايي آيفيت اوليه( فنومنها در رابطه با

 مثل ) خود موجودات هستنددرديگر به نظر مي آيد 
اندازه، مثل شكل هندسي  به نظر مي آيد آه نمي شود 

 اظهار نظر قطعي آرد و وجود مستقل شاندر باب
 ،تي رد بشودقو خوب اين دو تا مدعا.  قائل بودشانبراي

 ايجاد آرديم يك ontologic ما در واقع شكاآيت
شكاآيت .  ايجاد آرده ايم epistemologicشكاآيت

ontologic  يقين نداريم آه موجود يا موجوداتي 
. مستقل از ما وجود داشته باشند

 هم آه ايجاد آرده ايم  epistemologicشكاآيت
موجود يا موجوداتي مستقل از ما وجود هم يعني  اگر 

 نمي توانيم آنها ؛دارند ما راهي براي شناختشان نداريم
  . ست اها  ادعاي پست مدرنکه.را بشناسيم

 اگر اين ادعا درست باشد الزمه اش اين است آه 
چون . ديگر در بحثها سخن از حق و باطل نبايد آرد

 و باطل هميشه در سنجيدن گزاره با واقعيت هاست حق
آه مي گوييم اين گزاره بر حق است اون گزاره باطل 

. آن گزاره آاذب است. اين گزاره صادق است.است
چيزي را نمي چنين حاال آه بنا بر اين شد آه ما يك

. توانيم داشته باشيم سخن از حق و باطل نمي شود آرد
هيم ارزيابي بكنيم روي گزاره ها و بنابراين اگر بخوا
گزاره ها ديگر ارزيابي و متعلق به روي باورهاي 
 نبايد از مقوله صادق و آاذب و ي ما قيمت گزاريها

 از مقوله آارايي دار و آارايي نادار .حق و باطل باشد
ن گزاره آبگوييم اين گزاره آارايي دارد و. بايد باشد

 به اون معتقد باشيم اين گزاره را اگر. آارايي ندارد
آن گزاره . در مقام عمل حل مي شود مشكالتي از ما

را اگر به اون معتقد باشيم مشكالتي از مادر مقام عمل 
 اين باورها کهفقط بحث بر سر اين است . حل نمي آند
 باور با گزاره ها البته فرق مي آند آه (و گزاره ها 

   صرف نظرمن توي اين بحث ديگر از تفاوت جزئي 
م ي مي گوي»الف ب است«گزاره به خود . مي آنم

ن حالي است آه شما نسبت به اين آباور به . "گزاره"
باور هميشه به گزاره تعلق .  داريد»ب استالف به «

 فقط ميزان آارايي و ناآارايي آنها در ).مي گيرد
مالك بايد  ،براي پذيرش آنها يا وازنش آنها،زندگي 

ردي يا ، ي يا وازنشير پذيرش اگ.داوري ما بايد باشد

 بر اين باشد آه ظر بايد نا،قبولي، تاييدي يا تضعيفي
يعني با اين . اين گزاره آارايي دارد يا آارايي ندارد

گزاره مشكالت زندگي رفع مي شود يا رفع نمي 
با اين گزاره بيشتر مشكالت زندگي رفع مي . شود

 اتيستيكمگ يك ديدگاه خيلي پرالذا.يا با آن گزارهشود 
  . پيدا مي کنيم

اصطالحي م ماتيسگهمه فيلسوفان پست مدرن چه پرا
 يعني به م هستند؛ماتيسگباشند يا نباشند في الواقع پرا

آارايي و ناآارايي باورها آار دارند و از آن جايي 
آه آارايي و ناآارايي باورها در طول زمان عوض 

لباسي آه من به بچه . درست مثل لباس. مي شود
 سالگي اش آه 10 سالگي مي پوشانم در 3م در خود

 ماه دارد 6رژيم غذايي آه يك بچه . بدرد نمي خورد
 ساله دارد يا يك 8مثل رژيم غذايي نيست آه يك بچه 

آارايي رژيم غذايي متناسب با .  ساله دارد20جوان 
سن بچه آارايي آن لباس متناسب با سن بچه عوض 

ب با اوضاع و آارايي باورها هم متناس. مي شود
 يك باوري در يك زماني .احوال عوض مي شود

 مي طورآارايي داشته مورد قبول بوده وقتي زمان مت
شود با اوضاع و احوال جديد با زمان جديد مواجه 

دهد ما   آن باور آارايي اش را از دست مي؛مي شود
هستيم و فقط آارايي ها، ما هستيم و فقط صالح 

يم و فقط مصلحت بيني ، ما هستي عمليانديشي ها
  .هايي در مقام عمل

اگر بخواهيد شما  . اين مدعاي سوم خيلي لوازم دارد
قبول بكنيد و بخواهيد مثل اين نظر زندگي بكنيد خيلي 

جنگ «اين است آه اولش تفاوتش مي شويد، متفاوت 
 و از اين لحاظ پست »نه  همه را عذر بدملت را  72

.  هستند pluralism  بهقائل مدرن ها به نوعي
 البته نمي خواهم .)م دينكم ولي دينکل(نوعي اين آه 

من دارم از جمله . بگويم قرآن پست مدرن هست
به عقيده   تو«مي گويد .  آنم عربي قرآن استفاده مي

خودت من هم به عقيده خودم تو مكتب خودت من هم 
مكتبها و مسلك ها و مرامها و دين ها . »مكتب خودم

 و آيش ها همه مال خودتان  هاذهبو آيين ها و م
در    pluralism. براي من هم مال خودم باشد. باشد

واقع يعني اين آه قبول مي آنيم آه وضعمان مثل هم 
نه من تحكم مي آنم آه بيا به آستانه باورهاي . است
م آن آه من به آستانه باورهاي تو کنه تو تح. من
  .به لحاظ نظر   pluralism اين .بيايم
. تبديل به مدارا مي شود   pluralismر مقام عمل  د

مي . اينقدر سخت نگيريم. مدارا آنيم، تسامح آنيم
پيش و گويند وقتي آه عيسي را دستگير آردند

گفت تو چه مي .  بردند ميپيالطوس حاآم روم
 پيالطوس گفت حقيقت .، گفت من حقيقتم؟گويي

 چيست؟ حاال واقعًا وقتي پيالطوس مي گفته حقيقت

www.neeloofar.org



 7

ن زماني او مي گذشت، ولي در آ ذهن  در چي،چيست
 .هاست واقع اين سخن پيالطوس سخن همه پست مدرن

 اينقدر جدي ، آوتاه بياييد،مي گويند حقيقت چيست
خوب اين در واقع به نوعي تسامح و مدارا .. نگيريد
طبعًا براي . به نوعي به تساهل مي انجامد. انجامد مي

باوري را مبناي زندگي جمعي وقتي بخواهيم 
 چون اين باور ديگر صادق نيست ،گيري بكنيم تصميم

 مبناي تصميم گيري م بتوانآه بدون رجوع به مرد
طبعًا چاره اي نيست جز اين آه بايد ؛ قراردادعملي 

 ضمن بنابراين در .رجوع به افكار عمومي بشود
 هر جا خواستيم يك ،تكثرگروي نظري و مداراي عملي

مجموعه باورهايي را مبناي تصميم تك باوري را با 
 بايد به افكار ، يعني قانون بكنيم،گيري عملي بكنيم
اما باز رجوع به افكار عمومي . عمومي رجوع آنيم

 ،آنيم نه به دليل اين آه افكار عمومي روي هم رفته
 راهي به دليل اينکه. احتمال خطا آردنشان آم است

 عمومي يك رجوع به افكار. غير از اين سراغ نداريم
 براي اينكه بشود يك مجموعه باورها ،مكانيزمي است

ي قرار داد و تبديل به لرا مبناي تصميم گيري عم
 معنا است آه  به اين.راهي بجز اين نداريم. قانون آرد

در يك دنيايي هستيم آه بايد زندگي آنيم و حاال آه بايد 
زندگي آنيم و راهمان با واقعيت ها اينقدر مسدود شده 
و ذره ذره هر فيلسوفي آمد يك ذره بيشتر به ما نشان 

 پس  است،داد آه ما ارتباطمان گسيخته از واقعيت ها
 به تعبير بسيار عالي . همين عالم زندگي آنيمدربياييم 

آار ما نيست شناسايي راز گل سرخ «سهراب سپهري 
آار ما شايد اين است آه در افسون گل سرخ شناور 

ما داريم . ن اين گل سرخ شناوريمما در افسو. »باشيم
 در در حاليکه در عالم خيال با هم قرارداد مي آنيم 

راز گل سرخ را نشناخته . افسون گل سرخ شناوريم
 اين افسون  مي شد خوب زندگي آرد مي درالبته . ايم

 اين افسون خوب زندگي  درپس. شه بد زندگي آرد
  يمآن

بر .  خوانم ها را مي پست مدرن گاهي من نوشته هاي
 .آارتد بارتي باالتر از عبارتمي گردم به يك ع

دآارت الاقل فرق بين خواب و بيداري را تشخيص مي 
فقط . نيم آه خوابيم يا بيداريماد  فقط مي گفت نمي،داد

 يك چيزي ،نام خواب وجود دارده مي گفت يه چيزي ب
ن آا برگرديد به مش. نام بيداري وجود دارده ب

ر معروفش مي عباستان آه در شمعروف چين شاعر
گويد خواب ديده بوده آه پروانه اي است آه از اين گل 

 بعد در  شعرش ، روي آن گل مي نشيند،بلند مي شود
خواب ديده که مي گويد آه نمي دانم آشاورز چيني ام 

ام آه پروانه اي شدم از روي اين گل بلند مي شوم 
 من يك واقعيت اين است يا. روي گل ديگر مي نشينم

اي هستم آه خواب مي بينم آه يك مرد چيني  پروانه

مي گويد مرز بين خواب و بيداري بر من . هستم
 . آدامش بيداري بود،آدامش خواب بود. روشن نيست

 حسنش ،ديها برخورد مي آن وقتي با آثار پست مدرن
ي يكي از متفكران غربي  اين است آه به گفته

 شايد.نمي گيرند خودشان را خيلي جدي  همخودشان
 رختخواب  درو امشب رفتيم. االن من و شما خوابيم

مشخص نيست آه . وارد عالم بيداري مي شويم
  . واقعيت از چه قرار است

 ؛يكي مخالف با مبناگراي به لحاظ معرفت شناختي
 وجود شناختي   مخالفت با ذات گرايي به لحاظدومي

ي و ي مخالف با رئاليسم به لحاظ وجود شناختسومو 
 در آثار ي که همه ويژگيهاي ديگر.معرفت شناختي

فرزندان اين  کال  ؛  مي بينيد هامتفكران پست مدرن
  . تا ويژگي هستند3

 مثل تفكري آه بعضي ؛ در اين انديشه پست مدرن 
دين يك چيز تحقير ؛ از متفكران مدرن افراطي داشتند
 همان طور آه عرض (شده و مورد استحضال نيست

 از متفكران افراطي مدرن اصال دين را آردم بعضي
 عقل ، به نظر متفكر مدرن کهچرا. تحقير مي آنند
 وقتي عقل اعتبار دارد و يك ترازوي ،اعتبار دارد

 با ترازوي  است،تيقآامًال قابل اعتماد و محل وثا
 نظر آن .عقل امور را مي شود از هم تفكيك آرد

ا مي فيلسوفان مدرن وقتي با ترازوي عقل، دين ر
سنجيد دين مي شود از مقوله خرافات از مقوله اوهام، 

 در تفكر ).از مقوله عواطيف، و دين تحقير مي شود
 حق حيات ،پست مدرن دين هم مثل ساير امور

ه چون عقل از آن ترازو بودن افتاد.خودش را دارد
 ديگر نمي شود با ترازوي عقل گفت آه اين لذا .است

 اين و هم.  استآن حق،  است اين باطل است،خرافي
نات ياآن هذاست، نات يااين هذ. ، آن و هم نيستاست
بنابراين دين در نظر متفكران پست مدرن يك . نيست

 به  اين قيمت آه در نظر .حق حيات جديدي پيدا آرد
دين هم  و.متفكر پست مدرن همه چيز خرافه است

در نظر او وقتي شما راهتان با . يكي از خرافات است
اقع بسته شد همه چيز اباطيل است همه چيز عالم و

 لذا.همه چيز هذيانات. همه چيز خياالت. اوهام است
 تنها آيه اي از  هاشما در نوشته هاي پست مدرن

 آيه اي ، استناد مي شود آنآتاب مقدس آه مي بينيد به
 همه چيز باطل  « در آتاب جامع آمده است کهاست
يلي تعجب مي بنابراين من خ. »باطل اباطيل. است
 گوشه و در آساني ، در واقع تأسف مي خورم وآنم

  راآنار مملكت ما فكر مي آنند اگر پست مدرن ها
 دين زنده مي شود. يا آنند دين  باز زنده مي شودحا

 زنده بشود آه برود در صف بقيه خرافات قرار ولي
اين خرافه هم مثل ساير خرافات حق حيات . بگيرد
ا هم واقعا يك مشكالتي را هم و براي بعضي ه دارد
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وقتي مشكالتي را رفع مي آند چرا ما . رفع مي آند
مسئله بر سر اين است . نخواهيم مشكلي را رفع بكند

آه يك جوري زندگي آنيم آه با مشكالت آمتر زندگي 
 آسي آه بخواهد رئيس جمهور انتخاب بكند تفال .آنيم

ما ا. شده است حل ش خوب اين مشكل،به قرآن آرده
ست آه فرد متدين واقعي و نيواقعا اين قدر و قيمتي 

 ،حتي نمي گويم متدين واقعي يك آدم معنوي واقعي
دلش نمي خواهد . خواهد دين به اين عرضه بيفتد بدلش

 مثل .ياتش را به اين قيمت به دست بياوردحآه حق 
 نده اي آرده و گفتخط آه يك تفردياين است آه يك 

 آن وقت  شروع آند به التماس  است،ناهار تعطيللذا 
 ناهار را .که مست بودم که اين کار را کردمو زاري 
به . ؟ ناهار خوردي به چه قيمتدنياد  ميد امامي خور

دين . هر غلطي آردمم اگركه گفت مست بوداينقيمت 
 بقيه هم مردند و در عداد دين ه بلکهاز نو زنده نشد

  . اندقرار گرفته 
جلسه آخر چند دقيقه هم يك  دوست دارم در اين من

نگري ن  تا جها3مروري بكنم به چيزهايي آه در اين 
به . از سنت گرايي شروع مي آنم. قابل دفاع نمي آيد

نظر من مهمترين نقطه ضعف سنت گرايي  اين است 
.  آمترين مساعدت و موافقت را با استدالل داردکه

 استدالل گريز. نيست سنت گرايي اساسًا استدالل گرا
به جاي .  و به جاي استدالل تعبد را نشانده استاست

م از تقليد، تقليد دارم(ه را نشانده است تقليداستدالل 
   زيستن  سنتي  و همه آفات ديگري آه بر)فقهي نيست
اين تعبد .  ناشي از همين تعبد گرايي استوجود دارد،

 در (گرايي و استدالل گريزي و بلكه استدالل ستيزي
 اما در  است،عبد گرايي استدالل گريزيهمه موارد ت

 در مقام )بعضي از موارد اصًال استدالل ستيزي است
 در مقام عمل هم به د وانجاممي نظر به نفي عقالنيت 

   .نفي آزادي
در مقام نظر عقالنيت بسيار ضعيف و نهيف و در مقام 

يوانات به حفاصله ما از . آزادي هم آزادي بسيار آم
هر چه عقالنيت ما وسيع تر و . استعقالنيت و آزادي 

عميق تر مي شود و از سوي ديگري هر چه آزادي ما 
بيشتر مي شود ما در واقع از حيوانيت دورتر مي 

بنابراين هرچه از عقالنيت ما بكاهند و هرچه از . شويم
ت احآزادي ما آم بكنند در واقع نزديك آردن ما  به س

ي است آه اين بزرگترين مشكل.  استزندگي حيواني
 مشکل از اين مشكل يك. در سنت گرايي وجود دارد

دومي پديد مي آيد آه ما در سنت گرايي بيشترين يقين 
 آه اين يقينهاي ناموجه علتشان ،داريمرا هاي ناموجه 
 اين .و خودشان علت عجب ما مي شوند. جهل ماست

يقينهايي آه بي جهت براي ما پديد (يقين هاي ناموجه 
اما در عين حال آه . ن ناشي از جهلند خودشا)آمدند

خودشان معلول جهلند خودشان علت عجب ما هم مي 

. شوند يعني ما را آساني مي آنند آه خيلي متكبريم
تكبر علمي، تكبر ذهني، يعني چنان تكبر مي آند آه 

 دارد آه هر سؤالي از ييگويي جام جهان نما
   يك نگاه،ن آدميزاد از او مي شودامرغ تا جشيِر
 يك نگاهي هم به جام جهان نما  وآميزي مي آندتبختر

من واقعًا . استمي آند و همه جوابها حاضر و آماده 
يا به تعبير  ( را بعضي از اين متفكران سنت گرا

 پيش خودم ، آه  مي بينم) مدافعان سنت گرابهتري
 را در "نمي دانم" آه اين ها آيا هيچ وقتي ،مي گويم

مدافعان سنت ي از  تا به االن يكمن. عمرشان گفته اند
 و ، مي آيدممن اين به نظر« بگويد  را نديده ام کهگرا

 ما به عقلمان اين  « يا»شايد هم مخالفاني داشته باشد
 يك چيزهاي  ديگريرسيد ممكن است به عقل آسان

در اين باب مطالعه اي «  يا» باشدديگري رسيده 
يد برويم  ما بااستيك بحث جديد « يا » نكرده ايم

همه چيز واضح و روشن و مشخص . »مطالعه آنيم
و معين و حاضر و آماده اين عجبش البته از جهل 

چون جهل لطمه اش بيشتر به .  استاوليه اش بدتر
 خورد ولي عجبي آه آدم دارد، لطمه يخود شخص م

  . نوعش مي زدهماش را به 
ا  عدم مداراست،  ناشي از همان نكته دوم  کهنكته سوم

رفتار (  عام ينعست در مقام رفتار اجتماعي به ما
اجتماعي سياسي، رفتار اجتماعي در مقوله تعليم و 
تربيت، رفتار اجتماعي در مقوله خانواده رفتار 
اجتماعي در مقوله دين و مذهب، رفتار اجتماعي در 

 به دليل اين آه وقتي حق به اين ).مقوله حقوق
مي  من اهي  آه اصًال با يك نيم نگ،روشني است

 است، آن فرد با اين حرف من مخالف فرديفهمم و 
متفكران در  اين عدم مدارا حتي .عناد با حق دارد

فقط اختصاص و . سنت گراي غربي هم وجود دارد
بي مدارا هم  غربي ان سنت گراي. نداردبه آشور ما 

 نسبت به مخالفان خودشان هيچ وقت وارد  وهستند
 .ي شوند نمديالوگ به معناي دقيق

و اما ويژگي آخري هم که در اين تفکر وجود دارد 
اين است که در اين تفکر اگر شما جدي متمحظ در 
اين شيوه زيست باشيد زندگي اصيلي نخواهيد داشت 

منتها حاال ديگر بحث زندگي .و زندگي عاريتي داريد
. اصيل و عاريتي را در اينجا نمي خواهم وارد بشوم

خودتون زندگي نمي کنيد، بر اساس فهم و تشخيص 
بر اساس آنچه که ديگران گفته اند، زندگي مي کنيد ، 
به تعبير ديگري اگر زندگي اصيل  لب و جان مايه 
اش خود فرمانروايي است، شما با ديگر فرمانروايي 

زندگي عاريتي يعني زندگي که من . زندگي ميکنيد
مي کنم براي اينکه ديگران خوششان بيايد نه اينکه 

در .دگي مي کنم براي اينکه خودم خوشم بيادزن
زندگي عاريتي در واقع آتوريته ها دارند بر زندگي 

www.neeloofar.org



 9

ما فرمان فرمائي مي کنند در واقع خودمون نيستيم که  
بر اساس فهممان  تشخيص بدهيم که چه چيزي به 
نظرمان زشت است يا اينکه چه چيزي به نظرمان 

ي بد؟  چه چيزي خوب است و يا چه چيز. زيباست
وظيفه است يا مسئوليت؟ بايد کرد و نبايد کرد و 

  . امثالهم
 ويژگي سه تاي آخر 4من به نظرم مياد که در اين 

. از آن اولي بر مي خيزد) يعني دوم سوم و چهارم(
يعني از آن استدالل ناگرايي اين چيزهايي است که من 

  .به نظرم مياد که بايد جوري دفعش کنيم
 تا مشکل 4من در اينجا .  گرايانه اما در تفکر تجدد

يک مشکل آن جانمايه آن . عمده به نظر خودم مآيد
مدرنيته است، خوب اين همان چيزي است که در 

اين که تغيير جهان مقدم است . اولين جلسات مي گفتيم
ما وقتي مي بينيم جهان آن چنان که مي . بر تغيير خود

نچه مي خواهيم نيست آن چه مي خواهم نمي بينم و آ
بينم نمي خواهم و همه ما اين را در طول عمر تجربه 

خودت : کرديم راه حلش از نظر انسان سنتي مي گفت
را عوض کن تا آنچه را که مي بيني بخواهي و آنچه 

:  ولي انسان مدرن گفت. را که هم نمي بيني نخواهي
جهان را عوض کن تا آنچه را که نمي بيني و مي 

 آنچه را که مي بيني و نمي خواهي پديدش بياوري و
تقدم تغيير جهان بر تغيير خود . خواهي از بين ببري

  . که به نظر من اين مهمترين ويژگي بشر جديد است
اين به نظر من خطاي بزرگي است يعني اين نوع 
برخورد با جهان ناشي از يک نوع انسان ناشناسي 

ناشي از اينکه ما گمان مي کنيم که جهان را اگر . است
ما دگرگون کرديم موافق خواست خود ما خواهد شد و 
از دو چيز غفلت مي کنيم يکي اينکه جهان چرخ و 
پرش فقط در اختيار ما نيست جهان مومي نيست در 
دست ما که ما هر طور که بخواهيم عوضش 

نکته دوم اينکه به فرض اينکه اگر جهان .بکنيم
ه دگرگون مي شد و مومي مي شد در دست ما، وقتي ک

حاال . اين موم مربع شکل را کروي شکل مي کرديم 
خواسته هاي آدم .تازه از کروي بودنش بدمان مي آمد

. خواسته هاي متبدل نوع بر نوع و تازه به تازه است
اين خواسته هاي ما انتها ندارد و اگر بنا بر اين باشد 
که شما تسليم درون خودتون باشيد و فقط بخواهيد 

يد به نظرم هيچ وقت به غايت جهان را دگرگون کن
  .نمي رسد

نکته دوم علم زدگي معرفت شناختي تجدد گرايي است 
علم تجربي قابل . که به نظر من اصًال قابل دفاع نيست

علم تجربي بارها من گفته ام که معصوم .دفاع است
هيچ گناهي بر علم تجربي نيست نه علم تجربي . است

و نه علوم طبيعي مثل فيزيک شيمي زيست شناسي، 
تجربي انساني مثل روان شناسي جامعه شناسي اقتصاد 

مشکل وقتي که ما انسانها مي خواهيم پاي علم . 
اين . تجربي را  از گليم خودش به زور درازتر بکنيم

. جاست که چيزي به وجود مي ياد به اسم علم زدگي
علم تجربي همه اثبات و رد و قبولها و همه نقص و 

ت و تضعيف ها همه پذيرش وازنش ابهامها همه تقوي
حاال . هايي که مي کند همه درباره عالم طبيعت است

اگر از علم تجربي بخواهيم که درباره خارج از 
آن وقت شما در واقع . قلمرو خودش هم سخن بگويد

از علمي که حيطه کارش عالم طبيعت  است خواسته 
ايد که درباره عالم يا عوالم غير طبيعت هم سخن 

د چه نفيًا بگويد چه اثباتًا؛ در هر دو صورت بگوي
علم . پايش را از گليم خودش درازتر کرده است

زدگي يعني از اين علم تجربي جهان بيني استخراج 
يعني ما بيائيم از دل فيزيک و شيمي و بقيه . کردن

علوم و علوم تجربي بياييم جهان بيني استخراج کنيم 
بي سوال کنيم نه يعني در باره همه چيز از علم تجر

فقط درباره حيطه اي که علوم تجربي متکفل آن 
. حيطه هستند به لحاظ متودولوژي خاصي که دارند

اشتباه معرفت شناختي است که گمان مي کند که تنها 
منبع شناخت جهان هستي فقط حس و تجربه است و 
فکر نمي کند که شايد قلمرو يا قلمروهايي ديگري هم 

 قلمرو يا قلمروهاي ديگر حس و باشد که درباره آن
حق . تجربه نه اثباتًا و نه نفيًا حق داوري ندارند

داوري هم ندارند، نه به اين معنا که ما محرومشان 
کرديم، متودولوژي خاص خودشان اقتضاي اينچين 

اين مشکل اپيستمولوژيک يک . داوري را ندارد
مشکل وجود شناختي درست مي کند که مي شود 

مشکل سوم . ه آن مشکل ماديت استمشکل سوم ک
در علم زدگي مي . يک مشکل وجود شناختي است

گفتيم  تنها راه شناخت جهان هستي همين راهي است 
که علوم تجربي طي مي کنند و راه ديگري وجود 

اما در اين مشکل سوم مي گوييم که اصًال . ندارد
. جهان هستي خودش منحصر است در عالم طبيعت

. عالم طبيعت عالم ديگري وجود ندارداصًال غير از 
در رشد مدرنيته اول گفتند که عالم يا عوالم ديگري 
هم وجود دارد غير از عالم طبيعت ولي تنها راه 
شناختش چيست؟ همين راهي که علوم تجربي پي 

هر عالمي را اگر بخواهيد بشناسيد با علوم . گرفته اند
 تجربي بعد ديدند علوم. تجربي مي توانيد بشناسيد

يواش يواش . درهمين عالم مي تواند اظهار نظر بکند
بعد گفتند که اصًال عالم ديگري وجود ندارد که 

در واقع ماديت معرفت شناختي . بخواهيم بشناسيمش
علم زدگي معرفت . به ماديت وجود شناختي انجاميد

شناختي يواش يواش به يک نوع ماترياليسم وجود 
کجا و تفکر سنتي که مي اين تفکر . شناختي انجاميد

و  ظلماتي ) کثيف به معناي فلسفي (گفت کثيف ترين 
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ترين طبقاتش همين طبقه عالم طبيعت است و لذا مي 
آسمانهاست در واليت جان وجود . گفتند چاه طبيعت

دارند که اين آسمان ما اصال به حساب نمي آيد و قرآن 
اکب يا انا زينا اسماء الدنيا بزينت للکو« : که مي گويد

مي گفتند که خدا مي گويد که اين » بزينت للمصابيح
ولي . نزديکترين آسمانتان را اينقدر قشنگ آفريدم

آسمانهاي خيلي باالتر از اين هم وجود دارد و ما مي 
گوييم هيچ ايواني وجود ندارد جهان هستي همين ايواني 

. به نظر من اين قابل دفاع نيست. است که ما مي بينيم
اع نيست نه به دليل اينکه تعصب هاي سنت قابل دف

گرايانه ما را مي آزرد، به دليل اينکه دليلي براي اين 
ادعا اقامه نشده است؟ عقالنيت اقتضا نمي کند که ما 
بپذيريم جهان هستي منحصر در همين عالم طبيعت 

  . است
نکته آخري که مي خواهم عرض بکنم يک مشکل 

ست و آن مشکل اخالقي در جهان بيني مدرنيته ا
اخالقي عاطفه گرايي خاصي است که در اخالق 

عاطفه گرايي به معناي اين است . مدرنيسم وجود دارد
که مالک خوب يا بد و بايد و نبايد، درست و نادرست، 

اين .ظيفه و مسئوليت فقط درد و رنج و لذت و الم است
 و به نظر من هم د سخن تا اينجا هيچ اشكالي ندار

يعني به اين معنا ازعاطفه گرايي .  دفاع استآامَال قابل
اما بحث بر سر اين . اخالقي بر من آامَال قبول دارم

؟ بايد در نظر بگيريمرا درد و رنج کدام آه است 
اينجاست آه به نظر من يك مشكل جدي در تفكرات 

 آنها وقتي از درد .بيشتر فيلسوفان مدرنيسم وجود دارد
 سخن متفاوت دردهاي  بندي و رنج و از تقسيم

انگشتان را روي يك قسم درد و رنج خاص ، گويند مي
. گذارند و از آن طرف هم روي يك قسم لذت خاص مي

هاي  هاي مادي داريم ما درد و رنج ما درد و رنج
هاي دنيوي داريم و درد و  درد و رنج. معنوي داريم

هاي آوتاه مدت  درد و رنج. هاي اخروي داريم رنج
هاي درازمدت داريم و درد و   رنجداريم و درد و

ي در ظرف زندگي فردي داريم و درد و يها رنج
 ما هشت قسم .هايي در ظرف زندگي جمعي داريم رنج

. درد و رنج و طبعَا هشت قسم هم لذت داريم
آند و  خواهيم با هم درد و رنجهايي آه عايد مي مي

  بايد به آدام درد و، بسنجيم راآند لذتهايي آه عايد مي
به .رنجها توجه آنيم و بايد به آدام لذتها توجه بكنيم

ي اعتقادش بر اين نيست آه درد و فنظر مياد فهم عر
 (هيچ فهم عرض . رنج همان لحظه را در نظر بگيريم

common sense(ن ا آه درد و رنج همويدگ  نمي
شود آه   گفته ميدر حاليکه .را در نظر بگيريملحظه

هاي   را به خاطر درد و رنجهاي آوتاه مدت درد و رنج
لذات آوتاه مدت را به خاطر . دراز بلندمدت تحمل آن
 لذات  و لذات عميق را نگه داريد.لذات بلندمدت فدا آن

درد و رنجهاي عميق را . ي را فداي آنها بكنيدطحس
 سير .هاي سطحي ازش بگريزيد با قبول درد و رنج

 از گرايي در تفكر فيلسوفان مدرن مخصوصَا عاطفه
 و )گراي معروف انگليسي فيلسوف لذت( مزمان  بتها

جان استوارت ميل و پدرش جيم ميل  به اين طرف 
گرايي ناظر به درد و  رسد آه اين عاطفه نظر مي

هاي اين جهاني و  هاي آوتاه مدت و درد و رنج رنج
  . هاي مادي است درد و رنج

 آه در ي باب پسا تجددگرايي آه در ميان سه رآندر
آه (گرايي  مخالفت با ذات اتجددگرايي گفته شدپس

 من فعَال  )يك مولفه وجودشناختي بودو مولفه دوم بود 
گويم يعني به نظرم  اش سخن نمي  دربارها يا اثباتانفي

شود   اثبات آرد و مي راگرايي شود ذات منطقَا نمي
 اما به .گرايي سخن موجهي نيست قبول آرد آه ذات

 يعني همان (ه اول و سوم گمان من در باب مولف
شد و هم در  شناسي گفته  اي آه در باب معرفت مولفه

شود    مي)شد مولفه سوم آه در باب رئاليسم گفته 
 درباب نكته اول عرض بكنم آه به .سخناني گفت

 مبناگراييلحاظ معرفت شناختي فيلسوفان پست مدرن 
 مبناگرايي بنده هم قبول دارم آه  کهآردند را رد مي

 اما در ميان سه تا بدليلي آه ؛ابل دفاع نيستق
يك لست آه يكي بديل هو،آردند جانشينش مي

 يكي ديدگاههاي بافت گرايانه )ديدگاههاي آل گرايانه(
 و يكي ديدگاههاي آه )که متعلق به ويتگنشتاين است(

 .رابطه علي و معلولي بين باور و واقعيتها قائل است
تاين ويتگنش از ديدگاهشود از اين سه  به نظر من  مي

آن اينكه وقتي نحوه معيشت ما دگرگون .دفاع آرد
شود  شود آم يا بيش جهان تصوير ما هم عوض مي مي

هاي  شود بازي وقتي جهان تصوير ما عوض مي
آنيم و در اين بازيهاي زباني  زباني متفاوت پيدا مي

آيد به  امض ميغمتفاوت چيزي آه به نظر ديگري 
امض غد و چيزي آه به نظر ما نظر ما واضح ميا

آيد به نظر ديگري ممكن است واضح بيايد و  مي
بنابراين هيچ استداللي نيست آه بشود گفت براي همه 

 بسته به اينكه شما در چه نحوه .قانع آننده است
و طبعَا چه جهان تصوير و . بريد ماشيني به سر مي

ممكن است يك استداللي براي . چه بازي زباني داريد
ما قانع آننده باشد و براي دوست شما آه در يك ش

آند در يك نحوه  جهان تصوير ديگر زندگي مي
برد و با يك بازي زباني  معيشت ديگر به سر مي

 ممكن است قانع آننده  دارد آار ورسديگري 
شتاين هم اشكاالتي ويتگناگرچه در خود ديدگاه .نباشد

گر ترجيح شتاين اويتگن به نظر من ديدگاه .دوجود دار
 آه  استشود به ديدگاههاي ديگر به دليل اين داده مي

اشكاالت آمتري متوجه آن است وگرنه ديدگاه 
يك نكته ديگري را  .شتاين هم بدون اشكال نيستويتگن
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 بگويد يهم همين جا بگويم و آن اين آه ممكن است آس
ما حتمَا .يقي ايجاد آنيمفتوانيم يك ديدگاه تل ا ميمآه 
تيم آه از اين چهارتا يكي را قبول آنيم و  نيسريوجم

توانيم نكات مثبتي را   ما مي.كنيمب رد ي ديگر راسه تا
 و ياز يكي جمع آنيم و با نكات مثبتي از يك ديگر

د آي اين ديدگاهها به نظر مي.رنكات مثبتي از يكي ديگ
آساني قائل شدند به هيمن ديدگاه و ي نيست فديدگاه منت
 در )شناس معروف آمريكايي معرفت( زممثَال چي
 سال 10آه در همين (ها آخر عمرش  نوشته

  به يكي ديدگاهي آه جمع ديدگاه )اخيرمنتشر شده
د شاي. بودگرايش پيدا آرده است، ليزم وو همبناگرايي 

 بايد اين صورت آه در،دفاع آردديدگاه هم بشود از آن 
ه شتاين را نپذيرفتويتگنگفت آه اختصاصَا ما نظريه 

شتاين را هم تگن عيب و ايرادهاي نظريه وي ويما
  .توانيم رد بكنيم مي

اينكه .) با رئاليسمتويژگي مخالف( در باب ويژگي سوم 
شود استدالل آرد براي اينكه چيز يا چيزهايي در  نمي

خارج از ذهن ما آدميان و مستقل از ذهن ما آدميان 
مراد از توانيم استدالل آنيم اما  وجود دارد اينكه ما نمي

 ،گفتند برهان استدالل استداللي باشد آه قدما به آن مي
ي در هيچ آدام از کيعني استداللي آه آوچكترين تشكي

در . ستپست مدرنها ا حق با ،توان آرد مقدماتش نمي
عين حال اعتقاد به اينكه چيز يا چيزهايي مستقل از 

تر است از اعتقاد به  اذهان ما آدميان وجود دارد معقول
ينكه چيز يا چيزهايي مستقل از ذهن ما آدميان وجود ا

ها آنار  وقتي صدق و آذب راجع به بحث گزاره. ندارد
شود آرد و آن هم بحث   يك بحث دوم مي،گذشته شود

 .ها است معقوليات و بحث عدم معقوليات گزاره
در بيرون از اين تاالر گفته که هايي  توانم گزاره نمياگر
 معقوليت و عدم اما. را بفهممنا صدق و آذبش،شود مي

آه است  دومي  موردها هنوز معقوليت اين گزاره
ك گزاره يعني اگر ي معقوليت . آن رسيدتوان به مي

 تراي چنان باشد آه اعتقاد به آن گزاره قابل دفاع گزاره
 آن گزاره يا از عدم اعتقاد به قيضباشد از اعتماد به ن

 گزاره اول  آهمگويي  در اين صورت مي،آن گزاره
 "اين گل سرخ رنگ است"اگر گفتم آه . استمعقول

 آه اعتقاد به  است  منظور اين است،يك گزاره معقولي
تر است از عدم   قابل دفاع" گل سرخ رنگ است"اين

 يا از "اين آه اين گل سرخ رنگ است"اعتقاد به 
  دارم ادق من اعت".اين گل سرخ نيست"اعتماد به اينكه 
تواند  را نمياش چ آدام از آن دو گزاره آه رئاليسم هي

 اما هر دو )نه گزاره اول نه گزاره دوم را(اثبات آند 
 يعني هم اعتقاد به وجود چيز يا .گزاره معقول است

چيزهايي مستقل از اذهان و نفوس ما آدميان اعتقاد 
ن چيز يا آو هم اعتقاد به اينكه است چيز معقولي 

آدميان هست چيزهايي آه مستقل از ذهن ما 

االصول وقتي گفته  علي.االصول قابل شناختند علي
 تاآنون شناخته گرچهشود معنايش اين است آه  مي

 به نظر . ولي نظرَا شناختشان محال نيست،دننشده باش
هاي  من اين دوتا گزاره رئاليستي هر دو گزاره

  به سود هيچ آدام از اين دو گرچهمعقولي هستند
 اينکه. ه استدفاعي اقامه نشدگزاره برهان غيرقابل 

 متأسفانه فرصت رگويم ديگ معقوليتش را از آجا مي
يعني اينكه چيز  ( براي معقوليت اولي.ندارمچنداني 

 )يا چيزهايي مستقل از ذهن ما آدميان وجود دارد
ور ندهم به برهان جرج ادوارد  دوستان را رجوع مي

 آه شود اعتقاد ورزيد آه برهاني آورده است آه نمي
چيز يا چيزهايي مستقل از اذهان ما آدميان وجود 

ور ن به نظر من استداللي آه جرج ادوارد .ندارد
 اين استدالل الاقل معقوليت اين گزاره را ،آورده است
چيز يا (در باب معقوليت گزاره دوم .دهد نشان مي

دهم  ارجاع ميشما را  من باز )چيزهايي قابل شناختند
 لرمانو آواين آمريكايي و يكي  يكي.به دو تا متفكر
اند آه اصَال معتقد شدن به اين آه  مالكوم آه گفته

چيزي هست آه قابل شناخت نيست پارادوآسيكال 
است و به نظرم مياد آه هم استدالل آواين و هم 

دهد آه اعتقاد به  الكوم نشان ميم لاستدالل نورما
ن اينكه چيز يا چيزهايي آه در خارج از ذهن ما آدميا

االصول قابل شناختند استدالل موجهي  هستند علي
  .است
خواهم عرض  يك نكته به عنوان آخرين نكته مي اما
 پست مدرنيسم هم در آشورهاي غربي و هم در .بكنم

 راه اگرآشور ما از نظر بعضي چنان تلقي شده آه 
ارتباط به عالم واقع بسته است يعني ما سخن از 

م و طبعَا سخن از علم توانيم بگويي صدق و آذب نمي
 سخن از باور موجه هم  آنگاهنمي توانيم بگوييم

  علم غير از باور موجههدرحاليکه. توانيم بگوييم نمي
 علم يعني باوري  من داشته باشم استدالل هم به .است

 باور (سودش داشته باشم مطابق با واقع هم باشد
خواهم عرض بكنم آه آسي نبايد   مي).صادق موجهه

بكند آه اگر اين عنصر صدق گرفته شد ديگر فكر 
صدق هم حتي اگر  .اندم فقط عنصر باور براي ما مي

 ما هنوز دسترسي به باور موجه ود براي گرفته بش
آه اگر فکر ميکنند ها   خيليدرحاليکه.باقي مي ماند

 وقت هر فكري د، آنپست مدرنيسم اشاعه پيدا بكن
 )فكريآنارشي (داجازه عرض اندام پيدا ميكن

به  از آن هم متفكران پست مدرن ضيمخصوصَا بع
خواسته  ا حرف زدند آه چه بسا خودشان هم ننحوي

 مخصوصَا من از سه تا .را القا آردندگمان ولي اين 
ساختار " در آتاب نبرم يكي تام اسكو متفكر اسم مي

 بر " و يكي فاي رابين در آتاب"هاي علمي انقالب
 الكساندر وشته هانبعضي در  يكي هم "ضد روش
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 هر  ارتباط ما با عالم واقع بريده شد اگر  .ريمكين تا
 به نظر من ما وقتي علم .باوري حق حيات دارد

 يعني باور صادق موجهه ،توانيم پيدا بكنيم نمي
 ولي ) است يعني صدق بريده شده(توانيم پيدا بكنيم نمي

آند و  هنوز هم باور موجهه با باور ناموجهه فرق مي
ط باورهاي موجهه حق دارند آه مورد قبول واقع فق

اين حق دارد در .شوند و حق دارند در عرصه بشوند
گوييم  مي. دارد آزادي بيانعرصه بشوند چه نسبتي با

گويم   البته من هيچ وقت نمي. قبول استآزادي بيانبله 
م آزادي فتگ  من از همان اوايل هم مي، بلکهآزادي بيان
بيان مستدل يعني اينكه هر آسي  آزادي .بيان مستدل
 د، به سود اين باور استدالل بكندناتو  آه ميدباوري دار
اين استداللش ضعيف اگر  بعدَا .درا ارائه آن باورش
 يا اگرشود  مردود واقع ميباورش  طبعَا ،بوده

  من  اگر.شودمي استداللش قوي بوده آه مقبول واقع 
 ،يقين دارمر  اين باوبهداشته باشم آه خودم  باوري

 شما توانم برايي به سودش ندارم آه بلولي استدال
 اينجا به نظر من تنها راه اخالقي همان .عرضه بكنم

. آمده است است آه آخرين جمله آتاب رساله نکته اي 
نم به سودش استدالل آنم  بايد در بابش ا من نمي تواگر

 بنابراين آنچه را آه به سودش دليل دارم .سكوت آنم
آنم آنچه را آه به سودش دليل ندارم سكوت  ان ميبي

 نوعي برايبنابراين از پست مدرنيسم نبايد . مي آنم
  . آرد استفادههرج و مرج و آنارشي فكري و عقيدتي 

   و برآاته... ت اوالسالم عليكم و رحم
عقالنيت آه به آن اشاره مي آنيد به چه معناست؟ آيا ●

ه ما استدالل دقيق به اين معنا نيست آه درست است آ
عقالني به نفع آن نداريم ولي اعتقاد به دين بهتر از 
عدم اعتقاد به دين است چون در زندگي ما تاثير عملي 

ديده مي شود آه . ) پراگماتيزم(مناسب مي گذارد
مدرنيستمها با پروراليسم ديني موافقت دارند تفاوت 
 زيربنايي فكري آنها در اين جهت با پست مدرنيسم ها

  در چيست؟
 يكي اينكه ما .آردندمطرح در واقع  دو تا سئوال ○ 

اگر گفتيم آه دين هم راهي براي اثبات صدق گزاره 
 بگوئيم آه دين .دهاش به لحاظ عقالني صرف ندار

مشكالت زندگي را رفع مي آند و دين را بپذيريم و 
خوب اين همان چيزي است آه پست مدرنيسم ها گفته 

است بله همين طور . رض مي آنم دو تا جواب ع.اند
 يكي اينكه گزاره هاي .ولي به شرط دو نكتهکه گفتيد 

اگر گزاره اي خرد . ديني خردگريز باشد نه خردستيز
مي شود اين آار را آرد آه بگوئيم حاال باشد،گريز 

بين اين گزاره ها خرد گريز و نقيض آن آه هم آن 
تخاب مي خرد گريز طبعا خواهد بود گزاره ديني را ان

 اما اگر گزاره .آنيم آه مشكالت ما را رفع مي آند
خردستيز پيدا شد ديگر البته اين نسخه قابل تجويز و 

نكته دوم را آه مي خواهم . توصيه نخواهد بود
عرض بكنم اين است آه دين مشكالتي را رفع مي 

 مستشكر به شما بگويد آه  استآند ولي ممكن
 آن وقت بايد .آندمي  مشكالتي را هم براي شما ايجاد

جمع و تفريق آرد مجموع مشكل زدايي و مشكل 
 دين .زايي دين روي هم رفته چه وضعي پيدا مي آند

  بيشتر مشكل زاست يا مشكل زداست؟
 مدرني درباره سؤال دوم الزم است توضيح دهم که

همه اديان را داراي است آه به پروراليسم ديني قائل 
 يا وزن نجات بخشي وزن معرفتي مساوي مي بينيد

 پروراليسم صدق يا به آه دبستگي دار. مساوي
 باالخره يا وزن . را قبول داشته باشدپروراليسم نجات

معرفتي مساوي در همه اديان مي بينيد يا وزن نجات 
 اما در پست مدرنيسم .بخشي در همه اديان مي بينيد

نجات يعني چه؟ و معرفت يعني چه؟ هيچ آدام از اين 
  مثل اين مي ماند آه يك وقتي فرض .د ندارددو وجو

 يك .م به دو تا بچه جايزه بدهمهآنيد آه من مي خوا
دو بيست آوردند نمي دونم آه به هروقت مي بينيم 

 دو صفر ريك وقتي آه ه. آدامشان جايزه بدهم
ند به آدامشان جايزه بدهد؟ اآدم نمي د آوردند باز هم 

ضع مساوي  و. استن مساوياچون باز هم وضعش
اعم از اينكه مساوي باشد در جهت مثبت يا مساوي 

 آساني آه به پروراليسم ديني . در جهت منفيدباش
قائلند در ميان مدرنها اديان را از جهت مثبت داراي 
وزن مساوي مي بينند حاال آن جهت مثبت يا نجات 

 اما در .و يا صدق و حقانيت ادياناست بخشي اديان 
از نجات بخشي و صدق وجود پست مدرنيسم بخشي 

  .ندارد
آيا مي شود سنت را منهاي استدالل گريزي و تعبد ● 

  گرايي حفظ آرد؟ 
د حفظ و بعضي از مولفه هاي سنت را مي ش.بله○

معنويت يعني بخشي از سنت را آه مي شود . آرد
   . حفظ عقالنيت حفظ آردعيندر
چه آسي مي تواند مستدل بودن يك بيان را تعيين ● 

آيا بايد به مسئوليت اخالقي خود بيان آننده واگذار آند 
  آرد؟

 آار حقوقي نمي توانيم بكنيم نمي .يستبله شكي ن○ 
اول يد نيم  بگوئيم آه يك قانوني داريم آه بگواتو

 ببينيم اگر .استداللتان بگوييد وعقايد را بگوييد
استدالل داريد بعد اظهار آنيد؟ نه من بارها گفته ام 

نه حقوق باور، ما حقوق باور نداريم ما اخالق باور 
نمي توانيم قانون وضع بكنيم آه چه باورهايي اظهار 

 ما حقوق باور .بشود و چه باورهايي اظهار نشود
 يعني هر آسي پيش .نداريم اما اخالق باور داريم

د خودش رجوع آند آه آيا استدالل به سود حرفش دار
كري خودش يا فقط اذهان مخاطبانش را سطل آشغال ف
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  . در آن دد بريزه مي خوادمي داند آه هر چه زباله دار
 در جلسه گذشته از عقالنيت و مهجوريت آن در ●

جامعه و تاريخ ايران ياد کرديم مايلم نقش عرفا و 
مشربهاي عرفاني بزرگاني چون مولوي و حافظ را در 
اين عرصه چگونه ارزيابي مي کنيد خصوصا که 

   شده است؟ اخيرا ادبيات هم رايج
 من خيلي مانند بعضي افراد که اصرار مي ورزند ○

که عرفان خيلي در تضعيف عقالنيت نقش داشته است، 
دليل بر اينکه ما متفکراني در  .  من قائل نيستم

فرهنگ خودمان و هم در فرهنگهاي ديگران داريم که 
هم از لحاظ عرفاني عرفاي طراز اول هستند و هم 

من نمي توانم .  و انديشمندي هستندآدمهاي بسيار متفکر
قبول کنم که عرفان و عرفان گرايي لزوما به نوعي 

بله عرفان و عرفان گرايي وقتي . عقل گريزي بيانجامد
که در بافت يک جامعه اي پيش کشيده شد که اين بافت 
اساسا بافت تنبلي است براي گريز از استدالل بهانه مي 

يلي آدمهاي فکوري اند اما ما عارفاني داريم که خ.شود
ما نمي توانيم بگوييم که به . آدمهاي بسيار قوي اند

همين حافظي . صرف اينکه عارفند آدمهاي ضعيفي اند
را  که شما مثال زده ايد با اينکه من قبول ندارم که 
عارف بوده است ولي همين ديواني که شما مي گوييد 

ويج اينقدر ترويج مي شود و بعنوان ديوان عرفاني تر
مي شود به نظر من اتفاقا يکي از تامل برانگيزترين 
ديوانهاي شعري ما ديوان حافظ است و هيچ هم به نظر 

چه کسي مي تواند بگويد که . من عقالني ستيز نيست
شيخ اشراق عقالنيت ستيز بوده است يا عين القضات 

ماي سري کات بزرگترين عارف .همداني يا موالنا
 حال يکي از بزرگترين تاريخ مسيحيت و در عين

به نظر من . متفکران تاريخ تفکر مسيحي هم هست
  .بافت اجتماعي به نظر من بيشتر مهم است

اينکه تئوري ها و پيش فرض هاي ما در مواجه ●
محيط پيرامون ابطال مي شوند و از قدرت پيش بيني 

  مي افتند دليلي در رد خواب دکارتي نمي باشد؟
 بعضي از سنگها را که به در خواب دکارتي هم. نه○ 

طرف دشمن تان پرتاب مي کنيد به او نمي خورد و 
  .بعضي هم به آن مي خورد

آيا به نظر حضرتعالي بين پست مدرنيسم و فاز ● 
معرفت که شما آن را در پروژه عقالنيت و معنويت 

  پي جويي مي کنيد تقابلي وجود دارد؟
نم به نظر من عقالنيتي که بنده عرض مي ک. بله○ 

عقالنيت مدرن است و به اين لحاظ کامال با پست 
تقابلش به اين است که معنويتي . مدرنيسم مخالف است

که بنده از آن  دفاع مي کنم معنويتي است کامال زائيده 
عقالنيت مدرن فقط تفاوتش با عقالنيت مدرن به آن 
صورت که تا االن رايج بود در اين است که الاقل به 

امعيت آن بيشتر و هم عمقش بيشتر ادعاي خودم هم ج

من همان عقالنيت مدرني را گرفته ام و مي . است
گويم که اين عقالنيت را جامعيتي بيشتري به آن بدهيم 
و عمق بيشتري هم به آن بدهيم به معنويت هم مي 

معنويت مستقل از عقالنيت نيست بلکه فرزند .انجامد
و عقالنيت است منتهي فرزند عقالنيتي که عمق 

جامعيت پيدا کرده و اين عقالنيت هم عقالنيت مدرن 
  .است و اصال پست مدرن نيست

در حال حاضر بزرگترين ناقد يا ناقالن پست ● 
  مدرنيسم چه کساني هستند؟

خوب هنوز هم فيلسوفان تحليلي بزرگترين ناقالن ○ 
هنوز هم من فکر نمي کنم هيچ . پست مدرنيسم هستند

شرب فلسفي تحليلي به نقد مشربي فلسفي به اندازه م
  .پست مدرنيسم کوشايي نشان داده باشد

آيا از موضع اخالقي مي توان جهاني بيني را نقد ●
  کرد؟
منتهي وقتي داريم از موضع اخالقي . بله مي شود○

نقد مي کنيم حواسمان است که از موضع اخالقي 
داريم نقد مي کنيم و ممکن است يک چيزي را از 

بکنيم ولي هنوز از موضع مخالفت موضع اخالقي نقد 
شما مي . يا موافقت با عالم واقع نقد نکرده باشيم

توانيد از هر موضعي نقد بکنيد اما حواستان باشد که 
يعني اگر از ديد . از چه موضعي داريد نقد مي کنيد

اخالقي به ديدگاهي نقد کرديد، بعد نگوئيد که ما نشان 
وئيد نشان داديم که بگ. داديم که اين ديدگاه باطل است
چون صدق و کذب از . اين ديدگاه غير اخالقي است

ديدگاه اخالقي قابل احراز نيست ما مي توانيم از هر 
  .ديدگاهي نقد بکنيم ولي نقدهايمان را با هم خلط نکنيم

آيا در تفکر مدرن و يا پسا مدرن مي توان زندگي ● 
  اصيل داشت؟

صيل داشت به در هر دو نوع مي توان زندگي ا. بله○
شرط اينکه خود آن مدرن زيستن و يا پست مدرن 
زيستن را براساس براساس فهم و تشخيص خودمان 

 .انتخاب کرده باشيم
 ،در اعتقادات و رفتارهاعبد ل به تيتي قانانسان س●

. داردخود سعي در مستدل آردن گزاره هاي پايه 
 جهت تأييد اين مسئله.... مانند فلسفه اسالمي وعلومي 

 علومي  شما آيا به نظر.مورد توجه قرار مي گيرد
  مجاب کننده برخوردار نيستند؟اين چنين از استداللي 

روسه پم از مقدماتش در مسير و ا هيچ آداگر در○
  آرد و فرد مخاطب نمي تواند نشد شکاستدالليش

اگر  اما . نه به نظر من. بكنديهيچ شكيك و انتقاد
 براي ري است و يعني استدالل يك چيز ديگنظور ازم

 آناينكه معقوليت يك گزاره را نسبت به نقيض 
 خوب بعضي از اين گزاره ها .دهدن باشن، هگزار
  . استن دادهاش را با اين استداللها نشتمقبولي
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ها اخذ ست آيا تفكيك آيفيت اوليه از ثانويه از اتمي ● 
  .يا شده باشدح ا17 اين تفكيك فقط بعد قرن ؟نشده است

 داشته  ديدي ها گفته اتميستهاي قديم همچنين بعضي○
 زهابآثار  در بارولي واقع اش اين است آه اولين . اند

  . ديده مي شود
آارتي آيا مي توان جواب ابن سينا ددر باب خواب ● 

ك گرفت و تآ را مطرح آرد و طرف مقابل را به باد
گفت شما حق نداريد احساس درد آنيد چون در خواب 

درد خود را احساس لي آه او نمي تواند در حا. هستيد
  پنهان آند؟

ن هم احساس درد مي ادمو ما هم در خوابهاي ح. نه○
احساس درد آردن آه دليل بر اين نيست آه آدم . آنيم

 خواب شيرين دره لذات کدقت آرده ايد . خواب است
 خواب دردناك تر از دردردها هم . تر از بيداري است

داشته  عاليلي هم براي اين مدقدماي ما د.  استبيداري
هر آسي . د خواب احساس درد مي آندرنه آدم . اند
 مي گويم اي واي مرا در عالم خواب مي د، بزن رامن
  .زنند
 ديني مي توان گفت pluralismدر باب نقد  ●
 در نتيجه دو نقيض، عانرتفييجتمعان و الضان اليالنق
در . تحال عقلي اسم اين يك  و نمي توان جمع آردرا

  ؟ديني قابل قبول است pluralismحالي آه در 
 فقط باشد، وارد pluralismاگر اين اشكال به ○
 pluralismدر نه  استاردو صدق pluralismدر

 نجات فرق pluralismصدق با pluralism .نجات
 صدق مي گويد همه اديان به  Pluralism .مي آند

   .يكسان بر حقند
ويد همه اديان به يك مي گن نجات  pluralismاما 

اندازه بر حقند مي گويد هر آسي اگر بر دين خودش 
. وي آم نمي آوردخرا واقعًا عمل بكند از اجر

Pluralism شده نجات يعني رستگاريش تضمين  
صدق وارد   pluralismبه اين اشكال . است
 آن سه آه آسي نمي گويد آه يك مساوي با چرا.نيست

 از توحيد مثًال . است قائلpluralism آسي آه به
ث لياز تثو .مسلمين يك تفسيري بدست مي دهد
 سازگار  تفسير مسيحيت يك تفسيري مي دهد آه آن دو

 نمونه اش آه دوستان مي خواهند رجوع . بودخواهند
آنند به آتاب دآتر عدنان اصالن متفكر مشهور ترك 

 به (رص دآتر سيد حسين ن اي که بينآه در يك مناظره
 جان و) مسلمانpluralism سنت گراي عنوان يك

تشکيل داده )pluralism به عنوان يك مسيحي (هيك
 آه از اين مناظره بدست ينان اصالن گزارشدع. است

ان هيك آه مسيحي ج.  استمي دهد به اين صورت
ر بخواهيم آه به گر مي گويد اصاست به حسين ن

pluralism ما مسيحيان بايد دست از ، قائل باشيم 
ن اين ا بنابراين ما پيشنهادم.ث خودمان برداريمتثلي

ست ااست آه مسيحيان دست از تثليث آه عقيده اي 
.  بشويمpluralismخرافاتي بردارند تا بتوانيم قائل 

ن آتاب را آصفحه از هفت ر تقريبًا صسيد حسين ن
 آه نه آقا تثليث اصل بسيار شريفي ،استدالل مي آند

  .ان برداريد؟تتثليث چرا مي خواهيد دست از ،است
 و  استتثليث يكي از اصول بسيار مترقي تفكر بشر
بحث . در تفكر افالطون و نو افالطوني ريشه دارد

 .نوافالطوني را مخصوصًا فولوتين را پيش مي آشد
چيز به اين ارزشمندي را بدست آورده ايد حاال مي 

 از  ما بعد مي گويد!.خواهيد دست ازش برداريد
جور در  امسيري مي آنيم آه با تثليث شتوحيد خدا تف

   .آه دوستان اين را ببيننداست خيلي جالب .بيايد
. چه نسبتي با معناداري داردويتگنشتاين نظريه ●

 انديشه ها به دليل تفاوت در نحوه وضوح وغموض
 جهان تصوير و بازيانديشه و به طبع آن تفاوت در 

ه تأثيري  بي معنايي انديشه چ داري و با معنا،زباني
  ؟دارد
نه صفت . با معنايي و بي معنايي صفت الفاظ است○

  .  بحث ما فعًال در باورهاست.باورها
 معرفت شناسانه و هستي ، معنا شناسانهنگري نسبي●

  ؟ تفاوتي با شكاآيت داردچهشناسانه 
 تا چيز آه 3. خوب اين بحث خيلي مفصلي است○

 .ز تا چي3 آه يك چيزند يا  است؛خيلي محل بحث
 پوچ سومي  ،يگرايت ي نسبدومي ،ي شكاآيتاول
 چه به ،شناختيمعنا  چه به لحاظ ، اين سه تا.اييگر

 ؛ چه به لحاظ معرف شناختي ولحاظي وجود شناختي
. آيا سه چيزنديا واقعا آيا دو چيزند . آه آيا يك چيزند

واقعًا . موجب بحثهاي خيلي خيلي عديده اي شده است
ثشان بشوم آه آيا اين ها يك من نمي توانم وارد بح

بعضي ها مي گويند شكاآيت با نسبي گرايي . چيزند
 بعضي ها مي گويند هر نسبي گرايي .فرق مي آند

نوعي شكاآيت گرايي در درونش هست و هر 
. شكاآيت گرايي نوعي نسبي گرايي در درونش هست

بعضي ها مي گويند شكاآيت و نسبي گرايي يك 
 از بس اينها معاني .و چيزنديليزم دنه ولي با دچيزن

ظريف و لطيفي دارند و ديدگاههاي مختلف درباره 
ن ا وجود دارد من نمي توانم به اين سؤالتهر يک

  .جواب بدهم
 از نظر وارد شدن به يك دايره حقيقي چه مشابهت ●

 وجود  ها گراها و پست مدرنسنتو تفاوتي بين 
  دارد؟
انند وارد ببينيد من فكر نمي آنم سنت گراها بتو○

 .مه ا گفتمي هر من در يك مقاله ديگوندديالوگ بش
ديالوگ .  اشتباه نگيريدر تا چيز ديگ3ديالوگ را با 

. گپ زدن يك ويژگيهايي دارد. با گپ زدن فرق دارد
 ديالوگ با بحث و جدل .ديالوگ آن ويژگيها را ندارد
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افع د مياديالوگ با  مدافع نگاري . هم فرق مي آند
ديالوگ يك چيز .دافع گويي هم فرق مي آندنويسي با م
 من فكر نمي آنم . جديدي دنيا است مربوط بهچهارمي

 در مقاله (.د ديالوگ بكن بتواندت گرا باشدنآسي آه س
 گفته ام  تجمل فرهنگيياگفتگوي تمدن ها ضرورت 

 يكي از شرايط عديدة ديالوگ اين است آه هيچ )که 
م اهيچ آد.  نداندآدام از طرفين خودشان را حق مطلق

اين هيچ . ا باطل مطلق نداندطرف راز طرفين هم 
  .وقت در يك تفكر سنت گرايانه امكان ندارد

 فيلسوفان پست مدرن را مي توان نسبي نگر ناميد يا ●
  ؟شكاك
 پست مدرن نبود و ا ابتددر مثًال ريچارد رورتي آه ○

آتاب . است سال اخير پست مدرن شده20بعد در  اين 
قبل از اين آه به تفكر پست (معروفي داشت خيلي 

فلسفه و آينه « به نام )مدرنيته گرايش پيدا آند
(  در اين آتابهايي آه بعد از آن آتاب نوشته .»طبيعت

 در جواب اين ) از موقع پست مدرني دفاع مي آندکه
 :مي گويد آه آيا هر پست مدرني شكاك هست يا نه ؟

ن باشه و در عين اين جور نيست مي شه آدم پست مدر
بر مي گردد به سؤال اولتان آه گفتم . دحال شكاك نباش

ن آار اشناين دو تا اين سه تا مفهوم از هم تفاوت گذاشت
  .  استدشواري

  نظر فيلسوفان پست مدرن درباره معنا چيست؟● 
  ( هدف يعنييك وقت معنا.  معنا دارد2ببينيد معنا ○

تي منظور از يك وق. )معناي زندگي يعني هدف زندگي
 در .شود معنا چيزي است آه در فلسفه زبان مطرح مي

باب هدف زندگي آه پست مدرن ها يك ديدگاه  
  دارند، اما مراد از معنا آه در فلسفه زبان نهيليستي

خاصي گفته مي شود  هيچ ديدگاه پست مدرنيته اي 
  .ش وجود نداردبدربا
فهوم مفهوم معنا در فلسفه تحليلي چه تفاوتي با م● 

   دارد؟رمنوتيکمعنا با ه
مفهوم معنا در فلسفه تحليلي راجع به مفردات است و ○

و اين دو تا است يك در باب متون هرمنوتدر مفهوم 
  .خيلي با هم فرق مي آند

آيا انديشمندان پست مدرن را مي ● 
   ناميد؟nominalism توان
 يزم بيشتر در بطن مدرن nominalismاتفاقًا . نه○

                                                     .وجود دارد
 وبرآاتهاهللا ه  ورحمموالسالم عليك

www.neeloofar.org




